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 The objectives of this research were to 1) study the state of the marketing communications in 
cultural tourist attraction in the group of provinces located in the lower Central Region 2 of Thailand, 2) to 
create and develop a model of marketing communications in cultural tourist attraction in the group of 
provinces located in the lower Central Region, and 3) to find policy recommendations for the development of 
the marketing communications in the cultural tourist attraction in the group of provinces located in the 
second lower Central Region.  The research was conducted with the Research and Development method 
(R&D) in the cultural tourist attraction relating to twenty-two temples and palaces in the lower Central Region 
2, including Petchburi, Prachuab Kiri Khan, Samut Sakhon and Samut Songkram.  The 44 target group from 
relating people: monks, residents, community leaders, government officials, academics, public officials, private 
staff, and other organizations were selected. The data from this group was collected through interviews, 
questionnaire, and focus group discussion. 248 tourists, who visited cultural tourism resources in Muang 
(central) districts of Petchburi, Prachuab Kiri Khan, Samut Songkram and Samut Sakhon provinces were 
selected to answer the questionnaire. The data was collected from January to May 2015, and they were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and descriptive qualitative data.   
 The findings showed: 1) the state of marketing communications in the tourist attraction in the 
group of provinces located in the second lower Central Region 2. Both reception and receiving channel were 
at low levels. The major receiving channels used were the internet, word of mouth.  The state of the marketing 
communications, namely advertisement, publicity, sales promotion, sales by sales people, and direct sales 
were found to be at low levels.  The major problems of the marketing communications were little publicity 
which did not reach all tourist groups as well as a lack of cooperation from the communities and stakeholders 
from both public and private sectors.  2) The constructed model of the marketing communications in the 
cultural tourist attraction was the “Lower C Model” where L = learning, O = ownership, W = widening of 
message receptive audience, E = earning, R= reflection, and C= center of cultural tourism resources. The 
channel of the communication developed to meet the community’s need was through online media (a web 
page) which utilized the shared learning of the community.  3) The important policy recommendations for the 
development of the marketing communications in the cultural tourist attraction in the group of provinces 
located in the lower Central Region 2 were relating organizations, such as the provincial Tourism and Sports 
Offices, should create awareness of the value and importance of cultural tourism resources, including temples 
and palaces; there should be more collaboration between the community and stakeholders for publicity 
through the media covering more target groups, namely creating a web page for the temple to provide 
knowledge and publicity, having guides available for tourists, having clear direction signs, having more 
information signs, and assigning a clear responsible group for promoting tourism in the community.     
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ประเทศไทยมีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหลายพ้ืนท่ีทุกภูมิภาคของประเทศ แหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนับเป'นทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีมีความสําคัญต�อเศรษฐกิจและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของไทย เนื่องจากประเทศไทยมีรายได0จากการท�องเท่ียวในแต�ละป1
เป'นจํานวนมหาศาล และประเทศไทยยังเป'นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต0ท่ี
มีศักยภาพด0านการท�องเท่ียวอยู�ในระดับสูง ป4จจุบันประเทศไทยถูกจัดลําดับให0อยู�ในลําดับต0น ๆ ของ
เมืองที่น�าท�องเที่ยวที่สุดในโลก จากข0อมูลศักยภาพและความพร0อมด0านการท�องเที่ยวของไทย
เปรียบเทียบกับ 124 ประเทศของ World Economic Forum พบว�าประเทศไทยได0รับการจัดอันดับ
ดีข้ึนเรื่อย ๆ จากป1 2550 อยู�ในลําดับท่ี 43 ป1 2551 ลําดับท่ี 42 และป1 2552 อยู�ในลําดับท่ี 39 ของ
โลก สอดคล0องกับผลจากการสํารวจดัชนีแบรนดKประเทศ (Country Brand Index, CBI) ป1 2553 
ระบุแบรนดKประเทศไทยเป'น 1 ใน 10 สุดยอดแบรนดKประเทศ 5 สาขา อันดับ 1 ได0แก� ด0านความคุ0ม
ค�าเงิน และรองลงมาคือ ด0านอาหาร ด0านแหล�งช0อปปWXง ด0านชายหาด และด0านแหล�งท�องเท่ียวยาม      
คํ่าคืน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีศักยภาพในธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive, Convention 
และ Exhibition) เป'นอันดับ 4 ของเอเชีย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร0อยละ 18 ต�อป1 ขีดความสามารถใน
การแข�งขันด0านการท�องเท่ียวของประเทศไทยอยู�ในอันดับท่ี 10 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟWค และอันดับ
ท่ี 41 ของโลก โดยสถิตินักท�องเท่ียวในช�วงไตรมาสแรกของป1 พ.ศ. 2558 ประทศไทยมีนักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติจํานวน 2.5 ล0านคน จํานวนนักท�องเท่ียวขยายตัวจากป1 2557 ร0อยละ 25.50 เพ่ิมข้ึนจาก
ช�วงเวลาเดียวกันในป1 2557 ร0อยละ 26.01 (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2552; กระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬา, 2554: 14-15; กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2558: 1)  
 หากพิจารณาในด0านทรัพยากรการท�องเท่ียวและรายได0จาการท�องเท่ียว พบว�า ประเทศไทย 
มีทรัพยากรการท�องเที่ยวที่อุดมสมบูรณKและมีความหลากหลาย ทั้งในด0านแหล�งท�องเที่ยวท่ี
เป'นธรรมชาติซ่ึงสร0างความประทับใจในเรื่องความสวยงาม ความเป'นธรรมชาติ สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได0เป'นอย�างมาก มีแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษK และ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีคงความเป'นเอกลักษณKของไทย มีแหล�งท�องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา
ท่ีกําลังได0รับความนิยม ทําให0การท�องเท่ียวของไทยเติบโตข้ึนอย�างต�อเนื่อง สามารถสร0างรายได0เข0าสู�
ประเทศและสร0างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศป1ละหลายแสนล0านบาท โดยในป1 พ.ศ. 2551 
รายได0จากการท�องเที่ยวของประเทศไทยจัดอยู�ในอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ในป1 พ.ศ. 2552 
ประเทศไทยมีรายได0จากนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศประมาณ 527,326 ล0านบาท หรือประมาณร0อยละ 
8.5 ของมูลค�าส�งออกรวม หรือคิดเป'นสัดส�วนประมาณร0อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑKมวลรวมประชาชาติ 
(GDP) ในขณะเดียวกัน ธุรกิจการท�องเท่ียวก�อให0เกิดการจ0างงานกว�า 2 ล0านคน หรือคิดเป'นร0อยละ 
6.7 ของแรงงานทั้งระบบ และในช�วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 ประเทศไทยมีรายได0จากการ
ท�องเท่ียว จากนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ 394,257.61 ล0านบาท เพ่ิมข้ึนจากป1 2557 ร0อยละ 26.01
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รายได0จากเงินตราต�างประเทศดังกล�าวช�วยกระจายรายได0และการจ0างงานไปสู�ชนบท และยังมีส�วน
สําคัญท่ีช�วยชดเชยการขาดดุลการค0าในช�วงท่ีการส�งออกสินค0าของประเทศไทยมีแนวโน0มชะลอตัวลง
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก สําหรับแนวโน0มการท�องเที่ยวของประเทศไทยมีการคาดการณKว�าจํานวน
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติโดยรวมเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง สอดคล0องกับข0อมูลสถานการณKและแนวโน0ม
ด0านการท�องเท่ียวท่ีองคKการการท�องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) พยากรณKว�าในป1 
2563 จะมีนักท�องเท่ียวระหว�างประเทศจํานวน 1,600 ล0านคน โดยภูมิภาคที่มีแนวโน0มเป'นแหล�ง
ท�องเท่ียวยอดนิยมคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟWค โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต0เป'น
จุดหมายการท�องเท่ียวแห�งใหม�ท่ีมีผู0นิยมเดินทางมาท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง (การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, 2552; กรมการท�องเที่ยว, 2554: 1; กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา, 2554: 5; 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, 2554: 2, 5; กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2558: 1-2) 
 ในด0านพฤติกรรมของนักท�องเที่ยวในป4จจุบัน พบว�า พฤติกรรมของนักท�องเที่ยว
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ส�งผลให0นักท�องเที่ยวใช0จ�ายด0านการท�องเที่ยวอย�างระมัดระวัง 
โดยคํานึงถึงความคุ0มค�ามากข้ึน ประกอบกับการท่ีคู�แข�งหันมาใช0กลยุทธKด0านราคาเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของตลาดนักท�องเที่ยวทําให0นักท�องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากข้ึน ใช0
ระยะเวลาในการตัดสินใจน0อยลงในการจองหรือซ้ือสินค0าและบริการท�องเท่ียวก�อนการเดินทาง นิยม
เดินทางท�องเท่ียวระยะใกล0 โดยเลือกเดินทางท�องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกัน
มากข้ึน นักท�องเท่ียวยังมีแนวโน0มท่ีสนใจการท�องเท่ียวในความสนใจพิเศษ เช�น การท�องเท่ียวเชิง
นิเวศ การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงผจญภัย การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท�องเท่ียว
เชิงศาสนา และการท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน ส�งผลให0การท�องเท่ียวในความสนใจพิเศษมีแนวโน0ม
ขยายตัว สอดคล0องกับพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวในอนาคตท่ีมีแนวโน0มท่ีสนใจการเรียนรู0และได0รับ
ประสบการณKท่ีแตกต�างในการท�องเท่ียวแต�ละครั้ง เข0าถึงแก�นแท0ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมท้ัง
ต0องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เน0นกิจกรรมที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล0อม ให0ความสําคัญกับความ
ปลอดภัย โดยกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการท�องเท่ียวในอนาคต ได0แก� กลุ�ม BRICs (Brazil, 
Russia, India, China) ซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ กลุ�มผู0เดินทางเข0ามาทํางานในเมืองใหญ� กลุ�มผู0สูงวัย 
กลุ�มคนโสด รวมถึงกลุ�มผู0สนใจการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2554: 8) 
 นอกจากนี้ ในบริบทของอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การ
รวมตัวกันของสมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต0 หรืออาเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงก�อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) 
เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ประกอบไปด0วยสมาชิก 10 ประเทศ ได0แก� อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปรK ฟWลิปปWนสK บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม�า กัมพูชา และไทย ซ่ึงได0มีการกําหนดกรอบ
ความร�วมมือของประชาคมอาเซียนใน 3 ด0านหรือ 3 เสาหลัก (Three Pillars of ASEAN 
Community) คือ ประชาคมด0านการเมืองและความม่ันคง (ASEAN Politic-Security Community: 
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม (ASEAN Social-Cultural Community: ASCC)  ซึ่งในป1พุทธศักราช 2558 จะ
รวมตัวกันอย�างเต็มรูปแบบ ดังนั้น ประเทศสมาชิกจึงได0กําหนดแนวทางและวางแผนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับความร�วมมือระหว�างกันไปสู�ทิศทางท่ีก0าวหน0าอีกระดับหนึ่งด0วยการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 
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(ASEAN Community: AC) เพ่ือสนับสนุนการร�วมมือกันและเพ่ือเป'นการเตรียมความพร0อมท้ังใน
ด0านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธKกับประเทศสมาชิก การส�งเสริมความร�วมมือ 
ความเข0าใจ และการดําเนินงานต�าง ๆ ร�วมกัน เพื่อให0เกิดการพัฒนาประเทศในกลุ�มอาเซียน 
(สํานักนโยบายและแผน, 2554: 3-4; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: คํานํา) การรวมตัวกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนนี้จึงน�าจะทําให0ตลาดการท�องเท่ียวและการสื่อสารทางด0านการตลาดการ
ท�องเท่ียวของไทยมีความสําคัญและจําเป'นต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 หากพิจารณานโยบายในการพัฒนาประเทศซ่ึงให0ความสําคัญท้ังในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี การนําความคิดสร0างสรรคKมาประยุกตKใช0ให0เกิดประโยชนKสูงสุดบนฐานการผลิต
และการบริโภคท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล0อม การสร0างคนและสังคมคุณภาพ อันจะนําไปสู�การพัฒนาประเทศ
ได0อย�างยั่งยืน เพ่ือให0การพัฒนาประเทศมีความสอดคล0องกับแนวทางในการพัฒนาความร�วมมือของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐบาลจึงได0กําหนดนโยบายท้ังด0านต�างประเทศและเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุน
ความร�วมมือดังกล�าว และภายใต0การพัฒนาประชาคมอาเซียนนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ได0รับความสนใจเป'นอย�างมาก เนื่องจากจะนํามาซ่ึง
ความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย�างกว0างขวาง (สํานักนโยบายและแผน, 2554: 3-4) ใน
ขณะเดียวกันประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)  ก็เป'นอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
ให0ความสําคัญในการก0าวเข0าสู�ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการส�งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อันเป'นเอกลักษณKของตน เพ่ือเผยแพร�สู�สายตาของสมาชิกในประชาคมอาเซียน  นอกจากนี้ นโยบาย
ด0านการท�องเท่ียวของไทยต้ังแต�ป1 พ.ศ. 2554 เป'นต0นมา รัฐบาลกําหนดให0การท�องเท่ียวเป'นนโยบาย
เร�งด�วน เร�งเพ่ิมรายได0จากการท�องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ โดยในป1 พ.ศ. 2554-2555 ประกาศ
ให0เป'นป1 “มหัศจรรยKไทยแลนดK (Miracle Thailand Year)” มีการประชาสัมพันธKเชิญชวนให0
นักท�องเท่ียวต�างชาติเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทย จัดให0มีการพัฒนาการท�องเท่ียวและแหล�ง
ท�องเท่ียว มีหลักประกันความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษK เชิงวัฒนธรรม 
เชิงสุขภาพและสปาท่ีมีคุณภาพและมูลค�าเพ่ิมสูงข้ึน (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2554: 3-4) 
ซ่ึงนโยบายเหล�านี้ล0วนเก่ียวข0องกับศิลปวัฒนธรรมของไทยท้ังสิ้น และในแผนยุทธศาสตรKการพัฒนา     
การท�องเท่ียวของไทยในระยะ 5 ป1  (พ.ศ. 2555-2559)  ท่ีใช0อยู�ในป4จจุบันได0กําหนดวิสัยทัศนKให0
ประเทศไทยเป'นแหล�งท�องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข�งขันด0านการท�องเท่ียว
ในระดับโลก สามารถสร0างรายได0และกระจายรายได0โดยคํานึงถึงความเป'นธรรม สมดุล และยั่งยืน 
โดยกําหนดยุทธศาสตรKไว0 5 ยุทธศาสตรKคือ 1) การพัฒนาโครงสร0างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว 2) การพัฒนาและฟ�Xนฟูแหล�งท�องเท่ียวให0เกิดความยั่งยืน 3) การพัฒนา
สินค0า บริการและป4จจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว 4) การสร0างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียว
และ 5) การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคKการปกครองส�วน
ท0องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 2554: 25-26) 
การให0ความสําคัญกับการศึกษาเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมจึงเป'นเรื่องท่ีมีความสําคัญและสอดคล0อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ      
 ในด0านการบริหารจัดการการท�องเท่ียว ในอดีตท่ีผ�านมาเป�าหมายของการท�องเท่ียวแบบ
ด้ังเดิม (Classic Tourism)  มุ�งเน0นการเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว กระบวนการทางการตลาด
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การท�องเท่ียวและการประชาสัมพันธKการท�องเที่ยว ในการดําเนินงานทางการตลาดนั้นเน0นเรื่อง
ปริมาณ (Mass Tourism) ซ่ึงมีแนวโน0มทําให0ทรัพยากรการท�องเท่ียวถูกทําลาย ป4จจุบันจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดไปสู�การท�องเท่ียวเชิงคุณภาพซ่ึงให0ความสําคัญในเรื่องของความยั่งยืน 
(Sustainabilty) (PATA, 2011) นอกจากนี้ องคKการท�องเท่ียวโลก (World Tourism Organization, 
2003; การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2550: 8; สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, 2554: 14-15) ได0
กล�าวถึงการท�องเท่ียวของโลกในศตวรรษท่ี 21 ไว0ว�า จะใช0หลักของแผนแม�บทของโลก (Agenda 21) 
เป'นกรอบในการจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน โดยคํานึงถึงหลัก 4 ประการคือ 1) การดําเนิน
กิจการการท�องเท่ียวในขอบเขตท่ีชุมชนจะมีได0 ท้ังในเรื่องธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวิถีชีวิตความเป'นอยู�ของชุมชน 2) การตระหนักในกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีจะมีผลกระทบต�อ
ชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป'นอยู�ของชุมชนอันเป'นอัตลักษณKของ
ชุมชนและท0องถ่ิน 3) การมีส�วนร�วมของเจ0าบ0านและผู0มาเยือนต�อกิจกรรมการท�องเท่ียว 4) การร0อย
ประสานความจําเป'นต�อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การดํารงอยู�
ของชุมชน และการอนุรักษKสิ่งแวดล0อมและวัฒนธรรมของท0องถ่ินอย�างยั่งยืน นอกจากนี้ข0อมูลของ
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยพบว�า ประเทศไทยมีทรัพยากรการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural 
resources) มากเป'นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2552: 8)    
 จากการปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องการจัดการการท�องเท่ียวท่ีให0ความสําคัญในเรื่องความ
ยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยกําลังก0าวเข0าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งนักท�องเที่ยวจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนและจากท่ัวทุกมุมโลกจะเดินทางเข0ามายังประเทศไทยมากข้ึน มีการเคลื่อนย0าย
ของผู0คน มีการแลกเปลี่ยนด0านวัฒนธรรม และมีการแผ�ขยายทางวัฒนธรรม (Culture Diffusion) 
มากข้ึน การให0ความสําคัญกับการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป'นเรื่องที่มีความสําคัญที่คนไทย
ควรตระหนัก เพ่ือเป'นการอนุรักษKและสืบทอดมิให0วัฒนธรรมไทยถูกกลืนหายไป ในเรื่องการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมนี้ นักวิชาการได0ให0ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไว0ว�า เป'นการท�องเท่ียว
เพ่ือการเรียนรู0 สัมผัส ชื่นชมเอกลักษณKของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน การ
ชมงานประเพณีต�าง ๆ ท่ีชุมชนในท0องถ่ินนั้นจัดข้ึน เพ่ือให0นักท�องเท่ียวได0เรียนรู0 เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ภายใต0การจัดการสิ่งแวดล0อมและการท�องเท่ียวท่ีดี รวมถึงการมีส�วนร�วมของท0องถ่ิน โดย
มุ�งเน0นให0มีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดล0อมและวัฒนธรรมอย�างยั่งยืน (World Tourism 
Organization, 1997; Howell, 1989;  ชูเกียรติ นพเกตุ, 2542;   วรรณา วงษKวานิช, 2546; บุญเลิศ 
จิตต้ังวัฒนา, 2548: 12, 14; ราณี อิสิชัยกุล, 2546: 83)  
 หากพิจารณาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียงของประเทศและสามารถคงความ
เป'นเอกลักษณKทางวัฒนธรรมไว0ได0แล0ว ในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง เพชรบุรี นับเป'นจังหวัดหนึ่ง
ท่ีคงคุณสมบัติเหล�านี้ไว0ได0เป'นอย�างดี เนื่องจากเพชรบุรีเป'นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรK
และมีประวัติความเป'นมายาวนานต้ังแต�ก�อนสมัยทวารวดีเรื่อยมาจนถึงสมัยป4จจุบัน โดยช�วงก�อนสมัย
ทวารวดี ดินแดนอันเป'นท่ีต้ังของเมืองเพชรบุรีเดิมเป'นทะเล พวกท่ีเข0ามาต้ังหลักแหล�งทํามาหากิน
เป'นพวกแรกได0แก�ชาวเขา ต�อมาพวกละว0าได0เข0ามาตั้งถิ่นฐานและไทยได0เข0ามามีอํานาจปกครอง
ดินแดนนี้แทนละว0าจนถึงป4จจุบัน (เกียรติประวัติ  ธนรัฐลือสกล, 2546: 165-170) แหล�งท�องเท่ียวท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรK เช�น พระรามราชนิเวศนK และวัดวาอารามต�าง ๆ ท่ีมีอยู�เป'นจํานวนมาก 
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เพชรบุรีจึงเป'นเมืองเก�าแก�ท่ีมีประวัติความเป'นมาอันยาวนานและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรK ใน
ด0านการท�องเท่ียว ท้ังยังคงคุณค�าทางวัฒนธรรมในอดีตท่ีโดดเด�น เป'นแหล�งรวมศิลปะด0านจิตรกรรม
อันงดงามและแหล�งรวมช�างฝ1มือชั้นเยี่ยมในสมัยอยุธยา จนมีผู0กล�าวไว0ว�า “เพชรบุรีคืออยุธยาท่ียังมี
ชีวิต” ท้ังนี้เพราะเพชรบุรีมีความคล0ายคลึงกับอยุธยาในหลายประการ ไม�ว�าจะเป'น โบราณสถาน วัด
วาอารามจํานวนมาก รวมท้ังงานศิลปะชั้นเยี่ยมหลายแขนง (อนุรัตนK วัฒนาวงศKสว�าง, 2549: 49) ท่ี
สําคัญคือโบราณสถานและวัดวาอารามเหล�านี้ยังคงเหลืออยู� มิได0ถูกเผาทําลาย จึงสามารถท่ีจะพัฒนา
ให0เป'นแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได0เป'นอย�างดี แต�ป4จจุบัน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล0เคียงใน
กลุ�มภาคกลางตอนล�างยังประสบป4ญหาในการพัฒนาการท�องเท่ียว ท้ังในเรื่องการบริหารจัดการและ
ระบบโครงสร0างพ้ืนฐาน กล�าวคือขาดการบูรณาการระหว�างภาครัฐ ท0องถ่ิน รวมท้ังภาคประชาชนเพ่ือ
การพัฒนาการท�องเท่ียวร�วมกัน ท้ังยังขาดความต�อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรด0านการท�องเที่ยว 
รวมท้ังป4ญหาในการเข0าถึงแหล�งท�องเท่ียว ป4ญหาแหล�งท�องเท่ียวเสื่อมโทรมและขาดการบริการข0อมูล
การท�องเท่ียวและการสื่อสารด0านการท�องเท่ียว (สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี กลุ�มงานพัฒนาจังหวัด, 
2556: 38)  ซ่ึงตามหลักวิชาการตลาดนั้นนับว�ามีความสําคัญอย�างยิ่ง หากผู0บริโภค ในท่ีนี้หมายถึง
นักท�องเท่ียวไม�ได0รับทราบข0อมูลข�าวสารรวมท้ังสิ่งท่ีน�าสนใจต�าง ๆ ในแหล�งท�องเท่ียวก็จะไม�ตัดสินใจ
ซ้ือหรือเดินทางท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวนั้น ๆ แม0ว�าแหล�งท�องเท่ียวนั้น ๆ จะมีสินค0าท่ีดีหรือมี
คุณภาพมากก็ตาม  
 สภาพดังกล�าวมีความสอดคล0องกับผลจากการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดการ
ท�องเท่ียว โดยเฉพาะในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีพบว�า การสื่อสารทางการตลาดท�องเท่ียวนั้น
ควรให0นักท�องเท่ียวได0รับข0อมูล ได0รับความรู0และประโยชนKจากการสื่อสารระหว�างคนในชุมชนและ
นักท�องเท่ียว มีการใช0ภาษาท่ีเข0าใจง�าย เพ่ือสร0างความสนใจหรือคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียว รวมถึง
การสร0างจิตสํานึกในการอนุรักษKทรัพยากรให0กับนักท�องเท่ียว (ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, 2553: 82) 
ดังนั้น เพื่อให0จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล0เคียงในกลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2 คือ เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธK สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ได0รับการพัฒนาให0เป'นแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ท่ีประสบความสําเร็จ สามารถเป'นจุดหมายปลายทางในการเดินทางของนักท�องเท่ียวมากยิ่งข้ึน และ
ก�อให0เกิดความยั่งยืนในอนาคต ผู0วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาให0เป'นต0นแบบสําหรับการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให0กับแหล�งท�องเท่ียวในภูมิภาค รวมท้ังแหล�งท�องเท่ียวอ่ืน ๆ ของประเทศได0
ในโอกาสต�อไป 
 
2. วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
 ผู0วิจัยกําหนดวัตถุประสงคKของการวิจัยไว0ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�ม
จังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 

2. เพ่ือสร0างและพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2  
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3. เพ่ือหาข0อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2  
 
3.คําถามวิจัย 
 ผู0วิจัยกําหนดคําถามวิจัยไว0 ดังนี้ 

1. สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาค
กลางตอนล�าง 2 เป'นอย�างไร 

2. รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาค
กลางตอนล�าง 2 เป'นอย�างไร 

3. ข0อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ได0แก�อะไร 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู0วิจัยได0กําหนดขอบเขตการวิจัยไว0ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 

4.1 ด)านพ้ืนท่ี 
  พ้ืนท่ีการวิจัยในจังหวัดเพชรบุรี ได0แก� แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเภทวัด วัง 
ท่ีมีความโดดเด�นทางด0านศิลปวัฒนธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รวม 16 แห�งคือ       
1) อุทยานประวัติศาสตรKพระนครคีรี (เขาวัง) 2) วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร 3) วัดใหญ�สุวรรณา
ราม 4) วัดมหาธาตุวรวิหาร 5) วัดพระพุทธไสยาสนK 6) วัดสระบัว 7) วัดกําแพงแลง  8) วัดไผ�ล0อม 
9) วัดอุทัยโพธาราม 10) วัดพระทรง 11) วัดชีวKประเสริฐ 12) วัดเกาะ 13) วัดพลับพลาชัย       
14) พระรามราชนิเวศนK 15) วัดเขาบันไดอิฐ และ 16) ถํ้าเขาหลวง นอกจากนั้นจะทําการศึกษา
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภท วัด ท่ีสําคัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธK สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร ได0แก� วัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธK 2 แห�งคือ วัดเขาไกรลาศ และวัดเขาตะเกียบ จังหวัด 
สมุทรสงคราม 2 แห�งคือวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ0านแหลม และวัดบางกุ0ง จังหวัดสมุทรสาคร  
2 แห�งคือ วัดใหญ�จอมปราสาท หรือวัดใหญ�สาครบุรี และวัดวิสุทธิวาตวรารามหรือวัดช�องลม รวม
ท้ังสิ้น 22 แห�ง ซึ่งสันนิษฐานว�าสร0างในสมัยอยุธยา เช�นเดียวกับวัดที่สร0างข้ึนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี  

4.2 ด)านตัวแปร  
              ตัวแปรในการวิจัยประกอบด0วย 1) สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 2) รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 และ 3) ข0อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2  

4.3 ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
  ประชากรท่ีใช0ในการวิจัยแบ�งเป'น 2 กลุ�ม ได0แก�  
  กลุ�มท่ี 1 ประชาชนและผู0มีส�วนเก่ียวข0อง ได0แก� พระภิกษุ ประชาชน ผู0นําชุมชน 
นักวิชาการ เจ0าหน0าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และองคKกรท่ีเก่ียวข0องในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
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16 แห�ง จังหวัดประจวบคีรีขันธK จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดละ 2 แห�ง รวม 
ท้ังสิ้น 22 แห�ง ๆ ละประมาณ 3 คน รวม 66 คน 
  กลุ�มท่ี 2 นักท�องเท่ียว ได0แก� นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวใน แหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธK จํานวน 22 
แห�ง แห�งละประมาณ 30 คน รวม 660 คน  
  กลุ�มตัวอย�าง แบ�งออกเป'น 2 กลุ�ม ได0แก�  

1. ประชาชนและผู0มีส�วนเกี่ยวข0อง ซ่ึงเป'นกลุ�มผู0ให0ข0อมูลหลัก ประกอบไปด0วย
พระภิกษุ ประชาชน ผู0นําชุมชน ข0าราชการ นักวิชาการ เจ0าหน0าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และองคKกรท่ี
เก่ียวข0อง แห�งละ 2 คน รวม 44 คน  

2. นักท�องเท่ียว ได0แก� นักท�องเที่ยวที่เดินทางมาท�องเที่ยวในแหล�งท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธK สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
248 คน  
 
5. นิยามศัพท!เฉพาะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู0วิจัยนิยามศัพทKเฉพาะเพ่ือความเข0าใจท่ีตรงกันไว0 ดังนี้      
 สภาพการสื่อสารทางการตลาด หมายถึง ลักษณะของวิธีการหรือกระบวนการของการ
สื่อสารทางการตลาดในพ้ืนท่ีกลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2 ประกอบไปด0วย 5 องคKประกอบคือ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธK การส�งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง  
 การโฆษณา หมายถึง การใช0สื่อและกิจกรรมท่ีหลากหลายในการให0ข0อมูลเก่ียวกับแหล�ง
ท�องเท่ียว เพ่ือดึงดูดความสนใจ จูงใจ สร0างภาพลักษณK ให0นักท�องเท่ียวมาท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียว 
วัด วังในพ้ืนท่ี4 จังหวัด 
 การประชาสัมพันธK หมายถึง การสื่อสาร ให0ข�าว เพ่ือทําความเข0าใจ เพ่ือสร0างเจตคติท่ีดี
ให0เกิดกับนักท�องเท่ียว   
 การส�งเสริมการขาย หมายถึง วิธีการ กิจกรรมท่ีกระตุ0นให0นักท�องเท่ียวมาเท่ียวในแหล�ง
ท�องเท่ียวประเภทวัด วัง  
 การขายโดยบุคคล หมายถึง มีเจ0าหน0าทําหน0าท่ีสื่อสารเพ่ือส�งเสริมการมาท�องเท่ียวใน
แหล�งท�องเท่ียว 
 การตลาดทางตรง หมายถึง วิธีการท่ีแหล�งท�องเท่ียวติดต�อกับนักท�องเท่ียวโดยตรง ผ�าน
สื่อรูปแบบต�าง ๆ เช�น จดหมาย โทรศัพทK สื่อสิ่งพิมพK 
 รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง ลักษณะ วิธีการ รวมท้ังสื่อ ท่ีใช0ในการสื่อความหมาย
ทางการท�องเท่ียว โดยมีวัตถุประสงคKเพื่อสื่อสารให0นักท�องเที่ยวรู0จักแหล�งท�องเที่ยว ดึงดูดใจ
ให0นักท�องเท่ียวเดินทางมาท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดในกลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2  
            การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการของการสื่อสาร ท่ีผู0ส�งสาร
นํามาใช0ในกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให0กลุ�มเป�าหมายหรือผู0บริโภค ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงนักท�องเท่ียวใน
กลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2 รวม เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามความต0องการของผู0ส�งสารท่ีมุ�งหวังไว0 
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            แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง สถานท่ีท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข0องกับการชื่นชมคุณค�า
ทางประวัติศาสตรK โบราณสถาน เอกลักษณKและความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมของผู0คนท่ีสืบทอดกัน
มารุ�นต�อรุ�น ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในกลุ�มภาค
กลางตอนล�าง 2 
            กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 หมายถึง จังหวัดในกลุ�มภาคกลางตอนล�างซ่ึงแบ�งตาม
เกณฑKของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. (2552: 2) ประกอบด0วย 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธK โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเป'นศูนยKปฏิบัติการของ
กลุ�มจังหวัด 
 
6. ประโยชน!ท่ีได)รับ 
 ประโยชนKท่ีได0รับจากการวิจัยครั้งนี้มีดังต�อไปนี้  

1. ได0ข0อมูลสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัด
ภาคกลางตอนล�าง 2 ท่ีสามารถนําไปใช0ประโยชนKในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในระดับ
จังหวัดและภูมิภาค  

2. ชุมชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข0องได0รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ท่ีจะเป'นประโยชนKต�อการกําหนดแผนยุทธศาสตรKใน
การสื่อสารทางการตลาด เพ่ือดึงดูดใจนักท�องเท่ียวให0เข0ามาท�องเท่ียวในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

3. หน�วยงานท่ีเก่ียวข0องในระดับจังหวัดและภูมิภาคสามารถนํารูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาดท่ีนําไปทดลองใช0ในพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงได0จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป'นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือเป'นต0นแบบให0กับแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ ของจังหวัดในกลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2 หรือจังหวัดใกล0เคียงได0 

4. ชุมชนสามารถนํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไป
ใช0พัฒนาต�อยอด เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธKใหม� ๆ ให0กับแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของตนเองได0 

5. ชุมชนในพ้ืนศึกษาท่ีสามารถนํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดไปใช0ในการสื่อสาร 
เผยแพร� ประชาสัมพันธKเพ่ือให0นักท�องเท่ียวมาเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวของตน ซ่ึงจะช�วยให0ชุมชนมี
รายได0จากการท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  
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บทท่ี 2 

 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 
 ผู�วิจัยได�ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการสื่อสาร
ทางการตลาดไว� ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 
2. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
3. แนวคิดเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม 
4. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
5. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร 
6. แนวคิดเก่ียวกับการตลาด 
7. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาด 
8. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
9. บริบทของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 

 
 ผู�วิจัยได�ศึกษาความหมาย และแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมไว�ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 
 
1. ความหมายของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม (Culture) ในภาษาอังกฤษหมายถึงความเข�าใจ ความซาบซึ้งรู�ถึงคุณค�า 
(Understanding or Appreciation) ในศิลปะ (Art) วรรณคดี (Literature) ดนตรี (Music) ฯลฯ 
ของสังคมในช�วงเวลาต�าง ๆ (Crowther, 1998: 285)    
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1058) ระบุไว�ว�า วัฒนธรรม เปXนคําท่ีมาจากคําว�า “วฑ.ฒน” 
ในภาษาบาลี  หมายถึง ความเจริญงอกงาม และ “ธร.ม” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สภาพท่ีเปXนอยู�จริง  
ในภาษาไทย เปXนคําท่ีเกิดจากการรวมคํา 2 คําเข�าด�วยกันคือ คําว�า ‘วัฒนะ’ หมายถึง ความเจริญ 
งอกงาม รุ�งเรือง และคําว�า ‘ธรรม’ หมายถึง คุณความดี คําว�า ‘วัฒนธรรม’ ตามความหมายใน
พจนานุกรม หมายถึง สิ่งท่ีทําความเจริญงอกงามให�แก�หมู�คณะ วิถีชีวิตของหมู�คณะ 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ (2552: 2) กล�าวว�า “วัฒนธรรม หมายถึง 
ลักษณะท่ีแสดงถึงความงอกงาม ความเปXนระเบียบเรียบร�อย ความกลมเกลียวก�าวหน�าของชาติ และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ (2552: 2) ยังได�รวบรวม
ความหมายของ “วัฒนธรรม” จากความหมายท่ีนักวิชาการให�ไว� สรุปได�ว�า “Culture” มีรากศัพท̀มา
จากภาษาละตินว�า “Cultura” หมายถึง การเพาะปลูกหรือการปลูกฝbง สําหรับประเทศไทย คําว�า 
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“วัฒนธรรม” เกิดข้ึนในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปXนนายกรัฐมนตรี โดยนิยามว�า “วัฒนธรรม 
เปXนเครื่องแสดงให�เห็นถึงความเจริญงอกงามของชาติ วัฒนธรรมไม�ใช�แค�เครื่องหมายภายนอก แต�
วัฒนธรรมมีผลลึกซ้ึงเข�าไปถึงชีวิตจิตใจของคน” ส�วนพระยาอนุมานราชธน ให�นิยามว�า วัฒนธรรมคือ 
สิ่งท่ีมนุษย`เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหรือผลิตข้ึน สร�างข้ึน เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีของส�วนรวม 
ถ�ายทอดกันไว� เอาอย�างกันไว� รวมทั้งผลผลิตของส�วนรวมที่มนุษย`ได�เรียนรู�มาจากคนรุ�นก�อน 
ตลอดจนความรู�สึก ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรือการกระทําใดๆ ของมนุษย`ท่ีเปXนแบบแผน 
และแสดงออกมาให�ปรากฏเปXนภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี ต�อมานักวิชาการ เช�น 
พระพรหมคุณาภรณ̀ (ป. ปยุตโต) ได�ให�ความหมายของวัฒนธรรมว�า เปXนผลรวมของการสั่งสมสร�างสรรค̀
ภูมิปbญญาท่ีถ�ายทอดสืบต�อกันมาของสังคมนั้นๆ หรือสรุปได�ว�า วัฒนธรรม คือประสบการณ̀ ความรู� 
ความสามารถท่ีสังคมนั้นมีอยู� หรือเนื้อตัวท้ังหมดของสังคมนั้น 
 อคิน รพิพัฒน` (2551: 74-76) กล�าวถึง ความหมายของวัฒนธรรมตามแนวคิดของเกียซ 
(Geertz, 1963) ว�าประกอบด�วย 2 มิติคือ มิติท่ีหนึ่ง วัฒนธรรมคือโลกทัศน` ค�านิยมและคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ของกลุ�มคนกลุ�มหนึ่ง (หรือสังคมหนึ่ง) โดยเฉพาะ ซ่ึงแตกต�างจากสังคมอ่ืน อีกมิติหนึ่ง เปXนมิติท่ีมุ�ง
ตอบคําถามว�า มนุษย`จะรู�จักและเข�าใจวัฒนธรรมได�อย�างไร แนวคิดนี้จึงยึดถือรูปแบบของความหมาย 
(pattern of meanings) ท่ีได�รับต�อกันมาในรูปของสัญลักษณ̀ เปXนระบบของแนวคิดท่ีได�รับสืบทอดกันมา 
(inherited conceptions) และแสดงออกในรูปของสัญลักษณ`ที่มนุษย`ใช�ในการติดต�อสื่อสาร 
เก็บรักษาไว� และพัฒนา 
 จึงพอสรุปได�ว�า วัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามอันเกิดจากวิถีชีวิตของ
มนุษย` ท่ีมนุษย`สามารถรับรู� เข�าใจ เห็นคุณค�า และสามารถถ�ายทอดต�อ ๆ กันได� วัฒนธรรมเปXน
ผลผลิตรวมท่ีมนุษย`ได�เรียนรู�มาจากคนรุ�นก�อน และสามารถแสดงออกในรูปของความคิด ความรู�สึก 
และพฤติกรรมของมนุษย` 
 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรม 
 ผู�วิจัยได�ศึกษาและรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข�องกับวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปได�เปXน 4 
แนวคิดหลัก ๆ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการแผ"ขยายทางวัฒนธรรม  
  โครเบอร` (Kroeber, 1963) ชาวอเมริกัน เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแผ�ขยายทาง
วัฒนธรรม (Cultural Diffusion) ไว�ในปp ค.ศ. 1940 สรุปได�ว�า วัฒนธรรมจะแผ�ขยายออกไปจากจุด
กําเนิดวัฒนธรรมนั้น ๆ ไปตามเขตภูมิศาสตร`หรือตามพ้ืนท่ี ตามช�วงเวลาหรือยุคสมัยท่ีใกล�เคียงกัน 
ซ่ึงการแผ�ขยายทางวัฒนธรรมจะเปXนไปได�อย�างดีก็ต�อเม่ือ วัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีอย�าง
ต�อเนื่องกัน ไม�มีอุปสรรคในเรื่องสภาพภูมิศาสตร` หรือมีปbจจัยทางเศรษฐกิจมาสนับสนุน  
  ตามแนวคิดของโครเบอร` (Kroeber, 1963) การแผ�ขยายทางวัฒนธรรมข้ึนอยู�กับ
ปbจจัยดังต�อไปนี้คือ  

1. ปbจจัยทางภูมิศาสตร` ต�องไม�มีปbจจัยทางภูมิศาสตร` เช�น ทะเล ทะเลทราย ภูเขาสูง 
หิมะ หรือปqาทึบมาขวางก้ัน เปXนต�น  เพราะสิ่งเหล�านี้เปXนอุปสรรคต�อการเดินทางของมนุษย`  
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2. ปbจจัยทางเศรษฐกิจ เหตุผลในทางเศรษฐกิจท่ีทําให�ผู�คนต�องเดินทางไปมาหาสู�กัน  
เพ่ือติดต�อค�าขาย หรือเพ่ือหาโอกาสหรือช�องทางท่ีดีกว�าในทางธุรกิจ หรือการเดินทางเนื่องจากความ
ต�องการท�องเท่ียว สิ่งเหล�านี้ทําให�วัฒนธรรมจากท่ีหนึ่งถูกเผยแพร�หรือแลกเปลี่ยนไปยังอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง        

3. ปbจจัยทางสังคม การแลกเปลี่ยนความรู�ใหม� การไปศึกษายังประเทศอ่ืน เปXนการ
แผ�ขยายทางวัฒนธรรมโดยตรง การรู�จักรักใครหรือแต�งงานกับคนต�างวัฒนธรรม การไปร�วมพิธีกรรม
ทางศาสนา และการอพยพ หรือการย�ายถ่ินท่ีอยู�อาศัย อันเนื่องมาจากสงคราม หรือภัยพิบัติต�างๆ 
ก็เปXนปbจจัยท่ีนํามาสู�การแผ�ขยายทางวัฒนธรรม และปbจจัยด�านระบบการคมนาคมขนส�ง  ระบบการ
คมนาคมขนส�งท่ีดี เช�น ถนนหนทางดี พาหนะในการเดินทางสะดวก ปลอดภัย สิ่งเหล�านี้เปXนปbจจัย
เสริมของการแผ�ขยายทางวัฒนธรรม  
  แนวคิดของโครเบอร` ช�วยให�เห็นภาพของเขตวัฒนธรรมในโลกท่ีแบ�งออกเปXนกลุ�มๆ 
เช�น เขตวัฒนธรรมในภูมิภาคอินโดจีน อันประกอบไปด�วยประเทศเขมร ลาว ไทย และพม�า เขต
วัฒนธรรมเอเชียใต� ได�แก� ประเทศอินเดีย ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา และบังคลาเทศ เขตวัฒนธรรม
ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)  ได�แก�  ประเทศสาธารณรัฐฮังการี   ออสเตรีย เชคโกสโลวาเกีย 
โปแลนด̀ ยูเครน และรัสเซีย เปXนต�น  
  ดังนั้นในการศึกษาการแผ�ขยายทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของโครเบอร` จึงยึด
หลักการดังต�อไปนี้ (Kreober, 1963) 

1. ใช�หลักภูมิศาสตร` คือแกะรอยไปตามเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงหลักการนี้จะต�องพิจารณาพ้ืนท่ี 
อาณาเขตติดต�อ หรือรอยต�อทางวัฒนธรรม ซ่ึงคนพ้ืนท่ีหนึ่งอาจมีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน หรือมี
วัฒนธรรมโดดเด�นเพาะกลุ�ม จะต�องพิจารณาจากภูมิประเทศโดยรอบ ซึ่งสิ่งเหล�านี้จะช�วยในการ
วิเคราะห`วิวัฒนาการของวัฒนธรรม 

2. ใช�หลักประวัติศาสตร`สืบย�อนอดีต ซ่ึงโครเบอร`ให�ความสําคัญกับหลักการในข�อนี้
มาก เพราะวิธีการทางประวัติศาสตร`จะช�วยให�มนุษย`รู�ถึงลักษณะความเปXนมาในอดีต  รวมถึงยุคสมัย
ของสิ่งท่ีค�นพบ  

3. ใช�การขุดค�นทางโบราณคดี  วิธีการนี้ช�วยให�เห็นสิ่งที่เปXนรูปธรรมว�าเปXนชนิด
เดียวกันหรือไม� การศึกษาเพื่อพิสูจน`ชั ้นดิน เนื้อดิน วัสดุที่ใช�ทําสิ่งของ ลวดลาย รูปทรงหรือ
องค̀ประกอบอ่ืนๆ ชั้นดินและเนื้อวัตถุจะบอกถึงยุคสมัยได�เปXนอย�างดี ส�วนลักษณะภายนอกจะบอก
ถึงพฤติกรรมของผู�สร�างสิ่งนั้น ๆ ข้ึนมา  

4. ใช�การศึกษาวิวัฒนาการของวัฒนธรรม เปXนการศึกษาว�า วัฒนธรรมเติบโต หรือ
พัฒนามาอย�างไร มีข้ันตอนอย�างไร มีองค̀ประกอบอะไร 
                หากใช�หลักการทั้ง 4 ข�อนี้มาศึกษาวัฒนธรรม จะช�วยให�ผู�ศึกษาทราบว�าเปXน
วัฒนธรรมเดียวกันหรือไม�และวัฒนธรรมใดเปXนแม�แบบ ต�อมานักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได�นําแนวคิด
เรื่องการแผ�ขยายทางวัฒนธรรมนี้ไปใช�กับแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดย
การเข�าไปอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาเปXนเวลานาน นับว�าได�ผลดีมากในการศึกษาการแผ�ขยายทาง
วัฒนธรรม 
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 2.2 แนวคิดเก่ียวกับความกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
         กอร`ดอน (Gordon, 1964: 62) กล�าวว�า แนวความคิดเก่ียวความกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม (Cultural Acculturation) คือ กระบวนการแทรกแซงระหว�างกันและการเชื่อมเข�าหากัน
ของวัฒนธรรม ซ่ึงทําให�บุคคลและกลุ�มชนมีความต�องการทําความเข�าใจบุคคลและกลุ�มชนอ่ืน และ
ด�วยการมีส�วนร�วมในประสบการณ̀และประวัติศาสตร`เดียวกัน ทําให�บุคคลและกลุ�มชนเหล�านั้นไปสู�
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมร�วมกัน แนวความคิดเก่ียวกับความกลมกลืนทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ`กับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะของการติดต�อระหว�างวัฒนธรรมของกลุ�มชนสอง
กลุ�ม ซ่ึงอาจจะเปXนชนกลุ�มน�อยและชนกลุ�มใหญ� มีกระบวนการท่ีก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และวัฒนธรรมของกลุ�มหนึ่งได�รับอิทธิพลจากอีกกลุ�มหนึ่ง อันนําไปสู�การยอมรับวัฒนธรรมร�วมกัน  
แนวความคิดหนึ่งซ่ึงมีความสัมพันธ`กับความกลมกลืนทางวัฒนธรรม คือ การผสมผสานทางวัฒนธรรม 
(Acculturation) หมายถึง การรับเอาวัฒนธรรมของคนกลุ�มอ่ืน หรือสังคมอ่ืนมาปฏิบัติและกลายเปXน
วัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา   

       อาจกล�าวได�ว�า ทฤษฎีความกลมกลืนทางวัฒนธรรมในท�ายท่ีสุดจะนําไปสู�สภาวะของ
วัฒนธรรมใหม�ร�วมกัน หรืออาจเกิดความสํานึกรักในวัฒนธรรมเดิม ทั้งนี้เพราะคนส�วนน�อยท่ีมี
สถานภาพสูงมีสํานึกในเอกลักษณ̀วัฒนธรรมของตนมากข้ึน พยายามรักษาวัฒนธรรมของตนไว�ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต� เช�น ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย มีอิทธิพลที่ทําให�วัฒนธรรมด้ังเดิมมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 2.3 แนวคิดการยอมรับส่ิงใหม"  
  โรเจอร` (Roger, 1976) กล�าวถึงทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม� (Innovation Theory) ไว�
สรุปได�ว�า การยอมรับสิ่งใหม�มีความสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในด�านท่ีเปXน
ตัวการท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน การท่ีบุคคลหรือกลุ�มยอมรับสิ่งใหม�ซ่ึงนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงนั้น 
เปXนเรื่องท่ีมีความสัมพันธ`ในบุคลิกภาพ ความรู� ความเข�าใจ ทัศนคตติและค�านิยมของปbจเจกบุคคล
หรือกลุ�มบุคคลในสังคม ทฤษฎีนี้จึงเปXนการกล�าวถึงกระบวนการของการยอมรับสิ่งใหม� ซ่ึงมีข�อสมมติ
ว�า ปbจเจกบุคคลหรือกลุ�มบุคคลมีความแตกต�างในด�านบุคลิกภาพ ความรู� ความเข�าใจ ทัศนคติและ
ค�านิยม การจะยอมรับสิ่งใหม�เร็วหรือช�านั้น ขึ้นอยู�กับลักษณะเหล�านั้น การรับสิ่งใหม�หรือการรับ
ของใหม� (Innovation) หมายความถึง วัตถุในด�านท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีและสิ่งท่ีไม�ใช�วัตถุอันได�แก�
ความรู�สึกนึกคิดทัศนคติและอุดมการณ̀ในชุมชนหนึ่งๆ จะมีสิ่งใหม�ๆ เกิดข้ึนได�นั้นจะต�องมีแหล�งท่ีมา
อยู� 3 ประการ คือการค�นพบ (Discovery) การคิดค�นประดิษฐ` (Invention) และการแพร�กระจาย 
(Diffusion) ซ่ึงทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม�แสดงให�เห็นถึงการยอมรับสิ่งใหม�ในสังคมซ่ึงเปXนสัญลักษณ̀ ท่ี
นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เปXนการพิจารณาถึงลักษณะหรือบุคลิกภาพของ
ปbจเจกบุคคลหรือกลุ�มคนในชุมชนท่ีนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในด�านสังคมและวัฒนธรรม 
 2.4 การศึกษาวัฒนธรรมแบบองค+รวม                    
   โบแอส (Boas, 1942) ได�เสนอแนวคิดของการศึกษาวัฒนธรรมโดยการวิเคราะห`แบบ
องค̀รวม ซ่ึงทําโดยการศึกษาระบบโลกทัศน`และความรู�ของคนพ้ืนเมืองผ�าน  ‘ภาษา ความเชื่อ และ
พิธีกรรมทางศาสนา’ รวมท้ังนิทานหรือตํานาน ความเปXนมาของกลุ�มชาติพันธุ` องค̀วามรู�เก่ียวกับวิธีคิด 
ซ่ึงจะชี้ ให� เห็นถึงเหตุผลและหลักการอันเปXนหัวใจหลักของแต�ละวัฒนธรรม รวมท้ังสะท�องถึง
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บุคลิกภาพ ลักษณะร�วม หรือแบบแผนทางวัฒนธรรมของแต�ละวัฒนธรรมอีกด�วย ส�วนแนวคิด
นิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรมของสจ|วต (Steward, 1949) ซ่ึงได�รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของโครเบอร` 
(1963) เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมที่มีอิทธิพลต�อวิวัฒนาการของวัฒนธรรม โดยสจ|วต ได�ให�นิยามของ
การศึกษาวัฒนธรรมว�าเปXนการศึกษาการปรับตัวหรือความสัมพันธ`ของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล�อมทาง
ธรรมชาติ  เปXนการวิเคราะห`ระบบนิเวศวิทยากับสังคม เพ่ือค�นหาลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมแต�ละแห�ง 
และได�เน�นถึงความแตกต�างของวัฒนธรรมแต�ละแห�งด�วย ข�อมูลจากการศึกษาของสจ|วต พบว�า 
สิ่งแวดล�อมมีผลต�อการปรับตัวทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงอย�างค�อยเปXนค�อยไปตาม
ปbจจัยหรือตัวแปรภายนอกมากมาย ซ่ึงได�แก�สิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ 
  ในเรื่องนี้ โบแอสได�อธิบายว�า การอยู�รอดของชาติพันธุ`ต�าง ๆ ข้ึนอยู�กับความสามารถ
ทางภูมิปbญญาในการดํารงชีวิต ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างชาญฉลาด และ
ความสามารถในการสืบทอดทางภูมิปbญญาสู�คนรุ�นใหม�อย�างมีประสิทธิภาพ อาจกล�าวได�ว�า เผ�าพันธุ`
มนุษย`ล�วนต�องปรับปรุงและผ�อนปรน เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา ให�สอดรับกับความผันผวนของ
สภาพแวดล�อมท้ังทางด�านสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อ
ความสามารถหรือศักยภาพทางภูมิปbญญาท่ีสั่งสมสืบทอดกันมาจากประสบการณ̀ของบรรพบุรุษ ท้ังท่ี
ได�จากท�องถ่ินและต�างถ่ิน ผสมผสานกับการเรียนรู�ของคนรุ�นใหม�  เปXนการบ�งชี้ว�า ภูมิปbญญาท่ีทําให�
กลุ�มชนชาติพันธุ`ใด ๆ คงอยู�และสืบพันธุ`ได� ย�อมมิใช�เพียงองค`ความรู�เดี่ยวๆ เพียงระบบหนึ่งแต�
จะต�องเปXนภูมิปbญญาที่มีความหลากหลาย (Diversities) และผันแปร ยืดหยุ�น เคลื่อนไหว 
(Dynamism) ไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ̀อย�างเปXนองค̀รวม (Holistic)   
  จากแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมนี้ เห็นได�ว�าวัฒนธรรมเปXนสิ่งท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต และ
เรื่องราวของผู�คนท่ีมีมาแต�อดีต แนวคิดในเรื่องการแผ�ขยายทางวัฒนธรรม ความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม และการศึกษาวัฒนธรรมแบบองค̀รวมซ่ึงเห็นได�ชัดเจนจากโบราณสถานท่ีปรากฏร�องรอย 
และประวัติความเปXนมาท่ีเก่ียวข�องกับการติดต�อสื่อสารระหว�างกลุ�มผู�คน จึงน�าจะเปXนประโยชน`ต�อ
การสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังท่ีผู�วิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้ 
 

แนวคิดเก่ียวกับการท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม แนวคิดของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ̀
ทางวัฒนธรรมการมีส�วนร�วมของประชาชน และการท�องเท่ียวโดยชุมชน สรุปได�ดังนี้   
 
1. ความหมายของวัฒนธรรม  
 วัฒนธรรม (Culture)  หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความดีงาม 
ความเปXนระเบียบเรียบร�อยของกลุ�มคน เปXนคําท่ีเกิดข้ึนในสมัยท่ีรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เปXนนายกรัฐมนตรี วัฒนธรรมเปXนส�วนประกอบที่สลับซับซ�อนที่บ�งบอกถึงลักษณะอันชัดเจนของ
จิตวิญญาณ วัตถุ สติปbญญา และอารมณ̀ ซ่ึงประกอบกันข้ึนเปXนสังคมหรือหมู�คณะ รวมถึงระบบค�านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ วัฒนธรรมจึงแสดงให�เห็นได�ในลักษณะต�าง ๆ และสืบทอด         
ต�อ กันมาเปXนแบบอย�างหรือการดํารงชีวิตของกลุ�ม ซ่ึงสมาชิกสามารถเรียนรู� ถ�ายทอดด�วยการอบรม
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สั่งสอนท้ังทางตรงและทางอ�อม เพ่ือแสดงความเปXนเอกลักษณ̀หรือเครื่องบ�งชี้ความเปXนกลุ�มของตน 
นอกจากนี้นักวิชาการได�ให�ความหมายของวัฒนธรรมไว� อาทิ ปราโมชน` รอดจํารัส (2549: 17) นิยามว�า 
วัฒนธรรม หมายถึง ทัศนคติ ความคิด ค�านิยม ความเชื่อ ตลอดจนสัญลักษณ̀ของสังคมท่ีถูกถ�ายทอด
จากคนรุ�นหนึ่งไปสู�คนอีกรุ�นหนึ่ง วัฒนธรรม เปXนมรดกทางสังคมท่ีใช�กําหนดพฤติกรรมตลอดจนความ
ต�องการของบุคคล วัฒนธรรม จึงเปXนเครื่องผูกพันคนในกลุ�มเข�าไว�ด�วยกันและวัฒนธรรมสามารถ
จําแนกออกเปXน 2 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมท่ีเปXนวัตถุธรรม (Material Culture) เปXนวัฒนธรรมท่ี
เกิดจากการประดิษฐ`คิดค�นของมนุษย`ที่นํามาใช�เพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ได�แก� เครื่องมือเครื่องใช� อาคารก�อสร�าง ที่อยู�อาศัย เครื่องแต�งกาย เครื่องยนต̀กลไก 
งานจิตรกรรม เปXนต�น และ 2) วัฒนธรรมท่ีไม�เปXนวัตถุธรรม (Nonmaterial Culture) เปXนวัฒนธรรม
ท่ีไม�มีรูปร�างเปXนตัวตน มีลักษณะเปXนนามธรรมอันประกอบด�วยบรรทัดฐาน ค�านิยม และความเชื่อต�าง ๆ  
ท่ีผสมผสานอยู�ในวิถีชีวิตของมนุษย` 
 กล�าวโดยสรุป วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามซึ่งเปXนผลมาจากระบบความ 
สัมพันธ`ระหว�างมนุษย`กับสังคม มีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปสู�คนอีกรุ�นหนึ่ง จากสังคม
หนึ่งไปสู�อีกสังคมหนึ่ง จนกลายเปXนแบบแผนท่ีสามารถเรียนรู�และก�อให�เกิดผลิตกรรมและผลิตผลท้ัง
ท่ีเปXนรูปธรรมและนามธรรมได� 
 
2. การท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
 นักวิชาการได�ให�ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไว�ดังนี้ 
 สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (2554: 2) ให�ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว�า
หมายถึง การท�องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเปXนวัฒนธรรม เช�น ปราสาท พระราชวัง วัด 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต�างๆ ท่ีแสดงถึงความ
เจริญรุ�งเรืองท่ีมีการพัฒนาให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแต�ละยุคสมัย 
ผู�ท�องเท่ียวจะได�รับทราบประวัติความเปXนมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของ
บุคคลในอดีตท่ีถ�ายทอดมาถึงคนรุ�นปbจจุบันผ�านสิ่งเหล�านี้ 
 ปวีณา  โทนแก�ว (2554: 6) กล�าวว�า การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบไปด�วย
การท�องเท่ียวในรูปแบบต�าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวเนื่อง กับเรื่องราวในประวัติศาสตร` และวัฒนธรรมของ
พ้ืนท่ีในแง�ใดแง�หนึ่ง กิจกรรมการท�องเท่ียวอาจเปXนการผสมผสานกันระหว�างการชมสถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร`เมืองเก�า การชมการแสดงทางวัฒนธรรมและการจับจ�ายใช�สอยซ้ือของท่ีระลึกใน
ตลาดโบราณ หรือแหล�งหัตถกรรมพ้ืนบ�าน นอกจากนี้ 
 เปรมจิต พรหมสาระเมธี (2553: 34) กล�าวว�า การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
Tourism) หมายถึง การท�องเท่ียวเพ่ือชมสิ่งท่ีแสดงความเปXนวัฒนธรรม เช�น ปราสาท พระราชวัง วัด 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต�างๆ ท่ีแสดงถึงความ
เจริญรุ�งเรืองท่ีมีการพัฒนาให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแต�ละยุคสมัย 
ผู�ท�องเท่ียวจะได�รับทราบประวัติความเปXนมา ความเชื่อ มุมมอง ความคิด ความศรัทธา ความนิยม
ของบุคคลในอดีตท่ีถ�ายทอดมาถึงคนรุ�นปbจจุบันผ�านสิ่งเหล�านี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 

 มนสิชา อินทจักร (2552: 2) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท�องเท่ียว
เพ่ือศึกษาและเรียนรู�เกี่ยวกับความสําคัญทางประวัติศาสตร` โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยยึดหลักการอนุรักษ`และการจัดการที่ยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม 
เกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมหรือให�กระทบน�อยที่สุด โดยให�คงไว�ซึ่งวิถีชีวิตของท�องถ่ินในแง�สังคม
และวัฒนธรรม ท่ีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวให�เกิดความต�องการศึกษาความแตกต�างทางด�านสังคม
และวัฒนธรรมอันหลากหลาย โดยการมีส�วนร�วมและการสร�างจิตสํานึกท่ีดีให�แก�ผู�เก่ียวข�องทุกฝqายท้ัง
นักท�องเท่ียว ผู�ดูแลแหล�งท�องเท่ียว ผู�ประกอบธุรกิจท�องเท่ียวและประชาชนในท�องถ่ิน      
 ทิพวรรณ พุ�มมณี (2550: 15) ระบุว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปXนการท�องเท่ียวเพ่ือ
การเรียนรู�และสัมผัสกับเอกลักษณ`ความงดงามของวัฒนธรรม คุณค�าทาง ประวัติศาสตร` วิถีชีวิต
ความเปXนอยู�และความแตกต�างทางวัฒนธรรม โดยแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประกอบด�วยสิ่งดึงดูดใจ
คือ 

1. หลักฐานและร�องรอยทางประวัติศาสตร` โบราณวัตถุ โบราณสถาน 
2. ศาสนาความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง 
3. สถาปbตยกรรมด้ังเดิมในท�องถ่ิน 
4. งานศิลปหัตถกรรม เช�น เครื่องจักสาน เครื่องปb�นดินเผา งานถักทอผ�า และการ

แกะสลัก เปXนต�น 
5. ดนตรี การแสดง การละเล�น และกิจกรรมในท�องถ่ิน 
6. ภาษาและวรรณกรรม นิทาน ตํานาน เพลงพ้ืนบ�าน 
7. การดําเนินชีวิต เสื้อผ�าเครื่องแต�งกาย การบริโภค การประกอบอาชีพ เช�น เกษตรกรรม 

ทํานา ทําไร� ปศุสัตว` การประมง เปXนต�น 
8. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ�านท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสนา ความเชื่อ 

สภาพ แวดล�อม และวิถีชีวิต เช�น การบวชนาค ตักบาตร แห�เทียนพรรษา พิธีบุญบ้ังไฟ งานสงกรานต̀  
และงานลอยกระทง เปXนต�น 

9. ภูมิปbญญาเฉพาะถ่ินท่ีโดดเด�น เช�น การรักษาโรคด�วยกายภาพบําบัดโดยการบีบ นวด 
อบ ประคบ และนวดบําบัดด�วยสมุนไพร หรือการทําประมงพ้ืนบ�าน เปXนต�น 
             สแตนเลย` (Stanley, 1973) ให�ความหมายไว�ว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
Tourism) เปXนการเดินทางที่นักท�องเที่ยวมีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิต เพื่อให�เข�าใจถึงประวัติ
ความเปXนมา ตลอดจนการดําเนินชีวิตของประชาชนในแหล�งท�องเที่ยวที่มีลักษณะของวัฒนธรรมท่ี
แตกต�างกัน นักท�องเท่ียวจะเข�าไปมีส�วนร�วมในวัฒนธรรมนั้น ๆ มีโอกาสได�ใช�ชีวิตอยู�ในพ้ืนท่ีนั้นชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวิธีปฏิบัติตนเหมือนคนในท�องถ่ินนั้น เช�น การแต�งกาย การรับประทานอาหาร 
การเข�าร�วมงานเทศกาล ประเพณีต�าง ๆ  
             องค̀การการท�องเท่ียวโลก (World Tourism Organization, 2003) กล�าวถึงทิศทางของ
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไว�ว�า การท�องเท่ียวของโลกในศตวรรษท่ี 21 ใช�หลักการของแผนแม�บท
ของโลก (Agenda 21) เปXนกรอบในการจัดการการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน โดยคํานึงถึงหลักการ 4 
ประการ คือ  
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1. การดําเนินกิจการการท�องเท่ียวในขอบเขตท่ีความสามารถการรองรับของธรรมชาติ 
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปXนอยู�ของชุมชนจะมีได�  

2. ความตระหนักในกิจกรรมการท�องเที่ยวท่ีจะมีผลกระทบต�อชุมชน ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเปXนอยู�ของชุมชนอันเปXนเอกลักษณ̀และอัตลักษณ̀ของชุมชน
ท�องถ่ิน  

3. การมีส�วนร�วมของเจ�าบ�านและผู�มาเยือนต�อกิจกรรมการท�องเท่ียว  
4. การเชื่อมร�อยประสานความจําเปXนต�อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกําหนด

แผนงานทางเศรษฐกิจ การดํารงอยู�ของชุมชนและการอนุรักษ̀สิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมท�องถ่ินอย�าง
ยั่งยืน ในขณะท่ีประเทศไทยมีทรัพยากรการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Resources) มาก
เปXนอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2552: 8) อีกท้ังนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร`การพัฒนาประเทศด�านการท�องเท่ียวในระดับต�าง ๆ ของไทยท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 นโยบายของกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาด�านการท�องเท่ียว แผนพัฒนา
การท�องเท่ียวแห�งชาติ 2555-2559 และนโยบายและยุทธศาสตร`การวิจัยของชาติฉบับท่ี 8 
(2555-2559) ล�วนให�ความสําคัญกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะนโยบายส�งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค̀ของ
รัฐบาลในปbจจุบันท่ีจัดให�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปXน 1 ใน 15 สาขาย�อยของเศรษฐกิจสร�างสรรค̀ 
แสดงให�เห็นถึงทิศทางการพัฒนาการท�องเที่ยวของไทยในอนาคตได�เปXนอย�างดี ประกอบกับ
พฤติกรรมนักท�องเที่ยวที่ไร�ความเร�งรีบ เน�นความสุขในสุนทรียศาสตร`จากการเดินทางมากข้ึน 
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงเปXนการท�องเท่ียวท่ีมีแนวโน�มจะได�รับความนิยมมากในอนาคตและเปXน
จุดขายสําคัญของประเทศไทย  
 
3. อัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม  
              นัทธนัย ประสานนาม (2552: 7) ให�ความหมายของอัตลักษณ̀ไว�ว�า หมายถึง ความรู�สึก
นึกคิดท่ีบุคคลมีต�อตนเองว�า ตนเองคือใคร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรค̀ระหว�างตนเองกับผู�อ่ืน ทําให�
บอกได�ว�าตนเองมีลักษณะแตกต�างจากกลุ�มอ่ืนอย�างไร 
              ฉลาดชาย รมิตานนท̀ (2550: 3) ระบุว�า อัตลักษณ̀ไม�ใช�สิ่งท่ีเกิดข้ึนลอย ๆ ตามธรรมชาติ 
แต�เกิดข้ึนจากการสร�างของวัฒนธรรมในช�วงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมก็เปXนสิ่งก�อสร�างทางสังคม 
(Social Construct) ท่ีมีรูปแบบเปXนวงจรวัฒนธรรม (Circuit of Culture) ดังนั้น อัตลักษณ̀จึงมี
กระบวนการถูกผลิต (Produced) ให�เกิดข้ึน สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ 
(Regulated) อยู�ในวัฒนธรรมเหล�านั้น ท้ังยังมีการสร�างความหมายต�าง ๆ (Creating meanings)       
ผ�านระบบของการสร�างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ท่ีเก่ียวกับตําแหน�ง
แห�งท่ีต�าง ๆ ทางอัตลักษณ̀อันหลากหลายท่ีมนุษย`เลือกใช� หรือนํามาสร�างเปXนอัตลักษณ̀ของตน   
              ธงชัย สมบูรณ̀ (2549: 47) กล�าวถึงอัตลักษณ̀ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) ไว�ว�า
ความแตกต�างระหว�างวัฒนธรรมเกี่ยวข�องกับ 1) โลกทัศน` เปXนความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติของ
เป�าหมายชีวิต ความสัมพันธ`ระหว�างมนุษย`และสิ่งรอบ ๆ ตัว 2) แบบแผนของบรรทัดฐาน เปXน
แนวทางในการปฏิบัติของกลุ�มสังคม 3) รูปแบบท่ีใช�ในการสื่อสาร เช�น ภาษา และ 4) ความสัมพันธ`ท่ี
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บุคคลได�รับรู� อัตลักษณ̀ทางวัฒนธรรมจึงเปXนเรื่องของตัวบ�งชี้ท่ีมีลักษณะเปXนผลผลิตทางวัฒนธรรม 
เช�น อาหารไทย รําไทย เปXนต�น 
              เบเคอร` (Baker, 2001, อ�างถึงใน ธงชัย สมบูรณ̀, 2549: 47) และราชบัณฑิตยสถาน 
(2550) ได�ให�ความหมายของอัตลักษณ̀ (Identity) ไว�ว�า หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซ่ึงทําให�สิ่งนั้นเปXนท่ีรู�จักหรือจําได�  
              โดยสรุป อัตลักษณ̀ทางวัฒนธรรม คือลักษณะเฉพาะท่ีมีความโดดเด�นของกลุ�มคนในพ้ืนท่ีใด
พ้ืนท่ีหนึ่ง ซ่ึงเก่ียวข�องกับเรื่องราวของคนและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สิ่งประดิษฐ`
โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมนุษย`สร�างข้ึน ทําให�พ้ืนท่ีนั้น กลุ�มคนนั้น ๆ เปXนท่ีรู�จัก และจดจํา และ
เปXนสิ่งท่ีดึงดูดใจแก�นักท�องเท่ียว    
 
4. หลักการท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 286-288) กล�าวถึงหลักการของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ไว� 4 ประการดังนี้ 

1. เปXนการท�องเท่ียวท่ีมีการศึกษารวบรวมข�อมูลเก่ียวกับความสําคัญ คุณค�าประวัติศาสตร` 
ความเปXนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล�งท�องเท่ียวนั้น เพ่ือเปXนข�อมูลให�แก�นักท�องเท่ียวในการ
เพ่ิมคุณค�าของประสบการณ̀ในการเข�าชม ในขณะเดียวกันก็จะก�อให�เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท�องถ่ิน 

2. เปXนการท�องเท่ียวท่ีมีการปลูกฝbงสร�างจิตสํานึกของคนในชุมชนท�องถ่ินให�เกิดความรัก 
หวงแหน รักษา และดึงชุมชนท�องถ่ินเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนด�วย และ
ได�รับประโยชน`ตอบแทนจากการท�องเท่ียวในรูปแบบต�าง ๆ เช�น การจ�างงาน การบริการนําเท่ียว 
การให�บริการขนส�ง การให�บริการท่ีพัก การขายสินค�าท่ีระลึก เปXนต�น    

3. เปXนการท�องเท่ียวท่ีมีการให�ความรู�แก�นักท�องเท่ียว เพ่ือให�เกิดความเข�าใจในวัฒนธรรม
และได�รับความเพลิดเพลิน พร�อมท้ังสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ̀ทรัพยากรท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล�อม 

4. เปXนการท�องเท่ียวท่ีมีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ�าน หรือของชุมชนอ่ืน รวมท้ัง
เคารพในวัฒนธรรม ศักด์ิศรี และผู�คนของตนเองด�วย 
 
5. ลักษณะของการท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 จากหลักการของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่ได�กล�าวไปแล�วนั้น นําไปสู�ลักษณะ 
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 9 ประการ  (บุญเลิศ ต้ังจิตวัฒนา, 2548: 286-288)   

1. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเท่ียวในลักษณะท่ีให�ความสําคัญกับ
ประวัติศาสตร` โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักท่ีว�าต�องอนุรักษ̀ทรัพยากร
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมไว�ให�ดีท่ีสุด เพ่ือสามารถสืบต�อถึงอนุชนรุ�นหลัง 

2. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเท่ียวในลักษณะท่ีมีการจัดการอย�าง
ยั่งยืนท้ังเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยยึดหลักท่ีว�าด�วยไม�ให�เกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม
หรือให�กระทบน�อยท่ีสุด 
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3. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเท่ียวในลักษณะท่ีให�คงไว�ซ่ึงวิถีชีวิตของ
ท�องถ่ินในแง�สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว�าต�องให�เปXนจุดดึงดูดนัดท�องเท่ียวท่ีต�องการศึกษา
ความแตกต�างทางด�านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 

4. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเท่ียวในลักษณะท่ีให�ความรู�แก�
ผู�เก่ียวข�องทุกฝqายท้ังนักท�องเท่ียว ผู�ดูแลแหล�งท�องเท่ียว ผู�ประกอบธุรกิจท�องเท่ียวและประชาชนใน
ท�องถ่ิน โดยยึดหลักท่ีว�าต�องให�ทุกฝqายที่เกี่ยวข�องได�รับความรู�และประสบการณ`จาการท�องเท่ียว 
พร�อมท้ังมีจิตสํานึกในการอนุรักษ̀ทรัพยากรท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม 

5. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเท่ียวในลักษณะท่ีให�ชุมชนท�องถ่ินมี
ส�วนร�วมและได�รับผลประโยชน` โดยยึดหลักที่ว�าต�องให�ชุมชนท�องถิ่นมีส�วนร�วมในการจัดการ               
การท�องเท่ียวและได�รับผลประโยชน`จากการท�องเท่ียว อันเปXนการกระจายรายได�สู�ชุมชนท�องถ่ิน 

6. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเท่ียวในลักษณะท่ีมีการตลาดของ
บริการท�องเท่ียวครบตามเกณฑ̀แห�งการอนุรักษ̀อย�างแท�จริง โดยยึดหลักท่ีว�าจะต�องให�ธุรกิจท�องเท่ียว
เน�นในเรื่องอนุรักษ̀วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม 

7. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเท่ียวในลักษณะท่ีให�นักท�องเท่ียวเกิด
ความพึงพอใจ เพ่ิมคุณค�าของประสบการณ̀ท่ีได�รับ ทําให�ต�องกลับมาท�องเท่ียวซํ้าอีก โดยยึดหลักท่ีว�า
ต�องมีกิจกรรมท�องเท่ียวตรงตามความคาดหวังของนักท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

8. การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเที่ยวในลักษณะที่คํานึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนท่ี และความสะอาดของพ้ืนท่ี โดยยึดหลักท่ีว�าต�องไม�เกินขีดความสามารถ
รองรับของพ้ืนท่ีในทุก ๆ ด�าน และต�องดูแลรักษาความสะอาดของแหล�งท�องเท่ียวอยู�เสมอ 

9. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต�องเปXนการท�องเท่ียวในลักษณะท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย`สินของนักท�องเท่ียว โดยยึดหลักท่ีว�าป�องกันรักษาความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว
อย�างเข�มงวด เพ่ือให�นักท�องเท่ียวอบอุ�นใจ 
 
6. องค+ประกอบของการท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 288-290) ระบุว�าองค`ประกอบของการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีสําคัญมี 6 ด�านตามองค̀ประกอบของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนดังต�อไปนี้  

1. องค̀ประกอบด�านแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม เปXนการท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ̀เฉพาะถ่ิน อันประกอบด�วยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการคือ 

1.1 ประวัติศาสตร`และร�องรอยทางประวัติศาสตร`ท่ียังปรากฏให�เห็น 
1.2 โบราณคดีและพิพิธภัณฑ̀สถานต�าง ๆ 
1.3 งานสถาปbตยกรรมเก�าแก�ดั้งเดิมในท�องถ่ินและสิ่งปลูกสร�าง ผังเมือง รวมท้ังซาก

ปรักหักพัง   
1.4 ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปb�น และแกะสลัก 
1.5 ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต�าง ๆ ทางศาสนา 
1.6 ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร` มหรสพต�าง ๆ 
1.7 ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 
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1.8 วิถีชีวิต เสื้อผ�าเครื่องแต�งกาย การทําอาหาร ธรรมเนียมการรับประทาน 
1.9 ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ�าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต�าง ๆ 
1.10 ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต�าง ๆ ท่ีมีการนํามาใช�เฉพาะท�องถ่ิน 

2. องค̀ประกอบด�านกระบวนการการศึกษาสิ่งแวดล�อม เปXนการท�องเท่ียวท่ีมีกระบวนการ
ศึกษาสิ่งแวดล�อม โดยมีการศึกษาเรียนรู�สภาพแวดล�อมและระบบนิเวศในแหล�งท�องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพ่ือปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต�องในการอนุรักษ̀สภาพแวดล�อมให�แก�ผู�เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว 

3. องค̀ประกอบด�านธุรกิจท�องเท่ียว เปXนการท�องเท่ียวท่ีมีการให�บริการทางการท�องเท่ียว
โดยผู�ประกอบธุรกิจท�องเท่ียว เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว และได�ผลตอบแทนในกําไรสู�
ธุรกิจท�องเที่ยว ซึ่งผู�ประกอบธุรกิจท�องเที่ยวจะต�องมีความรู�เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมศึกษา อีกท้ังช�วย
อนุรักษ̀ทรัพยากรท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม 

4. องค̀ประกอบด�านการตลาดท�องเที่ยว เปXนการท�องเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการตลาด
ท�องเท่ียวคุณภาพ โดยแสวงหานักท�องเท่ียวคุณภาพให�เดินทางเข�ามาท�องเท่ียวยังแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให�นักท�องเท่ียวคุณภาพได�รับรู�ประสบการณ̀จากการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย�าง
พึงพอใจ อีกท้ังช�วยอนุรักษ̀ทรัพยากรท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม 

5. องค̀ประกอบด�านการมีส�วนร�วมของชุมชนท�องถิ่น เปXนการท�องเที่ยวท่ีมีการคํานึงถึง
การมีส�วนร�วมของชุมชน โดยให�ชุมชนท�องถ่ินในแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้นมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาหรือจัดการการท�องเท่ียวอย�างเต็มรูปแบบ และได�รับผลประโยชน`ตอบแทนเพ่ือกระจายรายได�
สู�ท�องถ่ิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท�องถ่ิน 

6. องค̀ประกอบด�านการสร�างจิตสํานึกแก�ผู�เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว เปXนการท�องเท่ียวท่ี
ต�องคํานึงถึงการปลูกฝbงจิตสํานึกท่ีถูกต�องทางการท�องเท่ียวแก�ผู�เก่ียวข�องทุกฝqาย โดยมีการให�ความรู�
และสื่อความหมายในการอนุรักษ̀ทรัพยากรท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�ทุกฝqาย
เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม 
 องค̀ประกอบของการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 6 องค`ประกอบดังกล�าวข�างต�นนี้ 
สามารถนําเสนอเพ่ือให�เข�าใจง�ายและชัดเจนยิ่งข้ึนดังแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 องค̀ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ท่ีมา: บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท"องเที่ยวอย"างย่ังยืน (กรุงเทพฯ: เพรส แอนด̀ ดีไซน`, 
2548), 286-288. 
 
 โดยสรุป การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท�องเที่ยวท่ีเก่ียวข�องกับการชื่นชม
คุณค�าทางประวัติศาสตร` โบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกลักษณ`และความงดงามทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของผู�คน อันได�แก� ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปbญญา ดนตรี ภาษา 
วรรณกรรม และศิลปหัตถกรรม  
 

แนวคิดเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม 
 

            จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับแนวคิดมรดกทางวัฒนธรรม นักวิชาการหลายท�าน
ได�ให�ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรมไว�ดังนี้ 
 
1. ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม 
 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และคณะ (2555: 140) ระบุความหมายของมรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Heritage) ตามที่องค`การการศึกษาวิทยาศาสตร`และวัฒนธรรมแห�ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization หรือ 
องค̀การ UNESCO ได�กล�าวไว�ดังนี้ 

ด�านการตลาด
ท�องเท่ียว 

ด�านการม ี
ส�วนร�วม 

ทางการท�องเที่ยว
ของชุมชน 

ด�าน
กระบวนการ

ศึกษา 
 

องค̀ประกอบของ
การท�องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 

ด�านแหล�งท�องเที่ยว
วัฒนธรรม 

 
ด�านธุรกิจ
ท�องเท่ียว 

ด�านจิตสํานึก
ของผู�เกี่ยวข�อง
ผู�เกี่ยวข�องกับ
การท�องเที่ยว 
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1. อนุสรณ̀สถาน (Monuments) อันรวมไปถึง ผลงานทางสถาปbตยกรรม ผลงาน
ประติมากรรมหรือจิตรกรรม ส�วนประกอบหรือโครงสร�างของโบราณคดีธรรมชาติ จารึก ถํ้า ท่ีอยู�อาศัย 
และร�องรอย ซ่ึงมีคุณค�าโดดเด�นในระดับสากลทางด�านประวัติศาสตร` ศิลปศาสตร` หรือวิทยาศาสตร` 

2. กลุ�มอาคาร (Groups of Buildings) อันรวมไปถึง กลุ�มของอาคารไม�ว�าจะแยกจากกัน
หรือเชื่อมต�อกันโดยลักษณะทางสถาปbตยกรรม หรือโดยความสอดคล�องกลมกลืน หรือโดยสภาพทาง
ภูมิทัศน`ซ่ึงมีคุณค�าโดดเด�นในระดับสากลทางด�านประวัติศาสตร` ศิลปศาสตร` และวิทยาศาสตร` 

3. แหล�งอันรวมไปถึงผลงานท่ีเกิดจากมนุษย` (Sites) หรือผลท่ีเกิดจากมนุษย`และธรรมชาติ 
และบริเวณอันรวมถึงแหล�งโบราณคดีซ่ึงมีคุณค�าโดดเด�นในระดับสากลทางด�านประวัติศาสตร` 
สุนทรียศาสตร` ชาติพันธุ`วิทยา หรือมานุษยวิทยา 
            รณรงค̀ ชมภูพันธ` (2553: 9) ให�นิยาม มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ว�า
หมายถึง อนุสรณ̀สถาน กลุ�มอาคารและสถานท่ีซ่ึงมีคุณค�าทางประวัติศาสตร` สุนทรียภาพ โบราณคดี 
วิทยาศาสตร` ชาติพันธุ`วิทยาหรือมานุษยวิทยา ไม�ว�าจะเปXนทางด�าน สถาปbตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรมหรือแหล�งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช�น ถํ้า หรือสถานท่ีสําคัญท่ีอาจเปXนผลงานจากฝpมือ
มนุษย`หรือเปXนผลงานร�วมกันระหว�างธรรมชาติและมนุษย` 
             มรดกทางวัฒนธรรมจึงหมายถึง สถานท่ีสําคัญท่ีเปXนผลงานจากมนุษย`และผลงานจาก
ธรรมชาติ อันประกอบไปด�วย อนุสรณ̀สถาน กลุ�มอาคาร ถํ้า ท่ีอยู�อาศัย แหล�งโบราณคดี ร�องรอย
จารึกต�าง ๆ  ซ่ึงมีคุณค�าโดดเด�นทางด�านประวัติศาสตร` ศิลปศาสตร` สุนทรียศาสตร` จิตรกรรม 
วิทยาศาสตร` ชาติพันธุ`วิทยา หรือมานุษยวิทยา 
             ปbจจุบันประเทศไทยมีแหล�งมรดกโลกท่ีได�รับการขึ้นทะเบียนแล�ว 5 แห�ง (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2555) ประกอบด�วยเมืองประวัติศาสตร`สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร`
พระนครศรีอยุธยา แหล�งโบราณคดีบ�านเชียง เขตรักษาพันธุ`สัตว`ปqาทุ�งใหญ�-ห�วยขาแข�ง และผืนปqาดง
พญาเย็น-เขาใหญ� (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และคณะ, 2555: 140) 
 
2. ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม 
 มรดกวัฒนธรรมแบ�งเปXน 2 ประเภท คือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต�องได� (Tangible 
Cultural Heritage) และมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต�องไม�ได� (Intangible Cultural Heritage) มรดก
วัฒนธรรมท่ีจับต�องได�เปXนสิ่งท่ีเปXนรูปธรรมและสัมผัสได� เช�น โบราณสถาน กลุ�มอาคารต�าง ๆ ส�วน
มรดกวัฒนธรรมท่ีจับต�องไม�ได�เปXนสิ่งท่ีเปXนนามธรรม เช�น วิถีชีวิต เรื่องเล�า และประเพณีพิธีกรรมต�าง ๆ 
อย�างไรก็ตาม มรดกวัฒนธรรมท้ังสองประเภทต�างมีความสัมพันธ`กันอย�างไม�สามารถแยกออกจากกันได� 
กล�าวคือ มรดกวัฒนธรรมท่ีจับต�องได�สามารถสะท�อนระบบความคิด ความเชื่อและภูมิปbญญาของ
มนุษย`ให�ออกมาในรูปของวัตถุอันเปXนนามธรรมได� ตัวอย�างเช�น สถาปbตยกรรมและสิ่งก�อสร�าง  
 
3. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
 กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมควรเข�าใจถึงความสําคัญของมรดกวัฒนธรรม
ท้ังสองประเภทนี้อย�างถ�องแท�องค̀กรท่ีมีบทบาทสําคัญองค̀กรหนึ่งในการจัดการ มรดกวัฒนธรรม คือ 
องค̀การศึกษาวิทยาศาสตร`และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ หรือองค̀การยูเนสโก (UNESCO) ซ่ึงมี
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หน�าท่ีสําคัญในการกําหนดแบบแผนและนโยบายการดําเนินงานเพ่ือการจัดการมรดกวัฒนธรรมให�
เปXนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการตรากฎหมายระหว�างประเทศข้ึนเพ่ือบังคับใช�กับประเทศท่ีเปXน
ภาคีสมาชิกให�ปฏิบัติตามกรอบนโยบายท่ีวางไว� ท้ังนี้ อาจปรับเปลี่ยนให�สอดคล�องตามแต�สภาพและ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกแนวทางการปฏิบัติงานดังกล�าว องค̀การยูเนสโกได�
ประกาศใช�อนุสัญญาว�าด�วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต�องไม�ได� (Convention for the 
Safe-guarding of Intangible Cultural Heritage) ในปp ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) อนุสัญญาทาง
สังคมและปbจเจกบุคคลในการสงวนรักษามรดกของชาติ คือ มรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
มรดกทางประวัติศาสตร` (Historical Heritage) และมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) 
กฎหมายฉบับนี้ให�ความคุ�มครองมรดกของชาติทั้ง 3 ประเภทข�างต�นโดยครอบคลุมทั้งมรดก
วัฒนธรรมท่ีจับต�องได�และจับต�องไม�ได�ภายใต�การดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมและสารสนเทศ 
(Ministry of Information and Culture) 
              สําหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย มีแนวคิดหลักท่ีใช�ในการจัดการ
อยู� 2 ประการ คือแนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค̀ซ่ึงแต�ละแนวคิดจะประกอบด�วยกลยุทธ`และแนวทางสนับสนุนท่ีจะนําไปสู�การจัดการ
มรดกวัฒนธรรมและการท�องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมให�เปXนไปอย�างเหมาะสม (กาญจนา 
แสงลิ้มสุวรรณและคณะ, 2555: 141) การจัดการมรดกวัฒนธรรมอยู�ภายใต�การดําเนินงานของ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติและหน�วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการดังกล�าว
ประกอบด�วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปXนประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวัฒนธรรมเปXนรองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ปลัดกระทรวงต�าง ๆ เปXนกรรมการ (เจษฎาพร ศรีวิชัย และพรลภัส อุณาพรหม, 2555: 1-2) 
               ตัวอย�างการบริหารจัดการเมืองประวัติศาสตร`สุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัยและ
กําแพงเพชร) เมืองประวัติศาสตร`สุโขทัยและเมืองบริวารต้ังอยู�ในภาคเหนือตอนล�างของประเทศไทย 
และเปXนเมืองหลวงแห�งแรกของประเทศในศตวรรษท่ี 13 – 14 ระบบเศรษฐกิจของราชอาณาจักรท่ีมี
ความหลากหลายข้ึนอยู�กับผลิตผลทางการเกษตร และการส�งออกอุตสาหกรรมเซรามิกท่ีมีคุณภาพสูง 
โดยในสมัยนั้นนับเปXนยุคทองตามประวัติศาสตร`ของประเทศไทย ภายใต�พระบรมราชูปถัมภ`ของ
พระมหากษัตริย`ในยุคสมัยนั้น ทําให�พุทธศาสนาเจริญรุ�งเรือง ซ่ึงสะท�อนให�เห็นจากอนุสาวรีย`มากมาย วัด 
และประติมากรรม ซ่ึงแสดงให�เห็นจุดเริ่มต�นของศิลปะของสถาปbตยกรรมไทยท่ีเปXนท่ีรู�จักกันในนาม 
“ศิลปะสุโขทัย” เมืองประวัติศาสตร`สุโขทัยได�รับการข้ึนทะเบียนเปXนมรดกโลกโดย UNESCO ภายใต�
เกณฑ̀ท่ี 1 และ 3 การฟ��นฟูสถาปbตยกรรมของเมืองประวัติศาสตร`สุโขทัยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือให�อุทยาน
ประวัติศาสตร`สุโขทัยเปXนศูนย`กลางการเรียนรู�และสถานที่ท�องเที่ยว โดยมีการบริการด�านการ
ท�องเที่ยวต�างๆ รวมทั้ง ศูนย`ข�อมูล มัคคุเทศก` การบริการรถรางรอบพ้ืนท่ีด�านในของอุทยาน-
ประวัติศาสตร`สุโขทัย และการบริการจักรยานให�เช�า นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค̀ต�างๆ เพ่ือส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียว เช�น การแสดงศิลปะและดนตรีสําหรับกิจกรรมพิเศษ 
โรงละครกลางแจ�ง กิจกรรมนันทนาการภายในอุทยาน-ประวัติศาสตร`สุโขทัย และการแสดงแสง สี 
เสียงในช�วงเวลาเทศกาล สินค�ามากมายท่ีทําจากต�นแบบโบราณ เช�น เซรามิก ประติมากรรม และสิ่งทอ  
ในแบบศิลปะสุโขทัยสามารถกระตุ�นเศรษฐกิจท�องถ่ินได� (นงคราญ สุขสม, 2556: 2-3) 
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            โดยสรุป มรดกทางวัฒนธรรมนับเปXนผลงานที่สําคัญของมนุษย`ท้ังท่ีสามารถจับต�องได�
และไม�สามารถจับต�องได� การดํารงไว�ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมจําเปXนต�องอาศัยกระบวนการในการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมเหล�านั้นเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ในการสร�างรูปแบบการสื่อทางการตลาดใน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีจะศึกษาในครั้งนี้ก็เช�นเดียวกัน จําเปXนต�องอาศัยแนวคิดในเรื่อง
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมมาใช�ประกอบการศึกษา 
 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการท"องเท่ียวอย"างย่ังยืน 
 

            ปbจจุบันท่ัวโลกมีแนวโน�มในการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนซ่ึงเปXนการท�องเท่ียวท่ีมีการ
จัดการเพ่ือการอนุรักษ̀ทรัพยากรการท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อมให�สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท�องเท่ียวได�อย�างต�อเนื่องและสามารถสร�างความพึงพอใจให�กับนักท�องเท่ียว ในส�วนนี้ผู�วิจัยได�
ศึกษาความหมายและแนวคิดของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต̀ใช�ใน
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสรุปได� ดังนี้  
 
1. ความหมายของการท"องเท่ียวอย"างย่ังยืน 
 การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีมีการจัดการ
เพ่ือการอนุรักษ̀ทรัพยากรการท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อมให�สามารถดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียว
ได�อย�างต�อเนื่อง สร�างความพึงพอใจให�กับนักท�องเที่ยว โดยมีการให�บริการที่มีคุณภาพ และชุมชน
เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเท่ียวและร�วมรับผลประโยชน` ซ่ึงหน�วยงานและนักวิชาการยังให�
ความหมายของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และลักษณะของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนไว�ดังนี้  
 พิมพ̀ระวี โรจน`รุ�งสัตย` (2553: 13) ให�คําจํากัดความการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนว�า หมายถึง 
การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียวและผู�เปXนเจ�าของท�องถ่ินในปbจจุบัน 
โดยมีการปกป�องและสงวนรักษาโอกาสต�าง ๆ ของอนุชนรุ�นหลัง การท�องเท่ียวแบบนี้มีความหมายถึง 
การจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจําเปXนทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ
ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาเอกลักษณ̀ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด�วย ขณะท่ี 
 การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีรวมถึงการจัดการท้ังในปbจจุบันและ
อนาคตเก่ียวกับขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ี
มีต�อการท�องเท่ียว มีลักษณะของการถ�ายทอดทางวัฒนธรรม เพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�เรียนรู� ได�เห็นถึง
คุณค�า การมีส�วนร�วมของประชากร ชุมชนการยอมรับให�ประชาชนทุกส�วนได�รับประโยชน`ทาง
เศรษฐกิจ การไม�ทําลายทรัพยากรการท�องเที่ยวให�หมดเปลืองหรือหมดไป โดยมีลักษณะของการ
ท�องเท่ียวทุกประเภท ท้ังประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร` โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี เปXนการท�องเท่ียวท่ีเน�นให�เห็นถึงคุณค�าและความเปXนเอกลักษณ̀ของแต�ละแหล�งท�องเท่ียว 
มีการรับผิดชอบต�อทรัพยากรท�องเที่ยวและสิ่งแวดล�อม นักท�องเที่ยวได�สัมผัส เรียนรู� ได�รับ
ประสบการณ̀ท่ีเก่ียวข�องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม และเกิดผลตอบแทนต�อผู�ประกอบธุรกิจและ
ชุมชน เปXนการกําหนดแนวทางการใช�ประโยชน`และการพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียว รวมท้ังปbจจัย
แวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปXนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
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สุนทรียภาพแก�สมาชิกของสังคมในปbจจุบันและอนาคต โดยใช�ทรัพยากรอย�างชาญฉลาด  (กระทรวง
การท�องเท่ียวและกีฬา, 2546: 167-168; บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 6-7)        
 
2. แนวคิดของการท"องเท่ียวอย"างย่ังยืน 
 นพดล  ภาคพรต (2546: 167) กล�าวถึงแนวคิดในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนว�า
เกิดข้ึนในการประชุมสุดยอดแห�งสหประชาชาติท่ีประเทศบราซิลเม่ือพ.ศ. 2535 ซึ่งในการประชุม
ครั้งนั้นมีอนุสัญญา 1 ใน 5 ฉบับ คือ Agenda 21 หรือแผนแม�บทของโลกที่กล�าวถึง การพัฒนา
ทุกประเภทต�องเปXนการพัฒนาอย�างยั่งยืน สําหรับประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได�กําหนดเป�าหมายสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
สู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) ท้ังนี้ เพ่ือการสร�างความพึงพอใจ
สูงสุดให�กับนักท�องเท่ียวและจะเปXนประโยชน`ต�อการพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวของไทยในระยะยาว 
และได�สรุปหลักการของการจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนไว� ได�แก� 1) อนุรักษ̀และใช�
ทรัพยากรอย�างพอดี 2) ลดการบริโภคและใช�ทรัพยากรท่ีเกินความจําเปXน 3) รักษาและส�งเสริมความ
หลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม 4) ประสานการพัฒนาการท�องเท่ียว 5) นําการ
ท�องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในท�องถิ่น 6) มีส�วนร�วม และสร�างเครือข�ายกับท�องถ่ิน 7) ประชุม
ปรึกษาหารือกับผู�มีส�วนเก่ียวข�อง 8) พัฒนาบุคลากร 9) มีข�อมูล คู�มือบริการข�าวสาร และ 10) ประเมิน 
ตรวจสอบและวิจัย   
 นอกจากนี้ ปรีชา แดงโรจน` (2544: 38-39) ได�ระบุว�า ในศตวรรษท่ี 21 ท่ัวโลกมีแนวโน�ม
การพัฒนาการท�องเท่ียวไปในแนวทางของการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 
มากยิ่งข้ึน ไม�ว�าจะเปXนการนําเสนอสินค�าทางการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ̀หรือเชิงนิเวศ (Eco Tourism/ 
Green Tourism) อย�างเปXนรูปธรรม หรือความพยายามท่ีจะพัฒนาในรูปแบบท่ียั่งยืน ซ่ึงจะก�อให�เกิด
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมน�อยท่ีสุด โดยการนําปbจจัย 3s แบบใหม� ได�แก� S = Security 
หมายถึง ความปลอดภัยจากธรรมชาติท้ังหลาย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย`สิน  S = Sanitation 
หมายถึง ความสะอาดปราศจากโรคและมลพิษ ทั้งอากาศ น้ําดื่ม และสิ่งปฏิกูลต�าง ๆ และ 
S = Satisfaction  หมายถึง ความพึงพอใจในประสบการณ̀และสินค�าทางการท�องเท่ียว โดยเฉพาะอย�าง
ยิ่งแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติและการบริการในด�านต�าง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจเดินทางของ
นักท�องเท่ียวมาใช�เพ่ือก�อให�เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
3. แนวทางการพัฒนาการท"องเท่ียวอย"างย่ังยืน 
 รําไพพรรณ แก�วสุริยะ (2545: 12) ได�เสนอแนวคิดในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการจากสังคมบริโภคนิยมไปสู�สังคมท่ีคํานึงถึงเรื่อง 
สิ่งแวดล�อมเปXนสําคัญ ดังนั้นขอบเขตของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจึงต�องคํานึงถึงหลักปฏิบัติ 
4 ประการคือ 

1. การดําเนินกิจการท�องเท่ียวในขอบเขตความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปXนอยู�ของชุมชนต�อกิจกรรมการท�องเท่ียว 
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2. ตระหนักในกิจกรรมการท�องเที่ยวที่มีผลกระทบต�อชุมชน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และชีวิตความเปXนอยู�ของคนในชุมชน 

3. การมีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเที่ยว โดยผู�เกี่ยวข�องทั้งผู�เปXนพันธมิตรและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียต�องประสานการจัดการร�วมกันเพ่ือลดผลกระทบต�อระบบนิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีต�อการท�องเท่ียว 

4. ประสานความต�องการและกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การดํารงอยู�ของสังคม และ
การอนุรักษ̀ สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรมท�องถ่ินอย�างยั่งยืน 
              นอกจากนี้ยังได�ระบุว�า นักวิชาการด�านการพัฒนาการท�องเท่ียวได�กําหนดหลักการในการ
จัดการการท�องเท่ียวทุกรูปแบบอย�างยั่งยืนตามหลักการพัฒนาการท�องเท่ียวของโลกไว� ดังนี้ 

1. อนุรักษ̀และใช�ทรัพยากรอย�างพอดี หมายถึง การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีต�องมีวิธีการ
จัดการการใช�ทรัพยากร ท้ังมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู�ด้ังเดิมอย�างเพียงพอ 
หรือใช�อย�างมีประสิทธิภาพ 

2. ลดการบริโภคและการใช�ทรัพยากรท่ีเกินความจําเปXน ลดการก�อของเสีย โดยการร�วมกัน
วางแผนกับผู�เก่ียวข�องในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพ หรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนท่ีมี
คุณสมบัติ มีคุณภาพเหมือนกันหรือใช�ทดแทนกันได� เพ่ือลดการใช�ทรัพยากรท่ีหายาก เช�น สิ่งก�อสร�าง
ท่ีใช�ไม�จากธรรมชาติ ส�วนการลดการก�อของเสีย เช�น ขยะ สิ่งปฏิกูล ซ่ึงต�องหาวิธีการจัดการ 

3. รักษาและส�งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม โดยการวางแผน
ขยายการท�องเท่ียวโดยการรักษาและส�งเสริมให�มีความหลากหลายเพ่ิมข้ึนในแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปXน
ธรรมชาติ และแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู�เดิม โดยการเพ่ิมมูลค�าและมาตรฐานการบริการ 

4. ประสานการพัฒนาการท�องเที่ยว โดยผู�รับผิดชอบการพัฒนาการท�องเที่ยวจะต�อง
ประสานแผนการพัฒนากับหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เช�น แผนการพัฒนาท�องถ่ินขององค̀กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน แผนพัฒนาของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล�อม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของ
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี เพ่ือให�การพัฒนาการทํางานในสถานท่ีท�องเท่ียวเดียวกันมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

5. นําการท�องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในท�องถ่ิน ผู�รับผิดชอบการพัฒนาการท�องเท่ียว
จะต�องประสานงานกับองค̀กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง ในการส�งเสริม
กิจกรรมการท�องเท่ียวในท�องถ่ิน โดยหาความโดดเด�นของทรัพยากรในท�องถ่ินเพ่ือนําไปประชาสัมพันธ`และ
ส�งเสริมการขายการท�องเท่ียว เพ่ือให�นักท�องเท่ียวเดินทางเข�าไปเท่ียวมากข้ึน เปXนการสร�างรายได�
กระจายสู�ประชากรในท�องถ่ิน 

6. สร�างเขือข�ายพัฒนาการท�องเที่ยวกับท�องถิ่น โดยการมีส�วนร�วม ผู�รับผิดชอบการ
พัฒนาการท�องเท่ียวควรร�วมทํางานกับท�องถ่ินแบบองค̀รวม  โดยเข�าร�วมทํางานในลักษณะหน�วยงาน
ร�วมจัด หรือร�วมแก�ปbญหาด�วยกัน เปXนหน�วยงานส�งเสริมการขายการท�องเท่ียวด�วยกัน ร�วมประเมินผล
การท�องเท่ียวด�วยกัน เปXนต�น นอกจากนั้นยังต�องประสานเครือข�ายระหว�างองค̀กรและท�องถ่ิน          
เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการการท�องเท่ียวในท�องถ่ินด�วย 

7. ประชุมและปรึกษาหารือกับผู�เกี่ยวข�องที่มีผลประโยชน`ร�วมกัน ผู�รับผิดชอบในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวต�องประสานงานกับพหุภาคี ได�แก� ชุมชน หรือประชาคมในพ้ืนท่ี องค̀กรปกครอง
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ส�วนท�องถ่ิน กลุ�มผู�ประกอบการการท�องเท่ียว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน�วยงานราชการท่ี
รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อร�วมประชุมปรึกษาหารือ ทั้งการเพิ่มศักยภาพให�กับแหล�งท�องเที่ยว 
การประเมินผลกระทบการท�องเท่ียว การแก�ไขปbญหาท่ีเกิดจากผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม และด�าน
การตลาด 

8. พัฒนาบุคลากร การให�ความรู� การฝ�กอบรม การส�งพนักงานดูงานอย�างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให�พนักงานมีความรู� มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน นับเปXนการพัฒนา
บุคลากรในองค̀กร เปXนการช�วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท�องเท่ียว 

9. จัดเตรียมข�อมูลคู�มือบริการข�าวสารการท�องเท่ียวให�พร�อม ผู�รับผิดชอบการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวจะต�องร�วมกับผู�เก่ียวข�องจัดเตรียมข�อมูล ข�าวสารการท�องเท่ียว ข�าวสารการบริการการขาย 
ซ่ึงอาจจัดทําให�เปXนสื่อทัศนูปกรณ̀แบบต�างๆ เช�น คู�มือการท�องเท่ียว เปXนต�น 

10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย ผู�ร ับผิดชอบการพัฒนาการท�องเที่ยว และ
ผู�ประกอบการจะต�องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย�างสมํ่าเสมอ 
โดยการสอบถามผู�ใช�บริการโดยตรง สอบถามความเห็นจากแบบประเมินผล หรือการวิจัยตลาดการ
ท�องเที่ยว เพื่อนําผลที่ได�มาปรับปรุงการให�บริการและแก�ไขการจัดการ เพื่อให�การบริการมี
ประสิทธิภาพ สร�างความประทับใจและความพึงพอใจให�กับนักท�องเท่ียว    
              โดยสรุป การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนคํานึงถึงการให�บริการท่ีมีคุณภาพ และการ
ให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเท่ียว ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ได�แนวคิดท้ังในเรื่อง ปbจจัย 
3s ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด ปราศจากสิ่งมลพิษ หรือสิ่งปฏิกูล และความพึงพอใจใน
ประสบการณ̀และสินค�าทางการท�องเท่ียวไปประยุกต̀ใช�ในการศึกษาในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ�มภาคกลางตอนล�างกลุ�มท่ี 2 
 

แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสาร 
 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสาร ซึ่งนักวิชาการหลายท�านได�ให�
ความหมาย และแนวคิดของการสื่อสาร ไว�ดังนี้ 
 
1. ความหมายของการส่ือสาร 
 วิคเตอร` (Wiktor, 2001: 11-12) กล�าวว�า องค̀ประกอบหลักของการสื่อสาร คือการ
ถ�ายโอนข�อมูลระหว�างผู�ส�งสารไปยังผู�รับสาร 
              ดันแคน (Duncan, 2008: 106) กล�าวว�า การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหรือ
องค̀กรได�สร�างและส�งข�าวสารไปยังบุคคลหรือองค̀กรอ่ืน 
              เบวช` (Belch และ Belch, 2004: 139) กล�าวว�า การสื่อสาร เปXนการส�งผ�านข�อมูล
ข�าวสาร การแลกเปลี่ยนแนวคิดต�าง ๆ หรือกระบวนการสร�างความหมายร�วมกันทางความคิดระหว�าง
ผู�ส�งและผู�รับ ในขณะท่ี                
              ชิมป� (Shimp, 2003: 4) กล�าวว�า การสื่อสาร เปXนกระบวนการของการสร�างความร�วมกัน
หรือความคล�ายคลึงกันระหว�างผู�ส�งและผู�รับ 
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 นธกฤต วันต|ะเมล` (2555: 67) กล�าวว�า การสื่อสาร เปXนกระบวนการในการส�งข�อมูล
ข�าวสารจากฝqายหนึ่งท่ีเปXนผู�ส�งสารไปยังอีกฝqายหนึ่งท่ีเปXนผู�รับสาร โดยผ�านสื่อ ท้ังนี้ข�อมูลข�าวสารท่ี
ส�งนั้นจะต�องเปXนท่ีเข�าใจร�วมกันระหว�างผู�ส�งสารและผู�รับสาร  
 ชาญนริศ บุญพารอด (2554: 7-2) กล�าวว�า การสื่อสารเปXนกระบวนการถ�ายทอด
ความคิดจากผู�ส�งสารในรูปของสารผ�านช�องทางไปยังผู�รับสาร โดยจะมีปฏิกิริยาย�อนกลับจากผู�รับสาร 
ทําให�ผู�ส�งสารทราบว�าเกิดความเข�าใจตรงตามวัตถุประสงค̀หรือไม� 
 ณัฏฐ`ชุดา วิจิตรจามรี (2553: 13) กล�าวว�า การสื่อสาร มีหลายความหมาย ข้ึนอยู�กับว�า
จะพิจารณาการสื่อสารในแง�ใดและมีวัตถุประสงค̀จะใช�การสื่อสารอย�างไร เช�น 

                      การสื่อสาร คือพฤติกรรมใด ๆ ของแต�ละบุคคลท่ีก�อให�เกิดความหมาย 
                      การสื่อสาร คือปฏิกิริยาระหว�างกันทางสังคมโดยอาศัยระบบสัญลักษณ̀และข�าวสาร  

 การสื่อสาร คือการส�งข�อมูล ความคิด อารมณ` ความชํานาญและอื่น ๆ โดยการใช�
สัญลักษณ̀ คํา รูปภาพ ตัวเลข แผนภูมิและอ่ืน ๆ 
 การสื่อสาร เปXนกระบวนการท่ีถ�ายทอดความคิดจากแหล�งหนึ่งไปยังผู�รับโดยต้ังใจท่ีจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมของผู�รับ 
 การสื่อสาร หมายถึง การกระทําโดยบุคคลเดียวหรือหลายคนในการส�งและการรับข�าวสาร 
ซ่ึงอาจถูกบิดเบือนด�วยสิ่งรบกวนภายใต�สภาพผลกระทบและโอกาสท่ีทําให�เกิดข�อมูลย�อนกลับ 
 ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน` ทีปะปาล (2553: 26) กล�าวว�า การสื่อสารเปXนกระบวนการ
ถ�ายทอดข�าวสารระหว�างบุคคลท่ีเก่ียวข�องกัน 2 ฝqาย ฝqายหนึ่งเปXนผู�ส�งข�าวสารไปยังอีกฝqายหนึ่งซ่ึง
เปXนผู�รับสาร เพ่ือให�เกิดการรับรู�ร�วมกันและแสดงพฤติกรรมตอบสนองต�อกัน 
 ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ (2552: 58) ให�ความหมายของการสื่อสารไว�ว�า การสื่อสาร 
(communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข�อมูล ข�าวสาร ความรู�สึกนึกคิดตลอดจนความคิดเห็น
เพ่ือให�รับรู�เรื่องราวร�วมกันและเกิดการตอบสนองระหว�างผู�ส�งสารกับผู�รับสาร โดยอาศัยสื่อกลางใน
การสื่อสาร 
 สิทธิ์ ธีรสรณ̀ (2551: 1) กล�าวว�า การสื่อสารเปXนกระบวนการส�งผ�านข�อมูล การแลกเปลี่ยน
ความคิด หรืออาจกล�าวว�าเปXนกระบวนการท่ีบุคคลสองฝqายแบ�งปbนความหมายให�ทราบระหว�างกัน
เพ่ือให�มีความคิดตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การสื่อสารจะเกิดขึ้นได�ต�องมีการถ�ายทอดข�อมูลจาก 
คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งและต�องเข�าใจความหมายท่ีได�รับ  
 สุวิมล แม�นจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น (2550: 32) กล�าวว�า การสื่อสารคือ กระบวนการซ่ึง
บุคคลตั้งแต�สองคนขึ้นไปพยายามที่จะให�มีอิทธิพลซึ่งกันและกันอย�างต้ังใจหรือไม�ต้ังใจ โดยผ�าน
สัญลักษณ̀ต�าง ๆ นอกจากนี้ 
 โดยสรุป การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการส�งผ�านข�อมูลจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
โดยอาศัยสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อให�เกิดการรับรู� สร�างความเข�าใจร�วมกันและแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต�อกัน 
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2.องค+ประกอบของการส่ือสาร      
 ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ (2552: 58) กล�าวถึงองค̀ประกอบของการสื่อสาร ไว�ดังนี้ 

1. ผู�ส�ง (Sender ) หมายถึง ผู� เริ่ มต�นสื่ อสาร ซ่ึงอาจเปXนบุคคลหรือกลุ� มบุคคล 
โดยทําหน�าท่ีส�งข�อมูลของตนไปยังผู�รับท่ีอยู�ปลายทาง 

2. ผู�รับ (Receiver) หมายถึง บุคคลหรือกลุ�มบุคคลที่เปXนเป�าหมายในการติดต�อ โดย
ทําหน�าท่ีรับข�อมูลข�าวสารแล�วนําไปแปลผลให�ตรงกับวัตถุประสงค̀ของผู�ส�ง 

3. ข�าวสาร (Messages) หมายถึง สิ่งท่ีผู�รับและผู�ส�งใช�ในการรับรู�และแลกเปลี่ยนระหว�าง
กัน ซ่ึงอาจเปXนความคิดเห็น ทัศนคติ  ความต�องการและการสอบถาม เปXนต�น 

4. ช�องทางการสื่อสาร (Communication Channel) หมายถึง วิธีการท่ีจะนําพาข�อมูล 
ข�าวสาร จากต�นทาง (ผู�ส�ง) ไปยังปลายทาง (ผู�รับ) 
 
3. กระบวนการส่ือสาร  
 ในการสื่อสารนั้น สุวิมล แม�นจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น (2550: 34- 36) ได�แบ�ง
กระบวนการสื่อสารไว� 8 ประการ ดังนี้ 

1. แหล�งข�าวสาร (Source) คือบุคคลหรือองค̀การท่ีเปXนแหล�งกําเนิดของข�อมูลข�าวสารท่ี
ถูกส�งออกไป ในทางการตลาด แหล�งข�าวสารหรือผู�ส�งสารคือองค̀การธุรกิจท่ีขายสินค�า บริการ หรือ
ความคิดท่ีมีจุดประสงค̀เพ่ือให�ข�าวสารข�อมูลท่ีเปXนประโยชน`แก�ผู�บริโภค 

2. ข�าวสาร (Message) หมายถึง เนื้อหาสาระ สัญญาอ่ืนใดหรือเรื่องราวท่ีผู�ส�งสารส�งไปยัง
ผู�รับสาร โดยท่ัวไปแล�ว ผู�ส�งสารหรือแหล�งข�าวสารจะเปXนผู�จํากัดขอบเขตหรือเนื้อหาของข�าวสาร 
ถึงแม�ว�าบางครั้งตัวข�าวสารจะถูกสร�างโดยองค̀การอ่ืน ๆ ก็ตาม 

3. การเข�ารหัส (Encoding) เปXนกระบวนการของการแปลงข�อมูลข�าวสารหรือวิธีการชัก
จูงใจกลุ�มลูกค�าเป�าหมายให�อยู�ในรูปของการสื่อสารและเพ่ือให�สามารถบรรลุวัตถุประสงค̀ท่ีต�องการ 

4. ช�องทางการสื่อสาร (Transmission) เปXนการนําข�าวสารจากผู�ส�งไปยังผู�รับข�าวสาร 
ผ�านช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ เช�น ตัวบุคคล สิ่งตีพิมพ̀ และสื่อออกอากาศอ่ืน ๆ 

5. ผู�รับข�าวสาร (Receiver)  หมายถึง  ผู�ท่ีรับข�าวสารจากผู�ส�งแล�วทําการถอดรหัส
ข�าวสารนั้นออกมาเปXนความหมาย ซ่ึงถือว�าเปXนองค̀ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการสื่อสารเพ่ือ
หวังผล เนื่องจากผู�รับข�าวสารจะเปXนตัวชี้ให�เห็นว�าการสื่อสารแต�ละครั้งมีประสิทธิผลหรือไม�เพียงไร 

6. การถอดรหัส (Decoding) การถอดรหัสจะช�วยให�ผู�รับข�าวสารเข�าใจในเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ̀ท่ีได�รับจากข�าวสาร ข�าวสารบางอย�างผู�รับไม�สามารถท่ีจะเข�าใจได� ดังนั้น การกลั่นกรอง
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ̀ต�าง ๆ ท่ีส�งไปยังผู�รับข�าวสารจึงเปXนสิ่งท่ีจําเปXนอย�างยิ่ง 

7. ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) เปXนปฏิกิริยาสนองกลับจากผู�รับข�าวสารไปยังผู�ส�ง
ข�าวสาร เพ่ือให�ทราบว�าผลท่ีเกิดข้ึนจากการส�งข�าวสารนั้นเปXนไปตามความต�องการท่ีคาดหวังของผู�ส�ง
ข�าวสารหรือไม� และผู�รับข�าวสารมีการสนองตอบหรือยอมรับข�าวสารนั้นมากน�อยเพียงใด 

8. สิ่งรบกวน (Noise) คือสิ่งท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการสื่อสารโดยท่ี
ไม�ได�มีการวางแผนหรือคาดคิดมาก�อน โดยทั่วไป สิ่งรบกวนเปXนสิ่งท่ีไม�พึงปรารถนาในการสื่อสาร 
เนื่องจากเปXนตัวลดประสิทธิภาพของการสื่อสารลง สิ่งรบกวนเกิดข้ึนได�ในทุกข้ันตอนของการสื่อสาร 
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เช�น คลื่นรบกวนในขณะท่ีกลุ�มเป�าหมายกําลังฟbงวิทยุหรือดูโทรทัศน` หรือพนักงานขายถูกขัดจังหวะ
ด�วยโทรศัพท̀มือถือในขณะทําการเสนอขาย เปXนต�น    
              นอกจากนี้ อภิชัย ศรีเมือง (2551: 26) ได�กล�าวถึงกระบวนการสื่อสารว�าประกอบด�วย
องค̀ประกอบ 4 ประการ คือ 

1. ผู�ส�งสาร (Sender) หมายถึง ผู�ถ�ายทอดข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ไปยังผู�รับสาร 
2. ผู�รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู�รับข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ  
3. ข�าวสาร (Message) หมายถึง ข�าวสารต�าง ๆ ท่ีถูกถ�ายทอดโดยผู�ส�งสาร 
4. กระบวนการย�อนกลับ (Feedback) หมายถึง การท่ีผู�รับสารถ�ายทอดข�อมูล 
5. ข�าวสารกลับมาหลังจากท่ีได�รับสารแล�ว ดังแผนภาพท่ี 2 

 
                                                 ข�อมูลย�อนกลับ 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  2 องค̀ประกอบของกระบวนการสื่อสาร 
ท่ีมา: อภิชัย ศรีเมือง, เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการบริหารงานแรงงานสัมพันธ+ (กรุงเทพฯ: เอช อาร`
เซ็นเตอร`, 2551), 26. 
 
 จากแผนภาพท่ี 2 จะเห็นได�ว�าการสื่อสารมีองค`ประกอบทั้งผู�สื่อสาร สื่อและผู�รับสาร 
ดังนั้น การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผู�ส�งสารจะต�องสามารถสื่อสารข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ให�ผู�รับสาร
ได�รับรู� เข�าใจและตอบสนองความต�องการของผู�สื่อสารได�อย�างถูกต�อง   
 
4. ประเภทของการส่ือสาร 
 การสื่อสารแบ�งออกเปXนประเภทใหญ� ๆ ได�  2 ประเภท คือ 

1. การสื่อสารทางตรง (Direct Communication) การสื่อสารทางตรงหรือการสื่อสาร
ระหว�างบุคคล ในการสื่อสารแบบนี้อย�างน�อยท่ีสุดจะต�องมีผู�ส�งข�าวสาร 1 คนและผู�รับข�าวสาร 1 คน 
เม่ือนํามารวมกันก็จะประกอบด�วยบุคคล 2 คนติดต�อกันแบบเผชิญหน�า (Face – to - Face) เพ่ือ
ก�อให�เกิดการกระทําบางอย�างร�วมกันมากกว�าท่ีจะแยกเปXน 2 ฝqาย การสื่อสารแบบนี้ผู�ส�งข�าวสารและ
ผู�รับข�าวสารแต�ละฝqายจะเข�ารหัสและถอดรหัสข�าวสารของอีกฝqายหนึ่งและข�อมูลย�อนกลับจาก

 

ผู�สื่อสาร 
 

สารหรือตัวสื่อ 

 

ผู�รับสาร 
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ฝqายหนึ่งมักจะมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของอีกฝqายหนึ่ง การสื่อสารทางตรงประกอบด�วย การขายโดย
บุคคลหรือการขายโดยใช�พนักงานขาย และการสื่อสารแบบบอกเล�าหรือปากต�อปาก  

2. การสื่อสารทางอ�อม (Indirect Communication) หรือการสื่อสารแบบมวลชน (Mass 
Communication) เปXนการสื่อสารระหว�างผู�ส�งสารกับกลุ�มผู�รับสารเปXนจํานวนมาก โดยผ�านทาง
สื่อสารมวลชนต�าง ๆ โดยท่ัวไปข�าวสารที่ส�งออกไปมักจะเปXนในรูปของการเขียนข�อความ รูปภาพ 
สัญลักษณ̀ แสง สี เสียง เปXนส�วนใหญ� เนื้อหาของข�าวสารท่ีส�งออกไปมักจะเปXนการบอกกล�าวโดยรวม
หรือท่ัว ๆ ไป จะไม�มีลักษณะการพูดเปXนส�วนตัว ดังนั้นการท่ีจะเลือกเนื้อหาท่ีจะส�งออกไปจึงต�องดู
กลุ�มคนส�วนใหญ�ซ่ึงอาจมีความแตกต�างกันในหลาย ๆ ด�าน ในแง�ของธุรกิจ การสื่อสารทางอ�อมจะใช�
ผ�านการโฆษณา การตลาดทางตรงและการประชาสัมพันธ` (สุวิมล แม�นจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น, 
2550: 40- 42) 
 
5. วัตถุประสงค+ของการส่ือสาร 
 นธกฤต วันต|ะเมล` (2555: 68) ระบุว�า การสื่อสารเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค̀ เช�น การอ�าน
หนังสือพิมพ̀เพ่ือให�ทราบเหตุการณ`ที่เกิดขึ้น การพูดคุยกับเพื่อนเพื่อการผ�อนคลายและเพ่ือความ
สนุกสนาน วัตถุประสงค̀ของการสื่อสารมีหลายประการ ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้  

1. เพ่ือแจ�งให�ทราบ (To inform) 
2. เพ่ือให�การศึกษา ความรู� ความเข�าใจ (To educate) 
3. เพ่ือโน�มน�าวใจ (To persuade) 
4. เพ่ือสร�างความบันเทิงและการพักผ�อนหย�อนใจ (To entertain)  

 ในขณะที่ ณัฏฐ`ชุดา วิจิตรจามรี (2553: 23- 24) แบ�งวัตถุประสงค`ของการสื่อสารไว� 
4 ประการดังนี้ 

1. เพ่ือควบคุม การสื่อสารเพ่ือการควบคุม ถูกใช�เปXนเครื่องมือในการกําหนดพฤติกรรม
บางอย�างของผู�อ่ืน เช�น เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ความรู� ให�เปXนไปในทางท่ีต�องการ 

2. เพ่ือรวบรวมข�อมูล การสื่อสาร ทําให�เรารู�ข�อมูล 3  ประเภท คือ ข�อมูลเก่ียวกับตัวเรา
เอง ข�อมูลเก่ียวกับบุคคลอ่ืนและข�อมูลความเปXนไปท่ีอยู�รอบตัวเรา การท่ีเราได�พูดคุยกับใครทําให�เรา
รู�จักตัวเราเองจากบุคคลนั้น และการสื่อสารกับบุคคลอื่นทําให�เราได�รู�ข�อมูลเกี่ยวกับบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี้ การสื่อสารทําให�เราได�รู�ข�อมูลเก่ียวกับโลกภายนอกจากการฟbงวิทยุ ดูทีวี อ�านนิตยสารหรือ
สนทนากับบุคคลต�าง ๆ 

3. เพ่ือการสังคม  การติดต�อระหว�างบุคคล ทําให�คนมีความม่ันใจเพราะรู�สึกว�าตนเอง
มีความหมายและไม�รู�สึกว�าเหว� มนุษย`มีความสุขกับการติดต�อกับคนอ่ืนและพยายามรักษาความสัมพันธ`
ท่ีดีกับบุคคลอ่ืนไว� 

4. เพ่ือลดความตึงเครียด การดําเนินชีวิตประจําวัน มนุษย`มักประสบกับความผิดหวัง 
ความสับสน ความขัดแย�งและความไม�พอใจ หากเก็บเรื่องไม�สบายใจไปนาน ๆ  อาจก�อให�เกิดความ
ตึงเครียดได� การได�พูดคุยปbญหากับเพ่ือนร�วมงาน กับลูกน�องหรือกับเพื่อนสนิท จะทําให�สถานการณ̀
ดีข้ึนและลดความตึงเครียดลงได� 
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6. ระดับของการส่ือสาร 
 การสื่อสารแบ�งออกได�เปXน 6 ระดับ (ณัฏฐ`ชุดา วิจิตรจามรี, 2553: 24- 27) คือ 

1. ระดับตัวเองหรือการสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) เปXน
การสื่อสารท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง โดยการคิดหรือพูดกับตัวเองเช�น การตัดสินใจว�าสิ่งใดควรทําหรือไม�ควร
ทําหรือการคิดริเริ่มงานบางอย�าง 

2. ระดับระหว�างบุคคลหรือการสื่อสารระหว�างบุคคล (Interpersonal Communication) 
เปXนการสื่อสารท่ีเก่ียวข�องกับคนสองคน การสื่อสารระหว�างบุคคลทําให�ท้ังสองฝqายเข�าใจกันและเปXน
การสื่อสารท่ีทําให�รู�จักตนเองด�วย เพราะการสื่อสารเปXนเสมือนภาพสะท�อนท่ีกลับมาหาตัวเอง ยิ่งมี
การสื่อสารระหว�างบุคคลมากเพียงใดก็ยิ่งช�วยให�รู�จักตนเองและคนอ่ืนมากข้ึนเท�านั้น 

3. ระดับกลุ�มย�อยหรือการสื่อสารในกลุ�มย�อย (Group Communication) กลุ�มที่มี
สมาชิกรวมตัวกัน ทํากิจกรรมต�าง ๆ ด�วยกัน มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทําให�เกิดความ
เข�าใจกัน จะช�วยให�ลดอุปสรรคในการทํางานเพราะสมาชิกมีความเข�าใจตรงกัน มีความรู�สึกเสมอภาค
ซ่ึงจะนําไปสู�การประสานงานท่ีดีในท่ีสุด 

4. ระดับเทคโนโลยี (Communication Technology) เปXนเทคโนโลยีทางด�านการ
สื่อสารต�าง ๆ ท่ีรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ̀ทางการสื่อสาร การสื่อสารระดับนี้เน�นในแง�ของการใช�สื่อ
ทางการสื่อสาร เช�น วิทยุ โทรเลข เครื่องคอมพิวเตอร` เปXนต�น 

5. ระดับสาธารณะ (Public Communication) เปXนการสื่อสารท่ีมีผู�รับข�าวสารจํานวนมาก 
การสื่อสารสาธารณะจะเกิดขึ้นในลักษณะต�อเนื่องกัน โดยบุคคลคนเดียวพูดหรือสื่อสารกับคนอ่ืน 
อีกหลายคน 

6. ระดับมวลชนหรือการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เปXนการสื่อสารถึง
ผู�รับสารจํานวนมากอย�างไม�จํากัดและต�องอาศัยสื่อหรือตัวกลางทางการสื่อสาร เช�น วิทยุ โทรทัศน` 
หนังสือพิมพ̀ วารสาร นิตยสาร เปXนต�น ข�าวสารท่ีส�งไปจะเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วแต�มีข�อมูลย�อนกลับน�อย  
 
7. การพัฒนาการส่ือสาร 
 การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�เกิดผลดี (Developing Effective Communication) 

         การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ นักการตลาดต�องมีความเข�าใจใน 
กระบวนการสื่อสาร รวมท้ังวิธีการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ได�แก� 

1. การระบุกลุ�มผู�รับข�าวสารเป�าหมาย โดยจะต�องวิเคราะห`และระบุให�ได�ว�าใครคือผู�รับ
ข�าวสาร เป�าหมายหรือตลาดเป�าหมาย รู�จักผลิตภัณฑ̀และบริการของบริษัทมากน�อยเพียงใด 

2. การกําหนดวัตถุประสงค̀ของการสื่อสาร เม่ือได�กําหนดตลาดเป�าหมายแล�ว ผู�สื่อสาร
จะต�องตัดสินใจกําหนดการตอบสนองของผู�ฟbงว�า ต�องการให�ตอบสนองอย�างไร ซ่ึงการตอบสนองข้ัน
สุดท�ายคือการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ̀ท่ีเสนอขาย 

3. การออกแบบข�าวสาร เพ่ือให�เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุดควรมีลักษณะสําคัญ 4 
ประการคือ 1) จะต�องเรียกร�องความต้ังใจท่ีจะฟbง 2) จูงใจให�เกิดความสนใจในข�าวสาร 3) กระตุ�นให�
เกิดความปรารถนาอยากได�และ 4) เร�งเร�าให�เกิดการกระทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

4. การเลือกช�องทางการสื่อสาร เพื่อทําหน�าที่ส�งข�าวสารไปยังกลุ�มผู�ฟbงเป�าหมาย ช�อง
ทางการสื่อสารมีหลายวิธีแต�สามารถแบ�งออกเปXนประเภทใหญ� ๆ ได� 2 ประเภทคือ ช�องทางท่ีใช�
บุคคลและช�องทางท่ีไม�ใช�ตัวบุคคล 

5. การต้ังงบประมาณการสื่อสารการตลาดโดยรวม เปXนการจัดวงเงินของบริษัทเพ่ือ
แบ�งปbนให�กับสื่อสารการตลาดแต�ละอย�างมากน�อยต�างกันเพ่ือให�การส�งเสริมการตลาดบรรลุเป�าหมาย
ท่ีวางไว� (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน` ทีปะปาล, 2553: 32-46) 
              โดยสรุป การสื่อสาร เปXนกระบวนการส�งผ�านข�อมูลจากผู�ส�งสารไปยังผู�รับสารโดยการ
กําหนดเนื้อหาสาระและวิธีการส�งสารนั้น ๆ การสื่อสารจึงประกอบไปด�วยองค`ประกอบคือผู�ส�งสาร  
ผู�รับสาร ข�าวสาร และช�องทางการสื่อสาร ซ่ึงแนวคิดในการสื่อสารนี้มีความสําคัญต�อการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกับการตลาด 
 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต หน�าท่ี และองค̀ประกอบของการตลาดไว� 
ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้  
 
1. ความหมายของการตลาด  
 นักวิชาการหลายท�าน ให�ความหมายของการตลาดไว�ดังนี้ 
 วิฏราธร จิรประวัติ (2556: 1-5) กล�าวว�า การตลาด เปXนกระบวนการวางแผนกลยุทธ`  4 
ด�านด�วยกันคือ ด�านแรกเก่ียวกับการวางแผนผลิตภัณฑ̀ ด�านท่ีสองเปXนกาวางแผนเก่ียวกับการกําหนด
ราคาสินค�า ด�านท่ีสามเปXนการวางแผนเก่ียวกับการจัดจําหน�ายสินค�า และด�านท่ีสี่เปXนการวางแผน
เก่ียวกับการส�งเสริมการตลาด 
 เชาว` โรจนแสง (2555: 1-7) กล�าวว�า การตลาด หมายถึง การคาดหวัง การจัดการความ
ต�องการของผู�บริโภคและการทําให�ความต�องการของผู�บริโภคได�รับการตอบสนองอย�างเปXนท่ีพึงพอใจ 
โดยอาศัยกระบวนการของการแลกเปลี่ยน การตลาดจึงต�องมีสิ่งนําเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยน 
(Offering) การคาดหวังความต�องการของผู�บริโภค (Anticipation of Demand) การจัดการเก่ียวกับ
ความต�องการของผู�บริโภค (Management of demand) การทําให�ความต�องการของผู�บริโภคได�รับ
ความพึงพอใจ (satisfaction of demand) และรับผิดชอบต�อสังคม (Social responsibility) 
 วิเชียร วิทยอุดม (2555: 1) กล�าวว�า การตลาด หมายถึง กิจกรรมในทางธุรกิจท่ีผ�าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนท่ีทําให�สินค�าและบริการมีการเคลื่อนย�ายจากผู�ผลิตไปยังลูกค�าหรือผู�บริโภค
คนสุดท�าย เพ่ือให�เกิดความพอใจในสินค�าและบริการนั้น 
  สุดาพร กุณฑลบุตร (2552: 11) กล�าวว�า การตลาด หมายถึง กระบวนการในการวางแผน
และดําเนินการในด�านแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับ ผลิตภัณฑ̀ ราคา การจัดวางจําหน�ายและการส�งเสริมการ
จําหน�ายในสินค�าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง เพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนและทําให�เกิดความพึงพอใจ
ต�อบุคคลและองค̀การตามวัตถุประสงค̀ท่ีกําหนดไว� 
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 สมใจ บุญทานนท` (2552: 3) กล�าวว�า การตลาด หมายถึง กระบวนการทางสังคม 
(Societal Process) ท่ีบุคคล (Individuals) หรือกลุ�มบุคคล (Groups) บรรลุความต�องการของตน 
โดยผ�านกระบวนการในการสร�างสรรค̀ (Creating) การนําเสนอ (Offering) และแลกเปลี่ยนคุณค�า
ผลิตภัณฑ̀อย�างอิสระกับบุคคลอ่ืน แลกเปลี่ยนและตอบสนองความต�องการ ความปรารถนาอยากได�
ให�กับผู�บริโภค อีกท้ังสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า (Customer Satisfaction) นํามาซ่ึงการบรรลุ
เป�าหมายของบริษัท 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท̀ วารีวนิช (2551: 15) กล�าวว�า การตลาด คือ กระบวนการ 
ในการทํากิจกรรมใด ๆ  ท่ีจะช�วยก�อให�เกิดความเข�าใจในความต�องการของลูกค�าและสามารถตอบสนอง
ความต�องการและสามารถสร�างความพึงพอใจแก�ลูกค�าและเพ่ือให�ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค̀         
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 เสริมยศ ธรรมรักษ` (2551: 6) ให�ความหมายของการตลาดไว�ว�า การตลาด หมายถึง 
กระบวนการในการวิเคราะห`เรียนรู� ท้ังปbจจัยภายในและภายนอก การวางแผน การดําเนินการและ
ประเมินผลเก่ียวกับการกําหนดแนวความคิดผลิตภัณฑ̀ การกําหนดราคา การสรรหาช�องทางการจัด
จําหน�าย รวมถึงวิธีการสื่อสารทางการตลาดเชิงผสมผสานอย�างสอดคล�องเหมาะสมของสินค�า บริการ 
เหตุการณ̀ เพ่ือก�อให�เกิดการแลกเปลี่ยนและตอบสนองความต�องการ ความปรารถนาอยากได�ให�กับ
ผู�บริโภค อีกท้ังสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า (Customer Satisfaction) นํามาซ่ึงการบรรลุเป�าหมาย
ของบริษัท 
 อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท̀ และจิระเสกข̀ ตรีเมธสุนทร (2551: 18) กล�าวว�า การตลาด เปXน
กิจกรรมของธุรกิจท่ีมุ�งตอบสนองความต�องการของมนุษย`ในรูปของผลิตภัณฑ̀และบริการ เพ่ือความ
พึงพอใจของผู�บริโภคและบรรลุวัตถุประสงค̀ขององค̀การ นอกจากนี้ 
 คีแกน (Keegan, 2009: 2) กล�าวว�า การตลาด หมายถึง ชุดของกิจกรรม ซ่ึงนําไปสู�
กระบวนการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ̀และบริการ ระหว�าง ผู�ซ้ือกับผู�ขาย และต�องสามารถตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าโดยใช�ส�วนประสมทางการตลาดเปXนเครื่องมือ 
 คอตเลอร`และอาร`มสตรอง (Kotler and Armstrong, 2008: 5) กล�าวว�า การตลาด 
หมายถึง กระบวนการท่ีบริษัทสร�างสรรค`คุณค�าและสร�างความสัมพันธ`อย�างเข�มแข็งให�กับลูกค�า 
เพ่ือท่ีจะได�รับคุณค�านั้นคืนกลับมาจากลูกค�าด�วยเช�นกัน 
 โคตาเบ (Kotabe, 2001: 10) กล�าวว�า การตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการ
วางแผน การดําเนินการในเรื่องของราคา การส�งเสริมการตลาด การกระจายสินค�าและการบริการ 
โดยมีวัตถุประสงค̀เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าและสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า 
 จากความหมายของการตลาดดังกล�าวข�างต�น สามารถสรุปได�ว�า การตลาด หมายถึง 
กระบวนการหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการแลกเปลี่ยนสินค�าและบริการจากผู�ผลิตไปยัง
ผู�บริโภค ให�สามารถตอบสนองความต�องการและสร�างความพึงพอใจแก�ผู�บริโภคโดยใช�ส�วนประสม
ทางการตลาดเปXนเครื่องมือ 
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2.ความสําคัญของการตลาด 
 การตลาด (Marketing) เปXนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของมนุษย`และมีความสําคัญต�อ
เศรษฐกิจและสังคม สินค�าต�าง ๆ ในชีวิตประจําวันผ�านกระบวนการทางการตลาดมาท้ังสิ้น การตลาด
จึงมีบทบาทต�อองค̀การธุรกิจรวมท้ังองค̀การท่ีไม�แสวงหากําไรหรือบริษัทข�ามชาติ การทําการตลาดจึง
เปXนปรัชญาขององค̀การอยู�บนพ้ืนฐานขององค̀การท่ีมีจุดประสงค̀พ้ืนฐานคือ การสร�างความพึงพอใจ
ต�อความต�องการของลูกค�าและการมุ�งเน�นความสําเร็จในระยะยาว (วิเชียร วิทยอุดม, 2555: 1-2) 
 นอกจากนี้เสริมยศ ธรรมรักษ̀ (2551, 32-36) ได�กล�าวถึงความสําคัญของการตลาดไว�ว�า
การตลาดมีความสําคัญต�อสังคม เพราะการตลาดมีส�วนในการยกระดับความเปXนอยู�ของคนในสังคม 
ทําให�สังคมเกิดการพัฒนา คือ 1) การตลาดก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดํารงชีวิต 
การมีสินค�า เกิดข้ึนมากมายและมีความหลากหลายในข�อเสนอขายมีส�วนเข�าไปตอบสนองความต�องการ
ของผู�บริโภคทําให�สภาพความเปXนอยู�สุขสบายข้ึนกว�าเดิม ผู�คนในสังคมได�เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภค การอยู�อาศัย การสมาคมอย�างมากมาย 2) การตลาดช�วยให�เกิดความสะดวกสบายมากข้ึน 
จากสภาพความเปXนอยู�ในปbจจุบันท่ีต�างคนต�างทํางาน เวลาในการพูดคุยมีน�อย ความสัมพันธ`ใน
ครอบครัวเริ่มลดลง การตลาดเข�ามามีส�วนสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เช�น บริการ
โทรศัพท̀เคลื่อนท่ีต�าง ๆ ช�วยให�คนในครอบครัวได�สื่อสารถึงกันมากข้ึนด�วยความสะดวกสบาย และ
การตลาดยังมีความสําคัญต�อการดําเนินธุรกิจ เพราะการตลาดมีส�วนช�วยสนับสนุนโดยตรงเพ่ือให�
บรรลุเป�าหมายของการดําเนินธุรกิจคือ ความอยู�รอด ผลกําไรและการเติบโต และการตลาดมี
ความสําคัญต�อเศรษฐกิจ กล�าวคือ การตลาดทําให�มีการเพ่ิมงานเพ่ิมอาชีพมากข้ึน ช�วยให�ประชาชนมี
รายได�สูงข้ึนเม่ือมีงานใหม� ๆ ตําแหน�งงานเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ การตลาดยังทําให�เกิดการหมุนเวียน
ปbจจัยการผลิต ก�อให�เกิดการกระจายรายได�อย�างทั่วถึงและการตลาดยังทําให�เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค�าจํานวนมากได�ถูกส�งไปขายยังต�างประเทศ นําเงินตราเข�าประเทศ
ก�อให�เกิดผลดีต�อเศรษฐกิจของประเทศ และการตลาดมีความสําคัญต�อบุคคลในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เพราะมนุษย`ทุกคนจะมีส�วนร�วมในกระบวนการทางการตลาด โดย เฉพาะสินค�าอุปโภคบริโภคต�าง ๆ 
ทุกคนจะต�องมีส�วนเก่ียวข�องในฐานะผู�ซ้ือ  
 
3. ขอบเขตของการตลาด  
 การตลาดเปXนเรื่องของการทําหน�าท่ีในการสร�างสรรค` สนับสนุน และจัดส�งสินค�าหรือ
บริการไปสู�ผู�บริโภคหรือธุรกิจ ผู�ท่ีทํางานทางด�านการตลาดหรือนักการตลาดจะเก่ียวพันกับขอบเขต
ของการตลาด 10 ลักษณะด�วยกัน ดังนี้ (เสริมยศ ธรรมรักษ̀, 2551: 6- 14) 

1. ตัวสินค�า (Goods) เปXนสิ่งของหรือตัวสินค�าท่ีอยู�ในรูปลักษณะทางกายภาพจับต�องได� 
นําไปใช�ในกระบวนการผลิตหรือนําไปบริโภคโดยตรง 

2. บริการ (Services) การบริการจัดเปXนอีกรูปแบบหนึ่งที่เปXนขอบเขตของการตลาด 
ธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการบริการ ได�แก� ธุรกิจบริการ เช�น สายการบิน โรงแรม รถเช�า เปXนต�น บางธุรกิจ
อาจให�บริการท้ังสินค�าและบริการ เช�น ร�านอาหารประเภทฟาสต̀ฟู�ด 

3. ประสบการณ̀ (Experiences) ธุรกิจบางธุรกิจมุ�งเน�นการขายประสบการณ̀จากการใช�
สินค�าหลาย ๆ ครั้ง การสร�างประสบการณ`ที่มีความแตกต�างจากธุรกิจอื่น ๆ ย�อมสร�างความรู�สึก 
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ประสบการณ̀ท่ีดีให�กับผู�บริโภค แต�ทั้งนี้ประสบการณ`ดังกล�าวจะต�องสอดคล�องกับผู�บริโภคด�วย
เช�นกัน 

4. เหตุการณ̀ หรือกิจกรรม (Events) นักการตลาดมักจะใช�โอกาสของช�วงเวลามาเปXน
เครื่องมือทางการตลาด โดยการจัดกิจกรรมบางอย�างข้ึนมา ซ่ึงจะต�องใช�การวางแผนท่ีเหมาะสม 

5. บุคคล (Persons) การตลาดโดยอาศัยความมีชื่อเสียง (Celebrity) กลายมาเปXนธุรกิจท่ี
ยิ่งใหญ�มากข้ึน บางคนสร�างความมีชื่อเสียงผ�านหนังสือพิมพ` นิตยสารต�าง ๆ ในขอบเขตทางด�าน
การตลาด โดยบุคคลอาจเปXนเสมือนสินค�าหรือบริการก็ได�หรือเปรียบเสมือนตราสินค�าหนึ่งตราก็ได� 
เพ่ือผลักดันการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของตน เช�น กรณีวันทูคอลล`ใช�พรีเซนเตอร`คือ ปาล`มม่ี 
เปXนผู�นําเสนอผลิตภัณฑ̀ 

6. สถานท่ี (Places) นักการตลาดท่ีให�ความสําคัญกับด�านสถานท่ี อาจใช�ขอบเขตด�าน
สถานท่ีมาดึงดูดความสนใจให�กลุ�มเป�าหมายทางการตลาดมาซ้ือสินค�าและบริการ 

7. ทรัพย`สิน (Properties) เปXนสิทธิแห�งความเปXนเจ�าของสิ่งที่ไม�สามารถจับต�องได� 
หมายรวมถึง ท่ีดิน หุ�น พันธบัตร ทรัพย`สินสามารถซ้ือมาและขายไปโดยต�องอาศัยโอกาสทางการตลาด 
บริษัทอสังหาริมทรัพย`ต�องพยายามค�นหาผู�ท่ีจะมาซ้ือทรัพย`สินของบริษัท งานด�านการตลาดท่ีอยู�ใน
รูปของทรัพย`สินจะต�องอาศัยความม่ันคงควบคู�ไปกับการสร�างความเชื่อม่ันให�เกิดข้ึนกับผู�ซ้ือ 

8. องค`การ (Organizations) จะต�องพยายามอย�างมากในการสร�างภาพลักษณ`ให�มี
ความแข็งแกร�งในใจของสาธารณชน โดยต�องพยายามสร�างภาพลักษณ̀ให�เกิดข้ึนเพ่ือให�เกิดความนิยม
ชมชอบในกลุ�มเป�าหมายและนํามาซ่ึงเงินบริจาคหรือเงินทุนเพ่ือหล�อเลี้ยงองค̀การ 

9. ข�อมูลสารสนเทศ (Information) ข�อมูลสารสนเทศถือเปXนผลผลิตอีกประเภทหนึ่งท่ี
สามารถนํามาทําการตลาดได�และเปXนสิ่งท่ีผูกพันกับชีวิตของคนเรา เช�น การแสวงหาความรู�ในแหล�ง
ความรู�ไม�ว�าจะเปXนมหาวิทยาลัย โรงเรียน นอกจากนี้ หนังสือ นิตยสารต�าง ๆ ก็จัดเปXนขอบเขตหนึ่ง
ทางการตลาดท่ีให�ข�อมูลสารสนเทศทางด�านการโฆษณาและการสร�างตราสินค�า 

10. ความคิด (Ideas) การนําเสนอผลิตภัณฑ`หรือขอบเขตทางการตลาดแทบทุกชนิด
จะต�องมีความคิดพ้ืนฐานมาเปXนหลักประกอบอยู�เสมอ ผลิตภัณฑ̀หรือบริการทุกชนิดควรมีการบ�งบอก
ถึงความคิดหรือผลประโยชน`ท่ีผู�บริโภคจะได�รับซ่ึงนักการตลาดจะต�องใช�ความพยายามอย�างมากใน
การค�นคว�าหาความคิดท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจให�กับผู�บริโภค 
 
4. หน�าท่ีของการตลาด 
 หน�าท่ีการตลาด (Marketing Function) หมายถึง หน�าท่ีในการทําให�สินค�าเคลื่อนย�าย
จากผู�ผลิตไปถึงมือผู�บริโภค หน�าท่ีการตลาดสามารถแบ�งออกได�ตามกิจกรรมหรือภารกิจที่จะต�อง
ปฏิบัติทางการตลาด เหตุที่ต�องมีหน�าที่การตลาด เพราะผู�ผลิตและผู�บริโภคอยู�ห�างกัน หน�าท่ี
การตลาดจะช�วยให�สินค�าและบริการถึงมือผู�บริโภคเป�าหมายอย�างท่ัวถึง ความห�างของผู�ผลิตและ
ผู�บริโภคสามารถจําแนกได� 5 ประการ ดังนี้ (เชาว` โรจนแสง, 2555: 38- 45) 

1. สถานท่ี (Place) ลูกค�ากับผู�ผลิตอยู�ห�างกันโดยสภาพทางภูมิศาสตร` ผู�ผลิตท่ีสามารถ
ตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคได�จําเปXนต�องอาศัยหน�าท่ีการตลาดเพ่ือให�ผู�ผลิตและผู�บริโภคได�
มีการติดต�อกันตามกระบวนการการตลาด 
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2. เวลา (Time) ลูกค�าอาจมีความต�องการผลิตภัณฑ̀ในระยะเวลาหนึ่ง แต�ผลิตภัณฑ̀นั้น
อาจมีเพียงในบางเวลา ซ่ึงไม�ตรงตามท่ีลูกค�าต�องการ จึงจําเปXนต�องทําหน�าท่ีการตลาดบางอย�างท่ีทําให�
ผลิตภัณฑ̀เพียงพอต�อความต�องการของผู�บริโภคในเวลาท่ีผู�บริโภคต�องการ 

3. การรับรู� (Perception) ผู�บริโภคไม�ทราบว�าผู�ผลิตมีอะไรจะเสนอให�ทราบเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ̀ ในด�านผู�ผลิตก็ไม�ทราบว�าผู�บริโภคต�องการอะไร นักการตลาดจึงจําเปXนต�องทําหน�าท่ี
การตลาดในการให�ข�อมูลดังกล�าว เพ่ือให�ผู�ผลิตและผู�บริโภคเข�ามาใกล�กันและเกิดการแลกเปลี่ยน
ในท่ีสุด 

4. มูลค�า (Value) มูลค�าของผลิตภัณฑ̀ท่ีกําหนดเปXนราคาสินค�าที่มีผลทําให�ผู�ผลิตและ
ผู�บริโภคเข�ามาใกล�กันข้ึนอยู�กับอํานาจการซ้ือของผู�บริโภค หากราคาสินค�าสูงเกินกว�าผู�บริโภคจะมี
กําลังซ้ือ ความสัมพันธ`ระหว�างผู�ผลิตกับผู�บริโภคก็จะห�างไกลกันและหากราคาสินค�าอยู�ในระดับท่ี
ผู�บริโภคมีกําลังการซ้ือ ผู�ผลิตกับผู�บริโภคก็จะเข�ามาใกล�กัน ทําให�เกิดการแลกเปลี่ยน 

5. การเปXนเจ�าของ (Ownership) การแลกเปลี่ยนจะสมบูรณ`ได�ก็ต�อเมื่อผู�บริโภคได�เปXน
เจ�าของสินค�าและได�รับการส�งมอบ การท่ีผู�บริโภคไม�สามารถได�รับการตอบสนองความต�องการ ทําให�
ผู�ผลิตกับผู�บริโภคห�างไกลกัน การท่ีจะทําให�เข�ามาใกล�กัน นักการตลาดจะต�องทําหน�าท่ีการตลาดท่ี
ทําให�ผู�บริโภคสามารถเปXนเจ�าของสินค�าและมีความพึงพอใจในสินค�าและบริการท่ีได�เปXนเจ�าของ      
 ในขณะท่ี เชาว` โรจนแสง (2555: 1, 38- 45) กล�าวถึงหน�าท่ีของการตลาดซ่ึงจําแนกได� 
8 ประการ ดังนี้  

1. หน�าท่ีการแลกเปลี่ยน (The Exchange Function) เปXนหน�าท่ีท่ีก�อให�เกิดการโอน
กรรมสิทธิ์ในตัวสินค�า โดยการทํากิจกรรมการซ้ือและการขาย 

2. หน�าท่ีการกระจายตัวสินค�า  (Physical Distribution Function)  เปXนหน�าท่ีการตลาดท่ี
ทําให�เกิดการเคลื่อนย�ายสินค�า โดยมีกิจกรรมด�านการขนส�งและการเก็บรักษาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

3. หน�าท่ีอํานวยความสะดวก (Facilitating Function) เปXนหน�าท่ีท่ีเอ้ืออํานวยให�การ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนและหน�าท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนย�ายสินค�าสะดวกและรวดเร็ว 
กิจกรรมของหน�าท่ีนี้ประกอบด�วย การจัดมาตรฐานสินค�า (Standardization) สารนิเทศตลาด 
(Market Information) การเสี่ยงตลาด (Market Risk) และการเงินของตลาด (Market Finance) 

4. หน�าท่ีการวิเคราะห`ตลาด (The Market Analysis Function) เปXนหน�าท่ีในการ
วิเคราะห` ความจําเปXนและความต�องการของผู�บริโภค วิเคราะห`คู�แข�งขันในตลาด อุปสงค̀ อุปทาน 
และลักษณะของตลาด 

5. หน�าท่ีการสื่อสาร (Communication Function) การติดต�อสื่อสารทําให�ผู�ซ้ือและ
ผู�ขายติดต�อซ่ึงกันและกันในการท่ีจะเริ่มกระบวนการแลกเปลี่ยน ซึ่งทําได�ด�วยการสื่อข�อความทาง
การตลาดโดยผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการตลาด 

6. หน�าท่ีการทําให�ผลิตภัณฑ̀แตกต�าง (The Product Differentiation Function) เปXน
หน�าท่ีการตลาดท่ีปรับปรุงผลิตภัณฑ̀ของผู�ขายเพ่ือให�เปXนท่ีพึงพอใจและสนองความต�องการของผู�ซ้ือ 
คือ การทําให�ผลิตภัณฑ̀แตกต�างไปจากของคู�แข�งขัน เช�น เปลี่ยนแปลงตัวสินค�า ตราสินค�า บรรจุภัณฑ̀ 
โดยการปรับปรุงเล็กน�อยก�อนท่ีผู�เก่ียวข�องพร�อมท่ีจะทําการแลกเปลี่ยน 
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7. หน�าท่ีการแบ�งส�วนตลาด (The Market Segmentation Function) เปXนการทําให�
ตลาดเป�าหมายแคบลง เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต�องการและสร�างความพึงพอใจให�กับผู�ซ้ือได�มากท่ีสุด 

8. หน�าท่ีการตีค�าหรือการประเมินค�า (The Valuation) Function) หลังจากท่ีผู�เก่ียวข�องกัน
ทางการตลาดได�ติดต�อสื่อสารข�อมูลเกี่ยวกับความจําเปXนและความต�องการต�อกันแล�ว ทุกฝqาย
ท่ีเก่ียวข�องต�องพิจารณาว�าผลประโยชน`จากการแลกเปลี่ยนการตลาดนั้นคุ�มทุนหรือไม� ด�วยการวิเคราะห` 
ต�นทุนและรายได�เรียกว�า หน�าที่การประเมินค�า ข�อสําคัญทางการตลาดก็คือรายได�จะต�องสูงกว�า
ต�นทุน   

                     นอกจากนี้ นันทสารี สุขโต (2555: 4) ได�ระบุว�า การตลาดมีองค̀ประกอบสําคัญดังนี้  
1. การแลกเปลี่ยนหรือการเคลื่อนย�าย (Exchange or Mobilization) 
2. สินค�าหรือบริการ (Goods or Services) 
3. วัตถุประสงค̀ร�วมกันระหว�างความพอใจของลูกค�าและกําไรของผู�ขาย (Mutual 

Objectives) 
 
5. ส"วนประสมการตลาด 
 ส�วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix)  เปXนเรื่องที่มีความสําคัญกับการต�อการ        
ดําเนินธุรกิจท่ีผู�ประกอบธุรกิจควรคํานึงถึง นักวิชาการหลายท�านจึงได�กล�าวถึงในเรื่องนี้ไว� ซ่ึงได�        
ชี้ให�เห็นถึงพัฒนาการของส�วนประสมทางการตลาดท่ีเปXนท่ีนิยมในภาคธุรกิจ 
 เบลโกล`ฟ (Blagoev, 2015: 1-19) ได�กล�าวถึงส�วนประสมทางการตลาดท่ีเปXนท่ีนิยมจาก 
4P, 4S, 6C, 7P และ 12C ตามแนวคิดของนักวิชาการไว� (Kotler, 2012; Keegan and Green, 
2011; Weele, 2010; Wood, 2011) สรุปได�ดังนี้ 
 4P เปXนส�วนประสมการตลาดท่ีเก่ียวข�องกับปbจจัยสําคัญคือ ผลิตภัณฑ̀ (Product) 
สถานท่ีจัดจําหน�าย  (Place) ราคา (Price) และการส�งเสริมการขาย (Promotion) โดยให�ความสําคัญ
เก่ียวกับองค̀ประกอบเหล�านี้ร�วมกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ̀ การกําหนดตราสินค�า การบรรจุหีบห�อของ
ผลิตภัณฑ̀ ภาพลักษณ̀ของสินค�า ช�องทางการจัดจําหน�าย ภาพลักษณ̀ของสินค�า และโลจิสติกส` 
 4S เปXนส�วนประสมการตลาดท่ีเก่ียวข�องกับปbจจัยสําคัญคือ ความต�องการของลูกค�า 
(Customer Needs/Wants) ราคา (Cost) ความสะดวก (Convenience) และการสื่อสาร 
(Communication)  
 6C เปXนปbจจัยส�วนประสมการตลาดท่ีเก่ียวข�องกับ ตัวสินค�า (Content) ลูกค�า หรือการ
ปรับเปลีย่นให�เหมาะสมกับลูกค�า (Customisation) ชุมชน (Community) ความสะดวก (Convenience) 
และการลดราคา (Cost Reduction)  แนวคิด 6C นี้เหมาะสํารับการสื่อสารทางอินเทอร`เน็ต 
 7P เปXนปbจจัยส�วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ` (Product)  สถานท่ีจัด
จําหน�าย  (Place) ราคา บุคคลหรือพนักงาน (People) กระบวนการ (Process) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) การส�งเสริมการขาย (Promotion) และราคา (Price) ซ่ึงแนวคิด 7P นี้เหมาะ
สําหรับการบริการลูกค�า 
 12C เปXนปbจจัยส�วนประสมการตลาดท่ีเก่ียวข�องกับประเทศ (Country) ทางเลือก (Choice) 
ความมุ�งม่ัน (Concentration) วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู�บริโภค (Culture and Consumer 
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Behaviour) การบริโภค (Consumption) เงินตรา (Currency) ความสามารถในการจ�าย (Capacity 
to Pay) ช�องทาง (Channels) ข�อตกลง (Commitment) การสื่อสาร (Communications) สัญญา 
(Contracts) และคําเตือน (Caveats)   
 แนวคิดส�วนประสมการตลาดที่นํามาใช�กันอย�างแพร�หลาย คือแนวคิดส�วนประสม
การตลาด 4P ที่เสนอโดย แมคคาที (McCarthy) ในปp ค.ศ. 1960 ซึ่งเปXนที่นิยมแพร�หลาย          
ต�อมา ฟ�ลลิป คอตเลอร` (Phillip Kotler) ได�พัฒนาต�อยอดและนํามาใช�ในแวดวงธุรกิจ ซ่ึงในประเทศไทย 
นักวิชาการ เช�น ศิริวรรณ เสรีรัตน` และคณะ (2552) ได�นําแนวคิดในเรื่องนี้มากล�าวไว� คือ        
ส�วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งนับเปXนองค`ประกอบที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ        
การตลาด เปXนปbจจัยท่ีสามารถควบคุมได� การดําเนินธุรกิจควรสร�างส�วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม 
 ในการวางกลยุทธ`ทางการตลาด ส�วนประสมการตลาดประกอบด�วย ผลิตภัณฑ̀  (Product) 
การจัดจําหน�าย (Place) การกําหนดราคา (Price) การส�งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถ 
เรียกส�วนประสมทางการตลาดได�อีกอย�างหนึ่งว�า 4’Ps  ส�วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความ
เก่ียวพันกัน P แต�ละตัวมีความสําคัญเท�าเทียมกัน แต�ขึ้นอยู�กับผู�บริหารการตลาดแต�ละคนจะวาง
กลยุทธ` โดยเน�นน้ําหนักท่ี P ใดมากกว�ากัน เพ่ือให�สามารถตอบสนองความต�องการของเป�าหมายทาง
การตลาดคือ ตัวผู�บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน` และคณะ, 2552: 80-81) ได� 

1. ผลิตภัณฑ̀  (Product)  ปbจจัยแรกท่ีจะแสดงว�ากิจการพร�อมจะทําธุรกิจได�  กิจการนั้น
จะต�องมีสิ่งท่ีจะเสนอขาย  อาจเปXนสินค�าท่ีมีตัวตน บริการ ความคิด  (Idea)  ท่ีจะตอบสนองความ
ต�องการได� การศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ̀นั้น นักการตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑ̀ในรูปของผลิตภัณฑ̀
เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตัวสินค�า บวกกับความพอใจและผลประโยชน`อ่ืนท่ีผู�บริโภค
ได�รับจากการซ้ือสินค�านั้น ผู�บริหารการตลาดจะต�องมีการปรับปรุงสินค�าหรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาให�
สอดคล�องกับความต�องการของกลุ�มเป�าหมาย โดยเน�นถึงการสร�างความพอใจให�แก�ผู� บริโภคและ
สนองความต�องการของผู�บริโภคเปXนสําคัญ ในการศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ̀ จะต�องศึกษาปbญหาต�าง ๆ 
ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ` หรือ สายผลิตภัณฑ` การเพิ่มหรือลดชนิดของสินค�าในสาย
ผลิตภัณฑ̀ ลักษณะของผลิตภัณฑ̀ ในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให�บริการ
ประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ̀ท่ีผลิตออกมาจําหน�ายตอบสนองความต�องการของ
ผู�บริโภคกลุ�มใด วงจรผลิตภัณฑ`ของสินค�ามีระยะเวลานานเท�าใด ในแต�ละช�วง เวลาของวงจร
ผลิตภัณฑ̀นั้น นักบริหารการตลาดควรจะใช�กลยุทธ`ทางการตลาดอย�างไร และเม่ือต�องการท่ีจะสร�าง
ความเจริญก�าวหน�าให�แก�กิจการ ธุรกิจจะต�องมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ`ใหม�ให�สอด คล�องกับ
ความต�องการของตลาด 
  ในสภาพปbจจุบัน ผู�บริโภคให�ความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค�ามากกว�า
แต�ก�อน  บทบาทของการบรรจุภัณฑ̀จึงมีความสําคัญต�อตัวผลิตภัณฑ̀อย�างยิ่ง การบรรจุภัณฑ̀จะก�อให� 
เกิดประโยชน`หลักอยู� 2 ประการด�วยกัน คือ เปXนการป�องกันคุณภาพของสินค�าและช�วยส�งเสริมการ
จําหน�าย ดังนั้น รูปร�างของภาชนะบรรจุหรือหีบห�อในปbจจุบันจึงมีสีสันสะดุดตา และวัสดุท่ีใช�ทําหีบห�อ
แปลกใหม�กว�าเดิม บ�อยครั้งท่ีผู�บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค�าโดยคํานึงถึงตัวบรรจุภัณฑ̀มากกว�าตัวสินค�า 
ผลิตภัณฑ`ที่ผลิตขึ้นมาจําหน�ายในตลาดจะต�องมีการกําหนดตราสินค�าและเครื่องหมายการค�า 
เพ่ือเปXนการแสดงให�เห็นว�าผลิตภัณฑ̀นั้นเปXนของผู�ผลิตรายใดรายหนึ่งอย�างชัดเจน ตราสินค�าเปXนสิ่งมี
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ประโยชน`แก�ผู�บริโภค  ทําให�ผู�บริโภคทราบว�าสินค�าชนิดนั้นเปXนของผู�ผลิตรายใด  ผู�บริโภคจะสามารถ
ใช�ประสบการในอดีตมาช�วยในการตัดสินใจซ้ือได�ง�ายข้ึนโดยไม�ต�องสอบถามข�อมูลอยู�ตลอดเวลาและ
เกิดความม่ันใจในการตัดสินใจซ้ือสินค�านั้น 

2. การจัดจําหน�าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ̀ท่ีผู�ผลิตผลิตข้ึนมาได�นั้น ถึงแม�ว�า
จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ�าผู�บริโภคไม�ทราบแหล�งซ้ือและไม�สามารถจะจัดหามาได�เม่ือเกิดความ
ต�องการ ผลิตภัณฑ̀ท่ีผลิตข้ึนมาก็ไม�สามารถตอบสนองความต�องการผู�บริโภคได� ดังนั้น นักการตลาด
จึงจําเปXนต�องพิจารณาว�าท่ีไหน เม่ือไร และโดยใครท่ีจะเสนอขายสินค�า การจัดจําหน�ายเปXนเรื่องท่ี
ซับซ�อน แต�ก็เปXนสิ่งจําเปXนท่ีต�องศึกษา 
  การจัดจําหน�ายแบ�งกิจกรรมออกเปXน 2 ส�วน คือ ช�องทางจําหน�ายสินค�า (Channel 
of  Distribution) เน�นการศึกษาถึงชนิดของช�องทางการจําหน�ายว�าจะใช�วิธีการขายสินค�าให�กับ
ผู�บริโภคโดยตรง หรือการขายสินค�าผ�านสถาบันคนกลางต�าง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต�าง ๆ 
เช�น พ�อค�าส�ง  (Wholesalers ) พ�อค�าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent  Middleman) 
ท่ีมีต�อตลาด  อีกส�วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจําหน�ายสินค�า คือ การแจกจ�ายตัวสินค�า (Physical  
Distribution)  การกระจายสินค�าเข�าสู�ตัวผู�บริโภค การเลือกใช�วิธีการขนส�ง (Transportation) 
ท่ีเหมาะสมในการช�วยแจกจ�ายสินค�า สื่อการขนส�งได�แก� การขนส�งทางอากาศ ทางรถยนต̀ ทางรถไฟ 
ทางเรือ และทางท�อ  ผู�บริหารการตลาดจะต�องคํานึงว�าจะเลือกใช�สื่ออย�างใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสีย
ค�าใช�จ�ายตํ่าและสินค�านั้นไปถึงลูกค�าทันเวลา ข้ันตอนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการแจกจ�ายตัวสินค�า 
คือ ข้ันตอนของการจัดเก็บรักษาสินค�า (Storage) เพ่ือรอการจําหน�ายให�ทันเวลาท่ีผู�บริโภคต�องการ 

3. การกําหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจได�มีการพัฒนาผลิตภัณฑ̀ข้ึนมา รวมท้ังหาช�องทาง
การจัดจําหน�ายและวิธีการแจกจ�ายตัวสินค�าได�แล�ว สิ่งสําคัญท่ีธุรกิจจะต�องดําเนินการต�อไป คือ การ
กําหนดราคาท่ีเหมาะสมให�กับผลิตภัณฑ̀ท่ีจะนําไปเสนอขายก�อนท่ีจะกําหนดราคาสินค�า ธุรกิจต�องมี
เป�าหมายว�าจะต้ังราคาเพ่ือต�องการกําไร หรือเพ่ือขยายส�วนถือครองตลาด (Market  Share) หรือ
เพ่ือเป�าหมายอย�างอ่ืน  อีกท้ังต�องมีการใช�กลยุทธ`ในการต้ังราคาท่ีจะทําให�เกิดการยอมรับจากตลาด
เป�าหมายและสู�กับคู�แข�งขันได�ในการแข�งขันในตลาด กลยุทธ`ราคาเปXนเครื่องมือท่ีคู�แข�งขันนํามาใช�ได� 
ผลรวดเร็วกว�าปbจจัยอ่ืน ๆ เช�น การลดราคา หรืออาจต้ังราคาสินค�าให�สูงสําหรับสินค�าท่ีมีลักษณะ
พิเศษในตัวของมันเอง เพ่ือแสดงภาพพจน`ท่ีดี อาจใช�ผลทางจิตวิทยามาช�วยเสริมการต้ังราคา การต้ัง
ราคาสินค�าอาจมีนโยบายการให�สินเชื่อหรือนโยบายการให�ส�วนลดเงินสด นอกจากนั้นในการดําเนิน
ธุรกิจจะต�องคํานึงถึงกฎข�อบังคับทางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต�อราคาด�วย ราคามูลค�าผลิตภัณฑ̀ใน
รูปตัวเงิน ราคาเปXนต�นทุนของลูกค�า ผู�บริโภคจะเปรียบเทียบระหว�างคุณค�าของผลิตภัณฑ̀กับราคา
ผลิตภัณฑ̀นั้น ถ�าคุณค�าสูงกว�าราคาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผู�กําหนดกลยุทธ`การตลาดด�านราคาต�อง
คํานึงถึงประเด็นต�าง ๆ ดังนี้ 

3.1 คุณค�าท่ีรับรู� ในสายตาของลูกค�า ซ่ึงต�องพิจารณาว�าการยอมรับของลูกค�าในคุณค�า
ของผลิตภัณฑ̀ว�าสูงกว�าราคานั้น ผลิตภัณฑ̀นั้น 

3.2 ต�นทุนสินค�าและค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�อง 
3.3 การแข�งขัน 
3.4 ปbจจัยอ่ืน ๆ 
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4. การส�งเสริมการตลาด (Promotion)  เปXนการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการติดต�อสื่อสาร
ไปยังตลาดเป�าหมาย การส�งเสริมการตลาดเปXนวิธีการที่จะบอกให�ลูกค�าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ̀ท่ี
เสนอขาย วัตถุประสงค̀ของการส�งเสริมการตลาด เพ่ือบอกให�ลูกค�าทราบว�ามีผลิตภัณฑ̀ออกจําหน�าย
ในตลาดพยายามชักชวนให�ลูกค�าซื้อและเพื่อเตือนความทรงจํากับตัวผู�บริโภค และในการส�งเสริม
การตลาดจะต�องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต�อสื่อสาร (Communication Process) เพ่ือเข�าใจถึง
ความสัมพันธ`ระหว�างผู�รับกับผู�ส�ง การส�งเสริมการตลาดมีเครื่องมือสําคัญท่ีจะใช�อยู� 4 ชนิดด�วยกัน ท่ี
เรียกว�าส�วนผสมของการส�งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ได�แก� 

4.1 การขายโดยใช�พนักงาน (Personal Selling) เปXนการเสนอขายสินค�าแบบ
เผชิญหน�ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต�องเข�าพบปะกับผู�ซ้ือโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินค�า การ
ส�งเสริมการตลาดโดยวิธีนี้เปXนวิธีท่ีดีท่ีสุด แต�เสียค�าใช�จ�ายสูง 

4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ�ายเงินเพ่ือการส�งเสริม
การตลาด โดยมิได�อาศัยตัวบุคคลในการนําเสนอหรือช�วยในการขาย แต�เปXนการใช�สื่อโฆษณาประเภท
ต�างๆ เช�น โทรทัศน` วิทยุ หนังสือพิมพ̀ นิตยสาร ป�ายโฆษณา อินเทอร`เน็ต (Internet) สื่อโฆษณา
เหล�านี้จะสามารถเข�าถึงผู�บริโภคเปXนกลุ�มใหญ� เหมาะสําหรับสินค�าท่ีต�องการกระจายตลาดกว�าง 

4.3 การส�งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทําหน�าท่ีช�วย
พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสินค�า การส�งเสริมการขายเปXนการกระตุ�นผู�บริโภคให�เกิด
ความต�องการในตัวสินค�า การส�งเสริมการขายจัดทําในรูปของการแสดงสินค�า การแจกสินค�าตัวอย�าง 
แจกคูปอง ของแถม การใช�แสตมป�เพ่ือแลกสินค�า การชิงโชคแจกรางวัลต�าง ๆ ฯลฯ 

4.4 การเผยแพร�และประชาสัมพันธ`  (Publicity  and  Public  Relation) ในปbจจุบัน
องค̀กรธุรกิจต�าง ๆ สนใจเรื่องภาพพจน` จึงต�องใช�เงินจํานวนมากเพ่ือสร�างชื่อเสียงและภาพพจน`ของ
กิจการ  ปbจจุบันองค̀กรธุรกิจส�วนใหญ�ไม�ได�เน�นท่ีการแสวงหากําไร (Maximize  Profit) เพียงอย�างเดียว  
แต�เน�นท่ีวัตถุประสงค̀ของการให�บริการแก�สังคมด�วย  (Social  Objective)  เพราะความอยู�รอดของ
องค`การธุรกิจจะขึ้นอยู�กับการยอมรับของกลุ�มผู�บริโภคในสังคม ถ�าหากกลุ�มผู�บริโภคต�อต�านหรือมี
ความคิดว�าองค̀การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน`ให�กับตนมากจนไม�คํานึงถึงสังคม หรือผู�บริโภค เช�น 
การผลิตสินค�าแล�วปล�อยน้ําเสียลงแม�น้ําหรือทําให�อากาศเปXนพิษ ก�อให�เกิดผลเสียแก�ส�วนรวม โดย
มิได�หาวิธีแก�ไขย�อมสร�างภาพพจน`ท่ีไม�ดีแก�องค̀การธุรกิจ  

4.5 กระบวนการ (Process) เปXนการสร�างสรรค̀และการส�งมอบส�วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ̀โดยอาศัยกระบวนการท่ีวางแผนมาเปXนอย�างดี กลยุทธ`ท่ีสําคัญสําหรับการบริการ คือ เวลา
และประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้นกระบวนการบริการท่ีดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการส�งมอบ รวมถึงต�องง�ายต�อการปฏิบัติการเพ่ือท่ีพนักงานจะได�ไม�เกิดความสับสน ทํางานได�อย�าง
ถูกต�องและมีแบบแผนเดียวกัน งานท่ีได�ต�องดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

6. พัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด 
 แนวคิดในการพัฒนาการทางการตลาดมีจุดมุ�งเน�นดังนี้ (เสริมยศ ธรรมรักษ̀, 2551: 36- 41) 

1. แนวความคิดมุ�งเน�นการผลิต  (Production Concept ) แนวความคิดมุ�งเน�นการผลิต
จะมุ�งเป�าหมายไปท่ีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ราคาถูกและสามารถจัดจําหน�ายได�มาก เพราะเชื่อว�า
ผู�บริโภคจะชอบซ้ือผลิตภัณฑ̀ท่ีหาซ้ือได�ง�ายและราคาไม�แพง แนวความคิดนี้มักจะใช�ในประเทศท่ี
กําลังพัฒนาซ่ึงผู�บริโภคจะให�ความสนใจกับการได�สินค�ามาใช�มากกว�าการคํานึงถึงคุณสมบัติของสินค�า
และยังเหมาะกับบริษัทท่ีต�องการขยายตลาดอีกด�วย แนวความคิดนี้มีประโยชน`ในสถานการณ̀ท่ีมีการ
แข�งขันน�อยหรือความต�องการซ้ือมากกว�ากําลังผลิต 

2. แนวความคิดมุ�งเน�นผลิตภัณฑ̀ (Product Orientation) แนวความคิดมุ�งเน�นผลิตภัณฑ̀
จะเชื่อว�า ผู�บริโภคชอบสินค�าท่ีมีข�อเสนอว�า คุณภาพดี สมรรถนะสูงและเปXนสินค�าใหม� ๆ นักการตลาด 
ท่ียึดแนวความคิดนี้จะต�องพัฒนาสินค�าให�มีความเด�นเปXนพิเศษเหนือกว�าสินค�าตราอ่ืนและมีการ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ̀ตลอดเวลา นักการตลาดจะรักสินค�ามากกว�าท่ีจะตระหนักถึงความต�องการ
ของตลาดและบ�อยครั้งท่ีบริษัทออกแบบสินค�าโดยไม�คํานึงถึงลูกค�า โดยเชื่อม่ันว�าสามารถออกแบบ
สินค�าท่ีดีได�โดยไม�ต�องตรวจสอบหรือศึกษาว�าคู�แข�งกําลังทําอะไรอยู� แนวความคิดนี้จึงนําไปสู�สภาพท่ี
เรียกว�า การตลาดในมุมมองท่ีแคบหรือมองเพียงระยะสั้น ๆ  (Marketing Myopia)  

3. แนวความคิดมุ�งเน�นการขาย (Selling Orientation) แนวความคิดมุ�งเน�นการขายนี้
ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความคิดที่ว�า คนเราจะซื้อสินค�าหรือบริการมากขึ้น ถ�ามีเทคนิคการขายท่ีเร�าใจ 
น�าสนใจและยอดขายที่สูงขึ้นจากการขายจะส�งผลให�เกิดกําไรท่ีมากข้ึนตามมา แนวความคิดนี้ต�อง
อาศัยการขายเชิงรุกและความพยายามทางการส�งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ด�วย ดังนั้นผู�ซ้ืออาจถูกชักจูง
ด�วยสื่อโฆษณาทางโทรทัศน` หนังสือพิมพ̀ จดหมายตรงและโทรศัพท̀เพ่ือขายสินค�า โดยนักการตลาด
เชื่อว�าผู�บริโภคมักจะมีความเฉ่ือยในการซ้ือสินค�าหรืออาจต�อต�านการซ้ือสินค�า ดังนั้น จึงต�องอาศัย
การเชิญชวนให�เกิดการซ้ือ แนวคิดนี้เหมาะกับองค̀การท่ีไม�แสวงหากําไร เช�น กองทุน เป�าหมายของ
แนวความคิดนี้มุ�งขายสินค�าท่ีบริษัทผลิตมากกว�าสิ่งท่ีตลาดหรือผู�ซ้ือต�องการ 

4. แนวความคิดมุ�งเน�นการตลาด (Marketing Concept) แนวความคิดนี้ระบุว�ากุญแจ
สําคัญท่ีจะทําให�บรรลุเป�าหมายของบริษัท คือ การพิชิตคู�แข�งขันด�วยกิจกรรมต�าง ๆ ทางการตลาดท่ี  
“รวมพลังกัน” เพ่ือตอบสนองความต�องการของตลาดเป�าหมาย แนวความคิดนี้เชื่อว�า ความอยู�รอด
ของบริษัทข้ึนอยู�กับความพึงพอใจของลูกค�า แนวคิดนี้อยู�บนความเข�าใจด�านการขายแต�ไม�ใช�ข้ึนกับ
ทีมงานขาย แต�ดูท่ีการตัดสินใจของลูกค�าเพ่ือท่ีจะซ้ือสินค�ามากกว�า โดยพิจารณาว�าลูกค�าคิดอะไร 
ลูกค�ากําลังซ้ืออะไร คุณค�าท่ีลูกค�ารับรู�สําหรับสินค�าประเภทนั้น ๆ คืออะไร จากนั้นจึงมากําหนดว�าจะ
ผลิตสินค�าอะไร ดังนั้นแนวความคิดมุ�งเน�นการตลาดจึงให�ความสําคัญกับรายละเอียดในเรือ่งตลาด
เป�าหมายว�าเปXนใคร  ความต�องการของลูกค�าว�ากําลังต�องการอะไร การรวมพลังกิจกรรมทางการตลาด 
จากการทํางานร�วมกันของทุกฝqายเพ่ือตอบสนองให�เกิดความพอใจแก�ลูกค�า และความสามารถในการ
ทํากําไร เพ่ือให�บริษัทบรรลุเป�าหมาย 

5. แนวความคิดเน�นการตลาดเพ่ือสังคม (Societal Marketing Orientation)แนวคิดนี้
เกิดข้ึนในยุคท่ีสภาพแวดล�อม สิ่งแวดล�อมแย�ลง ทรัพยากรขาดแคลน ประชากรเพ่ิมมากข้ึน โลกเต็ม
ไปด�วยความหิวโหยและยากจน และมีการละเลยการให�บริการทางสังคม แนวคิดนี้เชื่อว�า หน�าท่ีของ
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บริษัทคือ การกําหนดความต�องการ ความจําเปXนและความสนใจของตลาดเป�าหมายแล�วนําส�งมอบ
ความพึงพอใจท่ีมีประสิทธิภาพในแนวทางท่ีช�วยรักษา หรือสนับสนุน ส�งเสริมชีวิตความเปXนอยู�ของ
ผู�บริโภคและสังคมส�วนรวมให�ดีข้ึน โดยมุ�งตอบสนองสิ่งดี ๆ ท่ีเปXนประโยชน`ต�อสังคม เพ่ือไม�ให�เกิด
ความรู�สึกว�าบริษัทมุ�งผลกําไรมากเกินไป   
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบแนวคิดการตลาดแบบด้ังเดิมและแนวคิดการตลาดในปbจจุบัน 
 

แนวคิดการตลาดแบบด้ังเดิม           แนวคิดการตลาดในปbจจุบัน 
1. เน�นผลิตภัณฑ̀ 
2. เน�นตลาดขนาดใหญ� 
3. เน�นท่ีการขาย 
4. ขยายส�วนแบ�งตลาด 
5. ลูกค�าหลากหลาย 
6. สื่อสารผ�านสื่อมวลชน 
7. จําหน�ายผลิตภัณฑ̀ท่ีเปXนมาตรฐาน

เดียวกัน 

1. เน�นลูกค�าเปXนสําคัญ 
2. เน�นกลุ�มเป�าหมายเฉพาะหรือบุคคล 
3. เน�นความพอใจของลูกค�าและคุณค�า

ผลิตภัณฑ̀ 
4. ขยายลูกค�า 
5. มุ�งกลุ�มลูกค�าท่ีให�ผลกําไร 
6. สื่อสารกับลูกค�าโดยตรง 
7. ปรับผลิตภัณฑ̀ให�เหมาะกับลูกค�า 

 
ท่ีมา: สุดาพร กุณฑลบุตร, หลักการตลาดสมัยใหม" (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ̀แห�งจุฬาลงกรณ̀มหาวิทยาลัย, 
2552), 20. 
 
 
7. การตลาดสมัยใหม"ในธุรกิจการท"องเท่ียว 
 ปbจจุบันการแข�งขันของธุรกิจในทุกภาคส�วนอยู�ในระดับท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน ปbญหาเศรษฐกิจ
ท่ัวไปท้ังในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ปbญหาการเมืองภายในประเทศรวมถึงความต�องการเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีใหม� ๆ เพ่ือสร�างความแตกต�างระหว�างธุรกิจของตนเองกับคู�แข�งทําให�ผู�ประกอบการ
จําเปXนต�องเรียนรู�กลเม็ดในการมัดใจลูกค�า (Customer Relationship Management: CRM) เพ่ือ
รักษาฐานลูกค�าปbจจุบันให�อยู�กับตนและสร�างความภักดีต�อตราสินค�า นอกจากนี้ CRM ยังใช�เพ่ิม
ยอดขายในฐานลูกค�าปbจจุบันและใช�สร�างฐานลูกค�าใหม�ให�กับองค̀กร หรือกล�าวโดยสรุป เป�าหมาย
ของการทํา CRM ก็คือ เพ่ือหาลูกค�าใหม� รักษาฐานลูกค�าเก�าท่ีดีไว� เติบโตไปกับลูกค�าเก�าด�วยการ
สร�างความสัมพันธ`ท่ีดี 
             องค+ประกอบของ Customer Relationship Management: CRM 
 CRM ประกอบด�วย ระบบการจัดการ คน และเทคโนโลยี ดังแผนภาพข�างล�างนี้   
 CRM ประกอบด�วย ระบบการจัดการ คน และเทคโนโลยี ดังแผนภาพต�อไปนี้   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
แผนภาพท่ี 3 CRM 
ท่ีมา: ชลิต ลิมปนะเวช, กลเม็ดมัดใจลูกค�า 
(กรุงเทพฯ: การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย
 
 ข้ันตอนการทํา 
 เริ่มจาก 1. พัฒนาฐานข�อมูล 
4. ติดต�อสื่อสาร 5. ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4  ข้ันตอนการทํา 
ท่ีมา: ชลิต ลิมปนะเวช, กลเม็ดมัดใจลูกค�า 
(กรุงเทพฯ: การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย
 
 ความท�าทายต�อการ
CRM เนื่องจากเกิดกระแสโลกาภิวัฒน` 
จัดการเปลี่ยนไป คือ E-Commerce 
มากท่ีสุด เร็วท่ีสุด และดีท่ีสุด เพราะเปXนธุรกิจท่ีผู�ประกอบการสามารถใช�อินเตอร`เน็ตหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม�ได� เช�น Social Media
 ในหนังสือ The World is Flat 
Globalization ในศตวรรษท่ี 
เปXน Globalization 1.0 
Globalization 2.0 (ค.ศ. 

 

พัฒนา
ฐานข�อมูล 

เลือก 
เทคโน
โลย ี

กลเม็ดมัดใจลูกค�า (Customer Relationship Management
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2554), 6-8. 

ข้ันตอนการทํา CRM  
พัฒนาฐานข�อมูล 2. เลือกเทคโนโลยี 3. เลือกโปรแกรม

ประเมินผล 6. ปรับปรุงฐานข�อมูล ดังภาพประกอบต�อไปนี้ 

การทํา CRM 
กลเม็ดมัดใจลูกค�า (Customer Relationship Management

การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2554), 6-8. 

ความท�าทายต�อการบริหารจัดการในปbจจุบัน ต�องเรียนรู�การตลาด
เกิดกระแสโลกาภิวัฒน` (Globalization) ที่ทําให�ธุรกิจในปbจจุบัน

Commerce ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท�องเท่ียว เปXนธุรกิจท่ีใช� 
มากท่ีสุด เร็วท่ีสุด และดีท่ีสุด เพราะเปXนธุรกิจท่ีผู�ประกอบการสามารถใช�อินเตอร`เน็ตหรือเทคโนโลยี

Social Media 
The World is Flat เขียนโดย Thomas L. Friedman เม่ือปp

ในศตวรรษท่ี 21 ไม�ได�เปXนเรื่องใหม�เพราะเกิดมาต้ังแต�ศตวรรษท่ี 
1.0 (ค.ศ. 1492-1800) เปXนยุคของการล�าอาณานิคม ต�อมาเข�าสู�ยุค

 1800-2000) เปXนยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เรียกว�าเปXนยุค

CRM

เทคโนโลยี

ระบบการ

จดัการ 

คน

 
เทคโน 

 

เลือก
โปรแกรม

ทาง
การตลา

ด 

 

ติดต�อ 
ส่ือสาร 

 

ประเมิน
ผล
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Management:  CRM) 

เลือกโปรแกรมทางการตลาด 
 

Management:  CRM) 

ต�องเรียนรู�การตลาดสมัยใหม�และเรียนรู� 
ที่ทําให�ธุรกิจในปbจจุบันและการบริหาร

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท�องเท่ียว เปXนธุรกิจท่ีใช� E-Commerce ได�
มากท่ีสุด เร็วท่ีสุด และดีท่ีสุด เพราะเปXนธุรกิจท่ีผู�ประกอบการสามารถใช�อินเตอร`เน็ตหรือเทคโนโลยี

เม่ือปp 2006 อธิบายว�า 
เพราะเกิดมาต้ังแต�ศตวรรษท่ี 15 แล�ว ในยุคนั้น
เปXนยุคของการล�าอาณานิคม ต�อมาเข�าสู�ยุค 

เปXนยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เรียกว�าเปXนยุค Globalize 

 

ประเมิน 
ผล 

 

ปรับปรุง
ฐานข�อมู

ล 
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โดยอาศัยสินค�าหรือบริษัท กระท่ังเข�าสู�ยุค 3.0 (ค.ศ.2001–ปbจจุบัน) เปXนยุค Individual Across  
the Globe หรือยุคปbจเจกชนสามารถทํางานท่ีไหนก็ได�ในโลกนี้ หรือเรียกว�าเปXน Global Citizen ใน
หนังสือเล�มนี้ ยังได�กล�าวถึงภาวการณ̀แข�งขันในปbจจุบันว�ามีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเนื่องจากโลกกําลัง
ก�าวเข�าสู�คลื่นลูกที่ 4 และที่ 5 คือ Productivity ประสิทธิภาพในการแข�งขันและ Imagination 
ทุกวันนี้ธุรกิจจะเติบโตได�อยู�ท่ี Creativity 
 การแข�งขันในปbจจุบันอยู�บนโลกของการแข�งขันท่ีรุนแรง (Hyper Competition) ท่ีสินค�า
มีความเหมือนกัน มีการแข�งลดราคา มีช�องทางจําหน�ายเหมือนกัน การจะหาลูกค�าท่ีไม�เคยใช�สินค�า
ประเภทท่ีเรากําลังขายอยู �ไม�มีแล�ว ลูกค�าดีๆ ก็ไม�มีแล�วเช�นกัน ลูกค�าส�วนใหญ�อยู�ในอาการ 
Shopping Mode และแต�ละคนมีลักษณะ Multi – Loyal คือมีความจงรักภักดีมากกว�าหนึ่ง 
Products หรือหนึ่งแบรนด̀ ปbจจุบันต�องแบ�งกลุ�มผู�บริโภคโดย Lifestyle ความได�เปรียบทางการ
แข�งขันอย�างเดียวยังไม�เพียงพอ ผู�ประกอบการต�องทําให�ลูกค�ารู�สึกชอบแบรนด` / สินค�าของ
ผู�ประกอบการด�วย เพราะลูกค�าคนนั้นจะกลายเปXน Brand Ambassador ให�กับแบรนด̀ / สินค�าของ
เราในลักษณะของการบอกต�อเพ่ือน (Word of Mouth) ซ่ึงตรงนี้ ผู�ประกอบการต�องอย�าทําให�ลูกค�า
ทําหน�าท่ีส�ง Message โดยไม�ได�รับการตอบแทนอะไร ดังนั้น ผู�ประกอบการจึงควรนํา Loyalty 
Program เข�ามาใช�กับลูกค�า ประการต�อมาคือสิ่งท่ีผู�ประกอบการต�องพึงระวังไว�ได�แก� 

1. กระแสโลกาภิวัฒน` ทําให�ผู�ประกอบการต�องมีการเปลี่ยนแปลง 
2. ขณะท่ีเปXนสังคม Aging Society ภายในปp 2050 ประเทศไทยจะมีผู�สูงอายุ ท่ีอายุเกิน 

60 ปp มากกว�า 25 % และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเช�นนี้ ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหม� 
เช�น ธุรกิจ Long Stay  

3. สังคมเปลี่ยนเปXนการนําเทคโนโลยีเข�ามาใช�มากข้ึน ท้ัง Nano Technology และ Bio 
Technology  

4. ทรัพยากรธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง ส�งผลให�เกิด Global Warming 
5. ผู�บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน โดยเฉพาะกลุ�ม Gen Y 

            แนวโน�ม (Trend) ทางการตลาดในศตวรรษใหม" ได�แก�  
1. อินเตอร`เน็ต จะเปXนตัวกดดันให�องค̀กรต�องปรับตัว เพ่ือความอยู�รอด 
2. กลไกทางการตลาดและการเข�าถึงลูกค�าเปลี่ยนแปลงไป ทําให�ระบบพ�อค�าคนกลาง

หายไปจากระบบเดิม 
3. อํานาจการซ้ือไปอยู�ท่ีลูกค�า 
4. คู�แข�งขันเปลี่ยนรูปโฉม 
5. เครือข�ายสังคมธุรกิจ (Social Media Networking) มีการเติบโตและขยายตัวอย�าง

รวดเร็ว 
6. การจัดซ้ือผ�านทางอินเตอร`เน็ตจะเปลี่ยนกฎเกณฑ̀อย�างไร�ขีดจํากัด  
7. องค̀ความรู�จะกลายเปXนทรัพย`สินท่ีมีค�าและเปXนตัวกําหนดความได�เปรียบทางการ

แข�งขัน ดังนั้นกระบวนการวางแผนกลยุทธ`การตลาดของธุรกิจจึงประกอบไปด�วย การประเมิน
สถานการณ` (Situation Analysis) โดยการทํา SWOT Analysis การกําหนดกลุ�มเป�าหมาย 
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(Targeting) การวางตําแหน�งของผลิตภัณฑ̀ (Positioning) และการพัฒนาส�วนประสมทางการตลาด 
(Develop Marketing Mix) ซ่ึงเดิมการตลาดใช� 4Ps แต�ปbจจุบันใช� 4Cs อันประกอบด�วย 
      

                  Product                      Consumer 
                  Price                           Cost 
                  Place                          Convenience 
                  Promotion                   Communication 
 

            ปbจจุบันการทําตลาดด�วยหลักการ 4Ps แต�เดิมนั้นไม�เพียงพอแล�ว ผู�ประกอบการต�องใช�
แนวคิด 4R เข�ามาผนวกด�วยเพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ`และนํามาซึ่งความสําเร็จขององค̀กร 
แนวคิด 4R ประกอบด�วย 

1. Relationship (ความสัมพันธ`) เปXนการเข�าถึงลูกค�ามากขึ้น เพื่อให�เข�าใจลูกค�าและ
บริการลูกค�าได�ดีข้ึนและจะเกิดข้ึนเม่ือลูกค�ามีความเต็มใจและกระตือรือร�นท่ีจะมีการทําธุรกรรมกับ
บริษัทนั้น ๆ ต�อไปเรื่อย ๆ ดังนั้นผู�ประกอบการจะทําให�ลูกค�ารู�สึกพึงพอใจอย�างเดียวไม�เพียงพอ แต�
ต�องทําให�ลูกค�าเกิดความปลื้มป�ติด�วย 

2. Retention (การเหนี่ยวรั้ง) เปXนการรักษาลูกค�าโดยทําให�ลูกค�ามีความพอใจในแบบท่ี
ลูกค�าต�องการหรือมากกว�า โดยการเหนี่ยวรั้งซึ่งนับว�ามีต�นทุนตํ่ากว�าการหาลูกค�าใหม� แต�ท้ังนี้ต�อง
ทําให�เกิดการเหนี่ยวรั้งอย�างสมัครใจ 

3. Referrals (การอ�างถึง) เปXนผลจากการพูดปากต�อปาก (Word of Mouth) อันเกิดจาก
ความพึงพอใจของลูกค�า ทําให�มีการบอกกล�าวให�กับผู�อ่ืนรับทราบ นับว�าเปXนวิธีท่ีมีอิทธิพลอย�างมาก  

4. Recovery (การฟ��นฟู) เปXนการแก�ไขความผิดพลาดท่ีสามารถสร�างความม่ันใจให�กับ
ลูกค�าให�เกิดความภักดี ขณะเดียวกันก็แสดงให�ลูกค�าเห็นถึงการทุ�มเทขององค`กรท่ีมีต�อการบริการ
ลูกค�าและความพึงพอใจของลูกค�า เพราะความผิดพลาดเปXนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึนได�แต�ต�องได�รับการ
แก�ไขเสมอ 
             ในศตวรรษท่ี 21 นี้ ผู�ประกอบการต�องให�ความสําคัญกับ Customer Oriented หรือการ
มุ�งเน�นท่ีลูกค�า Fast Response การตอบสนองลูกค�าอย�างรวดเร็ว E-Commerce Mass 
Customization การทําตลาดเจาะเฉพาะปbจเจกชน และ CSR ความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ผู�เกี่ยวข�อง โดยการตลาดสมัยใหม�จะมองไปที่ Share of Customer ขณะเดียวกันก็แยกความ
แตกต�างท่ีตัวลูกค�า (Differentiation Customer) เพราะเปXน Customer Oriented รวมถึงต�อง 
Managing Customer หรือการมีวิธีการสื่อสารกับลูกค�า ให�ความร�วมมือกับลูกค�าและต�องหาสินค�า
ให�กับลูกค�า (ชลิต ลิมปนะเวช, 2554: 6-8) 
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8. ทิศทางการดําเนินงานด�านการตลาดการท"องเท่ียวของการท"องเท่ียวแห"งประเทศไทย พ.ศ. 
2557 
 8.1 ทิศทางการพัฒนาการตลาดท"องเท่ียว  
                   ในปp พ.ศ. 2557 การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย (ททท.) ได�กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานด�านการตลาดการท�องเท่ียว โดยมีสาระสําคัญดังนี้ (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2557: 
1-10) 
  การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยได�จัดทําแผนการท�องเท่ียวประจําปp 2557 ข้ึนอย�างมี
กระบวนการ เริ่มจากการวิเคราะห` สังเคราะห`ข�อมูลจากแหล�งต�าง ๆ ท้ังท่ีเปXนเอกสารและข�อมูลจาก
พันธมิตรสาขาต�าง ๆ ในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ หารือร�วมกับ
ผู�เก่ียวข�องแล�วนํามากําหนดเปXนทิศทางเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในทิศทางท่ีจะตอบโจทย`
ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เพื่อให�เกิดการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยททท. มีภารกิจการท�องเท่ียวท่ี
สําคัญคือทําให�การเติบโตของการท�องเท่ียวไทยเปXนไปอย�างยั่งยืน โดยต�องพยายาม ยกระดับประเทศไทย
ให�เปXนแหล�งท�องเท่ียวคุณภาพท่ีมีตําแหน�งทางการตลาดในระดับสูงข้ึน (Elevate Thailand higher 
on the world map) ถึงแม�ว�าจะต�องพบกับความท�าทายในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วใน
เรื่องของการพัฒนาการท�องเท่ียวและสถานภาพของตลาดการท�องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไป 
  ผลจากการวิเคราะห`ประเด็นท�าทายต�าง ๆ ของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวท่ีสําคัญ อาทิ   

1. การขยายตัวอย�างก�าวกระโดดของตลาดใหม� อาทิ ตลาดจีน อินเดีย และรัสเซีย 
ทําให�นักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาในประเทศมากข้ึนอย�างมิทันได�ต้ังรับ การท่ีจะให�การเติบโตของ
ตลาดกลุ�มนี้เปXนไปอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน เปXนประเด็นท�าทายในอันดับ 1 

2. การเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะทําให�กลุ�มประเทศในประชาคมรวมท้ัง
ประเทศไทย กลายเปXนตลาดการค�า การลงทุนและการท�องเที่ยวที่ใหญ�อีกแห�งหนึ่งของโลก ซ่ึงมี
แนวทางท่ีจะพัฒนาไปให�อยู�ในระดับเดียวกับประชาคมยุโรป หรือ EU รวมท้ังการปรับบทบาทและ
ทิศทางของไทยให�ได�รับประโยชน`จากการเป�ด AEC ท�ามกลางการแข�งขันท่ีจะเพ่ิมข้ึนระหว�างประเทศ
สมาชิกด�วยกันเอง ซ่ึงอาจจะส�งผลให�ไทยเสีย Market Share ในอนาคต จะเปXนอีกประเด็นท�าทายท่ี
จะต�องหาแนวทางรับมือ 

3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังสถานะตลาดอิ่มตัวของตลาดหลัก เช�น 
อังกฤษ  สแกนดิเนเวีย  เยอรมนี  อเมริกา  สเปน  อิตาลี ออสเตรเลีย และ อิหร�าน ทําให�การ
ขยายตัวการเดินทางท�องเท่ียวมาไทยไม�สูงนัก  

4. การพัฒนาด�านการคมนาคมในช�วงปpท่ีผ�านมา ทําให�เกิดการขยายตลาดกว�างข้ึน 
เช�น การขยายเครือข�ายการบินไปยังเมืองรองของสายการบินตะวันออกกลาง จากเมืองรองในยุโรป
มาไทย  และการเพ่ิมท่ีนั่งโดยสารของ Low Cost Airline สําหรับเส�นทางการบินในระยะสั้นเชื่อมโยง
จากญ่ีปุqน จีน เกาหลี  อินเดีย  มากรุงเทพฯ  ภูเก็ต  เปXนต�น  หรือแม�แต�นโยบายรถคันแรกของคนไทย  
ก็ส�งผลกระทบต�อการเดินทางของนักท�องเท่ียวเช�นกัน 
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               สําหรับเป�าหมายและแนวทางการดําเนินงานกําหนดเป�าหมายหลัก 2 ส�วนควบคู�
กันไป คือ 

1. ต�องบรรลุเป�าหมายนํารายได�เข�าประเทศให�ได� 2 ล�านล�านบาท ในปp 2558 ซ่ึงเปXน
ภารกิจ 3 ปp เริ่มต้ังแต�ปp 2556-2558 

2. ต�องปรับสมดุลในการส�งเสริมการท�องเท่ียวในทุกมิติท้ังด�านตลาด พ้ืนท่ี ฤดูกาล 
คุณค�า และสิ่งแวดล�อม ท้ังนี้เพ่ือให�อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเติบโตและสร�างรายได�เข�าสู�ประเทศอย�าง
ยั่งยืน โดยในเชิงพ้ืนท่ีจะลดการกระจุกตัวของการท�องเท่ียวในเมืองท�องเท่ียวหลักด�วยการส�งเสริมให�
เกิดการกระจายการเดินทางไปยังภูมิภาค และเชื่อมโยงภายในประเทศในกลุ�ม AEC โดยไทยเปXนHub 
หรือศูนย`กลางการท�องเท่ียวในกลุ�มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในเส�นทางทางบกท่ีมีความพร�อม เช�น 
R3A East-West Corridor และเส�นทางเชื่อมโยงทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ เปXนต�น 
การปรับสมดุลในเชิงเวลา หรือฤดูการท�องเท่ียว โดยเฉพาะคนไทย ให�มีการกระจายตัวการท�องเท่ียว
นอกฤดูมากข้ึน เช�นเดียวกับการพยายามส�งเสริมให�เกิดการเดินทางของตลาดต�างประเทศ ท่ีมีฤดูการ
เดินทางของตลาดท่ีตรงกับช�วงนอกฤดูของไทย นอกจากนี้ยังมุ�งส�งเสริมการท�องเท่ียวในลักษณะ 
Green Tourism เพ่ือลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม มีภาพลักษณ̀ท่ีดีและการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน ให�
ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาข�อมูล โดยเฉพาะข�อมูลท่ีจะใช�เปXนฐาน ในการกําหนดและปรับแนวทาง
ดําเนินงานด�านการตลาด ให�เหมาะสมกับสภาพการณ̀และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ 
ได�อย�างทันท�วงที ด�วยการพัฒนาศูนย`ข�อมูลอัจฉริยะ (Intelligence Center) ท่ีจะให�บริการ
ฐานข�อมูลด�านการท�องเท่ียว เปXนศูนย`พยากรณ̀ และดําเนินการวิจัยด�านการท�องเท่ียว 
               เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายในปp 2557 ททท. ได�สานต�อแนวคิด “รายได�ก�าวกระโดด ด�วย
วิถีไทย” หรือ Higher Revenue through Thainess ต�อเนื่องจากปp 2556 โดยใช�แนวคิดการทํา
การตลาดแบบ Marketing 3.0 เน�นส�งมอบคุณค�า (Value) หรือ ความสุข ในการเดินทางท�องเท่ียวท่ี
เกิดจากการเรียนรู�และการมีส�วนร�วม (Co-creation) ซ่ึงจะประทับใจลงสู�จิตวิญญาณ จนกระท่ังเกิด
การแบ�งปbนและบอกต�อ (Share) วิถีไทยจะเปXนเอกลักษณ`และจุดเน�น ที่ทําให�ไทยแตกต�างจาก
ประเทศอ่ืนในประชาคมอาเซียน และมีตําแหน�งในการยืนท่ีชัดเจนหลังเป�ดประชาคมฯ ซ่ึงจะนํามาซ่ึง
การเติบโตและรายได� ของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในระยะยาว สําหรับการส�งมอบความสุขแทนเรื่อง
ของความคุ�มค�าเงิน (Value for Money) นั้น จะช�วยให�ไทยหลุดจากภาพลักษณ̀การเปXนแหล�ง
ท�องเท่ียวราคาถูก และเพ่ิมระดับการรับรู�ประเทศไทยในการเปXน Quality Destination โดยความสุข
ท่ีจะส�งมอบในปpนี้ จะส�งผ�านกิจกรรม Thai Experience, Thai Way of Life และ Thai Cultures 
ซ่ึงนักท�องเท่ียวจะได�มีส�วนร�วมและแบ�งปbน 
               สําหรับการต้ังเป�าหมายในมิติเศรษฐกิจนั้น ททท. ต้ังเป�าหมายไว�ให�รายได�รวมของ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร�อยละ 11 ในขณะเดียวกันจะปรับสมดุลเชิงการตลาดจากตลาด Mass 
ให�เข�าสู�ตลาดคุณภาพในทุกตลาดท้ังในและต�างประเทศโดยเฉพาะกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีกําลังซ้ือสูง
ระดับกลาง-บน และนักท�องเท่ียวกลุ�มเฉพาะ หรือ Niche Market ได�แก�  

1. กลุ�ม Wedding & Honeymoon ซึ่งสามารถดําเนินการเจาะได�ทุกพ้ืนท่ีตลาด 
และจากการศึกษาพบว�าเปXนกลุ�มท่ีมีการใช�จ�ายสูงในการมาแต�งงานและฮันนีมูนในประเทศไทย 
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2. กลุ�มท่ีเดินทางเข�ามารักษาพยาบาล (Medical) จากตลาดเฉพาะ เช�น ตลาด
ตะวันออกกลาง ซ่ึงปbจจุบันได�รับความสะดวกในเรื่องการยกเว�นลงตราเปXนกรณีพิเศษ 

3. กลุ�ม Golf กลุ�ม Health & Wellness และกลุ�ม Green หรือ Eco-tourists ซ่ึง
เปXนกลุ�มท่ีต�องพัฒนาและส�งเสริม เนื่องจากเปXนกลุ�มนักท�องเที่ยวที่เดินทางเข�ามาแล�วใช�จ�ายใน
ประเทศมากกว�านักท�องเท่ียวปกติ 
               การพัฒนาตลาด Niche Market นี้ ไม�เพียงแต�จะทําในเรื่องของการส�งเสริม
การตลาด แต�จะพัฒนาท้ังองคาพยพโดยเฉพาะผู�ประกอบการ ให�มีความเชี่ยวชาญ มีเอกลักษณ̀ มี
ประสิทธิภาพในการส�งมอบการบริการ สามารถสนองตอบความต�องการของลูกค�าได�จริง และให�มี
ความสามารถสร�างความภักดีของลูกค�าได� ซ่ึงจะทําให�ผู�ประกอบการสามารถส�งมอบบริการในระดับ
เดียวกับความต�องการของลูกค�าได� โดยไม�ต�องนําเรื่องราคามาเปXนกลยุทธ`ในการส�งเสริมตลาด รวมท้ัง
พัฒนาช�องทางการขายออนไลน`สําหรับกลุ�มตลาดเฉพาะเพ่ิมเติม อาทิ กลุ�ม Wedding Honeymoon 
กลุ�ม High-end และกลุ�มสุขภาพ 
 8.2 แนวทางการส่ือสารทางการตลาด 
  การสื่อสารในตลาดต�างประเทศ ใช�วิธีการยกระดับภาพลักษณ`ประเทศไทย โดย
นําเสนอภาพลักษณ̀ในฐานะแหล�งท�องเที่ยวที่มี “คุณภาพ” พร�อม “ประสบการณ`ชีวิต” และ 
“ความสุข” ท่ียากจะหาท่ีใดเหมือน ด�วยเอกลักษณ̀ความเปXนไทยและวิถีไทย โดยสื่อสารผ�านแคมเปญ 
“Amazing Thailand” สร�างการรับรู�ภายใต�แนวคิด Happiness You can Share นําเสนอ
ประสบการณ̀และความสุขท่ีนักท�องเท่ียวจะได�รับ พร�อมแบ�งปbนให�กับผู�อ่ืน ท้ังคนใกล�ชิด และคนท่ัวโลก 
รวมถึงการร�วมตอบแทนสิ่งท่ีดีสู�ชุมชน คนในพ้ืนท่ีท่ีนักท�องเท่ียวได�มาสัมผัส ส�วนการสื่อสารในตลาด
ในประเทศนั้นใช�การสื่อสารผ�านแคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” เพื่อสร�างกระแสการเดินทาง
ท�องเท่ียวตลอดท้ังปp ภายใต�โฆษณาประชาสัมพันธ` ดังนี้ 
  การสื่อสารผ�านรายการต�าง ๆ ทางสถานีโทรทัศน` Free TV และ Cable TV ท�องถ่ิน 
ท้ังรูปแบบของการลงสปอตโฆษณา การ Tie in กับรายการโทรทัศน` รายการข�าว 

1. การลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ̀ การจัดทํา Scoop ข�าว บทความแนะนําการท�องเท่ียว
ในหนังสือพิมพ̀ นิตยสารต�าง ๆ 

2. การใช�อนุสาร อสท. ซ่ึงเปXนนิตยสารด�านการท�องเท่ียวท่ีได�รับความนิยมสูงสุด มา
นําเสนอสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีได�รับความนิยมตลอดท้ังปp พร�อมจัดทํา อสท. ในรูปแบบ E-magazine ซ่ึง 
Download ฟรีได�ท่ี www.thaiegazine.com 

3. สื่อ Out of Home เช�น การลงโฆษณาทางโรงภาพยนตร` Billboard สื่อโฆษณา
ข�างรถประจําทาง รถไฟฟ�า BTS รถไฟใต�ดิน MRT ป�ายอัจฉริยะต�าง ๆ เพ่ือสร�างการรับรู�ในวงกว�าง 

4. การสื่อสารผ�านสื่อสมัยใหม� นอกจากจะใช�การเผยแพร�ประชาสัมพันธ`ผ�าน Website 
ท่ีได�รับความนิยม รวมถึงการจัดทํา Social Network ต�าง ๆ แล�ว ยังมีการปรับปรุงการให�บริการ
ข�อมูลข�าวสารทาง 1672 เปXนระบบ IP และจัดทํา E-brochure ในรูปแบบของ Application บน
โทรศัพท̀มือถือ 
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 8.3 ทิศทางการดําเนินงาน 
  เพ่ือให�ถึงเป�าหมายรายได�จากนักท�องเท่ียวต�างประเทศท่ีต�องเพ่ิมข้ึนร�อยละ 13 ททท. 
จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานในตลาดต�างประเทศ (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2557: 1-10)  ดังนี้ 

1. มุ�งส�งเสริมการเดินทางจากตลาดเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก และตลาด
อาเซียนเปXนหลัก โดยเน�นให�เพิ่มจํานวนนักท�องเที่ยวให�มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร�อยละ 9 และ 6 
ตามลําดับ และพยายามปรับค�าใช�จ�ายในการเดินทางท�องเท่ียวให�สูงข้ึน โดยให�มีรายได�เติบโตเฉลี่ย
ประมาณ ร�อยละ 16 และ 12 ตามลําดับ สําหรับการดําเนินงาน ของตลาดเอเชียนั้น จะมุ�งเน�น 
Highlight ใน 3 ประเด็นหลัก ได�แก� การเพ่ิมค�าใช�จ�ายของนักท�องเท่ียว การเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียว 
และการรองรับการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

2. ส�วนตลาดยุโรป อเมริกา นั้นจะเน�นการรักษาฐานตลาดให�อยู�ในระดับเดิม ไม�ให�
ลดลง โดยให�ระดับการเติบโตด�านจํานวนอยู�ในระดับร�อยละ 6 ท้ัง 2 ภูมิภาค และเน�นเพ่ิมค�าใช�จ�าย
ในการเดินทาง โดยให�มีรายได�เติบโตประมาณร�อยละ 12 สําหรับตลาดยุโรป และ ร�อยละ 8 สําหรับ
ตลาดอเมริกา ส�วนของภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกานั้น ลักษณะตลาดมีความ
หลากหลาย แต�อาจกล�าวได�ว�ามีสถานะตลาดในทิศทางเดียวกัน คือ แนวโน�มการขยายตัวของจํานวน
นักท�องเท่ียวจะไม�สูงมาก ดังนั้น จึงเน�นดําเนินงานใน 2 ประเด็นหลัก คือ รักษาทิศทางการเติบโตของ
จํานวนนักท�องเท่ียวให�ยังคงอยู�ในแนวบวก เพ่ือให�สามารถรักษาส�วนแบ�งตลาดไว�ให�ได� และพยายาม
เพ่ิมค�าใช�จ�ายในการเดินทางท�องเท่ียวและวันพักแทนเพ่ือให�รายได�เปXนไปตามเป�าหมาย 

3. ตลาดในประเทศ สําหรับตลาดนักท�องเท่ียวคนไทย ในปp 2557 นี้ ททท. ต�องเร�ง
ดําเนินการส�งเสริมตลาดการท�องเที่ยวภายในประเทศ ในเชิงรุกมากขึ้น โดยมีเป�าหมายในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการของตลาดภายในประเทศไปสู�รายได� 700,000 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนคิดเปXนร�อยละ 
9 โดยมีจํานวนนักท�องเท่ียว 136 ล�านคน/ครั้ง ในปp 2557 
 8.4 กลยุทธ+หลักเพ่ือขับเคล่ือนให�บรรลุเปVาหมาย คือ 
  ททท.กําหนดกลยุทธ`หลักในการขับเคลื ่อนการสื ่อสารทางการตลาดไว�ดังนี้  
(การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2557: 1-10) 

1. สร�างกระแสหลงรักประเทศไทย 
2. สร�างพันธมิตรทางธุรกิจ 
3. สร�างและแบ�งปbนประสบการณ̀ การเดินทางท�องเท่ียว โดย ททท. จะดําเนินโครงการ

ตามกลยุทธ`ท่ีวางไว� แบ�งออกเปXน 2 โครงการหลัก คือ  
3.1 ดําเนินงานโครงการเด�น ๆ ตลอดปp ในพ้ืนท่ี 5 ภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือให�คนไทย

สามารถท�องเท่ียวไปได�ทุกเดือน รวมท้ังเพ่ิมปริมาณความถ่ีในการเดินทางท�องเท่ียวและสร�างรายได�
เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

3.2 เป�ดแนวคิดทางการท�องเท่ียวรูปแบบใหม� “Dream Tourism” ท่ีดึงชีวิตใน
แบบท่ีนักท�องเท่ียวฝbนออกมาใช�ในการท�องเท่ียว กระตุ�นให�คนไทยออกเดินทางไปใช�ชีวิตได�อย�างท่ีใจ
ฝbนอยากจะไป โดยในปpนี้ ททท. จะนําเสนอสินค�าการท�องเท่ียวกลุ�มแรก “Dream Destinations” 
หรือ “กาลครั้งหนึ่ง..ต�องไป” แหล�งท�องเท่ียวท่ีเปXนสุดยอดของความงามด่ังฝbน ท่ีครั้งหนึ่งในชีวิตหาก
ได�ไปสัมผัสแล�วนักท�องเท่ียวจะต�องรู�สึก “หลงรัก” อย�างแน�นอน  
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                โดยสรุป การตลาดมีความสําคัญต�อภาคธุรกิจและการสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า
หรือผู�บริโภค การตลาดจึงมีความสําคัญต�อการกําหนดรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จะนําแนวคิดในเรื่องหลักการของการตลาดและองค̀ประกอบ
ของการตลาดมาประยุกต̀ใช�ในการศึกษา 
 

แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาด 
 

 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) นับเปXนกลยุทธ`ท่ีสําคัญของ   
ในการสื่อสารข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ จากองค̀กรไปสู�กลุ�มผู�รับสารเป�าหมาย โดยเฉพาะ องค̀กรธุรกิจท่ี
ปbจจุบันมีการแข�งขันสูงมากจึงจําเปXนต�องอาศัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมาใช�ในการ
ดําเนินธุรกิจ เช�นเดียวกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีต�องอาศัยการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือดึงดูด
ความสนใจของนักท�องเที่ยว  ในส�วนนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาความหมายและแนวคิดของการสื่อสารทาง
การตลาดไว� ดังนี้ 
 
1. ความหมายและความสําคัญของการส่ือสารทางการตลาด 
 นักวิชาการหลายท�านได�ให�ความหมายของการสื่อสารทางการตลาด (Marketing 
Communication) ไว�ดังต�อไปนี้    
 วาเรย` (Varey, 2002: 10-12) ระบุว�า การสื่อสารทางการตลาด หมายรวมถึง เครื่องมือ
ในการประชาสัมพันธ`ที่ผู�ส�งสารหรือผู�ประกอบการต�องการสื่อสารไปยังกลุ�มลูกค�า เพ่ือให�ลูกค�าซ้ือ
ผลิตภัณฑ̀  
 พิลาสิก (Piarczyk, 2004: 17) กล�าวว�า การสื่อสารทางการตลาดคือเรื่องของข�อมูลท่ีถูก
รวบรวมโดยบริษัทจากตลาดธุรกิจ 
 ดาสกูบตา (Dasgupta, 2011: 171) กล�าวว�า การสื่อสารทางการตลาดเปXนการสนทนา
ระหว�างสินค�าและผู�ใช�สินค�า 
 นธกฤต วันต|ะเมล` (2555: 2) ระบุว�า การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง การดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต�าง ๆ เพื่อสื่อสารข�อมูลข�าวสารของผลิตภัณฑ`และองค`กรไปยัง
กลุ�มเป�าหมายท่ีเกี่ยวข�อง โดยมีวัตถุประสงค`เพื่อให�กลุ�มเป�าหมายต�าง ๆ เกิดการตอบสนองตาม
เป�าหมายท่ีได�ตั้งไว� 
    การสื่อสารทางการตลาด คือ รูปแบบของการสื่อสารท่ีมีผู�ส�งข�าวสารคือผู�ผลิตสินค�าหรือ
การบริการ ผู�จัดจําหน�ายสินค�า ฝqายโฆษณาของบริษัท พนักงานขาย ฯลฯ ส�งข�าวสารในรูปของ
สัญญลักษณ̀ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คําพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ�านช�องทางการสื่อสาร
ประเภทต�าง ๆ หรือส�งตรงไปยังผู�รับข�าวสารซ่ึงเปXนกลุ�มเป�าหมายของผู�ส�งสาร โดยมีวัตถุประสงค̀ให�ผู�รับ
ข�าวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ีต�องการ (ชื่นจิตต̀ แจ�งเจนกิจ, 2556:20)   
 ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน` ทีปะปาล (2553: 4) นิยามว�า การสื่อสารทางการตลาดเปXน
กระบวนการจัดการท่ีองค̀การจัดทําข้ึนเพ่ือสื่อข�าวสารถ�ายทอดไปยังกลุ�มเป�าหมาย โดยมีวัตถุประสงค̀
เพ่ือโน�มน�าวจูงใจให�พวกเขาเกิดการรับรู� (Perception) เกิดความเข�าใจ (Understanding) และเกิด
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ทัศนคติท่ีดีแก�องค̀การ และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต�อผลิตภัณฑ̀หรือบริการท่ีบริษัทนําเสนอตามท่ี
มุ�งหวังไว� 
 วรวรรณ องค̀ครุฑรักษา (2553: 70) กล�าวว�า การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง รูปแบบ
ของการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีผู�ส�งสารคือผู�ผลิตสินค�าหรือการบริการ ผู�จัดจําหน�ายสินค�า ฝqาย
โฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส�งข�าวสารในรูปของสัญลักษณ̀ ภาพ 
เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คําพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ�านองค`ประกอบของการสื่อสาร
การตลาดหรือช�องทางการสื่อสารประเภทต�าง ๆ หรือส�งตรงไปยังผู�รับข�าวสารซ่ึงเปXนกลุ�มเป�าหมาย
ของผู�ส�งข�าวสาร     
 สุดาพร กุณฑลบุตร (2552: 252) กล�าวว�า การสื่อสารทางการตลาดคือ การท่ีกิจการมี
การติดต�อแลกเปลี่ยนข�อมูล ข�าวสาร กับประชาชน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค̀ทางการตลาดตามท่ีวางไว� 
เช�น การเผยแพร�เรื่องราวต�าง ๆ ของกิจการให�สาธารณชนได�ทราบหรือการโฆษณาสินค�าใหม�เพ่ือให�
ประชาชนทราบและหันมาใช� หรือแม�กระทั่งการจัดโครงการส�งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ�นยอด
จําหน�ายสินค�า                                                                                                                                       
 สิทธิ์ ธีรสรณ̀ (2551:24) นิยามว�า การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง องค̀ประกอบใน
ส�วนประสมทางการตลาดของตราผลิตภัณฑ̀หนึ่ง ๆ ท่ีทําให�การแลกเปลี่ยนในการดําเนินธุรกิจเกิดได�
ง�ายข้ึน โดยผู�ทําการสื่อสารทางการตลาดจะมุ�งทําการตลาดให�แก�ตราผลิตภัณฑ̀ต�อลูกค�า วางตําแหน�ง
ตราผลิตภัณฑ`ให�แตกต�างจากคู�แข�งขันและบอกกล�าวให�ผู�รับสารเป�าหมายทราบความหมายของ
ตราผลิตภัณฑ̀  
 สุวิมล แม�นจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น (2550: 32) กล�าวว�า การสื่อสารทางการตลาด
ประกอบข้ึนด�วยการให�ข�อมูลข�าวสาร แนวความคิด ความหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ̀และองค̀การท่ีขาย
สินค�านั้น โดยแหล�งข�าวสารคือองค̀การธุรกิจและผู�รับคือ ผู�บริโภค การสื่อสารทางการตลาดริเริ่มโดย
องค̀การธุรกิจท่ีใช�ผ�านการโฆษณา การประชาสัมพันธ` การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรงและการ
ส�งเสริมการขาย การสื่อสารแบบบอกเล�า (Word of Mouth Communication) ก็เปXนตัวเร�งท่ีสําคัญ
ในการกระจายข�าวสารทางธุรกิจ ซ่ึงหน�าท่ีหลักของการส�งเสริมการตลาดคือการสื่อสารทางการตลาด
นั่นเอง 
 นอกจากนี้ นภวรรณ คณานุรักษ̀ (2554: 193) ได�กล�าวถึงความสําคัญของการสื่อสารทาง
การตลาดไว�ว�า การสื่อสารทางการตลาดเปXนส�วนประกอบของกลยุทธ`การตลาดของบริษัทท่ีสําคัญท่ี
จะขาดไม�ได� ใช�ในการสื่อสารถึงคุณลักษณะและผลประโยชน`ของผลิตภัณฑ̀ท่ีบริษัทต�องการนําเสนอ
ให�แก�ตลาดเป�าหมาย ซึ่งการสื่อสารทางการตลาดควรที่จะทําแบบบูรณาการ เปXนการสื่อสารเชิง      
กลยุทธ` และเปXนการใช�ส�วนประสมการส�งเสริมการตลาดร�วมกันในการสร�างสรรค̀สาร (Message) 
หรือเนื้อหาข�าวสารที่สื่อออกไปทิศทางเดียวกัน เพื่อให�สามารถชักจูงลูกค�าได�ดีที่สุด ซึ่งนําไปสู�
ผลกระทบท่ีดีต�อบริษัทและลูกค�า  
          โดยสรุป การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง องค̀ประกอบในส�วนประสมทางการตลาด 
รูปแบบหรือกระบวนการของการสื่อสาร รวมทั้งส�วนประกอบของกลยุทธ`การตลาด ท่ีผู�ส�งสารคือ
ผู�ผลิตสินค�าหรือการบริการหรือองค̀การ นํามาใช�ในกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือสื่อสารข�อมูลข�าวสาร
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ของผลิตภัณฑ̀และองค̀กรไปยังกลุ�มเป�าหมาย โดยมุ�งหวังให�กลุ�มเป�าหมายหรือผู�บริโภคเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองตามความต�องการของธุรกิจท่ีมุ�งหวังไว� 
              
2. บทบาทและหน�าท่ีของการส่ือสารทางการตลาด 
 การสื่อสารทางการตลาด มีบทบาทสําคัญในด�านการทําหน�าท่ีให�เกิดการเปลี่ยนแปลง อัน
เปXนหัวใจของการตลาด บทบาทและหน�าท่ีสําคัญของการสื่อสารการตลาดมีดังนี้ (ดารา ทีปะปาล 
และธนวัฒน` ทีปะปาล, 2553: 4-5) 

1. การสื่อสารทางการตลาด สามารถให�ข�อมูลข�าวสาร (Inform) เพ่ือทําให�ลูกค�าท่ีมุ�งหวัง 
(Potential Customers) เกิดการรับรู�ผลิตภัณฑ̀หรือบริการท่ีบริษัทนําเสนอ 

2. การสื่อสารทางการตลาด สามารถนํามาใช�เพ่ือเชิญชวน โน�มน�าวจิตใจ (Persuade) 
ลูกค�าท้ังในปbจจุบันและอนาคตให�เกิดความต�องการและตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 

3. การสื่อสารทางการตลาด สามารถนํามาใช�เพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind)  ลูกค�าใน
ความจําเปXนบางอย�างท่ีจะต�องมี หรือเตือนความทรงจําในด�านผลประโยชน`ท่ีจะได�รับจากการกระทํา
บางอย�าง 

4. การสื่อสารทางการตลาด สามารถนํามาใช�เพ่ือเปXนผู�ชี้ให�เห็นความแตกต�าง (Differentiator) 
ระหว�างผลิตภัณฑ̀ของบริษัทกับผลิตภัณฑ̀ของคู�แข�ง เพ่ือจูงใจให�ลูกค�าตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ̀ของบริษัท 

5. การสื่อสารทางการตลาด สามารถนํามาใช�เพื่อสร�างภาพลักษณ`ของบริษัท (Build 
Company Image) ให�เกิดความรู�สึกท่ีดีให�อยู�ในความทรงจําของลูกค�าและจะนําไปสู�การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ̀ของบริษัทอย�างม่ันใจในท่ีสุด  
 
3. ส"วนประสมการส่ือสารทางการตลาด 
 ส�วนประสมการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Mix) หรือ       
ส�วนประสมการส�งเสริมการตลาด (Promotional Mix) แต�เดิมถูกมองว�ามี 4 ประเภทคือ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ` การส�งเสริมการขาย และการขายโดยบุคคล แต�สภาพแวดล�อมและตลาด
เปลี่ยนไปทําให�เกิดการสื่อสารทางการตลาดประเภทอ่ืน เช�น การตลาดทางตรงท่ีเปXนท่ีนิยมกันใน
ปbจจุบัน (สิทธิ์ ธีรสรณ̀, 2551: 24-25) 
 ส�วนประสมการสื่อสารทางการตลาดประกอบด�วยชุดเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 
(Marketing Communication Tools) ท่ีสําคัญ (ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน` ทีปะปาล, 2553: 6) ได�แก� 

1. การโฆษณา (Advertising)  
2. การประชาสัมพันธ` และการเผยแพร�ข�าว (Public Relations and Publicity) 
3. การส�งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) 
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  

 โดยเครื่องมือดังกล�าวมีลักษณะดังนี้ (สุวิมล แม�นจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น 2550: 59) 
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการสื่อสารต�าง ๆ ท่ีนําเสนอและส�งเสริม

เก่ียวกับสินค�า การบริการหรือความคิด โดยระบุผู�อุปถัมภ` (Identified Sponsor) ผ�านสื่อท่ีไม�ใช�
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บุคคล (Non- Personal) และต�องเสียค�าใช�จ�าย (Paid Form) โดยท่ัวไป การโฆษณาจะเปXนการ
สื่อสารแบบทางเดียว (One- Way Communication) จากผู�โฆษณา (Advertiser) ผ�านสื่อมวลชน 
(Mass Media) ไปยังผู�บริโภคจํานวนมากในเวลาพร�อม ๆ กัน ดังนั้นนักการตลาดจึงนิยมใช�การ
โฆษณาเพ่ือสร�างการตระหนักรู�ในตราสินค�า (Brand Awareness) โดยเฉพาะตราสินค�าใหม�หรือ
สินค�าใหม�ท่ีเข�าสู�ตลาด นอกจากนี้ยังใช�การโฆษณาในการให�ข�อมูลเก่ียวกับสินค�าและสร�างภาพลักษณ̀
ให�กับตราสินค�า (Brand Image) ของตนด�วย  

2. การประชาสัมพันธ` และการเผยแพร�ข�าว (Public Relations and Publicity) หมายถึง 
การติดต�อสื่อสารและการสร�างความสัมพันธ`ของบริษัทกับกลุ�มชุมชนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับบริษัท เช�น 
ลูกค�า ผู�ขายปbจจัยการผลิต ผู�ถือหุ�น พนักงานของบริษัท สาธารณชนท่ัวไป และสังคมซ่ึงองค̀การนั้น
ดําเนินงานอยู� โดยมีวัตถุประสงค`หลักคือการสร�างภาพลักษณ` (Image) ให�เกิดข้ึนกับตราสินค�า 
ตัวผลิตภัณฑ̀และตัวบริษัทเอง ซ่ึงเปXนเรื่องของการสร�างความเข�าใจและสร�างทัศนคติท่ีดีให�เกิดข้ึนกับ
ผู�บริโภคและบุคคลท่ัว ๆ ไป นอกจากนี้การประชาสัมพันธ`ยังมีวัตถุประสงค̀เพ่ือให�ข�าว (Publicity) 
ซ่ึงจะต�องกําหนดออกมาในรูปของการสื่อสารเช�นเดียวกับการโฆษณา  

3. การส�งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมต�าง ๆ ทางการตลาดท่ี
จัดทําข้ึนเพ่ือเสนอคุณค�าเพ่ิมเติมท่ีเปXนสิ่งจูงใจหรือสิ่งล�อใจพิเศษ (Incentive หรือ Inducement) 
แก�คนกลาง ซ่ึงได�แก� ผู�ค�าส�ง ผู�ค�าปลีก เพ่ือกระตุ�นพนักงานขายให�ทําการขายด�วยความกระตือรือร�น 
หรือแก�ผู�บริโภคเพ่ือให�ผู�บริโภคซ้ือสินค�าตรานั้นมาก ๆ และกระตุ�นการขายให�เร็วข้ึน  

4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปXนการสื่อสารทางการตลาดแบบบุคคลต�อ
บุคคล ระหว�างผู�ซ้ือกับผู�ขาย โดยผู�ขายจะให�ข�อมูลแก�ผู�ที่มีโอกาสเปXนลูกค�าและพยายามท่ีจะมี
อิทธิพลต�อการตัดสินใจซ้ือของอีกฝqาย ในขณะท่ีกําลังเจรจาซ้ือขาย ผู�ขายจะสังเกตว�าผู�ซ้ือต�องการ
อะไรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให�เปXนไปตามนั้นทันที ถึงแม�ว�าการขายโดยบุคคลจะสร�างภาระ
ค�าใช�จ�ายแก�บริษัทมากท่ีสุดแต�ก็ได�ผลท่ีสุดในการทําให�ผู�บริโภคชอบสินค�าของเรามากกว�าของคู�แข�ง 
ทําให�ผู�บริโภคเกิดความเชื่อและลงมือกระทําในท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือนําไปใช�กับสินค�าท่ีต�องอาศัยการ
ขายโดยบุคคล เช�น ประกันชีวิต เครื่องจักรขนาดใหญ� และอสังหาริมทรัพย` เปXนต�น (สิทธิ์ ธีรสรณ̀, 
2551: 27, 147) 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ระบบการตลาดซึ่งองค`การใช�
เครื่องมือสื่อสารต�าง ๆ ติดต�อกับกลุ�มลูกค�าเป�าหมายโดยตรง โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อให�เกิดการ
ตอบสนองอย�างใดอย�างหนึ่งหรือเกิดรายการซื้อขายขึ้น การตลาดทางตรง เปXนความพยายาม
ของนักการตลาด ใช�เพื่อสร�างความสัมพันธ`และเข�าถึงลูกค�าแบบตัวต�อตัว (One- to- One 
Relationship) หรือเข�าไปมีส�วนร�วมกับลูกค�าแต�ละราย โดยใช�เครื่องมือสื่อสารต�าง ๆ ติดต�อกับลูกค�า
ท่ีคาดหวังโดยตรง (ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน` ทีปะปาล, 2553: 13) 
              ข�อดีของการตลาดทางตรงคือ สามารถกระตุ�นให�ผู�บริโภคเป�าหมายเกิดการตอบสนองใน
เชิงพฤติกรรมได�ค�อนข�างมาก ช�วยอํานวยความสะดวกแก�ผู�บริโภคเป�าหมายได�อย�างมาก สามารถ
วัดผลได�ง�ายเม่ือเทียบกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบอ่ืน มีความเปXนส�วนตัวและสามารถ
โต�ตอบกลับได�อย�างรวดเร็ว สามารถเข�าถึงและเลือกกลุ�มเป�าหมายได�อย�างดี เปXนเครื่องมือการสื่อสาร
ท่ีมีความยืดหยุ�นสูง สามารถเลือกสื่อต�าง ๆ ท่ีสามารถเข�าถึงผู�บริโภคโดยตรงได�อย�างหลากหลาย และ
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เปXนเครื่องมือที่ช�วยรักษาความสัมพันธ`กับลูกค�าเก�าและลูกค�าใหม�ได�เปXนอย�างดี ส�วนข�อจํากัดของ
การตลาดทางตรงคือ ต�นทุนต�อกลุ�มเป�าหมายรายบุคคลค�อนข�างสูง เพราะเปXนการสื่อสารโดยตรงไป
ยังลูกค�าเป�าหมาย อาจถูกมองว�าเปXนเครื่องมือการสื่อสารที่รุกล้ําหรือบุกรุกความเปXนส�วนตัวของ
ผู�บริโภคเป�าหมายได� อาจถูกมองจากผู�บริโภคว�าไม�น�าเชื่อถือหรือเปXนการหลอกลวง และอัตราการ
ตอบสนองของผู�บริโภคเป�าหมายอยู�ในระดับตํ่า ดังนั้นนักการสื่อสาร การตลาดจําเปXนท่ีจะต�อง
ออกแบบสื่อทางตรงให�มีความน�าสนใจและทําให�ผู�บริโภคสามารถตอบสนองกลับมายังผู�ผลิตสินค�าได�
โดยสะดวก 
 รูปแบบของการตลาดทางตรง การสื่อสารการตลาดทางตรงสามารถทําได�โดยวิธีการดังนี้ 
(นธกฤต วันต|ะเมล`, 2555: 237-238) 

1. การใช�จดหมายทางตรง (Direct Mail) 
2. การใช�โทรศัพท̀ (Telemarketing) 
3. การใช�สื่อสิ่งพิมพ̀ (Printed Media) เช�น นิตยสาร หนังสือพิมพ̀ หรือใบแทรก 

(Inserts) ต�าง ๆ 
4. การใช�แคตตาล็อก (Catalogque) 
5. การใช�สื่อกลางแจ�ง (Outdoor) 
6. การใช�สื่อโทรทัศน` วิทยุ และเคเบิลทีวี (Television, Radio, and Cable TV) 
7. การใช�ไปรษณีย`อิเล็กทรอนิกส` (E-Mail) 
8. การใช�สื่ออินเทอร`เน็ต (Internet) 
9. การใช�โทรศัพท̀มือถือ (Mobile Phone) (นธกฤต วันต|ะเมล` 2555: 237-238) 

                
4. กระบวนการส่ือสารทางการตลาด 
 การสื่อสารทางการตลาดเปXนกระบวนการนําเสนอข�าวสารจากผู�ส�งสารในรูปการกระตุ�น 
เร�งเร�า ไปยังผู�บริโภคเป�าหมาย โดยมุ�งหวังให�เกิดปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะท่ีคาดหมายหรือ
กําหนดไว�ล�วงหน�า (Desired Response) (อัจฉรีย` ลิมปมนต̀, 2555: 12-11) 
 กระบวนการสื่อสารทางการตลาด มีองค̀ประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ (สุมาลี เล็กประยูร, 2551: 
104 -111) 

1. ผู�ส�งสาร (Sender or Source) หมายถึง บุคคลหรือธุรกิจ ซ่ึงสารของบุคคลหรือธุรกิจ
นี้จะถูกถ�ายทอดโดยตรงไปยังผู�รับสารเป�าหมาย (Target Audience)   

2. เนื้อหาสาร (Message) หมายถึง ข�อมูล ข�อเท็จจริง ความคิดต�าง ๆ หรือชุดของ
สัญลักษณ̀  ท่ีผู�ส�งสารต�องการนําเสนอหรือสื่อความหมายไปยังผู�รับสาร โดยมีเป�าหมายอย�างใดอย�างหนึ่ง 

3. สื่อหรือช�องทางการสื่อสารทางการตลาด (Medium) หมายถึง ตัวกลางท่ีนําสาร จาก      
ผู�ส�งสารไปยังผู�รับสาร สื่อทางการตลาด สามารถแบ�งได�เปXนสื่อบุคคลและสื่อท่ีไม�ใช�บุคคล ดังนี้ 
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3.1 สื่อบุคคล (Personal Media) คือ การใช�บุคคลเปXนสื่อในการติดต�อสื่อสาร           
ใช�คําพูดหรือวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อความหมาย 

3.2 สื่อท่ีไม�ใช�บุคคล (Non Personal Media) แบ�งได�เปXน 3 ประเภท คือ 
3.2.1 สื่อมวลชน ประกอบด�วย หนังสือพิมพ̀ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน` ป�ายโฆษณา 
3.2.2 บรรยากาศ หรือการจัดร�านค�า (Atmosphere) สามารถสร�างภาพลักษณ̀ท่ี

แตกต�างกันสําหรับผลิตภัณฑ̀ท่ีมุ�งเน�นกลุ�มลูกค�าท่ีแตกต�างกัน 
3.2.3 เหตุการณ̀ (Event) คือ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือส�งเสริมการตลาด เช�น การจัด

เป�ดตัวสินค�าหรือกิจกรรมพิเศษในช�วงเทศกาลต�าง ๆ 
4. ผู�รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู�บริโภคท่ีเปXนลูกค�า ผู�ท่ีคาดหวังว�าจะเปXนลูกค�า กลุ�ม

บุคคลในสังคม รัฐบาล สื่อมวลชน หรือประชาชนท่ัวไป 
5. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองซ่ึงผู�รับสารแสดงออก 

หลังจากได�รับข�าวสารแล�ว และเปXนข�อมูลท่ีผู�ส�งสารต�องการทราบผลเพ่ือนําไปวัดผลความสําเร็จใน
การสื่อสารครั้งนั้น 

6. จังหวะของการสื่อสาร (The Temporal) ในการนําเสนอข�าวสารทางการตลาด จําเปXน
ท่ีจะต�องพิจารณาถึงช�วงจังหวะเวลา โอกาสอันสมควร ระยะเวลา วัน เดือน หรือช�วงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินการสื่อสารและยังรวมถึงช�วงเวลาท่ีผู�รับสารเป�าหมายอยู�ในสภาวะและโอกาสท่ีพร�อมจะ
รับข�าวสารได�สะดวกท่ีสุดและเกิดผลสําเร็จในการสื่อสารมากท่ีสุด  
 
5. กระบวนการเลือกสรรข"าวสารก"อนการซ้ือ 
 โดยปกติผู�รับสารจะมีวิธีการในการคัดเลือกข�าวสารท่ีเหมาะสมและเข�ากันได�กับตน โดยมี
กระบวนการเลือกสรรข�าวสาร 6 ข้ันตอน (อัจฉรีย` ลิมปมนต̀, 2555: 12-14) ดังนี้ 

1. การตระหนัก (Awareness) เปXนจุดเริ่มต�นในการรับข�าวสาร ผู�บริโภคจะใช� อวัยวะรับ
สัมผัส เช�น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนังในการตระหนักหรือรับรู�ต�อสารที่เปXนสิ่งเร�าให�ผู�บริโภคเกิด
กระบวนการต�อไป  

2. ความรู� (Knowledge) เปXนข้ันตอนท่ีผู�บริโภคนําผลจากการตระหนักมาตีความหมาย
โดยอาศัยทัศนคติ ค�านิยม สภาวะแวดล�อมต�าง ๆ ของผู�บริโภค ทําให�ผู�บริโภคแปลความหมายสารได�
แตกต�างกัน และทําให�เกิดความเข�าใจในสาร 

3. ความชอบ (Liking) เปXนการกลั่นกรองความรู�ท่ีผู�บริโภคมีแล�วประเมินว�ามีความรู�สึก
อย�างไร ชอบ ไม�ชอบ หากชอบ เพราะอะไรและทําไมจึงไม�ชอบ หากผู�บริโภคเกิดความชอบอาจเก็บ
ข�าวสารนั้นไว�ในความทรงจําหรือนําออกมาใช�ต�อไปได� 

4. ความชอบมากกว�า (Preference) เม่ือผู�บริโภคชอบข�าวสารท่ีส�งมา อาจนํามาประเมิน
และเปรียบเทียบกับข�าวสารท่ีมีอยู�เดิมหรือกับข�าวสารท่ีส�งมาพร�อม ๆ กัน จากนั้นผู�บริโภคจะทําการ
ตัดสินใจว�าเขาชอบข�าวสารใดมากกว�ากัน 

5. ความเชื่อม่ัน (Conviction) เปXนขั้นตอนที่ผู�บริโภคเลือกข�าวสารท่ีตนมีความเชื่อม่ัน
มากท่ีสุดมาใช�ซ่ึงบางครั้งข�าวสารท่ีสร�างความเชื่อม่ันนี้จะนําไปสู�การตัดสินใจซ้ือต�อไป 
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6. การซ้ือ (Purchase) เม่ือผู�บริโภคผ�านข้ันตอนต�าง ๆ มาจนถึงความเชื่อม่ันแล�วพบว�า
ผู�บริโภคจะเลือกข�าวสารท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับตนเองในช�วงเวลานั้น ร�วมกับปbจจัยด�านความพร�อมทาง
เศรษฐกิจของผู�บริโภค จึงทําให�เกิดพฤติกรรมตอบสนองต�อไปคือการซ้ือ ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 กระบวนการการเลือกสรรข�าวสารก�อนการซ้ือ 
ท่ีมา: อัจฉรีย` ลิมปมนต̀, การจัดการการตลาด (นนทบุรี: สํานักพิมพ̀มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2555), 12-14. 
 
 จากแผนภาพท่ี 5 จะเห็นได�ว�า กระบวนการเลือกสรรข�าวสารก�อนการซ้ือประกอบไปด�วย
ปbจจัยหรือข้ันตอนสําคัญหลายประการด�วยกัน การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการตลาดจึงทําให�
ทราบได�ว�าทุกองค̀ประกอบของกระบวนการสื่อสารทางการตลาดมีบทบาทสําคัญท่ีจะส�งผลกระทบ
ต�อความสําเร็จหรือล�มเหลวของการทํากิจกรรมทางการตลาด ท้ังนี้เพราะทุกการสื่อสารย�อมจะต�องมี
วัตถุประสงค̀ในการทําการสื่อสารท้ังสิ้น ซ่ึงวัตถุประสงค̀พ้ืนฐานในการสื่อสารก็เพ่ือท่ีจะเปXนหน�วยท่ีมี
อิทธิพล (Affecting Agent) หรือเพ่ือให�เกิดผลอย�างใดอย�างหนึ่งต�อผู�อ่ืนต�อสิ่งแวดล�อมรอบตัวและต�อ
ตัวเอง  
 สําหรับการสื่อสารทางการตลาด เม่ือพิจารณาวัตถุประสงค̀ในแง�ของการแสดงผล หรือผล
ของการสื่อสารว�า การสื่อสารครั้งนั้นมีจุดมุ�งหมายก�อให�เกิดผลอย�างไร ส�งผลกระทบโดยตรงหรือโดย
อ�อมแก�ผู�รับสาร สามารถแบ�งออกเปXน 2 ลักษณะ (สุมาลี เล็กประยูร, 2551: 103-104) 

1. วัตถุประสงค̀ท่ีเกิดผลทันที (Consummatory  Purpose) คือ วัตถุประสงค̀ท่ีกําหนดว�า 
การสื่อสารหรือกิจกรรมทางการตลาดนั้นจะก�อให�เกิดผลต�อผู�รับสารโดยตรง ผู�รับสารจะได�รับอิทธิพล
หรือได�รับผลจากการสื่อสารนั้นทันที 

1.1 เพ่ือแจ�งให�ทราบ (To Inform) นักการตลาดจัดส�งข�าวสารหรือข�อมูลให�กับผู�รับสาร
เก่ียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ` บริการ หรือแนวคิดต�าง ๆ หรืออาจเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ̀ 
สถานท่ีในการจัดจําหน�ายหรือกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ̀หรือองค̀กรผู�ผลิต โดยมีวัตถุประสงค̀
เพ่ือสร�างการรับรู�หรือย้ําเตือนความจําของผู�บริโภค 

1.2 เพ่ือมีอิทธิพลหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) หมายถึง นักการตลาดได�
เสนอสารท่ีเปXนการกระตุ�นความปรารถนา ความต�องการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรม
บางอย�าง นักการตลาดต�องการชักจูงให�ผู�รับสารคล�อยตามหรือยอมรับปฏิบัติตามการนําเสนอของตน 
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2. วัตถุประสงค̀ท่ีใช�เปXนเครื่องมือ (Instrumental Propose) คือ วัตถุประสงค̀ ท่ีไม�ได�
หวังท่ีจะให�การสื่อสารนั้นก�อให�เกิดผลโดยตรงแก�ผู�รับสารในทันที แต�เปXนวัตถุประสงค̀ท่ีหวังว�า ผู�รับ
สารจะใช�การสื่อสารนั้นเปXนเครื่องมือหรือเปXนข�อมูลเพ่ือนําไปสู�การกระทําอย�างอ่ืนในอนาคต ผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นเปXนผลโดยอ�อม เช�น การประชาสัมพันธ`เปXนการสื่อสารเพื่อสร�างภาพลักษณ̀ท่ีดีให�แก�
องค̀กร การได�รับข�าวสารประเภทนี้ ผู�รับสารจะเก็บไว�เปXนข�อมูล แล�วข�อมูลนั้นจะถูกนํามาใช�เปXน
เครื่องมือเพ่ือการกระทําหรือการตัดสินใจสนับสนุนกิจกรรมขององค̀กรในเวลาต�อมา  
 
6. ความสัมพันธ+ของการส่ือสารทางการตลาดกับการตลาด 
            นธกฤต วันต|ะเมล` (2555: 7) ได�อธิบายความสัมพันธ`ระหว�างการสื่อสารทางการตลาดกับ
การตลาดไว� ดังแผนภาพต�อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี 6 ความสัมพันธ`ระหว�างการสื่อสารทางการตลาดกับการตลาด 
ท่ีมา: นธกฤต วันต|ะเมล`, การส่ือสารการตลาด (กรุงเทพฯ: ภาควิชานิเทศศาสตร`และสารสนเทศศาสตร` 
คณะมนุษยศาสตร` มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร`, 2555), 7. 
 
 
 

    ผลิตภณัฑ̀     
   (Product)  
ส�

ว

     ราคา 
   (Price) 

  ช�องทางการจัด  
      จําหน�าย  
      (Place) 
 

  การส�งเสริม   
    การตลาด   
  (Promotion) 

การตลาด (Marketing) 

ส�วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) 

การสื่อการทางการตลาด 
(Marketing Communications) 

ผู�บริโภคเป�าหมาย 
(Target Consumer) 
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  จากแผนภาพท่ี 6 การตลาด ส�วนประสมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดมี
ความสัมพันธ`ท่ีเชื่อมโยงไปยังเป�าหมายสําคัญคือผู�บริโภคซ่ึงผู�ท่ีจะทําการตลาดจะต�องคํานึงถึง หรือ
สามารถกล�าวได�ว�า การตลาดจะต�องพยายามสื่อสารเนื้อหาสาระสําคัญไปยังผู�บริโภคผ�านกระบวนการ
และวิธีการต�าง ๆ 
 
7. การวางแผนการตลาด 
 ณฤดี คริสต̀ธานินทร` (2554: 9-11) กล�าวถึงวิธีการสื่อสารท่ีสามารถสร�างความสนใจแก�
ผู�บริโภค ไว�ว�าความสําคัญของการตลาดท้ังหมด หัวใจอยู�ท่ีลูกค�า ฉะนั้นจะต�องมีเครื่องมือท่ีใช�ในการ
สื่อสารกับผู�บริโภคให�ประสบความสําเร็จ การสื่อสารการตลาดทุกวันนี้ไม�ใช�มีแค�โทรทัศน` วิทยุ 
หนังสือพิมพ̀ เท�านั้น แต�มีเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดจํานวนมากท่ีท้ังถูกและฟรี ท่ีผู�ประกอบการ
ธุรกิจสามารถนําไปใช�ได� และในช�วง 5 ปpท่ีผ�านมาพบว�ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจํานวนมากและเปXน
การเปลี่ยนท่ีเร็วกว�า 20 -30 ปpก�อน ถ�ามองในภาพรวมมิติสําคัญด�านการตลาดจะพบว�า พฤติกรรม
ของผู�บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วมากและคนรุ�นใหม�มีการเปลี่ยนแปลงในการรับสื่อมาก ดังนั้นกรณีของ 
Facebook  จึงเปXน Platform ท่ีได�รับความนิยม แต�ขณะเดียวกันวิธีการสื่อสารใน Facebook ทาง
ผู�ประกอบการ เจ�าของสินค�าและบริการ นักการตลาดต�องสื่อสารในแบบเพ่ือนคุยกัน เปXนการสื่อสาร
ด�วยการฟbง 
 แนวโน�มใหม�ของการบริหารจัดการประสบการณ̀ท�องเท่ียวคือ Self – Steering Tourist 
ซ่ึงหมายถึง นักท�องเท่ียวท่ีชอบออกแบบและวางแผนประสบการณ̀ด�วยตัวเองทุกอย�างในรูปแบบท่ี
นักท�องเท่ียวพึงพอใจ  ปbจจัยท่ีทําให�เกิดนักท�องเท่ียวประเภทนี้คือ Internet เช�น การค�นหาข�อมูล
การท�องเท่ียว ไม�ว�าจะเปXนสถานท่ีท�องเท่ียว โรงแรม สายการบิน การสื่อสารจากเพ่ือนสู�เพ่ือน ผ�าน
สื่อท่ีเรียกว�า Social Networking Media ซ่ึงเปXนสิ่งท่ีมีพลังมาก ทําให�ทุกวันนี้มีผู�บริโภคท่ีเชื่อเพ่ือน
มากถึง 78 % ขณะท่ีเชื่อโฆษณาเพียงแค� 14 % นอกจากนี้ Social Networking Media ยังเปXน
ปbจจัยสําคัญท่ีทําให�เกิดแนวโน�ม (Trend) แบบ Many to Many, Mass Mingling คือการเชื่อหรือ
การไปทํากิจกรรมกับคนท่ีเราไม�รู�จักมาก�อน เปXนการอยู�ด�วยกันอย�างมวลชนด�วย Social Networking 
Media โดยผู�ท่ีอยู�ในสังคม (Social Networking)  สามารถแบ�งปbนประสบการณ̀ร�วมกันได� จากเพ่ือน
แบ�งปbนถึงเพ่ือนในโลกของ Social Networking Media ถือว�าเปXนปรากฎการณ̀ท่ีกําลังเกิดข้ึนใน
สังคมปbจจุบัน 
 การวางแผนการสื่อสารการตลาด มีองค̀ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ได�แก� การ
เข�าใจสถานการณ̀ของนักท�องเท่ียวมากน�อยแค�ไหน การต้ังวัตถุประสงค̀ของแผนการสื่อสารการตลาด
ของผู�ประกอบการคืออะไรต�องกําหนดให�ชัดเจน เช�น ถ�าสินค�าและบริการยังไม�ค�อยเปXนท่ีรู�จัก 
วัตถุประสงค̀ทางการตลาดจะต�องเปXนการสร�างความตระหนักให�คนรู�จัก (Awareness) การให�ความรู� 
(Knowledge) การสร�างความชื่นชอบ (Preference) เพราะผู�บริโภคบางคนรู�จักแบรนด̀สินค�าและ 
บริการของผู�ประกอบการ แต�อาจไม�ชอบ ฉะนั้นวัตถุประสงค̀ในกรณีนี้ต�องสร�างความชอบให�เกิดข้ึน 
ประการต�อมาคือ การสร�างการตัดสินใจ เมื่อผู�บริโภครู�จัก สนใจ ชอบในสินค�าและบริการ สิ่งท่ี
ผู�ประกอบการต�องทําคือ การกระตุ�นพฤติกรรม เพ่ือให�เกิดพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือสินค�า  ใช�บริการ 
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(Purchase) การต้ังวัตถุประสงค̀นั้นผู�ประกอบการ ต�องเข�าใจลูกค�า และเมื่อเข�าใจกลุ�มเป�าหมาย 
ผู�ประกอบการต�องออกแบบเครื่องมือการสื่อสาร โดยเลือก สื่อ และ สาร ให�เหมาะกับกลุ�มเป�าหมาย 
 สําหรับการวางแผนการสื่อสารการตลาดนั้นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดและยากท่ีสุดคือ การตลาด
ท�องเท่ียว เพราะไม�สามารถนําสินค�าไปส�งให�กับลูกค�าได� เพราะฉะนั้น หน�าท่ีของผู�ประกอบการใน
ธุรกิจท�องเท่ียวต�องวาดฝbน สร�างฝbนให�กับผู�บริโภคก�อน เพื่อให�ผู�บริโภคคิดว�า ถ�าได�ไปเที่ยวแล�ว
นักท�องเท่ียวน�าจะได�รับประสบการณ` เปXนการสร�าง ความคาดหวัง (Virtual Experience) และ
หลังจากนั้น เมื่อผู�บริโภคมาท�องเที่ยว จึงเปXนหน�าที่ของผู�ประกอบการท่ีจะส�งมอบประสบการณ̀ 
(Actual Experience) โดยผู�ประกอบการต�อง สร�างความคาดหวังและการส�งมอบประสบการณ̀ให�
เท�าเทียมกัน เพราะจุดเล็ก ๆ ของประสบการณ̀เพียงจุดเดียวท่ีผู�ประกอบการส�งมอบประสบการณ̀ท่ีดี
หรือไม�ดี จะเก่ียวพันกับชื่อเสียงของผู�ประกอบการด�วยเช�นกัน 
 ฉะนั้นการสื่อสารการตลาดยุคใหม�ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือการสื่อสาร ท่ีแต�ก�อน
คํานึงถึง Above the line – Below the line จะใช�สื่อคือ ทีวี เพ่ือประชาสัมพันธ`ในการเจาะ
กลุ�มเป�าหมาย แต�ปbจจุบันนี้สื่อจําแนกออกเปXน 3 สื่อ ได�แก�  

1. สื่อท่ีผู�ประกอบการต�องซ้ือ (Paid Media) เช�น สื่อทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ̀ แบนเนอร` เปXนต�น 
2. สื่อท่ีผู�ประกอบการเปXนเจ�าของ (Own Media) ไม�ว�าจะเปXน Event, Sponsorship, 

Website, Application, Retail, Outlet เปXนต�น 
3. สื่อจากมวลชน (Earned Media) เช�น โพสต̀ต�าง ๆ Blog, Review, Journalist ซ่ึง

ผู�ประกอบการต�องทําความเข�าใจให�มากและใช�ให�มาก  
             โดยสรุป การสื่อสารทางการตลาดเปXนกลยุทธ`สําคัญต�อการดําเนินธุรกิจ ในการศึกษา
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดในกลุ�ม
ภาคกลางตอนล�าง กลุ�มท่ี 2 ก็เช�นเดียวกัน ผู�วิจัยจะต�องนําแนวคิดท้ังในเรื่องรูปแบบของการตลาด
ทางตรงและกระบวนการสื่อสารทางการตลาดไปใช�ในการพัฒนารูปแบบท่ีจะช�วยในการสื่อสารทาง
การตลาดให�บรรลุเป�าหมาย 
 
8. การพัฒนาตลาดการท"องเท่ียวอย"างย่ังยืน  
 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และคณะ (2555: 139-146) ได�เสนอแบบจําลองการจัดการ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่จะนําไปสู�การวางแผน การจัดการ และการส�งเสริมกิจกรรมการ
ท�องเท่ียว ตลอดจนการวางแผนกลุยุทธ`การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให�เหมาะสมกับ
ประเทศไทยไว�ว�า ประกอบไปด�วย การตลาดและการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การวางแผนโครงการ
พัฒนาแหล�งท�องเที่ยว โครงสร�างองค`กรและการจัดการ และการดําเนินโครงการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียว โดยในส�วนของการตลาดและการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวมีรายละเอียดพอสรุปได�ดังนี้ 
 การตลาดและการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย�าง
ยั่งยืนจะสําเร็จลุล�วงได� ต�องอาศัยกลยุทธ`ทางการตลาดและการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือสนอง
ความต�องการของนักท�องเท่ียวกับผู�ประกอบการหรือผู�ให�บริการ ท้ังนี้ การทําการตลาดการท�องเท่ียว
ในแต�ละแหล�งท�องเท่ียวนั้นมีความแตกต�างกันในด�านการบริการท่ีนักท�องเท่ียวได�รับ ซ่ึงอาจเปXนสิ่งท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 

จับต�องได� หรือไม�สามารถจับต�องได� ซ่ึงโดยข้ันตอนการตลาดและการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวคํานึงถึง
ปbจจัยต�อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ̀ท่ีจะสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว  
  ก�อนการพัฒนาการตลาดการท�องเท่ียว ผู�ประกอบการหรือผู�จัดการแหล�งท�องเท่ียว
ควรทราบถึงความต�องการของนักท�องเท่ียว เช�น นักท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส�วนมากเน�นท่ีความรู� 
ความประทับใจ สุนทรียะ ประสบการณ̀ ดังนั้น แหล�งท�องเท่ียวควรมีความโดดเด�นและมีเอกลักษณ̀
เพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�รับประโยชน` และสนองความต�องการสูงท่ีสุด ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว
จะผลักดันการตลาดของแหล�งท�องเท่ียว ท้ังจากการโฆษณาปากต�อปาก และการกลับมาเยือนอีกครั้ง 
นอกจากนี้ การสร�างตราสินค�าแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือการพัฒนาแหล�งเปXนกลยุทธ`ทางการตลาดท่ีสําคัญ
ในการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต�ละพ้ืนท่ีของ
ประเทศไทยมีความแตกต�างกัน มีอัตลักษณ`และมีศักยภาพที่สามารถดึงดูดความสนใจและชวนให�
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติมาเยี่ยมเยียน   
 2. การส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
  การส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปXนกลยุทธ`ท่ีจะทําให�นักท�องเท่ียว
รับรู�และสนใจมาท�องเท่ียว ดังนั้น การส�งเสริมการตลาด เช�น การให�ข�อมูลข�าวสารผ�านสื่อ การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ` หรือการพูดแบบปากต�อปากเพ่ือกระตุ�นให�นักท�องเท่ียวสนใจและต�องการ
ท�องเท่ียว การนําเสนอท่ีน�าสนใจและสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวให�สนใจการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อย�างยั่งยืน อาจเปXนการประชาสัมพันธ` การจัดต้ังศุนย`บริการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือการจัด
นิทรรศการภาพถ�าย การใช�สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการประชาสัมพันธ`ส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
และแนวคิดการอนุรักษ̀มรดกทางวัฒนธรรม ให�คงอยู�สืบเนื่องต�อไป (Gowdy, 1999) ซ่ึงการเลือกใช�
สื่อประชาสัมพันธ`จะนําจุดเด�นของแหล�งท�องเท่ียว ตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตเปXนจุดขาย (Brand 
Idea) และสื่อสารไปยังนักท�องเที่ยว (Brand Communication) เพื่อสร�างการรับรู� (Brand 
Awareness) และผ�านประสบการณ̀ (Brand Experience) (Gowdy, 1999)  
               โดยสรุป การตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปXนเรื่องท่ีมีความสําคัญ การส�งเสริม
การตลาดทางการท�องเท่ียวจะช�วยให�นักท�องเท่ียวสนใจมาเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยจะนําแนวคิดเรื่องการตลาดการท�องเท่ียวมาใช� โดยให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมใน
การสื่อสารทางการตลาด เช�น เรียนรู�ร�วมกัน ประชุม ตัดสินเลือกสื่อ จัดทําสื่อต�าง ๆ เพ่ือให�การตลาด
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังในชุมชนของตนเกิดเกิดความยั่งยืน 
 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ และการสร�างรูปแบบท่ีจะ
นํามาประยุกต̀ใช�ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
กลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2 มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
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1. ความหมายของรูปแบบ 
 รูปแบบหรือโมเดล (Model)  ได� เข�ามามีบทบาทในงานวิจัย  ซึ่ งนิยมใช� คําว�า 
“รูปแบบ”“แบบจําลอง”“ต�นแบบ”“แบบแผน”เปXนต�น “รูปแบบ” หมายถึง เค�าโครงของสิ่งท่ี
ต�องการศึกษา โดยแสดงโครงสร�างทางความคิด องค̀ประกอบ และความสัมพันธ`ขององค̀ประกอบ
เหล�านั้น เปXนรูปย�อท่ีเลียนแบบความสัมพันธ`หรือความจริงของปรากฏการณ̀ใดปรากฏการณ̀หนึ่งท่ี
เกิดข้ึน  โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะ  และกาลเทศะเพ่ือให�เข�าใจปรากฏการณ̀ดังกล�าวได�
ง�ายข้ึน (Keeves, 1988) 
 
2. การสร�างรูปแบบ 
 การสร�างรูปแบบคือ การกําหนดมโนทัศน`ที่เกี่ยวข�องสัมพันธ`กันอย�างเปXนระบบเพ่ือ
ชี้ให�เห็นว�ารูปแบบเสนออะไรเสนออย�างไรเพ่ือให�ได�อะไรและสิ่งท่ีได�นั้นอธิบายปรากฏการณ̀อะไรและ
นําไปสู�ข�อค�นพบอะไรใหม� ๆ สําหรับขั้นตอนการสร�างรูปแบบสามารถเขียนเปXนแผนภาพได�ดัง
แผนภาพต�อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 7 ข้ันตอนการสร�างรูปแบบ 
ท่ีมา: Keeves, J. Educational research, methodology, and measurement: An International 
Handbook (Oxford: Pergamon Press, 1988), 49. 
 
 

มโนทัศน` 
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การวัด 

สร�างความสัมพันธ` 
 ระหว�างตัวแปร 
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(Solution) 

รูปแบบ 
(Models) 

คําทํานาย 

สร�างความสัมพันธ ̀
ระหว�างข�อเสนอ 

(Relating Proposition) 

ตัวแปร 
(Variables) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 
 

3. รูปแบบธุรกิจ  
 ความหมายของรูปแบบธุรกิจ (Business model) ยังไม�มีคําจํากัดความท่ีชัดเจน บางครั้ง
ใช�คําว�าต�นแบบธุรกิจ โครงร�างธุรกิจ แต�คําที่ใช�กันอย�างแพร�หลายคือ รูปแบบธุรกิจซ่ึงแสดงถึง
องค̀ประกอบต�าง ๆ ของธุรกิจที่จะเปXนแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใช�เปXนแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจต�อไป ความหมายของรูปแบบธุรกิจมีผู�ให�แนวคิดไว� ดังนี้ 
 ศศิ คล�องพยาบาล (2550) กล�าวว�า รูปแบบธุรกิจ หมายถึง เครื่องมือทางความคิดท่ี
ประกอบด�วยการแสดงถึงองค̀ประกอบต�าง ๆ และตรรกะหรือความเปXนเหตุเปXนผลในการดําเนินการ
ขององค̀กร ซ่ึงจะพรรณนาถึงคุณค�าของธุรกิจท่ีเสนอต�อลูกค�า โครงสร�างขององค̀กร และการสร�าง
เครือข�ายความสัมพันธ`กับหุ�นส�วนธุรกิจ การสร�างและการส�งมอบคุณค�า และความสัมพันธ`ของการ
ลงทุนในการสร�างผลกําไรและกระแสรายรับอย�างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได�เสนอองค̀ประกอบต�าง ๆ ท่ี
รูปแบบธุรกิจควรมี 9 องค̀ประกอบ ดังนี้ 

1. Value proposition หมายถึง สินค�าหรือบริการของธุรกิจสามารถสร�างอรรถประโยชน` 
(Utility) หรือสามารถตอบสนองความพึงพอใจ (Satisfaction) ให�กับลูกค�าได�อย�างไร 

2. Market segments หมายถึง กลุ�มลูกค�าท่ีมีลักษณะท่ัวไปหรือมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับสินค�าหรือบริการของธุรกิจในการท่ีจะสร�างอรรถประโยชน` (Utility) หรือสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจ (Satisfaction) ของธุรกิจสินค�าหรือบริการให�กับลูกค�าได� 

3. Distribution channels หมายถึง วิธีการในการท่ีธุรกิจจะเข�าตลาด ซ่ึงจะรวมความถึง
การดําเนินการทางการตลาดและกลยุทธ`ในการกําหนดช�องทางจัดจําหน�ายท่ีสร�างความสะดวกให�กับ
ลูกค�าเป�าหมาย 

4. Customer relationship หมายถึง วิธีการเชื่อมโยงในความสัมพันธ`ระหว�างธุรกิจกับ
ลูกค�าท่ีแตกต�างกันในตลาด กระบวนการในการจัดการความเชื่อมโยงในความสัมพันธ`นี้จะหมายรวมถึง
การบริหารจัดการความสัมพันธ`ของลูกค�า (Customer relationship management)  

5. Value configurations หมายถึง วิธีการในการจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจ เช�น ท่ีดิน 
อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ̀ บุคลากร เงินทุน รวมถึงกิจกรรมในการดําเนินการต�าง ๆ ของธุรกิจท่ี
กําหนดข้ึน ในการสร�างคุณค�าของธุรกิจสินค�าหรือบริการของธุรกิจให�เปXนท่ียอมรับต�อลูกค�า 

6. Core capabilities หมายถึง ความสามารถและปbจจัยสําคัญในการดําเนินการของ
ธุรกิจสําหรับ Business Model ท่ีธุรกิจกําหนดข้ึน 

7. Partner network หมายถึง เครือข�ายความร�วมมือระหว�างธุรกิจกับธุรกิจอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอกท่ีจําเปXนในการดําเนินการในการสร�างคุณค�าของธุรกิจสินค�าหรือบริการอย�างมี
ประสิทธิภาพ เช�น ผู�ออกแบบ ผู�ผลิตสินค�า ผู�พัฒนาและวิจัย ผู�ผลิตชิ้นส�วนต�าง ๆ ของสินค�าหรือ
บริการ เปXนต�น 

8. Commercialize network หมายถึง เครือข�ายความร�วมมือระหว�างธุรกิจกับธุรกิจอ่ืน
หรือบุคคลภายนอกในการดําเนินการทางการพาณิชย`ของธุรกิจ เช�น Supplier, Dealer, Distributor, 
Retailer, Creditor เปXนต�น 

9. Cost structure หมายถึง โครงสร�างของต�นทุนค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินการของธุรกิจ 
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 ศรัณยพงศ̀ เท่ียงธรรม (2551) ระบุว�า รูปแบบธุรกิจ หมายถึง รายละเอียดเก่ียวกับความ
มุ�งหมายของธุรกิจ สิ่งท่ีเสนอลูกค�า กลยุทธ` โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนให�ธุรกิจเกิดข้ึนได� จนถึง
เรื่องโครงสร�างองค̀กร วิธีทางการค�า และกระบวนการด�านการปฏิบัติการและนโยบายของธุรกิจนั้น ๆ 
และเสนอว�า Business model เปXนองค̀รวมท่ีมาจากแต�ละองค̀ประกอบ ได�แก� 

1. Infrastructure หมายถึง โครงสร�างพ้ืนฐานของธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปด�วย 
1.1 Capabilities and competencies หมายถึง ความสามารถอันโดดเด�นท่ีจําเปXน

ต�อการดําเนินธุรกิจตาม Business model นั้น 
1.2 Partner network หมายถึง เครือข�าย หรือ Alliances พันธมิตรธุรกิจ 
1.3 Value configuration หมายถึง คุณค�าจากผลประโยชน`ร�วมท่ีทุกฝqายใน Business 

Model นั้นจะได�รับ ซ่ึงเปXนเหตุเปXนผลหรือตรรกะท่ีทําให�โมเดลธุรกิจนี้เกิดได�จริง (จากการสร�าง
ประโยชน`แก�ทุกฝqายแบบ Win - Win)  

2. Offer หมายถึง คุณค�าส�วนท่ีเสนอให�ลูกค�าได�รับอะไรท่ีเปXนคุณประโยชน` เช�น เสนอ
ความสะดวกสบายข้ึน รวดเร็วกว�า หรือลดความเสี่ยงของลูกค�าได� เปXนต�น หรือมองอีกด�านหนึ่งก็คือ 
ธุรกิจนี้แก�ปbญหาอะไรให�ลูกค�า 

3. Marketing channels หมายถึง ช�องทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปด�วย 
3.1 Distribution channels หมายถึง ช�องทางการขาย ช�องทางการกระจายผลิตภัณฑ̀ 
3.2 Communication channels หมายถึง ช�องทางการสื่อสารถึงกลุ�มเป�าหมาย 

4. Customer หมายถึง ลูกค�า ซ่ึงประกอบไปด�วย 
4.1 Target customer หมายถึง ลูกค�าท่ีธุรกิจนี้มุ�งสร�างความพึงพอใจให� 
4.2 Customer relationship หมายถึง แนวทาง ตลอดจนวิธีในการสร�างความสัมพันธ` 

กับลูกค�า 
5. Finance หมายถึง เงินรายรับและส�วนท่ีเปXนต�นทุน ซ่ึงประกอบไปด�วย 

5.1 Cost structure หมายถึง โครงสร�างต�นทุนของธุรกิจในทุกด�านท่ีสําคัญ 
5.2 Revenue streams หมายถึง รายรับมาจากแหล�งใด มีความต�อเนื่องของรายรับ

อย�างไร 
 จากความหมายและองค`ประกอบของรูปแบบธุรกิจ พอจะสรุปได�ว�า รูปแบบธุรกิจ  
หมายถึง แบบจําลองท่ีแสดงถึงกระบวนการ และความสัมพันธ`ขององค̀ประกอบต�าง ๆ ตามโครงสร�าง
พ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของธุรกิจซ่ึงรูปแบบ
ดังกล�าวนี้สามารถนํามาใช�ประกอบการวางแผนการสื่อสารด�านการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วัง ของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2  

 
บริบทของกลุ"มจังหวัดภาคกลางตอนล"าง 2 

 
 ผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลท่ัวไปและข�อมูลด�านการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 
ซ่ึงได�จากการศึกษาเอกสาร แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 และข�อมูลของจังหวัด
เพชรบุรี (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, 2554; จังหวัดเพชรบุรี 2557, ชมรมชอบท�องเท่ียว
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แห�งเมืองสยาม 2554: 77; สํานักบริหารยุทธศาสตร`กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2, 2557-2560) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้       
 
1. ข�อมูลท่ัวไปของกลุ"มจังหวัดภาคกลางตอนล"าง 2 
 กลุ�มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด�วยกรุงเทพมหานคร และ 6 อนุภูมิภาค รวมท้ังสิ้น 26 
จังหวัด คือ (1) กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด 2 อนุภูมิภาค ได�แก� นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ�างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห`บุรี และชัยนาท (2) กลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล�าง 13 จังหวัด 3 อนุภูมิภาค ได�แก� ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ` สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก�ว และ
ปราจีนบุรี และ (3) กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด 1 อนุภูมิภาค ได�แก " ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ซ่ึงในปp พ.ศ. 2545 รัฐบาลได�นํายุทธศาสตร`การพัฒนาจังหวัดท่ีต�องการให�เกิดความร�วมมือ
ระหว�างจังหวัดมาใช� จึงนําแนวคิดกลุ�มจังหวัดมาดัดแปลงเปXนการพัฒนากลุ�มยุทธศาสตร`จังหวัด จาก
เดิมเปXนความร�วมมือระหว�างภาคราชการ กับภาคเอกชน ได�ขยายเปXนความร�วมมือของทุกภาคส�วนใน
กลุ�มจังหวัด ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได�นําเสนอต�อคณะรัฐมนตรีให�ความ
เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยมีการจัดทํายุทธศาสตร`กลุ�มจังหวัดควบคู�ไปกับการ
จัดทํายุทธศาสตร`พัฒนาจังหวัด ต้ังแต�ปp พ.ศ. 2546 โดยประเทศไทยแบ�งกลุ�มจังหวัดออกเปXน 18 
กลุ�ม เฉพาะภาคกลาง แบ�งออกเปXน 5 กลุ�มคือ ภาคกลางตอนบน 1 ภาคกลางตอนบน 2 ภาคกลาง
ตอนกลาง ภาคกลางตอนล�าง 1 และภาคกลางตอนล�าง 2 ซ่ึงในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 นี้
ประกอบไปด�วย 4 จังหวัดคือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ` สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2546) 
 สําหรับจังหวัดในกลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2 นี้ เปXนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ̀ท้ัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ̀และหลากหลาย  มี
ความอุดมสมบูรณ̀ท้ังด�านการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ เปXนจังหวัดท่ีมี
ความพร�อมในหลายด�าน ท้ังเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีภูมิอากาศ มีความหลากหลายในอาชีพ  
โดยเฉพาะการท�องเท่ียวท่ีมีแหล�งท�องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีสถานที่ท�องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานท่ี
ท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร`และสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีมนุษย`สร�างข้ึน ท้ังยังเปXนแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ภูเขา น้ําตกที่สวยงาม วัดวาอาราม รวมถึงการท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย�างโดดเด�น มีแหล�ง
ท�องเท่ียวหลายแห�งท่ีสําคัญมีชื่อเสียง เช�น หาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ` 
อัมพวา ของจังหวัดสมุทรสงคราม เปXนต�น  

1. ขนาดท่ีตั้งและอาณาเขต  
               กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 มีพ้ืนท่ีรวมกัน 13,881.754 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติต�อกับกลุ�มจังหวัดใกล�เคียงและประเทศ เพ่ือนบ�าน ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ กลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล�าง 1 (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) ทิศใต� ติดกับ กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝb�งอ�าวไทย 
(ชุมพร สุราษฎร`ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ�าวไทย กรุงเทพมหานคร 
และกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก�ว ปราจีนบุรี) 
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศเมียนมาร` 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 
 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ  
                 พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปXนท่ีราบลุ�ม โดยมีชายฝb�งทะเลยาว 359 กิโลเมตร ประกอบด�วยจังหวัด
สมุทรสาคร 42 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสงคราม 23 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรี 82 กิโลเมตร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ` 212 กิโลเมตร และเปXนปากแม�น้ําสําคัญ 4 สาย ท่ีไหลลงสู�ทะเลอ�าวไทย คือ แม�
น้ําท�าจีน แม�น้ําแม�กลอง แม�น้ําเพชรบุรี และ แม�น้ําปราณบุรี ด�านทิศตะวันตกในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ`มีลักษณะเปXนท่ีราบสูงและภูเขาสูง ชัน แล�วค�อยลาดตํ่าลงมาทางทิศ
ตะวันออกเกิดเปXนสันปbนน้ํา แบ�งน้ําส�วนหนึ่งไหลลงสู�พม�า และอีกส�วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออก
เปXนต�นน้ําของแม�น้ําเพชรบุรี แม�น้ําปราณบุรี และมีแม�น้ําลําคลองหลายสาย ภูมิประเทศของกลุ�ม
จังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 จึงเหมาะแก�การทํานา ทําสวน ทํานาเกลือ การประมง และการ
เพาะเลี้ยงสัตว`น้ําชายฝb�ง 
 3. ลักษณะภูมิอากาศ  
               ได�รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�ในฤดูฝน อิทธิพลของลมท่ีพัดมาจากทิศใต� 
และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช�วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส โดย
แบ�งฤดูกาลออกเปXน 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต�กลางเดือนกุมภาพันธ` – กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน 
เริ่มต้ังแต�กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต�กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือน
กุมภาพันธ`  
 4. การปกครอง  
                กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ประกอบด�วยจังหวัด 4 จังหวัด แบ�งเขตการปกครอง
ออกเปXน 22 อําเภอ 217 ตําบล องค̀กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกอบด�วย องค̀การบริหารส�วน
จังหวัด 4 แห�ง เทศบาล 46 แห�ง องค̀การบริหารส�วนตําบล 173 แห�ง ดังนี้ จังหวัดสมุทรสาคร 1 
อบจ. 3 อําเภอ 40 ตําบล 11 เทศบาล 26 อบต. จังหวัดสมุทรสงคราม 1 อบจ. 3 อําเภอ 36 ตําบล 7 
เทศบาล 28 อบต. จังหวัดเพชรบุรี 1 อบจ. 8 อําเภอ 93 ตําบล 13 เทศบาล 71 อบต. จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ` 1 อบจ. 8 อําเภอ 48 ตําบล 15 เทศบาล 48 อบต. 
 5. ประชากร  
                กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 มีประชากรรวม 1,673,817 คน ชาย 817,486 คน 
หญิง 856,331 คน จํานวนครัวเรือน 672,107 ครัวเรือน (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554) 
ประชากรมีลักษณะผสมผสาน มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย  
 6. การศึกษาและศาสนา  
                มีสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังสิ้น 787 แห�ง ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ 
มีศาสนสถานจํานวน 738 แห�ง ประกอบด�วย วัด 687 แห�ง มัสยิด 25 แห�ง และโบสถ̀คริสต̀ 26 แห�ง 
 7. โครงสร�างพ้ืนฐาน 
                การให�บริการไฟฟ�า มีผู�ใช�ไฟฟ�า จํานวน 541,642 ราย  
                การให�บริการประปา มีผู�ใช�น้ําประปา จํานวน 195,060 ราย  
                การให�บริการโทรศัพท̀ มีบริการ จํานวน 188,054 เลขหมาย  
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 8. การคมนาคม  
                ทางบก เส�นทางกรุงเทพฯ (ธนบุรี-ปากท�อ) - สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม (เพชรเกษม)- 
เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ` 
                ทางรถไฟ ใช�ขบวนรถไฟสายใต� คือ เริ่มจากสถานีรถไฟหัวลําโพง (กรุงเทพฯ) และ
สถานีรถไฟ ธนบุรี (บางกอกน�อย) ผ�านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ` อีกเส�นทาง
หนึ่งซ่ึงเปXนขบวนรถไฟท�องถ่ินเริ่มจากสถานีวงเวียนใหญ� - มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และจากสถานี 
บ�านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม - แม�กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
                 ทางน้ํา มีท�าเทียบเรือสินค�าขนาดใหญ� ได�แก� ท�าเรือประจวบคีรีขันธ` และท�าเทียบเรือ
เพ่ือการ ประมงในพ้ืนท่ีของกลุ�มจังหวัด ส�วนในพ้ืนท่ีจังหวัด สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม 
เปXนทางคมนาคมขนส�งทางน้ําภายในจังหวัด  
                 ทางอากาศ มีเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ`เท�านั้น คือ สนามบินหัวหิน  
             9. แหล"งน้ําสําคัญ  
                 แม�น้ําท�าจีน เปXนแม�น้ําสายสําคัญของจังหวัด สมุทรสาคร มีต�นกําเนิดจากแม�น้ํา
เจ�าพระยา ท่ีอําเภอวัดสิงห` จังหวัดชัยนาท ไหลผ�านตอนกลางของพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม 
และไหลผ�านอําเภอกระทุ�มแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร ก�อนท่ีจะไหลลงสู�อ�าวไทยท่ีตําบลท�าฉลอม 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ความยาว 325 กิโลเมตร ซึ่งเปXนสายน้ําธรรมชาติที่ใช�เพื่อการเกษตร 
ครัวเรือน และการคมนาคมขนส�งทางน้ํา  
                  แม�น้ําแม�กลอง เปXนแม�น้ําสายสําคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีต�นกําเนิดจากจังหวัด
กาญจนบุรี ไหลผ�านจังหวัดราชบุรี ไหลลงสู�อ�าวไทยท่ีจังหวัด สมุทรสงคราม ความยาว 100 กิโลเมตร 
ซ่ึงเปXนแม�น้ําท่ีใช�เพ่ือการเกษตรและการคมนาคมขนส�งทางน้ํา  
                 แม�น้ําเพชรบุรี เปXนแม�น้ําสายสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี มีต�นกําเนิดจากเทือกเขาสูง
ทางด�านตะวันตกของจังหวัดไหลผ�านอําเภอแก�งกระจาน อําเภอท�ายาง อําเภอบ�านลาด อําเภอเมืองฯ 
แล�วลง สู�อ�าวไทยท่ีอําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเปXนแม�น้ําท่ีใช�เพ่ือการเกษตร  
                  แม�น้ําปราณบุรี เปXนแม�น้ําสายสําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ` เกิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรี ผ�านอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี ลงสู�อ�าวไทยท่ีบ�านปากน้ําปราณบุรีซ่ึงเปXนแม�น้ําท่ีใช�
เพ่ือการเกษตรนอกจากนี้ ยังมีแหล�งกักน้ําขนาดใหญ�ท่ีใช�ในการชลประทาน และเปXนโรงไฟฟ�าพลังน้ํา
ท่ีสําคัญสามารถผลิตกระแสไฟฟ�าได� คือ เข่ือนแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 
2. ข�อมูลท่ัวไปของจังหวัดเพชรบุรี 
 จังหวัดเพชรบุรี มีสัญลักษณ̀ประจําจังหวัด ต�นไม�ประจําจังหวัด ดอกไม�ประจําจังหวัดและ
คําขวัญประจําจังหวัด ซ่ึงผู�วิจัยได�สรุปไว�ดังตารางข�างล�างนี้  
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ตารางท่ี 2 สัญลักษณ̀ของจังหวัดเพชรบุรี
 

ข�อมูล
สัญลักษณ̀ประจําจังหวัด 

 

ต�นไม�ประจําจังหวัด 
ดอกไม�ประจําจังหวัด 
คําขวัญประจําจังหวัด 

 
1. ประวัติความเปcนมา

               เพชรบุรี เปXนเมืองท่ีเคยรุ�งเรืองมาต้ังแต�สมัยโบราณและเปXนเมืองหน�าด�านท่ีสําคัญของ
ไทยในกลุ�มหัวเมืองฝqายตะวันตก มีชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต�างประเทศ
เรียกว�า “พิพรีย`” ชาวฝรั่งเศสเรียกว�า
คงเปXนชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี ชื่อ 
ท่ีมาของชื่อมีท่ีมาได� 2 ทาง ทางแรกเปXนการเรียกตามชื่อแม�น้ําเพชรบุรี 
ตามตํานานท่ีเล�าสืบกันมาว�าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลากลางคืนท่ีเขาแด�น ทําให�คน
เข�าใจว�ามีเพชรพลอยบนเขานั้น เมืองเพชรบุรีมีศิลปวัตถุมากมาย เปXนหลักฐานท่ีแสดงว�าเพชรบุรีเคย
เปXนบ�านเมืองท่ีมีผู�คนอาศัยอยู�เปXนชุมชนถาวรมาต้ัง
ต้ังแต�สมัยสุโขทัยจนถึงปbจจุบันสรุปได� ดังนี้
              เพชรบุรีในสมัย
ครอบคลุมเพชรบุรี แต�เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู�มาก สามารถส�งทูตไปจีนได� ต�นวงศ̀ของกษัตริ
ในช�วงสมัยสุโขทัยคือ พระพนมทะเลศิริ ผู�เปXนเชื้อสายของพระ
ราชวงศ̀นี้ได�ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ�าอู�ทอง จึงได�เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปXน
ราชธานี 
              เพชรบุรีในสมัยอยุธยา
นาสวามิภักด์ิ มีขุนนางควบคุมเปXนชั้น ๆ ข้ึนไป แต�หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระ
บรมไตรโลกนาถ อํานาจในส�วนกลางมีมากขึ้น เพชรบุรียังมีความสัมพันธ`
ดังนั้น อํานาจจากส�วนกลางจึงมามีส�วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว�าเดิม
              ในสมัยพระมหาธรรม
ชาวเพชรบุรีป�องกันเมืองไว�ได� ต�อมาพระยาละแวกได�ยกทัพมาเองมีกําลังประมาณ
เพชรบุรีจึงตกเปXนของเขมร จ

สัญลักษณ̀ของจังหวัดเพชรบุรี 

ข�อมูล รายละเอียด
สัญลักษณ̀ประจําจังหวัด  

             
รูปพระนครคีรี (เขาวัง) มีผืนนาและต�น
ตาลโตนดอยู� ด�านหน�า 
ต�นหว�า 
ดอกลั่นทม 
เขาวังคู�บ�าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ําศิลปะ 
แดนธรรมะ ทะเลงาม  

ประวัติความเปcนมา 
เปXนเมืองท่ีเคยรุ�งเรืองมาต้ังแต�สมัยโบราณและเปXนเมืองหน�าด�านท่ีสําคัญของ

หัวเมืองฝqายตะวันตก มีชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต�างประเทศ
ชาวฝรั่งเศสเรียกว�า “พิพพีล`” และ “ฟ�ฟรี” จึงสันนิษฐานกันว�าชื่อ

คงเปXนชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี ชื่อ “เพชรบุรี” มีปรากฏเปXนหลักฐานมาต้ังแต�สมัยพระเจ�าชัยวรมันท่ี
ทาง ทางแรกเปXนการเรียกตามชื่อแม�น้ําเพชรบุรี ส�วนอีกทางหนึ่งเปXนการเรียก

ตามตํานานท่ีเล�าสืบกันมาว�าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลากลางคืนท่ีเขาแด�น ทําให�คน
เข�าใจว�ามีเพชรพลอยบนเขานั้น เมืองเพชรบุรีมีศิลปวัตถุมากมาย เปXนหลักฐานท่ีแสดงว�าเพชรบุรีเคย
เปXนบ�านเมืองท่ีมีผู�คนอาศัยอยู�เปXนชุมชนถาวรมาต้ังแต�สมัยทวารวดี ความเปXนมาของจังหวัดเพชรบุรี
ต้ังแต�สมัยสุโขทัยจนถึงปbจจุบันสรุปได� ดังนี้ 

เพชรบุรีในสมัยสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ�อขุนรามคําแหงแม�จะมี
ครอบคลุมเพชรบุรี แต�เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู�มาก สามารถส�งทูตไปจีนได� ต�นวงศ̀ของกษัตริ

สุโขทัยคือ พระพนมทะเลศิริ ผู�เปXนเชื้อสายของพระเจ�าพรหมแห�งเวียงไชยปราการ 
ราชวงศ̀นี้ได�ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ�าอู�ทอง จึงได�เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปXน

เพชรบุรีในสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนต�น เพชรบุรีข้ึนต�อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดิ
นาสวามิภักด์ิ มีขุนนางควบคุมเปXนชั้น ๆ ข้ึนไป แต�หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระ

โลกนาถ อํานาจในส�วนกลางมีมากขึ้น เพชรบุรียังมีความสัมพันธ`ใกล�ชิดกับกรุงศรีอยุธยา 
อํานาจจากส�วนกลางจึงมามีส�วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว�าเดิม 

ในสมัยพระมหาธรรมราชา ทางเขมรได�ให�พระยาจีนจันตุยกทัพ
ชาวเพชรบุรีป�องกันเมืองไว�ได� ต�อมาพระยาละแวกได�ยกทัพมาเองมีกําลังประมาณ
เพชรบุรีจึงตกเปXนของเขมร จนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเปXน
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รายละเอียด 

 
มีผืนนาและต�น

เขาวังคู�บ�าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ําศิลปะ 

เปXนเมืองท่ีเคยรุ�งเรืองมาต้ังแต�สมัยโบราณและเปXนเมืองหน�าด�านท่ีสําคัญของ
หัวเมืองฝqายตะวันตก มีชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต�างประเทศ เช�น ชาววิลันดา 

จึงสันนิษฐานกันว�าชื่อ “เมืองพริบพรี” 
มีปรากฏเปXนหลักฐานมาต้ังแต�สมัยพระเจ�าชัยวรมันท่ี 7 

ส�วนอีกทางหนึ่งเปXนการเรียก
ตามตํานานท่ีเล�าสืบกันมาว�าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลากลางคืนท่ีเขาแด�น ทําให�คน
เข�าใจว�ามีเพชรพลอยบนเขานั้น เมืองเพชรบุรีมีศิลปวัตถุมากมาย เปXนหลักฐานท่ีแสดงว�าเพชรบุรีเคย

แต�สมัยทวารวดี ความเปXนมาของจังหวัดเพชรบุรี

อาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ�อขุนรามคําแหงแม�จะมีอํานาจ
ครอบคลุมเพชรบุรี แต�เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู�มาก สามารถส�งทูตไปจีนได� ต�นวงศ̀ของกษัตริย`เพชรบุรี

เจ�าพรหมแห�งเวียงไชยปราการ 
ราชวงศ̀นี้ได�ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ�าอู�ทอง จึงได�เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปXน

ข้ึนต�อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดิ
นาสวามิภักด์ิ มีขุนนางควบคุมเปXนชั้น ๆ ข้ึนไป แต�หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระ

ใกล�ชิดกับกรุงศรีอยุธยา 

ราชา ทางเขมรได�ให�พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรีแต�
ชาวเพชรบุรีป�องกันเมืองไว�ได� ต�อมาพระยาละแวกได�ยกทัพมาเองมีกําลังประมาณ 7,000 คน เมือง

นถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเปXน
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อิสระและเนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเปXนพิเศษจึงได�เสด็จมา
ประทับท่ีเมืองเพชรบุรีเปXนเวลาถึง 5 ปpก�อนจะทรงยกทัพใหญ�ไปปราบพม�าและสวรรคตท่ีเมืองหาง 
เจ�าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได�ร�วมเปXนกําลังสําคัญในการต�อสู�กับข�าศึกหลายครั้ง นับต้ังแต�
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิราช และสมัยพระเจ�าเอกทัศน` โดยเฉพาะในสมัย
พระเทพราชานั้น การปราบปรามเจ�าเมืองนครศรีธรรมราชซ่ึงแข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได�เปXนกําลัง
สําคัญในการส�งเสบียงให�แก�กองทัพฝqายราชสํานักอยุธยา อย�างไรก็ดี เมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั้ง 
เม่ือพม�าโดยมังมหานรธาได�ยกมาตีไทย จนไทยต�องเสียกรุงศรีอยุธยาแก�พม�าเปXนครั้งท่ี 2  
              เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร` ต้ังแต�สมัยพระเจ�าตากสินจนถึงแผ�นดิน
พระพุทธเลิศหล�านภาลัย ไทยยังคงทําสงครามกับพม�ามาโดยตลอด ซ่ึงเจ�าเมืองและชาวเมืองเพชรบุรี
ก็ยังคงมีส�วนในการทําสงครามดังกล�าว จนเม่ือพม�าตกเปXนของอังกฤษ บทบาทของเมืองเพชรบุรีท่ีมี
ต�อเมืองหลวงและราชสํานักจึงค�อย ๆ เปลี่ยนไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ทรงโปรด
ปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต�ครั้งยังทรงผนวชอยู� เม่ือข้ึนครองราชย`แล�วโปรดให�สร�างพระราชวัง วัด และ
พระเจดีย`ใหญ�ข้ึนบนเขาเต้ีย ๆ ใกล�กับตัวเมืองและพระราชทานนามว�า “พระนครคีรี” ต�อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวได�ทรงโปรดให�สร�างพระราชวังอีกแห�งหนึ่งในตัวเมือง
เพชรบุรีคือ “พระรามราชนิเวศน`” หรือ “วังบ�านป�น” และด�วยความเชื่อท่ีว�าอากาศชายทะเลและ 
น้ําทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บปqวยได� พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวจึงโปรดเกล�าฯ ให�สร�าง
พระราชวัง “พระราชนิเวศน`มฤคทายวัน” ข้ึน ท่ีชายหาดชะอําเพ่ือใช�เปXนท่ีประทับรักษาพระองค̀ 
              จากประวัติความเปXนมาดังกล�าวข�างต�น กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง กลุ�มท่ี 2 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเพชรบุรี นับได�ว�าเปXนเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร`มากท่ีสุดเมืองหนึ่งของ
ไทย เคยเปXนท่ีประทับของพระมหากษัตริย`หลายพระองค̀ ซ่ึงตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จะ
สังเกตได�ว�า เมืองใดก็ตามท่ีเคยเปXนท่ีต้ังของเมืองหลวง หรือเปXนเมืองท่ีประทับของพระมหากษัตริย`
ย�อมคงเหลือไว�ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมชั้นสูง ปรากฏให�เห็นได�ชัดเจนจนถึงปbจจุบัน      
            2. ขนาด ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อท่ีประมาณ 6,225.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร� 
ต้ังอยู�ทางตอนใต�ของภาคกลาง มีอาณาเขตติดต�อจังหวัดใกล�เคียงและประเทศเพ่ือนบ�าน ดังนี้ 
                ทิศเหนือ ติดกับอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
                ทิศใต� ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ` 
                ทิศตะวันออก ติดกับอ�าวไทย 
                ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห�งสหภาพเมียนมาร` (พม�า) 
                ท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดเพชรบุรี ดังแผนท่ีของจังหวัด         

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 
 

 
         
 
แผนภาพท่ี 8 แผนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: จังหวัดเพชรบุรี, ข�อมูลจังหวัดเพชรบุรี (เพชรบุรี: สาํนักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2554), 3. 
 
 3. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
                ลักษณะภูมิประเทศทางด�านทิศตะวันตกในเขตอําเภอแก�งกระจานและอําเภอหนอง
หญ�าปล�อง มีลักษณะเปXนท่ีราบสูงและ ภูเขาสูงชัน แล�วค�อย ๆ ลาดตํ่ามาทางทิศตะวันออกเกิดเปXน
สันปbนน้ํา แบ�งน้ําส�วนหนึ่งให�ไหลลงสู�ประเทศพม�าและอีกส�วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเปXนต�นน้ํา
ของแม�น้ําเพชรบุรีและแม�น้ําปราณบุรี สภาพเช�นนี้ทําให�ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีอุดมสมบูรณ̀
ไปด�วยทรัพยากรธรรมชาติ ปqาไม� และแร�ธาตุ แต�มีประชากรอาศัยอยู�น�อยเนื่องจากเปXนแดนกันดาร 
จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหร�างท่ีอพยพข�ามแดนมาจากพม�าเข�ามาอาศัยเท�านั้น 
                ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดเพชรบุรีอยู�ติดกับอ�าวไทย จึงได�รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต�ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช�วงฤดูหนาว ทําให�มี
อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว สําหรับช�วงเวลาที่เหมาะสมกับการท�องเที่ยวมากท่ีสุดคือ ช�วงเดือน
ธันวาคม–เมษายน             
                ภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบุรี แบ�งฤดูกาลออกเปXน 3 ฤดูดังนี้ 
  ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต�กลางเดือนกุมภาพันธ` - กลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต�กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต�กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ` 
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 4. การปกครอง 
                จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ�นดิน 3 รูปแบบ คือ 
(จังหวัดเพชรบุรี, 2554: 13) 

1. การบริหารราชการส�วนกลาง ประกอบด�วยหน�วยงานสังกัดส�วนกลางซ่ึงมาต้ังหน�วย
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จํานวน 84 ส�วนราชการ 

2. การบริหารราชการส�วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเปXน 
2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด�วยส�วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 32 ส�วนราชการ และ 
ระดับอําเภอ ประกอบด�วย 8 อําเภอ (93 ตําบล 698 หมู�บ�าน) ได�แก� อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอ
ชะอํา อําเภอท�ายาง อําเภอเขาย�อย อําเภอบ�านแหลม อําเภอบ�านลาด อําเภอหนองหญ�าปล�อง และ
อําเภอแก�งกระจาน 

3. การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ประกอบด�วย องค̀การบริหารส�วนจังหวัดเพชรบุรี 
เทศบาล13 แห�ง (เทศบาลเมือง 2 แห�ง และเทศบาลตําบล 11 แห�ง) องค̀การบริหารส�วนตําบล 71 แห�ง  
 5. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
                ตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ เดือนกรกฎาคม 2555 จังหวัด
เพชรบุรีมีประชากร จํานวน 469,073 คน เปXนชาย 227,368 คน หญิง 241,705 คน จํานวนบ�าน
174,034 หลังคาเรือน ประชากรส�วนใหญ�ในจังหวัดเพชรบุรี (ร�อยละ 96.67) นับถือศาสนาพุทธ 
นอกจากนั้นนับถือศาสนาอิสลาม (ร�อยละ 3.26) ศาสนาคริสต̀ (ร�อยละ 0.07) และศาสนาอ่ืน ๆ  
เพชรบุรีมีวัด 263 วัด มัสยิด 14 แห�ง โบสถ̀คริสต̀ 8 แห�ง ด�านวัฒนธรรม มีหน�วยพิพิธภัณฑ̀คือ
พิพิธภัณฑ̀สถานแห�งชาติพระนครคีรี ต้ังอยู�บนพระนครคีรี และพิพิธภัณฑ̀สถานแห�งชาติรามราช-
นิเวศน`  ต้ังอยู�ในมณฑลทหารบกท่ี 15 มีแหล�งเรียนรู�ทางด�านวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ̀พ้ืนบ�านรวม 
18 แห�ง อาทิ ศูนย`การเรียนรู� ศูนย`เรียนรู� พิพิธภัณฑ̀ประจําหมู�บ�าน เปXนต�น มีศูนย`วัฒนธรรม 3 แห�ง
และแหล�งโบราณคดีในเขตอําเภอต�าง ๆ จํานวนมาก ในด�านการศึกษา เพชรบุรีมีสถาบันการศึกษาทุก
ระดับ ต้ังแต�ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ท้ังท่ีเปXนของรัฐและเอกชน ในด�านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ̀
มวลรวมของจังหวัดเพชรบุรีในปp พ.ศ. 2553 ข�อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติระบุว�า เพชรบุรีมีมูลค�าผลิตภัณฑ̀มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products: 
GPP) เท�ากับ 59,845 ล�านบาท จาก 16 สาขาการผลิต มีมูลค�า GPP เปXนลําดับท่ี 35 ของประเทศ 
อัตราการขยายตัวของ GPP ในปp 2553 เพ่ิมข้ึนจากปp 2552 ร�อยละ 2.02 ตามการขยายตัวของสาขา
การบริหารราชการ สาขาการขายส�งการขายปลีก สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาไฟฟ�า ประปา 
และสาขาการให�บริการด�านชุมชน โดยสาขาการผลิตท่ีสําคัญได�แก� การเกษตรกรรม ซ่ึงในปp 2554 
เพชรบุรีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังสิ้น 948,343 ไร� มีพ้ืนท่ีทํานามากท่ีสุด จํานวน 406,962 ไร�รองลงมา
เปXนพ้ืนท่ีทําไร� พ้ืนท่ีปลูกไม�ยืนต�น และพ้ืนท่ีทําการเกษตรอ่ืน ๆ สําหรับสถานการณ̀การท�องเท่ียว ใน
ปp 2554 จังหวัดเพชรบุรีมีจํานวนนักท�องเท่ียว 4.9 ล�านคน จํานวนนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากปp 2553 
ร�อยละ 8.92 เปXนนักท�องเท่ียวชาวไทย ประมาณ 4.6 ล�านคน และนักท�องเท่ียวต�างชาติประมาณ 
0.28 ล�านคน มีรายได�จากการท�องเท่ียว 13,357.47 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากปp 2553 ถึงร�อยละ 62.58 
นอกจากนี้ข�อมูลในเดือนมกราคมพบว�า เพชรบุรีมีจํานวนนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติกว�า 2.2 ล�านคน 
(จังหวัดเพชรบุรี, 2556ก: 24-30, 36-37; จังหวัดเพชรบุรี, 2556ข: 7-8) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 
 

 6. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การละเล"นพ้ืนบ�าน และเอกลักษณ+ท�องถ่ิน 
               จังหวัดเพชรบุรี มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล�นพ้ืนบ�านท่ีนิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต�โบราณจนถึงปbจจุบัน รวมท้ังเอกลักษณ̀ท�องถ่ิน ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
               การละเล"นพ้ืนบ�าน มีดังนี้ 

1. งานพระนครคีรีเมืองเพชร จัดข้ึนเปXนประจําทุกปp ในวันท่ี 1 – 10 เมษายน รวม 10 
วัน 10 คืน เพ่ือรําลึกถึงความสําคัญของประวัติศาสตร`เมืองเพชร ตลอดจนเพ่ือเผยแพร�สิ่งท่ีดีงามใน
ทุกด�านให�เปXนท่ีรู�จักกันอย�างแพร�หลาย ในช�วงของจัดงานจะมีการประดับไฟบนเขาวัง สวยงามเปXน
อย�างมาก 

2. ประเพณีวัวลานหรือวัวระดอก การเล�นวัวลานมีวิวัฒนาการมาจากการใช�วัวนวดข�าว
เกษตรกรจึงคิดการเล�นวัวลานข้ึนมาเพ่ือความสนุกสนานประกวดว�าวัวของใครจะมีฝpเท�าและกําลัง
ดีกว�ากันและยังมีผลต�อการค�าขายวัวใช�งานอีกด�วยเพราะวัวท่ีชนะการเล�นวัวลานจะมีผู�สนใจซ้ือใน
ราคาสูง 

3. วัวเทียมเกวียน เมืองเพชรบุรีได�จัดให�มีการประกวดวัวเทียมเกวียนข้ึนทุก ๆ ปp 
ในช�วงของการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร เพ่ืออนุรักษ̀การละเล�นพ้ืนบ�านและสืบทอดประเพณี
ชาวบ�านนิยมนําวัวมาประกวดเพราะมีความหมายว�า วัวที่มีความสมบูรณ`จะเปXนเครื่องบ�งบอกถึง
ฐานะความเปXนอยู�ของผู�เปXนเจ�าของ 

4. ละครชาตรี เปXนละครรําท่ีเก�าแก�ท่ีสุด ได�รับวัฒนธรรมจากละครของอินเดีย หม�อม
เมืองซ่ึงเปXนหม�อมในรัชกาลท่ี 5 เปXนคนเพชรบุรี มีความสามารถในการละเล�นละครชาตรี จึงมักเล�น
ถวายหน�าพระท่ีนั่งทุกครั้งท่ีเสด็จมาจนได�รับพระราชทานบริเวณ “หน�าพระลาน” เพ่ือเปXนท่ีแสดง
ละครเปXนประจํา ต�อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีผู�นําละครนอกมาประสมกับละครชาตรี เรียกว�า ละคร
เข�าเครื่อง หรือละครชาตรีเครื่องใหญ� เปXนละครท่ีรวมศิลปะการร�อง และการรําเข�าด�วaยกัน และได�
แพร�หลายมาจนถึงปbจจุบัน 

5. ไทยทรงดํา หรือไทยดํา หรือ ไทยโซ�ง หรือ ลาวโซ�ง เปXนชื่อกลุ�มชนเผ�าไทยกลุ�มหนึ่ง
ในท�องถ่ินจังหวัด เพชรบุรี ส�วนใหญ�อาศัยอยู�ในอําเภอเขาย�อย อาชีพหลักของชาวไทยทรงดํา คือ   
ทํานา ทําไร� หาของปqา จับสัตว`ปqา และมีความสามารถเปXนพิเศษในการจับปลาตามห�วย หนอง ลําคลอง 
ภาษาของชาวไทยทรงดํา มีลักษณะเฉพาะในการออกเสียงและศัพท̀เฉพาะบางคําและมีอักษรเขียน
ของตนเองซ่ึงปbจจุบันมีผู�อ�านได�น�อยลง ทรงผมเปXนเอกลักษณ` อีกอย�างหนึ่งที่น�าสนใจโดยเฉพาะ       
ทรงผมของผู�หญิงมีถึง 8 แบบ แต�ละแบบจะบ�งบอกถึงสถานภาพของสตรีผู�นั้น 

6. การแข�งเรือยาว ประเพณีการแข�งขันเรือยาวของจังหวัดเพชรบุรี นิยมเล�นกันตามวัด
ต�าง ๆ ท่ีตั้งอยู�ริมแม�น้ําเพชรบุรี ต้ังแต�กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซ่ึงในวันแข�งเรือยาวจะเปXนวัน
เดียวกับท่ีเจ�าภาพนําผ�ากฐินทอด ณ วัดนั้น  

7. เห�เรือบก เปXนการดัดแปลงจากการเห�เรือน้ําซ่ึงเปXนประเพณีด้ังเดิมของชาวเพชรบุรี 
การเห�เรือบกเริ่มมากว�า 20 ปp ต�อมาภายหลังจากสร�างเข่ือนเพชรป�ดก้ันแม�น้ําเพชรบุรีท่ีอําเภอท�ายาง
เปXนผลให�แม�น้ําเพชรบุรี แห�งขอดลง และส�วนตอนกลางแม�น้ําก็ตื้นเขิน ไม�เหมาะแก�การเห�เรือน้ํา
เหมือนในอดีต ผู�เคยเล�นเรือน้ําจึงคิดดัดแปลงลักษณะของการเห�เรือน้ํามาเล�นบนบก โดยเอาเนื้อร�อง
และทํานองมาประยุกต̀ให�เหมาะสมกับท�าทางของฝpพายขณะเดินเห� ผู�เล�นมีท้ังหญิงและชายซ่ึงเปXนท้ัง
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ฝpพายและลูกคู� ส�วนเรือท่ีจําลองจะประดับประดาสวยงามมาก เนื้อความท่ีใช�เห�เรือบกจะเริ่มด�วย บท
ไหว�ครูบทเกริ่น บทเก้ียวพาราสี บทชมนกชมไม� มีข�อสังเกตว�าไม�มีบทว�าโต�ตอบกัน ต�นเสียงจะเห�บท
เพลงไปเรื่อย ๆ เม่ือเห็นว�าสมควรแก�เวลาก็จะเห�บทอําลาและอวยพรให�ผู�ชม 

8. การละเล�นหนังตะลุง ได�รับอิทธิพลจากภาคใต�แถบจังหวัดพัทลุง เม่ือประมาณ 100 
กว�าปpมาแล�ว การแสดงหนังตะลุงของจังหวัดเพชรบุรี ยังคงรักษาแบบแผนการแสดงหนังตะลุงเหมือน
ทุกคณะก�อนแสดงจะมีโหมโรงจับลิงหัวคํ่า (แสดงเรื่องสั้นก�อนไหว�ครู) ออกรูปฤาษี แล�วจึงแสดงเรื่อง
ใหญ� เรื่องท่ีใช�แสดงส�วนมาก เปXนเรื่องรามเกียรต์ิ มโนรา เปXนต�น  

9. ประเพณีสลากภัต เปXนประเพณีการถวายข�าวสาร อาหารแห�ง แด�พระภิกษุสงฆ̀ ท่ี
เปXนเอกลักษณ̀ของจังหวัดเพชรบุรี ในพ้ืนท่ีระหว�างอําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอบ�านลาด การ
ถวายสลากภัตมักจะจัดในระหว�างเดือน 8 – เดือน 10 ซ่ึงเปXนฤดูฝนพระภิกษุสงฆ̀จําพรรษาเปXนเวลา 
3 เดือน บางครั้งไม�สามารถออกไปบิณฑบาตได� ประชาชนจึงนําของแห�ง เช�น ข�าวสาร น้ําปลา ขนม 
นม เนย ท่ีสามารถเก็บไว�ได�นาน จัดใส�หาบไปถวายแต�การถวายนั้นเปXนไปตามศรัทธา บางคนจัดดีมี
ของมาก บางคนก็จัดน�อยไม�เสมอกัน จึงใช�วิธีให�พระสงฆ̀จับสลาก (ฉลาก) เม่ือจับฉลากตรงกับ
หมายเลขใด เจ�าของหาบฉลากก็หาบไปถวายแด�พระภิกษุรูปนั้น  

10. ประเพณีเวียนศาลา เปXนประเพณีของชาวกระเหรี่ยงแถบอําเภอหนองหญ�าปล�อง 
และแก�งกระจานท่ีปฏิบัติมานาน ในปpหนึ่งๆ จะเวียนศาลา 2 ครั้ง คือ วันแรม 8 คํ่า เดือน 5 ของทุกๆ ปp 
โดยจะนําดอกไม�สดมาร�อยด�วยมือเปXนมาลัยซ่ึงมีลักษณะคล�ายการเวียนเทียนของชาวไทย ประกอบ
ไปด�วย ธูปเทียน ดอกไม�และนัดกันมาเวียนศาลาในเวลากลางคืน จะทํากันท่ีศาลาวัดเก�าครั้งโบราณ
ประจําหมู�บ�าน เปXนความเชื่อว�าเม่ือเวียนศาลาแล�วจะมีความสุขความเจริญ เปXนการบูชาและทําความ
เคารพดวงวิญญาณของผู�ท่ีตายไปแล�วท่ีมาสิงสถิตอยู� ณ ศาลา (ในหมู�บ�านของชาวกระเหรี่ยงต�องมี
ศาลาทุกหมู�บ�าน) 

11. ประเพณีข�าวกระเหรี่ยง เปXนประเพณีที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ความเปXนอยู�ของชาวกระเหรี่ยงอําเภอหนองหญ�าปล�อง และอําเภอแก�งกระจาน เปXนพิธีกรรมท่ีจัดข้ึน
เพ่ือให�ลูกหลาน ญาติ ๆ กลับมาอยู�พร�อมหน�ากันในครอบครัว โดยมีการผูกแขนเรียกขวัญ และกิน
ข�าวห�อกระเหรี่ยง โดยกําหนดพิธีกรรมในวันพระข้ึน 15 คํ่า เดือน 9 ของทุกปp การกําหนดวัน
ประเพณีข้ึนอยู�แต�ละหมู�บ�านกําหนดกันเอง ช�วงเวลาท่ีทําพิธีกรรมมี 2 วัน 

12. ประเพณีการแห�เรือองค` คือประเพณีการทอดกฐินหรือทอดผ�าปqาทางน้ํา ท่ี
พุทธศาสนิกชนชาวเมืองเพชรได�ปฏิบัติสืบทอดกันมาซ่ึงจะจัดในช�วงเทศกาลกฐิน ประมาณเดือน 11 
และเดือน 12 อันเปXนระยะเวลาท่ีน้ําหลาก และมักมีการแข�งเรือยาวประเพณีควบคู�กันไปด�วย 

13. ประเพณีงานปpผีมด เปXนประเพณีพ้ืนบ�านของชาวเมืองเพชร เพ่ือเซ�นไหว�ผีบรรพบุรุษ     
ผีบ�านผีเรือนและพระภูมิเจ�าท่ี เปXนความเชื่อท่ีสืบเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษซ่ึงเชื่อกันว�า 
ถ�าผู�ใดระกอบพิธีแล�ว จะทําให�ความเปXนอยู�ดีข้ึน ครอบครัวจะอยู�เย็นเปXนสุข ไม�เจ็บปqวย มีความ
เจริญก�าวหน�า ทํามาค�าข้ึน แต�ถ�าไม�ทําแล�วจะส�งผลให�คนในครอบครัวเจ็บปqวย หรือทํามาหากินไม�ข้ึน 
ประเพณีนี้กระทํากันในเดือน 4-7 ยกเว�นเดือน 5 และในระหว�างเข�าพรรษา ระยะเวลาท่ีจะกระทําแต�
ละครั้งนั้น ต�องแล�วแต�เจ�าของงานปpผีมดท่ีมารับการเซ�นไหว� คือเจ�าพ�อโหราม และเจ�าพ�อหงส`ทอง จะ
กําหนดให�โดยผ�านคนทรง ว�าครอบครัวนั้น ๆ ควรจะจัดงานเม่ือใด เช�น 3 ปp,5 ปp,7 ปp หรือ 9 ปpต�อ
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ครั้ง ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับฐานะของเจ�าภาพด�วย และในชั่วชีวิตเจ�าภาพคนหนึ่งจะจัดงานปpผีมดเพียง 3 ครั้ง
เท�านั้น เม่ือครบแล�วไม�ต�องจัดอีกตลอดชีวิต แต�จะให�ผู�สืบสันดานรับช�วงปฏิบัติต�อไป โดยมีความเชื่อ
ว�า ถ�าบุคคลใดรับช�วงงานปpผีมดไ แล�วละเลยไม�ปฏิบัติจะทําให�เจ็บปqวยอย�างหนัก หรือถ�าบุคคลใดยัง
ไม�พร�อมท่ีจะจัดงานเม่ือถึงกําหนดก็จะต�องไปขอผัดผ�อนต�อเจ�าโหราม และเจ�าหงส`ทองโดยผ�านคนทรง 

14. การละเล�นเพลงปรบไก� เปXนการละเล�นท่ีสืบทอดกันมา ราว 150 ปp โดยเริ่มแรกมี
การเล�นในกรุงเก�า ครั้นเสียกรุงครั้งท่ี 2 แล�ว เม่ือว�างจากการทํานาทําไร� ก็ยังคงมีการเล�นเพลงปรบไก� 
และเพลงต�างๆ กันอยู� ตามงานเทศกาลประเพณี เพลงปรบไก�นี้ เปXนเพลงพ้ืนเมืองของเพชรบุรี ท่ี
นับวันจะหาดูได�ยาก ปbจจุบันยังมีท่ีบ�านดอนข�อย ตําบลลาดโพธิ์ อําเภอบ�านลาด เล�นเปXนประจําทุกปp 

15. ประเพณีสารทลาวเวียง เปXนประเพณีของชาวไทย เชื้อสายลาวเวียง ตําบลสระพัง
อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรีจัดในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 ของทุกปp เพ่ือให�พ่ีน�องลูกหลานท่ีไปทํา
มาหากินต�างถ่ินกลับมาทําบุญอุทิศส�วนกุศลให�กับบรรพบุรุษท่ีล�วงลับไปแล�ว ในวันนี้ ชาวลาวเวียงจะ
แต�งกายด�วยเสื้อผ�าท่ีสวยงามแบบชาวลาวเวียง โดยเริ่มพิธีต้ังแต�เวลาประมาณ 09.00 น. จะนําสํารับ
อาหารคาว หวานท่ีเรียกว�า “พาเวน” โดยจะมีอาหารคาว 2-3 อย�าง อาหารหวานจําพวกขนมหม�อ
แกง ทองหยิบ ทองหยอด และผลไม�ต�าง ๆ และท่ีขาดไม�ได� คือ กระยาสารท โดยนําอาหารมาถวาย
เพลท่ีวัด เจ�าของพาเวนจะต�องจุดเทียนไว�ท่ีพาเวนของตน เม่ือพระสงฆ̀ ญาติ โยมท้ังหลายจะนําห�อ
ข�าวน�อย เปXนห�อข�าวท่ีทําเปXนคู� ๆ ข�างในจะมีข�าวปลาอาหาร นําไปแขวนไว�ตามต�นไม� โดยมีความเชื่อ
ว�าเปXนการทําบุญให�กับผีท่ีไม�มีญาติ 

16. ประเพณีใต�ดอกไม� เปXนประเพณีของชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง หมู�บ�านสระพัง 
อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรี ตามตํานานทางพุทธศาสนากล�าวไว�ว�าในระหว�างฤดูเข�าพรรษา
พระพุทธเจ�าได�เสด็จข้ึนไปบนสวรรค̀เพ่ือแสดงธรรมให�พระมารดาฟbง เม่ือเสร็จกิจแล�วได�เสด็จกลับสู�
โลกมนุษย`และได�รับการต�อนรับจากพสกนิกรท่ัวไป เพ่ือเปXนการระลึกถึงวันนี้ในพุทธกาล ชาวลาว
เวียงจึงได�จัดงานประเพณี “ไต�ดอกไม� “ ในเวลากลางคืน มีกําหนด 3 วัน คือ ข้ึน 15 คํ่า และแรม 1 
คํ่า เดือน 11 ในช�วงออกพรรษา เพ่ือเฉลิมฉลองด�วยการบูชาด�วย ธูป เทียน ดอกไม� เครื่องสักการะ
ต�าง ๆ และเปXนงานรื่นเริง มีการฟ�อนรําของชาวลาวเวียงด�วยเพ่ือให�ชาวลาวเวียงได�เห็นคุณค�า
ความสําคัญของประเพณีและสืบทอดต�อไป 
 7. เอกลักษณ+ของท�องถ่ิน 
  เอกลักษณ̀ของท�องถ่ิน มีดังนี้ 

1. เขาวัง ในสมัยโบราณนิยมเรียกกันว�า “เขาสมน” ปbจจุบันเปXนท่ีตั้งของพระนครคีรี
ซ่ึงเปXนพระราชวังบนเขาสูง นับเปXนเอกลักษณ̀ของเมืองเพชรบุรีเช�นเดียวกับต�นตาลโตนด กล�าวได�ว�า 
หากมีโอกาสมาเมืองเพชรบุรีแล�วไม�ได�ข้ึนเขาวัง ก็ดูเหมือนยังมาไม�ถึงเมืองเพชรบุรี 

2. ต�นตาล จังหวัดเพชรบุรีมีต�นตาลมากท่ีสุดในประเทศไทย ดังปรากฏหลักฐานจาก 
“นิราศเมืองเพชรบุรี” ของสุนทรภู� ความตอนหนึ่งว�า “ทุกประเทศเขตแคว�นแดนพริบพรี เหมือนจะชี้
ไปไม�พ�นแต�ต�นตาล” ด�วยเหตุนี้ ต�นตาลจึงกลายเปXนเอกลักษณ̀ของจังหวัดเพชรบุรี คู�กับเขาวัง หรือ
พระนครคีรี ปรากฏเปXนตราและธงประจําจังหวัดเพชรบุรี สืบมาจนถึงทุกวันนี้ 

3. ชมพู�เพชรสายรุ�ง เปXนผลไม�ที่เปXนเอกลักษณ`ของท�องถิ่น ซึ่งชาวเพชรบุรีมีความ
ภาคภูมิใจโดยเฉพาะรสชาติท่ีหวานกรอบ อร�อย แตกต�างไปจากชมพู�พันธุ`อ่ืน ๆ หรือแม�แต�จะนําพันธุ`
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ของชมพู�เพชรไปปลูกท่ีอ่ืนคุณภาพก็จะไม�ดีเท�ากับปลูกท่ีเมืองเพชรบุรี ดังนั้นการปลูกชมพู�เพชรจึงทํา
รายได�จํานวนมากให�แก�เกษตรกร 

4. แม�น้ําเพชรบุรี หรือท่ีนิยมเรียกกันท่ัวไปว�า “น้ําเพชร” เปXนแหล�งน้ําธรรมชาติท่ีมีต�นน้ํา
จากทิวเขาตะนาวศรีซ่ึงแบ�งเขตแดนระหว�างไทยกับประเทศสหภาพพม�า ไหลผ�านพ้ืนท่ีในเขตอําเภอ
ท�ายาง อําเภอบ�านลาด วัดท�าไชย อําเภอเมืองเพชรบุรี และลงสู�ทะเลอ�าวไทยท่ีอําเภอบ�านแหลม
ทางด�าน ทิศเหนือของจังหวัดเพชรบุรี น้ําเพชร มีความสําคัญในฐานะท่ีเปXนน้ําศักด์ิสิทธิ์ท่ีใช�ในการ
พระราชพิธีสําคัญต�าง ๆ เช�น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒน`สัตยา ฯลฯ 
ความสําคัญอีกประการหนึ่งคือ เปXนน้ําเสวยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวราชกาลท่ี 4 
สืบมา จนกระท่ังยกเลิกไปใน พ.ศ.2465 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว 
รัชกาลท่ี 6 ในอดีตกล�าวกันว�า น้ําเพชรมีรสอร�อย ใสสะอาด และจืดสนิท จึงถือได�ว�าน้ําเพชรเปXน
เอกลักษณ̀ของเมืองเพชรบุรี อีกประการท่ีหนึ่งท่ีชาวเพชรบุรีภาคภูมิใจ (สํานักงานการท�องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเพชรบุรี, 2557: 11-20) 
          8. แหล"งศึกษางานด�านศิลปะและวัฒนธรรม 
               ด�านสถาปfตยกรรม 

1. ปรางค̀วัดกําแพงแลง อยู�ในเขตอําเภอเมือง เปXนโบราณสถานท่ีสร�างข้ึนด�วยศิลาแลง
ฉาบปูนประดับด�วยลายปูนปb�นลักษณะทางด�านศิลปกรรมไม�ว�าท่ีปรางค̀หรือปราสาท ล�วนแต�แสดงถึง
รูปทรงและวัตถุของสถาปbตยกรรมแบบบายน ในสมัยพระเจ�าชัยวรมันท่ี 7 ปbจจุบันเปXนท่ีประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปท่ีชื่อว�า “หลวงพ�อเพชร” 

2. โบสถ̀วัดกุฏิบางเค็ม วัดกุฏิต้ังอยู�เกือบถึงอําเภอเขาย�อย ตัวโบสถ̀เปXนไม�มีขนาดใหญ�
ท่ีสุดในบรรดาโบสถ̀ไม�ท่ีมีอยู�ในจังหวัดเพชรบุรี เฉพาะส�วนท่ีก้ันฝามีขนาดยาว 7 ห�อง กว�าง 3 ห�อง 
และมีมุข ลดยื่นออกไปด�านหน�าและด�านหลังด�านละ 1 ห�องและทําเปXนพาไลอีก 1 ห�องโดยรอบ
อาคารหน�าบันจําหลักไม�และฝาแกะสลักไม�ซ่ึงมีท้ังหมด 20 แผง ถือว�าเปXนโบสถ̀ท่ีมีฝาแกะสลักไม�ท้ัง
หลังเพียงแห�งเดียวเท�านั้น 

3. ศาลาการเปรียญวัดใหญ�สุวรรณาราม ลักษณะเปXนอาคารไม�ท่ีสร�างในสมัยอยุธยามี
ขนาดใหญ�ประมาณ 10 ห�อง มีเสาแปดเหลี่ยมเรียงกัน 4 แถวๆละ 11 ต�น รวม 44 ต�น ในศาลามี
ธรรมาสน`ยอด 2 หลัง หลังหนึ่งเปXนฝpมือช�างปbจจุบันส�วนอีกหลังหนึ่งมีสภาพชํารุดใช�การไม�ได�แล�ว
สร�างโดยช�างท่ีเปXนยอดฝpมือครั้งอยุธยา ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 ทรงชมว�างามเหลือพรรณนาเล�ากันว�าศาลานี้
เดิมเปXนพระตําหนักของพระเจ�าเสือ แต�ได�พระราชทานให�สมเด็จพระสังฆราชแตงโมนํามาปลูกสร�าง
เปXนศาลาการเปรียญของวัด และสิ่งหนึ่งไม�สามารถ หาชมได�ง�ายนักในปbจจุบัน ก็คือ “หอไตรกลาง
น้ํา” เปXนหอไตรสามเสา ปลูกลงในสระน้ํา มีลักษณะเปXนเรือนไทย ฝากระดาน 2 ห�อง หลังคามุง
กระเบ้ืองดินเผา ไม�มีกันสาด ใช�เปXนท่ีเก็บพระไตรป�ฎก 

4. พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม วัดมหาสมณารามหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว�า ”วัดเขา
วัง” มีพระอุโบสถเปXนอาคารทรงไทยขนาดกลาง หลังคาซ�อนสองชั้นมุงด�วยกระเบ้ืองเคลือบ มีช�อฟ�า
ใบระกาและหางหงส`เปXนท่ีงดงามยิ่ง หน�าบันมีภาพลายปูนปb�นเปXนสัญลักษณ̀ของรัชกาลท่ี 4 เปXนรูป
พระมหาพิชัยมงกุฎ ตรงด�านหน�าและด�านหลังของพระอุโบสถ ทําเปXนศาลาขวางอยู�ชิดตัวกับตัวโบสถ̀ 
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ผนังก�อด�วยอิฐฉาบปูนทําเปXนช�องโค�งแหลม ลักษณะอย�างซุ�มประตูและท่ีแปลกตาก็คือ ใบเสมาหิน
อ�อนสลักลวดลายเปXนรูปสี่เหลี่ยม ซ่ึงเปXนแบบท่ีนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 4 

5. สถาปbตยกรรมพระนครคีรี เปXนสถาปbตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิกผสมกับ
สถาปbตยกรรมแบบจีน 
  ด�านประติมากรรม 

1. ปูนปb�นวัดไผ�ล�อม ปูนปb�นหน�าบันโบสถ̀วัดไผ�ล�อม มีลวดลายให�ชมด�านเดียวกันสอง
หน�าบัน ปb�นเปXนภาพปราสาท 7 ชั้น ศาลา เชิงผา ภูเขา ต�นไม� และภาพพระพุทธรูปปางต�างๆ ฝpมือ
การปb�นยอดเยี่ยมมาก ภาพปูนปb�นผนังด�านนี้เม่ือต�องแสงจะทําให�เกิดเงาสลับซับซ�อน ดูลุ�มลึกลดหลั่น
เปXนชั้นช�องแสดงถึงความเปXนเลิศในแนวคิดและฝpมือช�างอย�างหาท่ีเปรียบมิได�  

2. ปูนปb�นวัดใหญ�สุวรรณาราม เปXนรูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย สังเกตจากลวดลาย
กนกอ�อนพลิ้วแตกก�านแตกช�อ ออกลายประสานกลมกลืนกัน ภาพประกอบมักนิยมเปXนรูปครุฑ รูป
นารายณ̀ทรงครุฑและรูปนารายณ̀เหยียบบ�าอสูรเปXนส�วนมาก  

3. ปูนปb�นวัดเขาบันไดอิฐ หน�าบันโบสถ`ด�านทิศตะวันออกมีศิลปะปูนปb�นเต็มหน�าบัน 
ปb�นเปXนรูปครุฑ ประกอบด�วยลายพุ�มปลายสะบัดดังเปลวไฟ ถัดจากลายพุ�มเปXนลายกนกก�านขด     
ช�อหางโต พ้ืนประดับกระจก 

4. ปูนปb�นฐานเสมาวัดสระบัว ฐานเสมาชั้นล�างเปXนภาพยักษ̀แบกไม�มือดันฐานเสมาชั้น
บนส�วนด�านข�างและด�านหลังปb�นเปXนคนพวกสิบสองภาษา สําหรับด�านหน�าโบสถ`ปb�นเปXนรูปพวก
อมนุษย` 

5. ปูนปb�นวัดมหาธาตุวรวิหาร ปูนปb�นท่ีวิหารหลวงวัดนี้งดงาม โดดเด�นเปXนท่ีต่ืนตาต่ืนใจ
ยิ่งนัก เปXนฝpมือชั้นครูในสมัยรัตนโกสินทร`ของชาวเพชรบุรี  

6. ปูนปb�นวัดพลับพลาชัย มีลายปูนปb�นท่ีซุ�มประตูทางซ�ายมือเปXนภาพหนุมานเข�าห�อง
นางวารินทร` ส�วนซุ�มทางขวามือเปXนภาพวิรุญจําบังลม 

7. ปูนปb�นวัดปากคลอง เปXนงานปูนปb�นที่แสดงให�เห็นถึงฝpมือและชั้นเชิงของช�าง
โดยเฉพาะภาพเทพพนมและลายดอกไม�และท่ีน�าท่ึงก็คือ การลงสีในงานปูนปb�นซ่ึงทําได�งดงามน�าชม
ยิ่งนัก 

8. ใบเสมาวัดมหาธาตุวรวิหาร เปXนใบเสมาคู�ทําด�วยหินทรายแดง บนแท�นสูง 120 
เซนติเมตร จําหลักลวดลายเต็มท้ังแผ�น มีซุ�มเสมาแบบกูบช�าง ลายท่ีฐานเสมาแกะสลักเปXนรูปดอกไม�
เรียงกัน 
  ด�านจิตรกรรม 

1. จิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ�สุวรรณาราม มีลักษณะเปXนภาพเขียนเต็มผนัง ซ่ึงบางส�วน
ลบเลือนเกือบหมดแต�ยังพอเห็นร�องรอยของความงดงามได� ศาสตราจารย`ศิลป� พีระศรี กล�าวว�า “ช�าง
ท่ีอยู�ในสมัยท่ีภาพเขียนเจริญถึงขีดสุดเท�านั้น จึงจะสามารถวาดภาพจิตรกรรมท่ีงดงามเช�นนี้ได�” 

2. จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแก�วสุทธาราม 
3. จิตรกรรมฝาผนังวัดท�ายตลาด ในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมเต็มผนังด�านหน�า

พระประธานผนังเหนือบานประตูจรดเพดาน เขียนเปXนภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

4. จิตรกรรมสมุดข�อยวัดพระรูป “สมุดข�อยหรือสมุดไทย” เปXนหนังสือท่ีใช�กระดาษ
แผ�นเดียวยาว ติดต�อกันไปตลอดเล�มด�วยการพันกลับไปกลับมาเปXนเล�ม ซ่ึงจะมีความหนา กว�าง หรือ
บางเท�าใดก็ได�แล�วแต�ความต�องการ สามารถเขียนภาพประกอบท้ังท่ีเปXนลายเส�น และเปXนภาพระบาย
สีประเภทจิตรกรรมลงไปด�วย 
 9. แหล"งศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร+ 
               พระราชวัง 

1. พระราชวังบนพระนครคีรี “เขาวัง” 
                    เปXนพระราชวังท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงโปรดเกล�า ฯ ให�สร�าง
ข้ึน ต้ังอยู�บนเขาท่ีมียอดสูงประมาณ 92 เมตร ริมถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี พระ
นครคีรีมีพระท่ีนั่งและกลุ�มอาคารต้ังอยู�บนยอดเขาใหญ� 3 ยอด ดังนี้ 

1.1 ยอดเขาด�านตะวันออก บริเวณไหล�เขาเปXนท่ีต้ังของวัดมหาสมณารามส�วนยอดเขา
เปXนท่ีตั้งของวัด พระแก�ว ซ่ึงเปXนวัดท่ีสร�างใหม�เพ่ือเปXนวัดประจําพระราชวังพระนครคีรี 

1.2 เขายอดกลาง เปXนท่ีประดิษฐานพระธาตุ จอมเพชร ภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ 

1.3 ยอดเขาด�านตะวันตก เปXนที่ตั้งของพระราชวัง ประกอบด�วย พระท่ีนั่งต�าง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีโรงรถ โรงม�า ราชวัลลภาคาร ศาลาลูกขุน ศาลาด�าน ศาลาเย็นใจ ทิมดาบ และโรงครัว 
ท่ีต้ังพระราชวังนี้มีป�อมต�าง ๆ เรียงรายอยู�โดยรอบท้ัง 4 ด�าน กรมศิลปากรได�บูรณะปรับปรุงอาคาร
ของพระราชวังด�านทิศตะวันตก และจัดตั้งเปXน“พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนครคีรี” และได�
ประกาศให�พ้ืนท่ีท้ังหมดเปXน “อุทยานประวัติศาสตร`พระนครคีรี” 

2. พระรามราชนิเวศน` “วังบ�านป�น” 
                   เปXนพระราชวังท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวโปรดให�สร�างข้ึนตาม
แบบสถาปbตยกรรมยุโรป โดยย�อส�วนมาจากพระราชวังฤดูร�อนของพระเจ�าวิลเฮล`มไกเซอร` แห�ง
เยอรมนี การก�อสร�างแล�วเสร็จในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว และได�พระราชทานนามว�า 
“พระท่ีนั่งศรเพ็ชรปราสาท” ต�อมาทรงเปลี่ยนเปXนพระรามราชนิเวศน` 

3. พระราชนิเวศน`มฤคทายวัน 
                   เปXนพระตําหนักท่ีประทับริมทะเล ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวทรง
โปรดให�รื้อพระตําหนักหาดเจ�าสําราญมาปลูกข้ึนใหม�ท่ีอําเภอชะอํา มีลักษณะเปXนอาคารไม� หลังคา
ทรงปb�นหยามุงกระเบ้ืองสี่เหลี่ยมใต�ถุนสูง ประกอบด�วยพระท่ีนั่งใหญ� 3 องค̀ ตัวอาคารเปXนไม�หันหน�า
เรียงขนานไปกับ ชายทะเล มีสะพานเปXน ทางเดินเชื่อมระหว�างตําหนักแต�ละหลังและทางเดินไปสู�
ทะเล ได�รับขนานนามว�า “พระราชนิเวศน`แห�งความรักและความหวัง” 
                 วัดท่ีสําคัญ 

1. วัดเขาบันไดอิฐ อยู�ห�างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร เปXนสํานักวิปbสสนา
กรรมฐานท่ีมีชื่อเสียง มาต้ังแต�สมัยอยุธยา บนเขาบันไดอิฐมีถํ้าเล็กใหญ�หลายคูหาอยู�ลึกลงไปใต�เขา 
ได�แก� ถํ้าประทุน ถํ้าพระเจ�าเสือ และถํ้าพระพุทธไสยาสน` เปXนต�น 
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2. วัดกําแพงแลง วัดนี้เดิมเปXนเทวสถานในสมัยขอมสร�างตามลัทธิศาสนาพราหมณ̀ 
เทวสถานท่ีสร�าง ขึ้นเดิมมีปรางค` 5 หลัง ทําด�วยศิลาแลง ปbจจุบันเหลือเพียง 4 หลัง ต�อมาเม่ือ
อิทธิพลของศาสนาพุทธแผ�ขยาย เข�ามา จึงได�แปลงเทวสถานแห�งนี้เปXนศาสนาสถานในพุทธศาสนา 

3. วัดท�าไชยศิริ เปXนวัดต้ังแต�สมัยอยุธยาเรียกกันว�า “วัดใต�” ต้ังอยู�บนฝb�งแม�น้ําเพชรบุรี 
น้ําตกบริเวณท�าน้ําของวัดนี้เชื่อกันว�าเปXนน้ําศักด์ิสิทธิ์ และเปXนน้ําท่ีนําไปใช�ประกอบพระราชพิธีพระ
บรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย`ตามโบราณราชประเพณี 

4. วัดมหาธาตุวรวิหาร เปXนวัดเก�าแก�ตั้งอยู�ฝb�งตะวันตกของแม�น้ําเพชรบุรี มีการแบ�งเขต
พุทธวาสออกจากสังฆวาส ภายในวัดมีพระปรางค̀ห�ายอดซ่ึงสันนิษฐานว�าคงจะเปXนพระเจดีย`ห�ายอด
เช�นเดียวกับท่ีเมืองนครศรีธรรมราช แล�วมาดัดแปลงเปXนพระปรางค̀ในสมัยหลัง ท่ีน�าสนใจคือมีภาพ
ปูนปb�น ซ่ึงเปXนฝpมือช�างเมืองเพชรท่ีหาดูได�ยาก 

5. วัดใหญ�สุวรรณาราม เปXนวัดเก�าแก�มีศาลาการเปรียญเปXนศาลาหลังยาวเสาแปดเหลี่ยม 
ประตูจําหลักไม�ลายก�านขดป�ดทอง ในพระอุโบสถมีรูปหล�อของสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ซ่ึงเปXน      
ผู�ปฏิสังขรณ̀วัดนี้ ประดิษฐานไว�ท่ีหน�าพระประธาน 

6. วัดกุฏิ เปXนวัดในสมัยอยุธยา มีพระอุโบสถ สร�างด�วยไม�สักท้ังหลัง 
7. วัดเขาตะเครา เปXนวัดอยู�ในอําเภอบ�านแหลม  เปXนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปาง

มารวิชัยสูง 29 นิ้ว หน�าตักกว�าง 21 นิ้ว เรียกกันว�า “หลวงพ�อเขาตะเครา” 
8. วัดสระบัว เปXนวัดต้ังอยู�เชิงเขาวังด�านตรงข�ามกับวิหารพระพุทธไสยาสน` 
9. วัดเกาะแก�วสุทธาราม เปXนวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีธรรมาสน`ท่ีเปXนงานไม�

แกะสลักชั้นเยี่ยมท่ีฝpมือละเอียดประณีตงดงาม 
10. วัดในกลาง เปXนวัดเก�าแก�มีอายุไม�น�อยกว�า 250 ปp เปXนวัดท่ี สมเด็จพระเจ�าตากสิน

มหาราชทรงสร�างเพ่ือถวายพระราชกุศลแด�พระมารดาซ่ึงเปXนคนบ�านแหลม เจดีย` อุโบสถแบบมหาอุด 
กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง เปXนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย 

11. วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร หรือ วัดเขาวัง ต้ังอยู�บนไหล�เขาด�านทิศตะวันออก 
ในพระอุโบสถมีภาพเขียนของขรัวอินโข�ง ช�างเขียนท่ีมีชื่อเสียงโด�งดังของเพชรบุรีฝากฝpมือไว�สวยงาม
มากตามผนังและเสาของพระอุโบสถ 

12. วัดพระพุทธไสยาสน` หรือ วัดพระนอน สันนิษฐานว�าเปXนวัดท่ีมีมาต้ังแต�สมัยกรุงศรี
อยุธยา มีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ�องค̀หนึ่งในจํานวน 4 องค̀ ท่ีมีอยู�ในเมืองไทย มีความยาว ถึง 43 
เมตร ก�ออิฐถือปูนลงรักป�ดทอง เปXนพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง 

13. วัดเพชรพลี เดิมชื่อวัด พริบพลี เปXนวัดท่ี 9 ท่ีสร�างข้ึนในเมืองไทย มีความสําคัญต�อ
ประวัติยุคแรกของพุทธศาสนา ในไทยจากจารึกลายสือไทย ในกระเบ้ืองจารและแผ�นหินทรายท่ีขุดได�
จากวัดพริบพลี 

14. วัดคงคารามวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู�หัว (รัชกาลท่ี 3) ทรง
ปฏิสังขรณ̀แล�วสถาปนาข้ึนเปXนพระอารามหลวง 

15. วัดเนรัญชราราม ได�รับการต้ังให�สอดคล�องกับชื่อวังมฤคทายวันซ่ึงสร�างโดยรัชกาล
ท่ี 6 ตามเรื่องราวในพุทธประวัติเก่ียวกับแม�น้ําเนรัญชราและปqาอิสิปตนมฤคทายวัน มีพระอุโบสถ
ลักษณะทรงอินเดีย ซ่ึงไม�ค�อยพบเห็นในประเทศไทย  
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 10. ความโดดเด"นด�านการท"องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี 
               จังหวัดเพชรบุรีมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร`ท่ีหลากหลายและเปXนท่ี
รู�จักของนักท�องเท่ียว อาทิ พระรามราชนิเวศน` อุทยานประวัติศาสตร`พระนครคีรี มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล�นพ้ืนบ�านท่ีสําคัญ อาทิ งานพระนครคีรีเมืองเพชร ประเพณีวัวลาน 
วัวเทียมเกวียน ละครชาตรี ไทยทรงดํา การแข�งเรือยาว การเห�เรือบก การละเล�นหนังตะลุง ประเพณี
สลากภัต (การถวายข�าวสาร อาหารแห�งแด�พระภิกษุสงฆ̀) ประเพณีเวียนศาลา ประเพณีข�าวกะเหรี่ยง 
ประเพณีการแห�เรือองค` ประเพณีงานปpผีมด ประเพณีสารทลาวเวียง และประเพณีใต�ดอกไม� มี
เอกลักษณ̀ท่ีสําคัญของท�องถ่ิน อาทิ เขาวัง ต�นตาล ชมพู�เพชรสายรุ�ง แม�น้ําเพชรบุรี เปXนต�น (จังหวัด
เพชรบุรี, 2556a: 32-37) นอกจากนี้เพชรบุรียังเปXนเมืองท่ีถูกขนานนามว�า 
  “เปXนเมือง 3 วัง ประกอบด�วย พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน` และพระราชนิเวศ 
มฤคทายวัน 
                   เปXนเมือง 3 ทะเล ประกอบด�วย ทะเลเม็ดทราย ทะเลโคลน และทะเลหมอก 
                   เปXนเมือง 3 รส ประกอบด�วย รสหวาน รสเค็ม และรสเปรี้ยว”  (สํานักงานการท�องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี, 2557: 26-29) 
              การเดินทางเข�าถึง จังหวัดเพชรบุรี เปXนจังหวัดที่มีเส�นทางคมนาคมเชื่อมต�อกับ
ภาคใต�และภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศการเดินทางเข�าสู�จังหวัดทําได�หลายทาง ดังนี้ 
               ทางรถยนต+ สามารถเดินทางโดยรถยนต̀ส�วนตัวได� 2 เส�นทาง คือ 

1. เส�นทาง นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี ในถนนบรมราชชนนี หรือถนนคู�ขนาน
ลอยฟ�า จากเชิงสะพานสมเด็จพระป��นเกล�า ผ�านเขตตลิ่งชัน แยกพุทธมณฑลสาย 2 แยกพุทธมณฑล
สาย 4 จนไปบรรจบกับถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ซ่ึงตรงมาจากท�าพระ บางแค หนองแขม 
อ�อมน�อยจนถึงอําเภอนครชัยศรี จากนั้นมุ�งตรงผ�านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เข�าสู�จังหวัดเพชรบุรี รวม
ระยะทางจนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 166 กิโลเมตร 

2. เส�นทางสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม – เพชรบุรี ใช�ถนนพระราม 2 (ทางหลวง
หมายเลข 35) ซ่ึงเริ่มต�นจากทางด�วนเฉลิมนคร เชิงสะพานพระราม 9 ผ�านเขตบางมด ภาษีเจริญ 
หัวกระบือเอกชัย จนเข�าเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี จน
บรรจบกับ ถนนเพชรเกษมท่ีบริเวณแยกวังมะนาว เข�าสู�จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทาง จนถึงตัวเมือง
เพชรบุรี ประมาณ 123 กิโลเมตร 
  ทางรถโดยสารประจําทาง 
                  นักท�องเท่ียวสามารถข้ึนรถได�ท่ีสถานีขนส�งสายใต� ใช�ถนนบรมราชชนนี มี 2 เส�นทาง 
คือ 

1. สายใหม� หมายถึง รถท่ีวิ่งเส�นทางสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี 
2. สายเก�า หมายถึง รถท่ีวิ่งเส�นทางนครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี 

                  นอกจากนี้ยังสามารถข้ึนรถได�ท่ีอนุสาวรีย`ชัยสมรภูมิ เปXนรถตู�โดยสารปรับอากาศ 
บริการต้ังแต�เวลา 05.30 – 20.00 น. ระยะทางตลอดสาย 180 กิโลเมตร ใช�เวลาเดินรถ 2 ชั่วโมง 30 
นาที 
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                ทางรถไฟ มีขบวนรถขึ้น - ล�องผ�านจังหวัดเพชรบุรีวันละประมาณ 24 ขบวน 
ระยะทาง 167 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร สามารถข้ึนรถไฟได�ท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) 
และสถานีธนบุรี (บางกอกน�อย) สถานีรถไฟท่ีสําคัญในเขตจังหวัดเพชรบุรี คือ สถานีเขาย�อย สถานี
เพชรบุรี และสถานีชะอํา 
                ทางอากาศ มีสนามบินบ�อฝ�าย อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ` ซ่ึงต้ังอยู�ห�าง
จากอําเภอชะอํา ประมาณ 20 กิโลเมตร หรือประมาณ 60 กิโลเมตรจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 
                ทางน้ํา ด�วยเรือเดินทะเล ทําให�สามารถติดต�อกับชายฝb�งทะเลตะวันออก เช�น พัทยา
และจังหวัดชลบุรีได� คาดว�าในอนาคตอันใกล�จะมีบริษัทเอกชนลงทุนในกิจการดังกล�าว ซ่ึงจะทําให�
จังหวัดเพชรบุรีเปXนศูนย`กลางการคมนาคมขนส�งท่ีสําคัญอย�างยิ่งในภาคตะวันตก (จังหวัดเพชรบุรี, 
2554: 44-46) 
                โดยสรุป เพชรบุรีและจังหวัดในกลุ�มภูมิภาคเปXนจังหวัดในกลุ�มภาคกลางตอนล�างท่ีมี
ความสําคัญทางด�านเศรษฐกิจ และมีความโดดเด�นทางประวัติศาสตร` มีขนบธรรมเนียมประเพณี
สําคัญท่ียังแสดงถึงวัฒนธรรมของกลุ�มคนท่ีอาศัยอยู�ตั้งแต�สมัยโบราณ และมีการสืบทอดมาจนถึง
ปbจจุบัน โดยเฉพาะเพชรบุรีท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางด�านประวัติศาสตร`มากมาย รวมท้ัง
แหล�งท�องเท่ียวประเภทวัด วัง ท่ีผู�วิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 ผู�วิจัยได�ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส�งเสริมตลาด
ท�องเท่ียว และการสื่อสารทางการตลาด มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. งานวิจัยเก่ียวกับการท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 มนสิชา อินทจักร (2552: 1-10) ทําการศึกษาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย
สําหรับนักท�องเท่ียวชาวญ่ีปุqน ผลจากการศึกษาพบว�า องค̀ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ประกอบไปด�วย 6 องค̀ประกอบคือ 1) องค̀ประกอบด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2) องค̀ประกอบ
ด�านการมีส�วนร�วมของชุมชนท�องถ่ิน 3) องค̀ประกอบด�านตลาดการท�องเท่ียว 4) องค̀ประกอบด�าน
กระบวนการศึกษาสิ่งแวดล�อม 5) องค̀ประกอบด�านธุรกิจการท�องเท่ียว และ 6) องค̀ประกอบด�าน
การสร�างจิตสํานึกแก�ผู�เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว นอกจากนี้ยังสรุปประเภทของการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมออกเปXน 5 ประเภทคือ 1) การท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร` 2) การท�องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต
ชนบท 3) การท�องเท่ียวงานวัฒนธรรมประเพณี 4) การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพวัฒนธรรม และ 5) การ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา   
 ดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2552: 1-13) ได�ศึกษา การสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมผ�าน
การท�องเท่ียวชุมชนของหมู�บ�านโนนเสลา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงผู�วิจัยได�ศึกษาเอกลักษณ̀
ของการทอผ�า เพื่อวิเคราะห`รูปแบบของการสื่อความหมายของมรดกวัฒนธรรมท�องถ่ิน ผลจาก
การศึกษาพบว�า มรดกผ�าทอของหมู�บ�านโนนเสลามีการพัฒนารูปแบบไปตามระยะเวลาของยุคสมัย 
ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายที่แท�จริง สื่อต�าง ๆ ได�พยายามสื่อรูปแบบผ�าทอใน
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รูปแบบท่ีแตกต�างกันไปในแง�ของการท�องเที่ยวซึ่งถือเปXนกลุ�มท่ีมากท่ีสุด รองลงมาเปXนกลุ�มท่ีสื่อ
ความหมายด�านสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ̀ นอกจากนี้ผู�วิจัยได�เสนอองค̀ความรู�ใหม�ในการสืบสาน
มรดกวัฒนธรรมโดยการให�ความรู�แก�ชุมชน จัดทําฐานข�อมูลภูมิปbญญาการทอผ�า การให�การสนับสนุน
จากหน�วยงานต�าง ๆ การสร�างเครือข�ายสิ่งทอ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสื่อความหมายท่ีถูกต�องแท�จริง
ท่ีจะสร�างคุณค�าให�กับมรดกวัฒนธรรมพ้ืนบ�านนี้ได�  
 ทรงคุณ จันทจร และคณะ (2552) ศึกษาคุณค�าอัตลักษณ̀ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินกับการ
นํามาประยุกต̀เปXนผลิตภัณฑ` ท�องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจและการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต�   โดยมีวัตถุประสงค`เพ่ือค�นหาคุณค�า อัตลักษณ̀
ทางศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 59 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด�วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 
จังหวัด ภาคกลาง 26 จังหวัด และภาคใต� 14 จังหวัด ท่ีมีศักยภาพและสามารถส�งเสริมการเพ่ิมมูลค�า
ทางเศรษฐกิจได�อย�างเปXนรูปธรรม รวมท้ังการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคต�าง ๆ วิธี
การศึกษาเปXนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ̀ท�องถ่ินและแหล�งการ
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต� 4 ประเภท ได�แก� 
เครื่องจักสาน เครื่องปb�นดินเผา ผ�า และการหล�อหลอมโลหะ เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค�าทาง
เศรษฐกิจของผลิตภัณฑ`และส�งเสริมกระบวนการผลิตให�เปXนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลจาก
การศึกษาพบว�า ศิลปหัตถกรรมท�องถ่ินในแต�ละภูมิภาคเปXนภูมิปbญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของ
สังคมเกษตรกรรมท่ีมีการสืบสานองค̀ความรู� ความสามารถ ความชํานาญต�าง ๆ ถ�ายทอดมายังกลุ�ม
ชนรุ�นหลัง โดยแนวทางในการเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจและการส�งเสริมให�เปXนแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมต�องมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ̀ให�โดดเด�นเหมาะกับยุคสมัยในปbจจุบัน สามารถใช�
ประโยชน`ได�อย�างหลากหลาย พยายามลดต�นทุนในการผลิตด�วยการเลือกใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ใน
ท�องถ่ินโดยไม�ทําให�คุณค�าและคุณภาพของผลิตภัณฑ̀ลดลง มีการส�งเสริมอาชีพให�กับคน ในท�องถ่ิน 
เพ่ือสืบทอดภูมิปbญญาไม�ให�สูญหาย มีการสนับสนุนให�มีการจัดต้ังศูนย`สาธิตกระบวนการผลิต การจัด
นิทรรศการและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ̀ประเภทต�าง ๆ ภายในท�องถ่ิน เพ่ือเปXนแรงจูงใจและอํานวย
ความสะดวกด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให�กับผู�เยี่ยมชม  ผลจากการศึกษายังพบว�า ศิลปหัตถกรรม
ท�องถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต�มีความเก่ียวเนื่องด�วยวัฒนธรรมการดํารงชีวิต
ของผู�คนในชุมชน ซ่ึงทําให�คุณค�าทางอัตลักษณ̀ของผลิตภัณฑ̀มีความโดดเด�นและมีเอกลักษณ̀เฉพาะ 
โดยท่ีศิลปหัตถกรรมเหล�านั้นได�สั่งสมคุณค�าความเปXนท�องถ่ินในแต�ละภูมิภาคไว�พร�อมท่ีจะได�รับการ
สืบทอดและประยุกต̀ใช�ในวิถีการดําเนินชีวิตของคนในท�องถ่ินได�อย�างยั่งยืนแม�กระแสโลกาภิวัตน` 
ความก�าวหน�าด�านวิทยาศาสตร`เทคโนโลยีจะเข�ามามีบทบาทต�อชุมชนและท�องถ่ิน 
  อิราวัฒน` ชมระกา (2552) ได�ศึกษาแนวทางการส�งเสริมการตลาดการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ̀ โดยมีวัตถุประสงค̀เพ่ือศึกษาศักยภาพ
การท�องเท่ียว ปbญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวในเขตตําบล
ฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ` ผลจากการศึกษาพบว�า ในเขตตําบลฝายหลวงมีสถานท่ี
ท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร`โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีจะพัฒนาเปXนแหล�งท�องเท่ียวจํานวน 7 แห�ง 
ส�วนใหญ�มีศักยภาพอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปXนรายข�อพบว�าความสําคัญของโบราณสถาน
มีความสําคัญมาก ส�วนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท�องเท่ียวและการประชาสัมพันธ`มีศักยภาพ
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ค�อนข�างน�อย สําหรับด�านศักยภาพการตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตตําบลฝายหลวง พบว�า
ทรัพยากรการท�องเท่ียวทางด�านวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมจัดว�ามีคุณค�าและมีศักยภาพ แต�ยังขาดการ
เชื่อมโยงคุณค�าเหล�านี้กับกิจกรรมส�วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง แนวทางการส�งเสริมการตลาดท่ีนํามาใช�คือ 
การรวมกลุ�มแบบภาคีมีการร�วมมือกับองค`กรทุกฝqายที่เกี่ยวข�อง การเข�าถึงลูกค�าเปXนรายบุคคล
โดยตรง และการจัดโปรแกรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงจะต�องอาศัยการจัดการโดยท�องถ่ิน และ
การจัดการเชิงธุรกิจอย�างจริงจัง 
 นรินทร`  สังข̀รักษา (2553) ทําการศึกษาสภาพการณ̀ของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค̀ของการศึกษาดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ̀ในด�านพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท�องเที่ยวต�อการท�องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมตามลักษณะ
ส�วนบุคคล และ 3)  เพ่ือศึกษาปbญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะต�อการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครปฐม ผลจากการศึกษาพบว�า 1) สภาพการณ̀ของการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครปฐม นักท�องเท่ียวมีวัตถุประสงค̀เพ่ือการพักผ�อน ท�องเท่ียว (ร�อยละ 60) ระยะเวลาในการ
ท�องเท่ียวส�วนใหญ�ใช�เวลา 1 วัน  (ร�อยละ 67.50) จํานวนครั้งท่ีมาท�องเท่ียวมากท่ีสุด มากกว�า 5 ครั้ง 
(ร�อยละ 41.5) ลักษณะการท�องเท่ียวเปXนแบบไปเช�าเย็นกลับ (ร�อยละ 84) มีพฤติกรรมท�องเท่ียว วัด 
โบสถ̀ อุทยานประวัติศาสตร`มากท่ีสุด (ร�อยละ 52.00) นิยมท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด 
(ร�อยละ 25.50)  แหล�งท�องเท่ียวท่ีนิยมมากท่ีสุดคือพระปฐมเจดีย` (ร�อยละ 46.50)  มีความพึงพอใจ
ในการจัดการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X =3.58) และเม่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการจัดการท�องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักท�องเที่ยว จําแนกตามอายุ  
การศึกษา รายได� และอาชีพมีความพึงพอใจในการจัดการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม แตกต�างกัน
อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 3) ปbญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะต�อการท�องเท่ียวท่ีสําคัญ ได�แก� การ
เดินทางไม�สะดวก ภูมิทัศน`และความสะอาดของสถานท่ีท�องเท่ียว ขาดความรู�เก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว 
การประชาสัมพันธ` การบริการของเจ�าหน�าที่ การขาดการมีส�วนร�วม และขาดการสนับสนุนจาก
หน�วยงานของรัฐ การสื่อสารให�ความรู�และภาษา การบริการอาหาร เครื่องด่ืม การบริการของท่ีระลึก 
และการติดตามและประเมินผล สําหรับข�อเสนอแนะคือ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
การบริการ และการเชื่อมโยงเส�นทางการท�องเท่ียวกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
     ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2553) ทําการศึกษาศักยภาพการสื่อความหมายทางการ
ท�องเท่ียวของชุมชนบ�านร�องไฮ จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข�อมูลจากหัวหน�าครัวเรือนในชุมชนบ�าน
ร�องไฮ จํานวน 170 ครัวเรือน โดยใช�แบบสอบถามและการสัมภาษณ̀เชิงลึกกับผู�ให�ข�อมูลหลัก 28 คน
คือกลุ�มผู�นําชุมชนอย�างเปXนทางการและปราชญ̀ท�องถ่ิน ผลจากการศึกษาพบว�า ชุมชนบ�านร�องไฮมี
ศักยภาพในการสื่อความหมายทางการท�องเท่ียวท้ังหมด 4 ด�าน คือ 1) ภูมิปbญญาการตีมีด โดยมี
ประเด็นท่ีมีศักยภาพในการสื่อความหมายคือ ความเชื่อในการตีเหล็ก อุปกรณ̀ท่ีใช�ในการตีเหล็ก 
ข้ันตอนในการตีเหล็กและประเภทของมีดกับการใช�งาน 2) ภูมิปbญญาการประมง โดยมีประเด็นท่ีมี
ศักยภาพในการสื่อความหมายคือ เคล็ดลับในการทําเครื่องมือจับปลาแต�ละชนิดของชาวประมง การ
ทําประมงพ้ืนบ�านกับการทํางานเปXนทีมและปฏิทินการจับปลาในรอบปp 3) ทรัพยากรในกว|านพะเยา 
โดยมีประเด็นท่ีมีศักยภาพในการสื่อความหมาย คือ พฤติกรรมของปลาและสัตว`น้ําในการเปXนดัชนี      
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ชี้วัดคุณภาพน้ําแห�งกว|านพะเยา พฤติกรรมของปลาแต�ละ ชนิดท่ีชาวประมงรู�จัก พืชน้ําประโยชน`และ
โทษท่ีชาวประมงรู�จัก อาหารจากกว|านพะเยาและ 4) โบราณสถานในชุมชน ความคิดเห็นของชุมชนท่ี
มีต�อการสื่อความหมายของชุมชน คือ การสื่อความหมายทางการท�องเท่ียวควรให�นักท�องเท่ียวได�รับ
ความรู�และประโยชน`จากการสื่อความหมาย ก�อให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�วัฒนธรรมระหว�างคนใน
ชุมชนและนักท�องเท่ียว โดยรูปแบบของเครื่องมือสื่อความหมายควรใช�วัสดุท่ีมีความคงทน แข็งแรง มี
ความกลมกลืนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมชุมและใช�เอกลักษณ`หรือสถาปbตยกรรมชุมชนท�องถ่ินเปXน
ต�นแบบ ส�วนคุณลักษณะด�านเนื้อหาของเครื่องมือในการสื่อความหมาย ควรให�ความเพลิดเพลินไม�น�า
เบ่ือหน�าย มีการใช�ภาษาท่ีเข�าใจง�าย โดยแสดงให�เห็นเอกลักษณ̀หรือคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวเข�าใจ
เนื้อหาได�ง�ายและสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ̀ทรัพยากรให�กับนัก ท�องเท่ียว 
 ปกรณ̀ สึงตี (2554) ทําการศึกษา โครงการศึกษาเอกลักษณ̀ลุ�มแม�น้ําโขง สู�งานออกแบบ
ภายในศูนย`ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแม�น้ําโขง โดยมุ�งศึกษาความเชื่อที่เหมือน หรือ
คล�ายคลึงกันของชุมชนลุ�มแม�น้ําโขงจาก 6 ประเทศคือ พม�า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือนํา
องค̀ความรู�ท่ีได�มาประยุกต̀และพัฒนาสู�การออกแบบศูนย`ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแม�น้ําโขง 
เก็บรวบรวมข�อมูลโดยการศึกษาเอกสาร และสอบถาม ผลจากการศึกษาพบว�า ความเชื่อและกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข�องกับสายน้ําในรูปแบบของตัวแทน ตัวกลางของมนุษย`สู�ธรรมชาติเกิดการเชื่อมโยง ส�งต�อ 
ส�งผ�าน ซ่ึงเปXนคําสําคัญท่ีใช�เปXนแนวคิดหลักของงานออกแบบ การออกแบบศูนย`ส�งเสริมการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมจึงนําการเชื ่อมโยง ส�งต�อ ส�งผ�าน มาแปรรูปสู �โครงการ ตั้งแต�โครงสร�างและ
ส�วนประกอบท้ังภายในและภายนอก ด�วยลักษณะของเส�นโค�งหลายรูปแบบท่ีถ�ายทอดออกมาเปXนการ
เคลื่อนไหว ค�าสีกลาง สัจจะวัสดุท่ีนามาใช�สื่อถึงการเชื่อมโยงและส�งผ�าน รวมถึงการผสมผสาน
แนวคิดของลักษณะนาคซึ่งเปXนตัวแทนของสายน้ําที่เปXนคําสําคัญรองเข�าไว�ด�วยกัน เพ่ือให�เกิด
บรรยากาศของพ้ืนท่ีท่ีแสดงออกถึงความเชื่อท่ีเชื่อมโยงส�งต�อกันท้ังโครงการ 
   ประพัทธ`ชัย ไชยนอก (2554) ได�ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
กรณีบ�านด�านซ�าย อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย เก็บรวบรวมข�อมูลจากเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ ผู�ประกอบการ 
ตัวแทนชาวบ�านและนักท�องเท่ียว ผลจากการศึกษาพบว�า ศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของบ�านด�านซ�ายคือ 1) ด�านสิ่งดึงดูดใจ มีความเปXนเอกลักษณ̀เฉพาะของตนท้ังท่ีเปXนแหล�งท�องเท่ียว
ทางธรรมชาติและมีความเปXนเอกลักษณ̀เฉพาะของตน มีประวัติความเปXนมาท่ีเก�าแก� เช�น พระธาตุศรี
สองรัก วัดปqาเนรมิตวิปbสสนา วัดโพนชัย และพิพิธภัณฑ̀ผีตา มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีชาวบ�านปฏิบัติ
สืบต�อกันมา เช�น ประเพณีฮีตสิบสอง ประเพณีบุญหลวง ประเพณีสงกรานต̀ และประเพณีแห�ผีตาโขน 
2) ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งบริการพ้ืนฐานทางการท�องเท่ียวมีเพียงพอแก�การรองรับนักท�องเท่ียว 
และ 3) ด�านการเข�าถึง มีระบบการคมนาคมขนส�งเพ่ือเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียว และเส�นทางการเดินทาง
ปลอดภัย    
   วีรพล ทองมา (2554) ทําการศึกษา การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย�างยั่งยืน
ของชุมชนชาวจีนในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแม�งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� มีวัตถุประสงค̀ในการศึกษาเพ่ือ
ประเมินศักยภาพของแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และศึกษาความสัมพันธ`ของผลการประเมิน
ศักยภาพการเปXนแหล�งท�องเท่ียวกับระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมภายในชุมชน เก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มเป�าหมายจํานวน 50 คน โดยการสอบถาม 
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สัมภาษณ̀ จัดเวทีชาวบ�าน และจัดโครงการนําร�อง  ผลท่ีได�จากการศึกษาพบว�า  ชุมชนชาวจีนยูนานมี
ศักยภาพในการเปXนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก เนื่องจากในพ้ืนท่ีของชุมชนเปXนท่ีต้ัง
ของพิพิธภัณฑ̀โรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) ซ่ึงถือว�าเปXนพิพิธภัณฑ̀ท่ีมีชีวิต (Life Site Museum) โดย
มุ�งเน�นให�ชุมชนและคนภายในชุมชนเปXนศูนย`กลางของการนําเสนอเรื่องราวประวัติความเปXนมา 
ภูมิปbญญา ความรู�และประสบการณ`ผ�านทางนิทรรศการ วัตถุที่สะสมมาตั้งแต�อดีต หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร`ในชุมชนให�เปXนแหล�งเรียนรู�เชิงอนุรักษ̀ควบคู�ไปกับ “โรงงานสีเขียว” ท่ีสร�างข้ึนตาม
แนวพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีปรารถนาให�พิพิธภัณฑ̀ในชุมชนบ�านยางเปXน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ผลจากการศึกษายังพบว�า ชุมชนชาวจีนยูนานบ�านยางยังคงรักษา
เอกลักษณ̀ด�านความเชื่อและค�านิยมตามวิถีชีวิตความเปXนอยู�ของชาวจีนมาต้ังแต�บรรพบุรุษอย�างแน�น
แฟ�นท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวจีนยูนาน สภาพของบ�านเรือน การแต�งกาย การ
ใช�ภาษาพูด การใช�ภาษาเขียน หรือการประกอบอาหารท่ีเปXนเอกลักษณ̀ของชาวจีนอย�างแท�จริง ใน
เรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน พบว�า มีส�วนร�วม
ในระดับมากทางด�านวัฒนธรรมทางความคิด (ความเชื่อและค�านิยม) และวัฒนธรรมบรรทัดฐาน 
(อาชีพและวิถีชีวิตประจําวัน) ส�วนด�านวัฒนธรรมบรรทัดฐาน (อาหารและพืชสมุนไพร) รวมท้ัง
วัฒนธรรมทางวัตถุ (ศิลปหัตถกรรม) มีส�วนร�วมในระดับปานกลาง สําหรับผลการศึกษาความสัมพันธ`
ระหว�างผลการประเมินศักยภาพการเปXนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับระดับการมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ�านยางไม�พบความสัมพันธ`กันทางสถิติ  
 
2. งานวิจัยเก่ียวกับตลาดการท"องเท่ียว 
 ศุภกิจ จงศักด์ิสวัสด์ิ และคณะ (2554ก) ได�ศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดด�าน
การท�องเท่ียว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค̀เพ่ือศึกษาและวิเคราะห`ศักยภาพด�านสิ่งแวดล�อม
ของการท�องเท่ียวในด�านต�าง ๆ ขีดความสามารถ และศักยภาพด�านการตลาดการท�องเท่ียวจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือหาข�อสรุปและจัดทําแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดท�องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี 
ผลจากการศึกษาพบว�า การท�องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมมีการจัดการอยู�ในระดับท่ีดี มี
สิ่งท่ีต�องพัฒนาคือ การพัฒนาให�เกิดความเปXนเอกภาพในกลุ�มผู�ประกอบการ สําหรับแนวทางการ
พัฒนาการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ̀หรือสินค�าการท�องเท่ียวไปยังกลุ�มเป�าหมาย เห็นว�าควรพัฒนาการ
ตลาดแบบออนไลน` และสร�างฐานข�อมูลกลางเพ่ือให�ตอบสนองได�ทุกฝqาย อีกท้ังพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู�ประกอบการในด�านการตลาด พัฒนาการประชาสัมพันธ`ให�จังหวัดกาญจนบุรีมีเอกลักษณ̀
เฉพาะตัว ยกระดับและตอกย้ําภาพลักษณ̀การเปXนเมืองท�องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรีให�เปXน City 
Brand of Tourism อย�างแท�จริงรวมท้ังการประชาสัมพันธ`ให�ถึงกลุ�มเป�าหมายทุกกลุ�มได�อย�างแท�จริง  
 ศุภกิจ จงศักด์ิสวัสด์ิ และคณะ (2554ข) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดด�านการ
ท�องเท่ียว จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค̀เพ่ือศึกษาและวิเคราะห`ศักยภาพด�านสิ่งแวดล�อมของการ
ท�องเท่ียวในด�านต�าง ๆ ขีดความสามารถและศักยภาพด�านการตลาดการท�องเท่ียวจังหวัดราชบุรี เพ่ือ
หาข�อสรุปและจัดทําแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดท�องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา
พบว�า ความคิดเห็นที่มีต�อการจัดการการท�องเที่ยวในปbจจุบัน มีการจัดการอยู�ในระดับท่ีดี มีการ
ประสานงานและสร�างการมีส�วนร�วมระหว�างผู�ประกอบการ หน�วยงานภาครัฐ และชุมชน แนวทาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ̀หรือสินค�าการท�องเท่ียวมีแนวคิด 2 ด�านใหญ� ๆ คือ ต�องการให�พัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวเดิมให�มีคุณภาพ และต�องการให�พัฒนาสินค�าใหม�เพื่อให�สอดคล�องกับความต�องการของ
ผู�บริโภคเฉพาะกลุ�ม แนวทางพัฒนาช�องทางการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ̀ หรือสินค�าการท�องเท่ียวไปยัง
กลุ�มเป�าหมาย เห็นว�าควรพัฒนาการตลาดแบบออนไลน` และสร�างฐานข�อมูลกลางเพ่ือให�ตอบสนอง
ได�ทุกฝqาย อีกท้ังพัฒนาขีดความสามารถของผู�ประกอบการในด�านการวิเคราะห`ตลาด 
 ศุภกิจ จงศักด์ิสวัสด์ิ และคณะ (2554ค) ศึกษาแนวทางพัฒนาแผนการตลาดด�านการ
ท�องเท่ียว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค̀เพ่ือศึกษาและวิเคราะห`ศักยภาพด�านสิ่งแวดล�อมของ
การท�องเท่ียวในด�านต�าง ๆ ขีดความสามารถและศักยภาพด�านการตลาดการท�องเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือหาข�อสรุปและจัดทําแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรี  
ผลจากการศึกษาพบว�า ความคิดเห็นท่ีมีต�อการจัดการการท�องเท่ียวในปbจจุบัน มีการจัดการอยู�ใน
ระดับท่ีดี มีการประสานงานและสร�างการมีส�วนร�วมระหว�างผู�ประกอบการ หน�วยงานภาครัฐ และ
ชุมชน อาจจะมีปbญหาอยู�บ�าง คือ ความไม�เปXนเอกภาพของผู�ประกอบการ แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ̀หรือสินค�าการท�องเท่ียว มีแนวคิดออกเปXน 2 ด�านใหญ� คือ ด�านหนึ่งต�องการให�พัฒนา
แหล�งท�องเท่ียวเดิมให�มีคุณภาพเพราะมีจํานวนมากอยู�แล�ว อีกด�านหนึ่งต�องการให�พัฒนาสินค�าใหม�
เพ่ือให�สอดคล�องกับผู�บริโภคเฉพาะกลุ�ม แนวทางพัฒนาช�องทางการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ̀ หรือสินค�า
การท�องเท่ียวไปยังกลุ�มเป�าหมาย เห็นว�าควรพัฒนาการตลาดแบบออนไลน` และสร�างฐานข�อมูลกลาง
เพ่ือให�ตอบสนองได�ทุกฝqาย อีกท้ังพัฒนาขีดความสามารถของผู�ประกอบการในด�านการวิเคราะห`
ตลาดและด�านบริการ 
 
3. งานวิจัยเก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาด 
   ภัทรา บุรารักษ̀ (2554: บทคัดย�อ) ศึกษาการพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะท่ี 2 : การเพ่ิมศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดและการเสริมสร�างความ
ม่ันคงทางการเงิน กองทุนสวัสดิการชุมชนต�นแบบ ตําบลแม�สุก จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค̀ของ
การวิจัยเพ่ือนําเสนอแนวทางการสื่อสารทางกตลาดของกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส�วนร�วมไปสู�
การปฏิบัติจริงในชุมชน ตําบลแม�สุก และเพ่ือจัดระบบบริหารจัดการข�อมูลเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคง
ทางการเงินของกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม�สุกอย�างเปXนระบบ ใช�แนวคิดทฤษฎีด�านการ
สื่อสารการตลาดและการสื่อสารแบบมีส�วนร�วม แนวคิดการสื่อสารชุมชน แนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ 
และแนวคิดประชากรศาสตร` และแนวคิดการประเมินโครงการ ใช�ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ผลจากการศึกษาพบว�า แนวทางการสื่อสารการตลาดแบบมีส�วนร�วมตามองค̀ประกอบ
การสื่อสารคือ 1) ผู�ส�งสาร เปXนผู�ท่ีมิได�รับการยอมรับ ศรัทธา โดยเฉพาะกลุ�มคนท่ีมีตําแหน�งแบบเปXน
ทางการในชุมชน 2) สาร มีการออกแบบท่ีมาจากรากฐานเดิมของวิถีชุมชน เพ่ือลดความไม�คุ�นชิน 
3)ช�องทางหรือ เปXนสื่อท่ีชุมชนมีต�นทุน ศักยภาพในการบริหารจัดการได�มากท่ีสุด 4) ผู�รับสาร หากมี
การยอมรับและศรัทธาในตัวผู�ส�งสารก็จะยอมรับสารได�ง�าย แต�ข�อจํากัดคือ การรับรู�สารในรายละเอียด
ของระเบียบกองทุนฯ ยังมีน�อย นอกจากนั้น ผลจากการศึกษายังพบว�า การใช�กระบวนการสื่อสาร
การตลาดแบบมีส�วนร�วมสามารถส�งเสริมความมั่นคงของกองทุนฯ ด�านสมาชิกได� 3 ประเด็นคือ 
1) สามารถลี่ยนแปลงระเบียบกองทุนท่ีเอ้ือต�อการบริหารจัดการการเงินได� 2) เกิดการเปลี่ยนแปลง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 

ทางด�านความคิดเห็น การรับรู� และกาให�ความหมายต�อกองทุนทั้งในส�วนของคณะกรรมการ 
อาสาสมัคร สื่อ สมาชิกและคนในชุมชนในระดับมากหรือน�อยข้ึนอยู�กับความผูกพันและความใกล�ชิด
กับกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบมีส�วนร�ม และ 3) เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลท่ีเข�ามาร�วม
ในกระบวนการสื่อสาร และกระบวนการวิจัยการสื่อสารแบบมีส�วนร�วม ให�เปXนผู�ท่ีมีศักยภาพในการ
สื่อสารมากข้ึนสําหรับหารจัดระบบข�อมูลของกองทุนฯ โดยการปรับแบบฟอร`มการรับสมัครสามชิกให�
มีข�อมูลด�านสุขภาพมากข้ึน พร�อมกับการเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน การเบิกสิทธิประโยชน` และข�อมูลด�าน
สมาชิกของสมาชิกโดยละเอียด กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารทางสังคม (2557: 4, 33) ศึกษาแนวทางการสื่อการตลาด
เชิงบูรณาการในการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อําเภอวังสมบูรณ̀ จังหวัดสระแก�ว โดยมี
วัตถุประสงค`ของการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสื่อการตลาดเชิงบูรณาการในการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอวังสมบูรณ̀ จังหวัดสระแก�ว เพ่ือศึกษาภาพลักษณ̀แหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของอําเภอวังสมบูรณ̀ จังหวัดสระแก�ว และเพ่ือศึกษาบุคลิกภาพของแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของอําเภอวังสมบูรณ̀ จังหวัดสระแก�ว เก็บรวบรวบข�อมูลด�วยการสัมภาษณ̀เชิงลึก จาก
ประชาชนอําเภอวังสมบูรณ̀ จังหวัดสระแก�ว ซ่ึงเปXนผู�ให�ข�อมูลหลัก จํานวน 15 คน ผลจากการศึกษา
พบว�า แนวทางการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อําเภอวังสมบูรณ̀ 
จังหวัดสระแก�ว ตามองค̀ประกอบการสื่อสารคือ การพัฒนาศักยภาพผู�ส�งสาร ควรมีการสร�างความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีให�มากข้ึน ควรพัฒนาศักยภาพด�านการ
สื่อสารให�กับประชาชนในท�องถ่ิน โดยเฉพาะกลุ�มนักเรียนนักศึกษา กลุ�มคนวัยทํางาน และควรสร�าง
เสริมภูมิปbญญาท�องถ่ินผ�านผู�นําชุมชน หรือปราชญ̀ชาวบ�าน โดยการถ�ายทอดภูมิปbญญา วิถีชีวิต ด�าน
เนื้อหาสาร ควรวิเคราะห`เอกลักษณ̀ของแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความโดเด�นเพ่ือทําการสื่อสารไปยังกลุ�ม
นักท�องเท่ียวแต�ละกลุ�มอย�างเหมาะสม วิเคราะห`ภาพลักษณ̀ของแหล�งท�องเท่ียวท่ีกลุ�มนักท�องเท่ียว
สะท�อนกลับมาว�าเปXนภาพลักษณ̀ท่ีพึงประสงค̀ของแหล�งท�องเท่ียว วิเคราะห`บุคลิกภาพของแหล�ง
ท�องเท่ียว เนื่องจากการวิเคราะห`บุคลิกภาพของแหล�งท�องเที่ยวจะช�วยให�เห็นถึงบุคลิกภาพของ
นักท�องเท่ียวกลุ�มท่ีเหมาะสมและสนใจเดินทางมาท�องเท่ียวได�ชัดเจนข้ึน ด�านช�องทางการสื่อสาร ควร
เพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย ใช�การสื่อสารระหว�างบุคคลในรูปแบบปากต�อปาก (Word of 
Mouth) ใช�สื่อใหม�และโซเชียลเน็ตเวิร`ค ด�านผู�รับสาร วิเคราะห`พฤติกรรมของผู�รับสารหรือกลุ�ม
นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว มีกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวท่ีสอดคล�องระหว�างเอกลักษณ̀ของ
แหล�งท�องเท่ียวและบุคลําภาพของนักท�องเท่ียว สร�างกิจกรรมการตลาดกับนักท�องเท่ียวเฉพาะกลุ�ม 
และส�งเสริมให�นักท�องเท่ียวตระหนักถึงสิทธิของชุมชนในการจัดการท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม 
 
4. งานวิจัยจากต"างประเทศ  
 ผู�วิจัยได�ศึกษางานวิจัยจากต�างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวท้ังในเรื่องพฤติกรรม 
ความชื่นชอบของนักท�องเท่ียว ผลกระทบทางการท�องเท่ียว การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการ
สื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงน�าจะเปXนประโยชน`ต�อการนําไปใช�ในการ
พัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีดังนี้ 
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 ปาร`คเกอร` (Parker, 1999: 1118-1119A) ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการท�องเที่ยวของ
เยาวชนในเมืองยองเกอร` (Younger) มลรัฐนิวยอร`ค (New York) ท่ีมีต�อการอนุรักษ̀สิ่งแวดล�อมใน
สถานท่ีท�องเท่ียว เก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเปXนเยาวชนอายุระหว�าง 12-20 ปp จํานวน 
480 โดยใช�แบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างที่มีความรู�เกี่ยวกับการอนุรักษ̀
สิ่งแวดล�อมอยู�ในระดับสูง มีพฤติกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีต�อการอนุรักษ̀สิ่งแวดล�อมในสถานท่ีท�องเท่ียว
ในระดับมากที่สุด ผลจากการศึกษายังพบว�า เยาวชนที่มีความรู�เกี่ยวกับการอนุรักษ̀สิ่งแวดล�อม
แตกต�างกันมีพฤติกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีต�อการอนุรักษ̀สิ่งแวดล�อมในสถานท่ีท�องเท่ียวแตกต�างกัน
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ฮีม และซาลินัส (Heame and Sallinas, 2002: 153-163) ศึกษาความชื่นชอบต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวในคอสตาริกา เก็บรวบรวมข�อมูลด�วยแบบสอบถามจากนักท�องเท่ียวในประเทศ
จํานวน 171 คน นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ จํานวน 271 คน ท่ีมาท�องเท่ียวบริเวณภูเขาไฟบาร`วา 
(Barva Volcano Area) ในอุทยานแห�งชาติคาร`ลิโล (Carrillo National Park ) ผลจากการศึกษา
พบว�า นักท�องเท่ียวท้ังสองกลุ�มมีความชื่นชอบต�อการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงรถราง 
(Trams) ชื่นชอบบริเวณที่ใช�เปXนจุดพักผ�อน (Picnic Area) และชื่นชอบในเรื่องข�อมูลท่ีใช�
ประชาสัมพันธ`แก�นักท�องเท่ียว 
 กระทรวงการท�องเท่ียวสาธารณรัฐมัลดีฟส` (Ministry of Tourism,  2004) ได�ศึกษา
ความคิดเห็นของนักท�องเท่ียวในปp 2547 (ค.ศ. 2004) มีวัตถุประสงค̀ศึกษาปbจจัยท่ีมีผลต�อการเลือก
ตัดสินใจเดินทางมาท�องเที่ยวเกาะมัลดีฟส` และเพื่อศึกษาแบบแผนการท�องเที่ยว การใช�จ�ายใน
ระหว�างการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวจากท่ัวโลก ผลจากการศึกษาพบว�า นักท�องเท่ียวตัดสินใจเลือก
เกาะมัลดีฟส`เปXนจุดหมายปลายทางในการท�องเท่ียวเพราะมีวัตถุประสงค̀เพ่ือท�องเท่ียวทะเลเปXนหลัก 
โดยร�อยละ 30 ของนักท�องเที่ยวกลุ�มนี้เปXนกลุ�มที่มีจุดมุ�งหมายเพื่อการฮันนีมูน นอกเหนือเพ่ือ
กิจกรรมการท�องเท่ียวทางทะเล สปา และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้นักท�องเที่ยวยังมีความ
พึงพอใจต�อการให�บริการของสนามบินในระดับดี มีความพึงพอใจในระดับมากต�อการบริการ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต�าง ๆ ของมัลดีฟส` และเห็นว�าบริการท่ีได�รับมีความคุ�มค�าเม่ือเทียบกับเงินท่ีใช�
จ�ายไป และนักท�องเท่ียวร�อยละ 95 จะแนะนําให�คนรู�จักเดินทางมาท�องเท่ียวท่ีมัลดีฟส` 
 เฮิร`น และซานโตส (Hearne and Santos, 2005: 303-318) ศึกษาความชื่นชอบต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวต�างชาติและประชาชนท่ีอาศัยอยู�โดยรอบบริเวณเขตอนุรักษ̀
ชีวภาพมายา (Maya Biosphere Reserve) ประเทศกัวเตมาลา เก็บรวบรวมข�อมูลด�วยแบบสอบถาม
จากนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติจํานวน 499 คน ประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน 532 คน ผลจากการศึกษา
พบว�า นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติและประชาชนมีความชื่นชอบในเรื่องการพัฒนาการท�องเที่ยวใน
ประเด็นท่ีคล�ายคลึงกันคือ การพัฒนาและบริหารจัดการสวนสาธารณะ      
 สตรอนซา (Stronza, 2007: 210-230) ศึกษาการอนุรักษ̀แหล�งท�องเท่ียวในประเทศเปรู  
มีวัตถุประสงค̀เพ่ือศึกษาผลกระทบของแหล�งท�องเท่ียวต�อการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนและ
การใช�ทรัพยากรการท�องเท่ียวของชุมชน เก็บรวบรวมข�อมูลจากครัวเรือนเปรูจํานวน 80 ครอบครัว 
โดยการสังเกตและการสัมภาษณ̀ ผลจากการศึกษาพบว�า แหล�งท�องเท่ียวให�ประโยชน`หลายประการ
ต�อชุมชนและการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน เช�น การเพ่ิมผลผลิต การขยายตัวทางการค�า และ
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การเพ่ิมรายได�ของคนในชุมชน ผลจากการศึกษายังสะท�อนให�เห็นว�าแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติมิได�
เปXนเพียง “เครื่องมือ” ในการอนุรักษ̀แหล�งท�องเท่ียวในชุมชนเท�านั้น แต�ยังเปXนมูลเหตุของการสร�าง
คุณค�าใหม� ๆ และสร�างความสัมพันธ`ในชุมชนอีกด�วย 
 คานทาเนน และทิคคาเนน (Kantanen and Tikkanen, 2005: 1-12) ศึกษาการโฆษณา
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค̀ของการวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบของการรับรู�การ
สื่อสารท่ีมีต�อแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใช�กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4 พื้นที่ของประเทศฟ�นแลนด` อาทิ พิพิธภัณฑ`ทางสถาปbตยกรรมของ
ฟ�นแลนด̀ ผลจากการศึกษาพบว�า การรับรู�เรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีผลต�อ
การรับรู�และการสื่อสารแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของฟ�นแลนด̀ ยิ่งศักยภาพในการรับรู�เก่ียวกับสิ่ง
ดึงดูดใจในแหล�งท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน ก็ยิ่งทําให�การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง
นําไปสู�กระบวนการแนวใหม�ในการสร�างการรับรู� ได�แก� การได�รับประสบการณ̀ตรง (Experienced 
based) การทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการได�มีโอกาสพบปะพูดคุยกับศิลป�น 
(Meeting with artists)  
 หวาง และคณะ (Wang and Others, 2009: 1-16) ศึกษาบทบาทการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการของนักท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวมรดกทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค̀ของ
การศึกษาเพ่ือสํารวจบทบาทกรสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของนักท�องเท่ียว โดยเก็บรวบรวม
ข�อมูลจากนักท�องเท่ียวชาวไต�หวัน จํานวน 197 คน ท่ีมาท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียงของไต�หวันในปp ค.ศ. 2007 ใช�แบบสอบถามจํานวน 21 ข�อเปXนเครื่องมือวิจัย 
ผลจากการศึกษาพบว�า เครื่องมือในการสื่อสารท่ีสําคัญ 3 ประการคือ การประชาสัมพันธ` (Public 
Relation: PR) การโฆษณา (Advertisement: ADV) และการขายตรงและส�งเสริมการขาย  (Direct 
Sale & Promotion: DS&P) ในด�านบทบาทการสื่อสาร ผลจากการศึกษาพบว�า ปbจจัยส�วนบุคคลมี
ผลต�อบทบาทการสื่อสาร โดยท่ี การประชาสัมพันธ` (PR) ใช�ได�ผลกับนักท�องเท่ียวท่ีมีอายุน�อยกว�า 50 
ปp ในขณะท่ีการโฆษณา (ADS) ใช�ได�ผลกับผู�ท่ีอยู�ในวัยกลางคนหรือมีอายุน�อยกว�า โดยเฉพาะกลุ�มผู�ท่ี
อาศัยอยู�ในเขตเมืองหลัก  ส�วนการขายตรงและส�งเสริมการขาย (DS&P) ใช�ได�ผลกับผู�ท่ีมีอายุน�อยกว�า 
50 ปp และอาศัยอยู�ในเขตเมืองหลักของไต�หวัน 
 เจอแมน และซาว`นิค (Jerman and Zavrsnik, 2012: 364-388) ศึกษาประสิทธิผลของ
การสื่อสารทางการตลาดในภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค`การวิจัยเพื่อศึกษาปbจจัยที่มีอิทธิพลต�อ
ประสิทธิผลของการสื่อสารทางการตลาดในภาคธุรกิจ เก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�บริหารของภาคธุรกิจ 
จํานวน 269 คนในประเทศสโลวเนีย โดยใช�แบบสอบถามท่ีส�งไปยักลุ�มตัวอย�างในปp ค.ศ. 2008       
ผลจากการศึกษาพบว�า วัตถุประสงค̀ของการสื่อสาร เปXนปbจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลของการสื่อสาร
ทางการตลาดของภาคธุรกิจ ผลจากการศึกษายังพบว�า การสื่อสารแบบสองทิศทาง (bidirectional 
communication) ส�งผลในเชิงบวกต�อประสิทธิผลของการสื่อสารทางการตลาดของภาคธุรกิจ และ
พบว�า การให�ข�อมูลย�อนกลับ (feedback) เปXนส�วนสําคัญของรูปแบบการสื่อสารท่ีจะช�วยให�ผู�รับสาร
และผู�ส�งสารได�รับทราบข�อมูลท่ีตรงกัน ดังนั้น การสร�างความเข�าใจท่ีตรงกันในข�อมูลท่ีสื่อสารจะช�วย
เพ่ิมประสิทธิผลของการสื่อสารทางการตลาดในภาคธุรกิจ 
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 เด็บสกี (Debski, 2013: 259-272) ศึกษาการสื่อสารในแหล�งท�องเที่ยว โดยมี
วัตถุประสงค̀เพ่ือศึกษาช�องทางการสื่อสารท่ีทําให�นักท�องเท่ียวสนใจเดินทางไปยังแหล�งท�องเท่ียว โดย
เก็บรวบรวมข�อมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวอซอร` (Warsaw) จํานวน 224 คน ในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ผลจากการศึกษาพบว�า ช�องทางการสื่อสารท่ีเปXนท่ีนิยมมากท่ีสุด (ร�อยละ 71) 
คือการบอกต�อ ๆ กันในกลุ�มเพ่ือน รองลงมาคือการโฆษณาบนอินเทอร`เน็ต ป�ายโฆษณา ในเวที
ประชาสัมพันธ` และจากบริษัทนําเท่ียวตามลําดับ 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข�องในเบื้องต�น พอจะสรุปได�ว�า การท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเปXนการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข�องกับการชื่นชมเอกลักษณ̀ ความงดงามทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และคุณค�าทางประวัติศาสตร`ท่ีมีลักษณะโดดเด�นของกลุ�มคนในพ้ืนท่ีศึกษา โดยอาศัยการมีส�วนร�วม
ของชุมชนผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�นําแนวคิดของการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ตามท่ีนักวิชาการ อาทิ ทิพวรรณ พุ�มมณี (2550: 15) ได�กล�าไว�ว�า เปXนการท�องเท่ียวท่ี
เก่ียวข�องกับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร` โบราณสถาน โบราณวัตถุ การดําเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เปXนต�น มาใช�ในการศึกษาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเภทวัด วัง โดย
ผู�วิจัยได�นําแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร แนวคิดเก่ียวกับการตลาดรวมท้ังแนวคิดด�านการสื่อสารทาง
การตลาดตามท่ีดารา ทีปะปาล และธนวัฒน` ทีปะปาล (2553: 6) กล�าวไว�ว�า เครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดประกอบด�วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ` การส�งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล 
และการตลาดทางตรง มาเปXนแนวทางในการศึกษาสภาพการสื่อสารทาการตลาดในแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม นอกจากนั้น ผู�วิจัยยังได�นําแนวคิดในเรื่ององค̀ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ตามท่ีบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 286-288) ระบุไว�ว�า ประกอบด�วย 6 องค`ประกอบคือ 
องค̀ประกอบด�านแหล�งท�องเท่ียว กระบวนการศึกษา ธุรกิจการท�องเท่ียว ด�านการตลาด ด�านการมี
ส�วนร�วมทางการท�องเท่ียวของชุมชน และด�านจิตสํานึกของผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว มาเปXน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เช�นเดียวกับ
แนวคิดในเรื่องการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ตามที่นักวิชาการรวมทั้งกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
(2546: 167-167) ระบุไว�ว�า การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนเปXนการท�องเท่ียวท่ีรวมถึงการจัดการเก่ียวกับ
ขีดความสามารถของชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีมีต�อการท�องเท่ียว มีลักษณะของการ
ถ�ายทอดทางวัฒนธรรม เพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�เรียนรู� ได�เห็นคุณค�า การยอมรับ และมีส�วนร�วมของ
ชุมชน และแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของคีฟส` (Keeves, 1988: 49) ท่ีต�องอาศัยองค̀ประกอบ
สําคัญในด�านธุรกิจและการตลาดมาใช�ในการสร�างและพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีใช�พ้ืนท่ีวิจัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเปXนหลัก รวมท้ังจังหวัด
ในกลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2  โดยศึกษาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ซ่ึงกําหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัยไว�ดังนี้ 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
แผนภาพท่ี 9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

-แนวคิดการ
ท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
-แนวคิดการ
สื่อสาร 
-แนวคิดการตลาด 
-แนวคิดการ
สื่อสารทาง
การตลาด 
-แนวคิดการ
ท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน 
 

 
บริบทด�านการท�องเท่ียวใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดในกลุ�ม
ภาคกลางตอนล�าง 2                                                                                                           
 - ลักษณะทางภูมิศาสตร`  
 - ลักษณะทางสังคม 
  -ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ผู�เกี่ยวข�องกับการท�องเท่ียว 
   -ผู�ประกอบการ 
   -หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง 
   -องค̀กรชุมชน  
   -ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

        นักท�องเท่ียว 

สภาพการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาค
กลางตอนล�าง 2 

รูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมกลุ�มจังหวัด
ภาคกลางตอนล�าง 2 

ข�อเสนอเชิงนโยบายในการ
พัฒนาการส่ือสารทางการตลาด
ในแหล�งท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัด
ภาคกลางตอนล�าง 2 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในครั้งนี้ 
ผู&วิจัยใช&ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซ่ึงใช&วิธีการ
เก็บรวบรวมข&อมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณF และการสนทนากลุ�ม เพ่ือให&ได&ข&อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพราะระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาเหมาะกับการศึกษาการ
พัฒนานวัตกรรมใหม� สิ่งประดิษฐFใหม� (New Innovation) ท่ีประกอบไปด&วยข้ันตอนของการศึกษา
หลายข้ันตอน เม่ือสิ้นสุดการวิจัยและจะได&รูปแบบ (Model) ซ่ึงเปPนนวัตกรรมท่ีผ�านการสร&างสรรคF 
โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
1. พ้ืนท่ีในการศึกษา 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข&องรวมทั้งแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 ยุทธศาสตรFการวิจัยการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และยุทธศาสตรFการวิจัย 
พ.ศ. 2555-2559 กลุ�มภาคกลาง เพ่ือเปPนข&อมูลในการกําหนดพ้ืนท่ีวิจัย ซ่ึงพ้ืนท่ีในกลุ�มภาคกลาง
ตอนล�าง 2 ประกอบด&วย 4 จังหวัดคือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธF สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ซ่ึง
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธFถูกจัดไว&ในกลุ�มฝZ[งทะเลตะวันตก (Royal Coast) ตามที่ระบุไว&ใน
แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติอีกด&วย แต�เนื่องจากท้ัง 4 จังหวัดในกลุ�มนี้ เพชรบุรีนับว�ามีความ
โดดเด�นในเรื่องแหล�งท�องเท่ียวประเภทวัด วัง โดยเฉพาะวัดท่ีสร&างข้ึนต้ังแต�สมัยกรุงศรีอยุธยา ผู&วิจัย
จึงกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาท่ียึดพ้ืนท่ีเปPนหลัก (Area-Based) ตามแนวชายฝZ[งทะเลด&านอ�าวไทย ต้ังแต�
จังหวัดสมุทรสาครจรดบริเวณเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธF โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเปPนพ้ืนท่ี
ศึกษาหลัก 
   พ้ืนท่ีท่ีใช&ในการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี ได&แก� แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเภทวัด วัง 
ท่ีมีความโดดเด�นทางด&านศิลปวัฒนธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รวม 16 แห�งคือ 
1) อุทยานประวัติศาสตรFพระนครคีรี (เขาวัง) 2) วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร 3) วัดใหญ�สุวรรณา
ราม  4) วัดมหาธาตุวรวิหาร 5) วัดพระพุทธไสยาสนF 6) วัดสระบัว 7) วัดกําแพงแลง  8) วัดไผ�ล&อม 
9) วัดอุทัยโพธาราม 10) วัดพระทรง 11) วัดชีวFประเสริฐ 12) วัดเกาะ 13) วัดพลับพลาชัย  
14) พระรามราชนิเวศนF  15) วัดเขาบันไดอิฐ  และ 16) ถํ้าเขาหลวง วัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธF 2 
แห�งคือ วัดเขาไกรลาศ และวัดเขาตะเกียบ จังหวัด สมุทรสงคราม 2 แห�งคือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
หรือวัดบ&านแหลม และวัดบางกุ&ง และจังหวัดสมุทรสาคร  2 แห�งคือ วัดใหญ�จอมปราสาท หรือวัดใหญ�
สาครบุรี และวัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดช�องลม รวมท้ังสิ้น 22 แห�ง ซ่ึงสันนิษฐานว�าสร&างในสมัย
อยุธยา เช�นเดียวกับวัดท่ีสร&างข้ึนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 91

2. ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง 
 ประชากรท่ีใช&ในการวิจัยมี 2 กลุ�ม ได&แก�  
 กลุ�มท่ี 1 ประชาชนและผู&มีส�วนเกี่ยวข&อง ได&แก� พระภิกษุ ประชาชน ผู&นําชุมชน 
นักวิชาการ เจ&าหน&าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และองคFกรท่ีเก่ียวข&องในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
16 แห�ง จังหวัดประจวบคีรีขันธF จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดละ 2 แห�ง รวม 
ท้ังสิ้น 22 แห�ง ๆ ละประมาณ 3 คน รวม 66 คน 
 กลุ�มท่ี 2 นักท�องเท่ียว ได&แก� นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวใน แหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธF จํานวน 22 แห�ง 
แห�งละประมาณ 30 คน รวม 660 คน  
 กลุ�มตัวอย�างและกลุ�มผู&ให&ข&อมูลหลักในการศึกษา แบ�งออกเปPน 2 กลุ�ม ได&แก�  

1. ประชาชนและผู&มีส�วนเก่ียวข&อง ซ่ึงเปPนกลุ�มผู&ให&ข&อมูลหลักในการศึกษา ประกอบด&วย 
พระภิกษุ ประชาชน ผู&นําชุมชน ข&าราชการ นักวิชาการ เจ&าหน&าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และองคFกรท่ี
เก่ียวข&อง แห�งละ 2 คน รวม 44 คน  

2. นักท�องเท่ียว ได&แก� นักท�องเที่ยวที่เดินทางมาท�องเที่ยวในแหล�งท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธF สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
248 คน   
 การกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างท่ีเลือกมาจากประชากรในข&อกลุ�มท่ี 2 คือ นักท�องเท่ียว 
กําหนดขนาดโดยใช&วิธีการเปhดตารางกําหนดขนาดตัวอย�างของเครจซีและมอรFแกน   (Krejcie and 
Morgan, 1970;  Cohen, Manion, and Morrison, 2000: 94-95) ท่ีประชากรจํานวน 600 คน 
ระดับความเชื่อม่ันในการสุ�ม 95% ได&ขนาดตัวอย�างจํานวน 248 คนตามลําดับ ทําการสุ�มตัวอย�างด&วย
วิธีการสุ�มอย�างง�าย (Simple Random Sampling) สําหรับกลุ�มผู&ให&ข&อมูลหลัก คือ ประชาชนและผู&มี
ส�วนเก่ียวข&องใช&วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ ผู&นําชุมชน และตัวแทนประชาชน รวม 44 คน 
 
3. ข้ันตอนการวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงใช&ระเบียบ 
วิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (R & D) ผู&วิจัยกําหนดข้ันตอนการศึกษาไว& ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 Research (R1) เปPนการศึกษาสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 โดยดําเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะหFเอกสาร (Documentary Analysis) ข&อมูลสภาพการสื่อสารทางการตลาด
ท�องเท่ียว รวมท้ังความต&องการการสื่อสารทางการตลาดในพ้ืนท่ีศึกษา   

2. ลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษาในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธF สมุทรสงคราม และสมุทรสาครโดยเฉพาะในส�วนท่ี
เก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาด รูปแบบการสื่อสารทางการตลาด โดยการลงสํารวจพ้ืนท่ีจริงและ
สัมภาษณF 
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3. ศึกษาสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และรูปแบบการ
สื่อสารในพ้ืนท่ีศึกษาโดยใช&แบบสอบถามเก็บรวบรวมข&อมูล 

4. ศึกษาแผนยุทธศาสตรFด&านการท�องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล&เคียงใน
กลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2 คือ ประจวบคีรีขันธF สมุทรสงคราม และสมุทรสาครโดยการวิเคราะหF
เอกสารและวิเคราะหF SWOT ทางด&านการท�องเท่ียวของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของกลุ�มจังหวัด
ภาคกลางตอนล�าง 2  
             ข้ันตอนท่ี 2 (D1) สร&างรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โดยดําเนินการดังนี้ 

1. สร&างรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธF สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยนําข&อมูลท่ีได&
จากผลการศึกษาในขั้นตอน R1 มาพิจารณากําหนดร�างรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสื่อสาร โดยผู&ทรงคุณวุฒิ โดยการใช&แบบ
ประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

3. นําเสนอรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดกับชุมชน และผู&มีส�วนเก่ียวข&องในพ้ืนท่ีแหล�ง
ท�องเท่ียวเพ่ือรับรู& และทําความเข&าใจร�วมกัน 
             ข้ันตอนท่ี 3 (R2) นํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    
ท่ีพัฒนาข้ึนและผ�านการรับรองแล&วไปจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม โดยเน&นการมีส�วนร�วมของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา  
             ข้ันตอนท่ี 4 (D2) ปรับปรุงและพัฒนา และหาข&อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง โดยการสอบถามความพึงพอใจ
หลังการเข&าร�วมกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด จัดเสวนา และสนทนากลุ�ม 
             ในข้ันตอนนี้ เปPนการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสรุปผลการนํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมไปใช& โดย 

1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู&เข&าร�วมกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดโดยใช&
แบบสอบถาม ภายหลังการจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2. จัดเสวนากลุ�มร�วมกับนักวิชาการ ผู&นําชุมชน ประชาชน เพ่ือหาข&อเสนอเชิงนโยบายใน
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีศึกษา  

3. จัดสนทนากลุ�มร�วมกับนักวิชาการ ผู&นําชุมชน ประชาชนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ของกลุ�มจังหวัดภาค
กลางตอนล�าง 2 และหาแนวทางพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีศึกษา  
             ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหFและสรุปผลการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 
             กระบวนการวิจัยในเชิงปZจจัยนําเข&า กระบวนการ และผลลัพธFดังแผนภาพท่ี 10 
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            ปZจจัยนําเข&า                       กระบวนการ                                ผลลัพธF 
       
 

การวิจัย (R1) 
ศึกษาข&อมูลพ้ืนฐาน 
และความต&องการ 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 10 กระบวนการวิจัย 
 

- การวิเคราะหF 
  เอกสาร 
- สํารวจ สอบถาม 
- วิเคราะหF SWOT,  
  TOWS 

- การสร&างรูปแบบ
การสื่อสารทาง
การตลาดฯ 
-การรับรองรูปแบบ
การสื่อสารทาง
การตลาดฯ 

- การเสวนา 
- การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู�ร�วมกับ
ชุมชน และ
ผู&เก่ียวข&อง 
-การประเมินความ 
พึงพอใจต�อรูปแบบ
การสื่อสารทาง
การตลาดฯ ภายหลัง
จัดกิจกรรม 
- การสนทนากลุ�ม/
เวทีประชุม 

การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

รายงานการวิจยั การสรุปผล 

รูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาด 

ร�างรูปแบบการสื่อสาร
ทางการตลาด 

ข&อมูลพ้ืนฐานและความ
ต&องการการสื่อสารทาง

การตลาด 

การวิจยั (R2) 
การนําไปทดลองใช&
(Implementation) 

การพัฒนา (D2) 
การประเมินและ
ปรับปรุง 
 

 การพัฒนา (D1) 
ออกแบบและพัฒนา 

- รูปแบบการสื่อสาร
ทางการตลาดท่ีผ�านการ
ประเมินปรับปรุง 
- ข&อเสนอเชิงนโยบาย 
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             สรุปข้ันตอนการวิจัยตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย ดังแผนภาพท่ี 11   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
     
     
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 11 สรุปข้ันตอนการวิจัย 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 (R1)  

สํารวจสภาพการสื่อสารทางการตลาดใน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ�มจังหวัด
ภาคกลางตอนล�าง 2 
 

 

ขั้นตอนท่ี 2 (D1) 
 

 สร&างและพัฒนารูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 
 

 

ขั้นตอนท่ี 3 (R2) 
นํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไปทดลองใช&ในพ้ืนท่ี
ศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 4 (D2) 
 

- ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสือ่สารทางการตลาดใน
แหล�ง ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล�าง 2  

- หาข&อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

 

สรุปผลและจัดทํารายงานวิจยั 
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4. เครื่องมือท่ีใช7ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัยมีดังนี้ 

1. แบบสอบถามสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2. ประเด็นการสัมภาษณFเชิงลึก (In-depth Interview) รูปแบบการสื่อสารทางการตลาด

ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข&าร�วมกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล�ง

ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
4. ประเด็นการสนทนากลุ�มเก่ียวกับสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมประเภทวัด วัง ปZญหา อุปสรรคในการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาการสื่อสาร
ทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และข&อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 
5. การสร7างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการสร&างและพัฒนาเครื่องมือ ผู&วิจัยได&ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีจะถามในเครื่องมือวิจัย 
2. สร&างเครื่องมือวิจัยให&ครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไปให&ผู &ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช&ดัชนีความสอดคล&องระหว�างข&อคําถามกับ
สิ่งท่ีวัด (Index of Item Object Congruence: IOC) โดยข&อคําถามในแบบสอบถามทุกข&อมีค�า IOC 
ตรงตามเกณฑF (IOC มีค�าเท�ากับ 1.00 ทุกข&อ)  

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีผู&ทรงคุณวุฒิแนะนํา 
5. จัดพิมพFแบบสอบถาม หลังจากการปรับปรุงแก&ไขแล&ว เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข&อมูล  

  สําหรับประเด็นการสนทนากลุ�ม ผู&วิจัยได&นําไปให&ผู&ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของ
เครื่องมือวิจัย ก�อนนําไปใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล (รายชื่อผู&ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก) 

6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช&กับนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 30 คน และนําคําตอบที่ได&มาหาความเที่ยง (Reliability) ด&วยวิธีของ 
ครอนบัค (Cronbach, 1974)  โดยแบบสอบถามท่ีสร&างข้ึนมีค�าความเท่ียงเท�ากับ .9181 

7. จัดพิมพFแบบสอบถาม หลังจากการปรับปรุงแก&ไขแล&ว เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข&อมูล 
  สําหรับประเด็นการสนทนากลุ�ม ประเด็นการสัมภาษณF และประเด็นในการจัดเวที
ประชุม ผู&วิจัยได&นําไปให&ผู&ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย โดยพิจารณาความ
สอดคล&องของข&อคําถามกับวัตถุประสงคFการวิจัย ก�อนนําไปใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 96

6. การเก็บรวบรวมข7อมูลและการวิเคราะห>ข7อมูล 
 6.1 การเก็บรวบรวมข7อมูล 
  ผู&วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข&อมูลด&วยตนเองในพ้ืนท่ีจังหวัดกลุ�มภาคกลางตอนล�าง 2  
ในเดือนธันวาคม – พฤษภาคม 2558   
    6.2 การวิเคราะห>ข7อมูล 
              ข7อมูลเชิงปริมาณ 
              ข&อมูลจากแบบสอบถามสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีมีข&อคําถามตรวจสอบรายการ (Check List) และมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 
5 ระดับ ใช&การหาค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร&อยละ (Percentage)  ค�าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  
และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช&เกณฑFการแปลผลตามแนวคิดของ เบสทF 
(Best, 1981: 178) ดังนี้ 
  ค�าเฉลี่ย   4.50-5.00   หมายถึง   มีการสื่อสารทางการตลาดอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
  ค�าเฉลี่ย   3.50-4.49   หมายถึง   มีการสื่อสารทางการตลาดอยู�ในระดับมาก 
  ค�าเฉลี่ย   2.50-3.49   หมายถึง   มีการสื่อสารทางการตลาดอยู�ในระดับปานกลาง 
  ค�าเฉลี่ย   1.50-2.49   หมายถึง   มีการสื่อสารทางการตลาดอยู�ในระดับน&อย 
  ค�าเฉลี่ย   0.50-1.49   หมายถึง  มีการสื่อสารทางการตลาดอยู�ในระดับน&อยท่ีสุด 
  ข7อมูลเชิงคุณภาพ    
  การวิเคราะหFข&อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงเปPนข&อมูลท่ีได&จากการสนทนากลุ�มในข้ันตอนของ
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารในแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ใช&การวิเคราะหFเชิงพรรณนา แล&ว
นําเสนอเปPนความเรียงพร&อมภาพประกอบ สําหรับข&อมูลจาการจัดประชุมในชุมชนใช&การวิเคราะหF
เชิงพรรณนา (Descriptive Qualitative Analysis) แล&วนําเสนอในลักษณะความเรียงพร&อม
ภาพประกอบ 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

         การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือสร,างและพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
เพ่ือหาข,อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบการการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยใช,ระเบียบวิธีวิจัยแบบ R&D ผู,วิจัยได,นําเสนอผลท่ีได,
จากการศึกษาโดยแบ(งออกเป8น 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1  ผลจากการสํารวจ (Research: R1) เป8นผลการวิเคราะห�ข,อมูลจากการลงพ้ืนท่ี
ศึกษา การศึกษาเอกสาร และการสอบถามสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 จากนักท(องเท่ียวโดยใช,แบบสอบถาม และข,อมูลจาก
การสัมภาษณ�ผู,เก่ียวข,องรวมท้ังนักท(องเท่ียว 
 ตอนท่ี 2  ผลการสร,างและพัฒนารูปแบบ (Development: D1) เป8นผลการสร,างและ
พัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ(มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล(าง 2 ท่ีผ(านการประเมินโดยผู,ทรงคุณวุฒิ 
 ตอนท่ี 3  ผลการทดลองใช,รูปแบบ (Implementation:  R2) เป8นผลการนํารูปแบบการ
สื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ไปทดลองใช,  
 ตอนท่ี 4  ผลการพัฒนา (Development: D2) เป8นผลการประเมินรูปแบบการสื่อสาร
ทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ท่ีผ(านการทดลองใช,
แล,ว และประเมินโดยชุมชนและผู,มีส(วนเก่ียวข,อง 
 
ตอนท่ี 1 สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล#งท#องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ#ม จังหวัดภาค
กลางตอนล#าง 2  

1. ผลจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาแหล#งท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
  จากการศึกษาแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังในกลุ(มจังหวัดภาคกลาง 

ตอนล(าง  2 รวม 22 แห(ง มีรายละเอียดดังนี้ 
  จังหวัดเพชรบุรี 

1. อุทยานประวัติศาสตร�พระนครคีรี (เขาวัง) 
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ภาพท่ี 1 บริเวณด,านหน,าพระนครคีรี 
 
   อุทยานประวัติศาสตร�พระนครคีรีเป8นโบราณสถานเก(าแก(คู(เมืองเพชรบุรี ต้ังอยู(บน
ยอดเขาใหญ( 3 ยอดได,แก( ยอดเขาด,านทิศตะวันออก ยอดเขากลางและยอดเขาด,านทิศตะวันตก ยอดเขา
ด,านทิศตะวันออก บริเวณไหล(เขาเป8นท่ีต้ังของวัดมหาสมณาราม วัดเก(าแก(ต้ังแต(สมัยอยุธยา ภายใน
พระอุโบสถมีภาพเขียนฝRมือขรัวอินโข(งบนผนังท้ังสี่ด,าน ยอดเขากลาง เป8นท่ีประดิษฐานพระธาตุจอม
เพชร มีความสูง 40 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากจุดนี้สามารถมองเห็นพระท่ีนั่งต(าง ๆ 
บนยอดเขาอีก 2 ยอด  รวมท้ังทิวทัศน�ของตัวเมืองเพชรบุรี ยอดเขาด,านทิศตะวันตก เป8นท่ีต้ังของ
พระราชวังอันเป8นท่ีประทับได,แก( พระท่ีนั่งเพชรภูมิไพโรจน�  พระท่ีนั่งปราโมทย�มไหสวรรย�  พระท่ีนั่ง
เวชยันต�วิเชียรปราสาท  พระท่ีนั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย  หอพิมานเพชรมเหศวร� พระท่ีนั่ง
สันถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพัจน� ศาลาทัศนานักขัตฤกษ�   
   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล,าเจ,าอยู(หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงพอพระราชหฤทัยท่ีจะสร,าง
พระราชวังสําหรับเสด็จแปรพระราชฐานข้ึนบนยอดเขาแห(งนี้ จึงโปรดเกล,าฯ ให,เจ,าพระยาศรีสุริยวงศ� 
(ช(วง บุนนาค) ซ่ึงในขณะนั้นเป8นพระสมุหกลาโหมเป8นแม(กองก(อสร,างจนสําเร็จเรียบร,อยเม่ือปR พ.ศ. 
2403  ทรงพระราชทานนามว(า “พระนครคีรี” แต(ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว(าเขาวัง สืบมาจน
ทุกวันนี้ พระนครคีรีประกอบด,วยพระท่ีนั่ง พระตําหนัก วัด และกลุ(มอาคารต(าง ๆ มากมาย ส(วนใหญ(
เป8นสถาป]ตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิคผสมสถาป]ตยกรรมจีน  
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2. วัดมหาสมนารามราชวรวิหาร 
 

                   
 
ภาพท่ี 2 ทางเข,าวัดมหาสมนารามราชวรวิหารและบริเวณภายในวัด 
 

              วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร เรียกตามภาษาชาวบ,านว(า วัดเขาวัง เดิมวัดนี้มีชื่อ
เรียกว(า วัดเขาสมน(สะหมน) ต้ังอยู(บนไหล(เขาด,านทิศตะวันออกของพระนครคีรี ในพระอุโบสถมี
ภาพเขียนของขรัว อินโข(ง ช(างเขียนท่ีมีชื่อเสียงโด(งดังของเพชรบุรีฝากฝRมือไว,สวยงามมากตามผนัง
และเสาของพระอุโบสถ ในป]จจุบันใช,เป8นสํานักของคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ^ายธรรมยุติกนิกาย หลังวัด
มหาสมณารามราชวรวิหาร มีทางลงไปถํ้าพระพุทธโกษา ซ่ึงเป8นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน�ยาว 3 วา 
ไว,สําหรับพุทธศาสนิกชนและนักท(องเท่ียวเข,ามานมัสการ แวะชมและพักผ(อนกับธรรมชาติอันร(มรื่น  

3. วัดใหญ#สุวรรณาราม   
 

     
  
ภาพท่ี 3 พระประธานในพระอุโบสถและศาลาการเปรียญท่ีออกแบบไว,อย(างงดงาม 
 

   วัดใหญ(สุวรรณาราม หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว(า "วัดใหญ(" เป8นพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว(า "วัดน,อยป]กษ�ใต," สันนิษฐานว(าวัดนี้สร,างในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได,มีการ
บูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยู(หัว ภายในวัดมีศาลาการเปรียญ เป8นพระตําหนัก       
ไม,สักท้ังหลังท่ีพระเจ,าเสือแห(งกรุงศรีอยุธยา พระราชทานแด(พระสังฆราชชาวเพชรบุรี ศาลาการเปรียญนี้
มีการแกะสลักไม,ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะบานประตูสลักลายก,านขดปbดทอง และยังมีธรรมาสน�เทศน� ซ่ึง
แกะสลักลงรักปbดทอง รูปทรงเป8นบุษบกท่ีงดงามและสมบูรณ� บนผนังภายในพระอุโบสถ มีภาพเขียน
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เทพชุมนุม อายุกว(า 300 ปR สําหรับชื่อวัดท่ีชือว(า "วัดใหญ(" เข,าใจว(าเพราะมีเนื้อท่ีถึง 20 ไร(เศษ ส(วน
คําว(า "สุวรรณ" น(าจะได,จากพระนามของสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ซ่ึงเดิมท(านชื่อ ทอง ป]จจุบัน
วัดใหญ(สุวรรณาราม เป8นพระอารามหลวง 1 ใน 4 ของจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีความยิ่งใหญ(และอลังการ
ในด,านประวัติศาสตร� ศิลปะ โบราณคดีตลอดจนฝRมือช(างหลายแขนง 

4. วัดมหาธาตุวรวิหาร 
 

     
 
ภาพท่ี 4 ปcายชื่อวัดและพระปรางค�วัดมหาธาตุ 
 
   วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมือง จ.เพชรบุรี ต้ังอยู(ริมแม(น้ําเพชร ห(างจากศาลากลาง
จังหวัดประมาณ 500 เมตร ภายในวัดมีพระปรางค�ห,ายอด สร,างตามศิลปะขอม ปรางค�แต(ละองค�
สร,างด,วยศิลาแลง ปรางค�องค�ใหญ(สูง 42 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งท่ีน(าสนใจอีก
อย(างหนึ่งคือ ภาพปูนป]eนท่ีประดับอยู(ตามพระอุโบสถวิหารหลวง รวมถึงศาลาภายในวัดล,วนเป8นฝRมือ
ช(างเมืองเพชร ซ่ึงงดงามและมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว นอกจากนั้นในวิหารยังบรรจุพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์
ท่ีชาวเพชรบุรีนับถือมาก คือ รูปหลวงพ(อวัดมหาธาตุ รูปหลวงพ(อบ,านแหลม และรูปหลวงพ(อวัดเขา
ตะเครา 
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5. วัดพระพุทธไสยาสน�  
                                      

     
        
ภาพท่ี 5 พระพุทธไสยาสน� 
 
   วัดพระพุทธไสยาสน� (วัดพระนอน) ตั้งอยู(ที่ถนนคีรีรัถยา ตําบลคลองกระแชง 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู(ทางทิศตะวันออกเฉียงใต,ของเขาวัง (พระนครคีรี) เป8นวัดเก(าแก( 
ไม(ปรากฏหลักฐานการสร,างที่ชัดเจน แต(สันนิษฐานกันว(าเป8นวัดที่มีมาตั้งแต(สมัยอยุธยา ซึ่งมี
พระพุทธไสยาสน�อายุกว(า 400 กว(าปR ก(ออิฐถือปูน ยาว 43 เมตร ความสูงจากพระเศียรถึง
ฐานบรรทม 15 เมตร จัดเป8นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ(เป8นอันดับท่ี 4 ในประเทศไทย พระนอน วัด
พระพุทธไสยาสน� เพชรบุรี เดิมสร,างไว,กลางแจ,ง โดยชาวมอญท่ีมีจิตศรัทธาช(วยกันสร,างข้ึนมาในสมัยนั้น 
ต(อมาหลังจากสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดแห(งนี้จึงถูกปล(อยท้ิงร,างไว,เป8นเวลานาน จนกระท่ัง รัชกาล
ท่ี 4 ได,เสด็จประพาสยังพระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี พระองค�ทรงทอดพระเนตร องค�พระนอน 
แล,วเห็นชํารุดทรุดโทรมมาก ถูกปล(อยท้ิงไว, ผ(านแดดลมฝนมาตลอด จึงโปรดเกล,าฯ ให,สร,างหลังคา
สังกะสีคลุมไว, ต(อมา รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล,าฯ ให,สร,างหลังคาคลุมองค�พระนอนใหม( โดยเปลี่ยนจาก
หลังคาสังกะสีเป8นหลังคากระเบ้ือง พร,อมทําผนังรอบองค�พระ เป8นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน� 
ดังท่ีเห็นอยู(ป]จจุบัน  

6. วัดสระบัว 
 

     
 

ภาพท่ี 6 ปcายชื่อวัดและพระอุโบสถวัดสระบัว 
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   วัดสระบัวเป8นวัดท่ีมีมาต้ังแต(สมัยอยุธยาตอนปลาย โบราณสถานท่ีสําคัญภายในวัด 
ได,แก( พระอุโบสถ ซึ่งเป8นสถาป]ตยกรรมในสมัยแรกสร,างวัด และยังมิได,มีการสร,างเสริมหรือ
เปลี่ยนแปลงแต(อย(างใด ตัววัดและพระประธานเป8นงานประติมากรรมสมัยอยุธยา รวมท้ังพัทธสีมา
รอบพระอุโบสถก็เป8นงานปูนป]eนศิลปะสมัยอยุธยาโดยสมบูรณ�ต้ังแต(ฐานจนถึงยอด ท่ีฐานเป8นลายปูน
ป]eนยักษ�แบกอยู(ท้ัง 4 ด,าน ชั้นท่ีสองถัดข้ึนมาเป8นลายรูปป]eนครุฑ ชั้นท่ี 3 เป8นลายรูปกระจัง ชั้นท่ี 4 
เป8นลายรูปดอกบัวและบนสุดเป8นใบเสมาคู( ท้ังหมด นับเป:นงานสถาป]ตยกรรมแบบอยุธยาแท,ท่ีจัดว(า
งดงามมากแห(งหนึ่งท่ียังคงเหลืออยู(  

7. วัดกําแพงแลง                                
 

    
 

ภาพท่ี 7 วัดกําแพงแลง 
 
   วัดกําแพงแลง เดิมเป8นเทวสถานท่ีสร,างอุทิศในศาสนาพราหมณ�-ฮินดู สร,างข้ึนใน
ราว พ.ศ. 1700-1750 ในสมัยของพระเจ,าชัยวรมันท่ี 7 กษัตริย�ขอมกําแพงชั้นนอกสร,างด,วยแลง 
(ศิลาแลง) ยกข้ึนวางซ,อนๆ กัน มีประตูซุ,มอยู(ทางด,านหน,า ศิลปะแบบบายน ภายในปราสาท เดิมเคย
มีปรางค� 5 องค� หันหน,าไปทางทิศตะวันออก มีปรางค�ประธานอยู(ตรงกลาง และมีปรางค�ทิศอยู( 4 มุม 
ป]จจุบันเหลืออยู(เพียง 3 องค� ประดับด,วยลวดลายในแบบศาสนาพราหมณ� เช(นกนก เทวรูป สิงห� และ
ครุฑ ในปรางค�แต(ละองค� เป8นเทวลัยท่ีประดิษฐานเทวรูปเคารพ คือ พระอิศวร พระพรหม พระณารายณ� 
พระลักษมี และพระขันธกุมาร เทวสถานแห(งนี้สร,างข้ึนก(อนท่ีพระพุทธศาสนา ยังไม(เผยแผ(มาถึง
เพชรบุรี ในสมัยขอมมีอํานาจแผ(ขยายมาสู(ดินแดนแถบลุ(มแม(น้ําเจ,าพระยา เมื่อพวกขอมไปต้ัง
ภูมิลําเนาอยู(ตามเมืองที่อุดมสมบูรณ�ที่ใด ก็จะเกณฑ�ผู,คนสร,างเทวสถานตามแบบอย(างขอม เม่ือ
พระพุทธศาสนาได,แผ(ขยายเข,ามาจนรุ(งเรืองในดินแดนแถบนี้ ลัทธิพราหมณ�ไสยศาสตร�เสื่อมถอย 
กําแพงแลงจึงกลายเป8นวัดในพระพุทธศาสนา และภายหลังได,กลายเป8นวัดร,าง ต(อมาในสมัยอยุธยา 
เม่ือได,เปลี่ยนให,เป8นพุทธสถานแล,ว จึงได,มีการก(อสร,างอาคารศาสนสถานอ่ืนๆ ด,วยอิฐ แต(ยังคง
ลักษณะของกําแพงศิลาแลงไว,แบบเดิม จึงได,ชื่อว(า วัดกําแพงแลง 
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8. วัดไผ#ล�อม                                       
 

     
 

ภาพท่ี 8 พระพุทธรูปประธานวัดไผ(ล,อม 
 

   วัดไผ#ล�อม เป8นวัดท่ีสร,างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต้ังอยู( ใน ตําบลท(าราบ จังหวัด
เพชรบุรี วัดไผ(ล,อมเป8นวัดร,างท่ีอยู(ติดกับเรือนจําจังหวัดเพชรบุรี เป8นโบสถ�สองตอน สร,างด,วยอิฐและ
ปูน มีลักษณะพิเศษ แบ(งออกเป8น 2 ส(วน ส(วนหน,าประดิษฐานพระพุทธรูป ส(วนหลังเป8นห,องว(าง มี
ผนังก้ันกลาง และเจาะช(องประตูตรงกลาง 1 ช(อง ด,านหน,า เป8นท่ีประดิษฐานขององค�พระประธาน
ขนาดใหญ(ท่ีแวดล,อมไปด,วยพระพุทธรูปหินทรายแดงมากมาย ป]จจุบันโบสถ�วัดไผ(ล,อมกรมศิลปากรได,
ข้ึนทะเบียนเป8นโบราณสถานและอยู(ในความดูแลของวัดกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี 

9. วัดอุทัยโพธาราม 
                              

     
 

ภาพท่ี 9 โบสถ�และปcายชื่อวัดอุทัยโพธาราม 
 

   วัดอุทัยโพธาราม เป8นวัดเก(าแก(ท่ีรวมวัด 2 วัดเข,าด,วยกันคือ วัดอุทัยยารามและวัด        
โพธาราม เป8นวัดท่ีได,รับการอุปถัมภ�จากตระกูลบุนนาค คือ ท(านผู,หญิงอู( ภรรยาเจ,าพระยาสุรพันธ�
พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) เจ,าเมืองเพชรบุรี อาคารและโบสถ�เป8นแบบมหาอุด โดยด,านหลังเป8นผนังทึบ 
บริเวณหน,าบันด,านหน,ามีลายปูนป]eนเก(าแก(รูปยักษ� และราหู ปRกนกด,านซ,ายเป8นลายรูปยักษ� ด,านขวา
เป8นภาพหนุมาน ซ่ึงลายปูนป]eนส(วนใหญ(นํามาจากเรื่องรามเกียรต์ิ หน,าบันด,านหลังมีลายปูนป]eนเป8น
รูปพระนารายณ�ทรงครุฑล,อมรอบด,วยลายดอกไม, ช(อฟcา หางหงส� ทําเป8นปูนป]eนรูปลิง ยักษ� และเทพ
พนมแทนช(อฟcา และหางหงส�แบบวัดท่ัวไป วัดอุทัยโพธารามมีองค�พระปฎิมาเป8นพระประธานใน
อุโบสถเป8นพระสําริดท่ีมีความงดงาม ควรคู(กับการอนุรักษ� 
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10. วัดพระทรง 
 

     
 
ภาพท่ี 10 ปcายชื่อและกุฏิสงฆ�วัดพระทรง 
 
   วัดพระทรงเป8นวัดเก(าแก(แห(งหนึ่ งในจังหวัดพชรบุรี เป8นสถานท่ีจําพรรษาของ
หลวงพ(อแล ผู,สร,างวัตถุมงคลมากมายเป8นท่ีศรัทธาของประชาชนจํานวนมาก ในวงการพระเครื่อง
วัตถุมงคลของหลวงพ(อแลวัดพระทรงเป8นท่ีกล(าวขานถึงอย(างกว,างขวาง นอกจากนี้ยังมีการสักยันต�ท่ี
ข้ึนชื่อคือยันต�หนุมานท่ีเชื่อกันว(ามีพุทธคุณด,านเมตตามหานิยม แคล,วคลาด ภายในวัดมีมณฑปรอย
พระพุทธบาทจําลอง ลักษณะเป8นเรือนยอด หลังคาเครื่องไม,ลด 4 ชั้น มีพาไลอีก 1 ชั้น ตัวอาคารก(อ
อิฐถือปูน นอกจากนั้นยังมีกลุ(มกุฎิสงฆ� เป8นลักษณะทรงไทยเครื่องไม, ยกใต,ถุนสูง มีนอกชานแล(นถึงกัน 
มีลวดลายสลักเสลาสวยงาม ป]จจุบันหาชมได,ยากยิ่ง  

11. วัดชีว�ประเสริฐ 
                                    

     
 

ภาพท่ี 11  ปcายชื่อและโบสถ�วัดชีว�ประเสริฐ 
 

   วัดชีว�ประเสริฐ ต้ังอยู(ท่ีถนนมาตยาวงษ� ตําบลท(าราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
แต(เดิมชื่อ "วัดชีปเกิด" ต(อมาเรียกกันว(า "วัดชีประเสริฐ" จนถึงสมัยพระครูรัตนรังษี (หลวงพ(อชิน) 
เป8นเจ,าอาวาส ได,ปรารภถึงชื่อวัดท่ีไม(สามารถอธิบายความหมายได,จึงได,เปลี่ยนเป8น "วัดชีว�ประเสริฐ" 
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ซ่ึงหมายถึงชีวิตท่ีดีงาม วัดชีว�ประเสริฐสร,างในยุคต,นของกรุงรัตนโกสินทร� ฝRมือก(อสร,างเป8นของช(าง
สกุลเมืองเพชรในยุคต,นกรุงท่ีได,ฝากฝRมือไว,อย(างสวยงาม 
   บนศาลาการเปรียญวัดชีว�ประเสริฐ มีธรรมาสน�ไม,แกะสลัก ลวดลายเปรวกนก งาน
อ(อนหวาน ล(องถุนรอบฐานธรรมาสน�ท้ังสี่ด,าน แกะสลักภาพรามเกียรต์ิตอนต(างๆ อาทิ ตอนพระลักษณ�
ต,องหอกโมกขศักด์ิ ส(วนรอบบริเวณพระอุโบสถยังเป8นท่ีชุมนุมงานฝRมือปูนป]eนของครูช(างยุคป]จจุบัน
หลายท(าน เช(น ช(างทองร(วง เอมโอษฐ� ท่ีวัดชีว�ประเสริฐ นอกจากจะมีพระดีแล,วยังมีตํารับยาแผน
โบราณท่ีโด(งดังมาก เป8นตํารับของหลวงปู̂แก,ว ซ่ึงท(านเป8นลูกศิษย�ของหลวงปู̂บุญ ซ่ึงใช,รักษาโรคได,
หลายตํารับและมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น เป8นท่ีน(าเสียดายอย(างมากท่ีในป]จจุบันยังไม(มีใครสืบทอด
ตํารับยาของวัดชีว�ประเสริฐอีกเลย 

12. วัดเกาะ 
 

    
    

ภาพท่ี 12 ปcายชื่อและอุโบสถวัดเกาะ 
 
   วัดเกาะเป8นวัดท่ีมีมาต้ังแต(สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู(ที่ตําบลท(าราบ อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในสมัยก(อนมีสายน้ําไหลผ(านรอบด,าน คือ ด,านทิศตะวันตกจรดแม(น้ําเพชร 
และมีสายน้ําแยกจากแม(น้ําเพชรย(านวัดเกาะ 2 สาย คือทางทิศเหนือของวัด สายน้ําแยกจากแม(น้ํา
สายใหญ(ไหลไปทางทิศตะวันออก สายน้ําอีกสายหนึ่งอยู(ทางทิศใต,ของวัดเป8นคลองค่ันระหว(างวัดเกาะ
กับวัดจันทราวาส เรียกว(าคลองวัดเกาะ ไหลไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบกับสายน้ําทางทิศเหนือ
รวมตัวไปทางทิศตะวันออกทําให,อาณาเขตของวัดมีสภาพเป8นเกาะจึงได,ชื่อว(า วัดเกาะและสายน้ําแห(ง
นี้ยังเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ(ท่ีหล(อเลี้ยงคน ในชุมชนนี้อีกด,วย  
   พระอุโบสถวัดเกาะ เป8นอาคารทรงไทยก(ออิฐถือปูน ตั้งแต(สมัยอยุธยาตอนต,น 
เจดีย� ประธานหน,าอุโบสถหรือเจดีย�ทรงเครื่องต้ังอยู(ด,านหน,าระหว(างอุโบสถกับวิหาร ตามคตินิยม
ของการสร,างอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย 
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13. วัดพลับพลาชัย 
                        

     
                                           
ภาพท่ี 13 บริเวณด,านหน,าวัดพลับพลาชัย 
 
   วัดพลับพลาชัยสร,างข้ึนในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป8นราชธานี ราว พ.ศ.2229-
2310 ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระเจ,าอยู(หัวบรมโกศ โดยขุนนาง พ(อค,า คหบดี 
ประชาชน รวมทุนกันสร,างข้ึน วัดพลับพลาชัยเจริญรุ(งเรืองท่ีสุดในสมัยท่ีหลวงพ(อฤทธิ์ดํารงตําแหน(ง
เป8นเจ,าอาวาส ท(านเป8นผู,นําในการวางรากฐานการศึกษาฟneนฟูศิลปะวรรณกรรม และเป8นผู,ก(อต้ัง 
หนังใหญ(คณะวัดพลับพลาชัยท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดในสมัยนั้น  

14. พระรามราชนิเวศน� 
                                  

 
                                    
ภาพท่ี 14 บริเวณด,านหน,าพระรามราชนิเวศน� 
 
   พระรามราชนิเวศน� หรือ พระราชวังบ,านปnนหรือ วังบ,านปnน สร,างในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยู(หัว (รัชกาลท่ี 5) พระองค�มีพระราชประสงค�ให,สร,างพระราชวัง
โดยใช,สถาป]ตยกรรมแบบยุโรปเพ่ือใช,สําหรับแปรพระราชฐานในฤดูฝน  ต้ังอยู(ท่ีฝ]oงตะวันตกของแม(น้ํา
เพชรบุรี ที่บ,านปnน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยู(หัว 
โปรดเกล,าฯ ให,สมเด็จพระเจ,าลูกยาเธอ เจ,าฟcากรมขุนนครสวรรค�วรพินิต ผู,บัญชาการทหารเรือ กับ 
พระเจ,าน,องยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ (พระยศในขณะนั้น) เป8นแม(กองดําเนินการก(อสร,าง
พระตําหนัก ถนน และสถานท่ีต(างๆ และโปรดเกล,าฯ ให,พระยาสุรินทรฤาไชย ผู,ว(าราชการจังหวัด
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เพชรบุรีเป8นผู,จ(ายเงินสั่งของและเป8นผู,ตรวจการ ท้ังโปรดเกล,าฯ ให,มิสเตอร�คาล ดอห�ริง นายช(าง
เยอรมัน เป8นผู,คิดเขียนแบบรูปพระตําหนักตามกระแสพระราชดําริ โดยมี ดอกเตอร�ควดไบเยอร� ชาว
เยอรมัน เป8นนายช(างก(อสร,าง นายคลูเซอร� เป8นผู,รับเหมาก(อสร,าง ภายในตําหนักชั้นล(างประกอบด,วย 
ห,องรอเฝcา ท,องพระโรงกลาง ห,องเสวย ห,องเครื่อง และห,องเทียบเครื่อง สําหรับชั้นบนประกอบด,วย 
ห,องพระบรรทมใหญ( ห,องพระบรรทมพระราชินี ห,องพระบรรทมเจ,าฟcา และห,องทรงพระอักษร 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยู(หัว เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ�
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2453 แต(การก(อสร,างดําเนินได,ไม(นานก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล,าเจ,าอยู(หัว จึ่งโปรดเกล,าฯ ให,ช(างสร,างต(อจนเสร็จใน พ.ศ. 2459 รวมเวลาสร,างเกือบ 7 
ปR และโปรดเกล,าฯ ให,มีงานฉลองพระตําหนักวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2461 

15. วัดเขาบันไดอิฐ 
 

     
 

ภาพท่ี 15 บริเวณทางเข,าวัดเขาบันไดอิฐ 
 

   วัดเขาบันไดอิฐแต(เดิมเคยเป8นสํานักสงฆ�เก(าแก(มาต้ังแต(สมัยสุโขทัย มามีฐานะเป8น
วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้เป8นวัดท่ีมีชื่อเสียงทางด,านความงามของศิลปะปูนป]eนชั้นครูท่ีฝากผลงาน
ไว,เหนือหน,าบันพระอุโบสถ เป8นลายปูนป]eนท่ีงดงามสกุลช(างเมืองเพชร เป8นรูปลายกนกเปลวพลิ้วล,อม
รูปครุฑ บนเขาบันไดอิฐแห(งนี้มีถํ้าอยู(มากมาย ถํ้าแรก คือ “ถํ้าประทุน” มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู(
ตามผนังถํ้าท้ังสองด,าน ลึกเข,าไปจะเป8นถํ้า “พระเจ,าเสือ” ท่ีชื่อเช(นนี้ เพราะมีเรื่องเล(ากันมาว(า 
พระเจ,าเสือได,เสด็จมาหาอาจารย�แสง และได,ถวายพระพุทธรูปยืนปางห,ามสมุทรประดิษฐานไว,ในถํ้า
แห(งนี้ ถัดจากถํ้านี้เข,าไปทางด,านใต,จะมีถํ้าพระพุทธไสยาสน� จะมีพระนอนองค�ใหญ(ประดิษฐานอยู( 
และตรงซอกผนังถํ้ามีประทุนเรือทําด,วยไม,เก(าแก(มาก เป8นประทุนเรือท่ีพระเจ,าเสือถวายอาจารย�แสง 
นอกจากถํ้าท้ังสามนี้แล,ว ยังมีถํ้าอ่ืน ๆ เช(น ถํ้าพระอาทิตย� ถํ้าพระจันทร� ถํ้าสว(างอารมณ� ถํ้าช,างเผือก 
และถํ้าดุpคซ่ึงมีชื่อตามดุpคโยฮันฮัลเบิร�ต ผู,สําเร็จราชการเมืองบอร�นสวิค (Braunschweig) ประเทศ
เยอรมัน ผู,เคยมาเยือนเพชรบุรีและถํ้าแห(งนี้ 
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16.  วัดถํ้าเขาหลวง 
    

 
     
  
 
 
   
 
 

 
ภาพท่ี 16 บริเวณด,านหน,าวัดถํ้าเขาหลวง 

 
   วัดถํ้าเขาหลวง ตั้งอยู#ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู(บนเขาหลวง ห(างจากเขา
วังประมาณ 5 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนําสู(ทางลงถํ้าเขาหลวงเป8นภูเขาขนาดเล็กมีความ
สูง 92 เมตร มีหินงอกหินย,อยสวยงาม ภายในมีปล(องท่ีแสงอาทิตย�สามารถส(องเข,ามาภายในถํ้าได,ทํา
ให,สวยงามยิ่งข้ึน ถํ้าเขาหลวงถือเป8นถํ้าใหญ(และสําคัญท่ีสุดในเมืองเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล,า
เจ,าอยู(หัวรัชกาลท่ี 4 เคยเสด็จประพาสและทรงบูรณะพระพุทธรูปเก(าแก(ภายในถํ้าแห(งนี้  
               จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
               1. วัดเขาไกรลาศ 
  

     
                                    
ภาพท่ี 17 บันไดทางข้ึนและอุโบสถวัดเขาไกรลาศ 
 
                วัดเขาไกรลาศ อยู(ห(างจากตัวเมืองหัวหินเพียง 6 กิโลเมตร ก(อนทางขึ้นเขา
ตะเกียบ วัดนี้ต้ังอยู(ทางขวามือสังเกตทางเข,าวัดจะมีปcายบอกชัดเจน ประวัติการก(อต้ังวัดนั้นไม(ทราบ
แน(ชัด ชาวบ,านในชุมชนเขาตะเกียบเป8นผู,บริจาคท่ีดินให, โดยได,รับความอุปถัมภ�จากพระธรรมจินดาภรณ� 
(ทองเจือ จินฺ ตากโร) แห(งวัดราชบพิธฯ เป8นผู,เข,ามาดูแลการก(อต้ังวัดในสมัยนั้น วัดแห(งนี้มีอายุเกือบ 
100 ปR นักท(องเที่ยวส(วนใหญ(นิยมไปท(องเที่ยวในช(วงวันหยุด โดยขึ้นไปชมวิวด,านบน เดินชม
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ประติมากรรมเก(าแก(และทําบุญ ให,อาหารปลา รวมท้ังสักการะรอยพระพุทธบาท และกราบขอพร
จากหลวงพ(อไกรลาศ 

2. วัดเขาตะเกียบ 
    

     
 
ภาพท่ี 18 ปcายชื่อวัดและบันไดทางข้ึนวัดเขาตะเกียบ 
 
               วัดเขาตะเกียบต้ังอยู(ห(างจากตัวอําเภอหัวหินไปทางทิศใต,ประมาณ 14 กิโลเมตร มี
ทางแยกซ,ายมือจากถนนเพชรเกษมท่ีกิโลเมตร 235 เข,าไปประมาณ 500 เมตร จากตลาดหัวหิน เขา
ตะเกียบเป8นเขาท่ียื่นออกไปในทะเลท่ีมีโขดหินสวยงาม เป8นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางห,ามญาติ
ขนาดใหญ(หันหน,าออกสู(ทะเลบนยอดเขามีทางเดินข้ึนไปสามารถชมทิวทัศน�ของท,องทะเลและตัว
เมืองหัวหินได,อย(างชัดเจน ชายหาดเขาตะเกียบมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความลาดชัน
น,อย ทรายขาวละเอียด บริเวณชายหาดมีร,านอาหาร ท่ีพัก และร,านขายของท่ีระลึกมากมายไว,บริการ  
  จังหวัดสมุทรสาคร 

1. วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช#องลม) 
 

     
 
ภาพท่ี 19 บริเวณด,านหน,าและอุโบสถวัดสุทธิวาตวราราม 
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   วัดสุทธิวาตวราราม หรือที่รู,จักกันในชื่อ "วัดช(องลม" ตั้งอยู(บริเวณปากอ(าว
สมุทรสาคร(อ(าวไทย) ตําบลท(าฉลอม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป8นวัดท่ีสําคัญคู(บ,านคู(เมืองของ
จังหวัดสมุทรสาครท่ีมีอายุเกือบ 200 ปR พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู(หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล,า
ฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให,ยกวัดช(องลมเป8นพระอารามหลวง เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2508 ป]จจุบันเป8นวัดพัฒนาตัวอย(างท่ีได,รับการตกแต(งอย(างสวยงาม ด,านหน,าทางทิศใต,มองเห็น
ทัศนียภาพของปากอ(าวท่ีแสนงดงาม ส(วนทางด,านหลังติดกับแม(น้ําท(าจีนจึงมีลมทะเลพัดเย็นสบาย
ตลอดท้ังวัน ภายในวัดมีสิ่งท่ีน(าสนใจ ได,แก(  

1. พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยู(หัว(รัชกาลท่ี 5) ท่ีต้ังอยู(
ทางด,านหน,าของวัด สร,างข้ึนเป8นการเฉลิมพระเกียรติที่พระองค�ได,เคยเสด็จพระราชดําเนินมายัง
ตําบลท(าฉลอมเม่ือปR พ.ศ.2448 และทรงต้ังให,เป8นสุขาภิบาลแห(งแรกของประเทศไทย 

2. วิหารหลวงปู̂แก,ว ภายในมีรูปหล(อเหมือนของหลวงปู̂แก,ว (พระราชสาครมุนี) 
อดีตเจ,าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ,าอาวาสวัดช(องลมประดิษฐานอยู( 

3. หลวงพ(อหินแดงขนาด 11 นิ้ว ประดิษฐานอยู(ในโบสถ� สร,างจากศิลาแลงท้ังองค� 
เป8นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ(แบบอยุธยาตอนปลาย มีลักษณะพิเศษท่ีพระหัตถ�ข,างซ,ายมี 6 
นิ้ว จึงเป8นท่ีมาของ “หลวงพ(อหินแดง 11 นิ้ว”  

4. พระโพธิสัตว�กวนอิม ท่ีสร,างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู(หัว
เนื่องในวโรกาสท่ีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปR 

5. นกนางแอ(น ท่ีมีจํานวนนับพัน ๆ ตัวทํารังอาศัยอยู(ตามลวดลายแกะสลักเหนือ
ผนังด,านหลังและช(องเหนือฝcาเพดานภายในวิหารหลวงปู̂แก,ว  

2. วัดใหญ#จอมปราสาท 
   

     
 

ภาพท่ี 20 บริเวณทางเข,าและอุโบสถวัดใหญ(จอมปราสาท 
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ภาพท่ี 21 อุโบสถวัดใหญ(จอมปราสาท 
 

   วัดใหญ(จอมปราสาทต้ังอยู(ท่ีบ,านท(าจีน ตําบลท(าจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
สันนิษฐานว(าสร,างต้ังแต(สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพราะบริเวณนี้เคยเป8นเมืองท(าปากน้ําท่ีมีการ
ติดต(อค,าขายแลกเปลี่ยนสินค,า ส(วนใหญ(เป8นพ(อค,าชาวจีน จึงเรียกชุมชนนี้ว(า “บ,านท(าจีน” ภายในวัด
นี้มีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ พระวิหารเก(า สร,างข้ึนในสมัยกรุงศรี อยุธาตอนปลาย ลักษณะเด(นของ
อาคารหลังนี้คือ ซุ,มประตูทรงมณฑปประดับลวดลายปูนป]eน รูปแบบเดียวกับซุ,มประตูอุโบสถ วัดโพธิ์
ประทับช,าง จังหวัดพิจิตร พระอุโบสถสร,างข้ึนใหม(บนฐานพระอุโบสถหลังเก(า มีการนําเอาบานประตู
และหน,าต(างของเดิมมาติดต้ังไว,ซึ่งเป8นไม,แกะสลักลวดลาย มิอิทธิพลศิลปะจีน เจดีย�ทรงปรางค� 
สันนิษฐานว(าสร,างข้ึนในสมัยสมัยกรุงศรีอยุธาตอนปลาย อาคารทั้งสามหลังนี้มีกําแพงแก,ว อาคาร
สามหลังนี้มีกําแพงแก,วล,อมรอบท้ังสี่ด,าน ทุกด,านมีซุ,มประตูทางเข,า ศาลาการเปรียญ มีลักษณะเด(นท่ี
เป8นอาคารพ้ืนยกสูงและมีช(องหน,าต(างลักษณะพิเศษรูปทรงต(าง ๆ เดิมมีลวดลายปูนป]eนประดับ 
  จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ�านแหลม) 
 

     
 
ภาพท่ี 22 บริเวณด,านหน,าและภายในอุโบสถวัดบ,านแหลม 
 
               วัดบ,านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตั้งอยู(ที่ถนนเพชรสมุทร อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมชื่อ วัดศรีจําปา เป8นวัดที่สําคัญของจังหวัดฯ ตามพงศาวดารฉบับ
ราชหัตถเลขา ปR พ.ศ. 2307 พม(ายกทัพเข,ามาตีเมืองเพชรบุรี แต(กองทัพของกรุงศรีอยุธยาได,ยกทัพ
มาช(วยรักษาเมืองไว,ได, ชาวบ,านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนีพม(ามาต้ังบ,านเรือนอยู(บริเวณ
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ตําบลแม(กลองเหนือวัดศรีจําปา จึงเรียกหมู(บ,านนี้ว(า "บ,านแหลม" ตามชื่อบ,านเดิมของตนในเมือง
เพชรและช(วยกันบูรณะวัดศรีจําปา เรียกวัดนี้ใหม(ว(า "วัดบ,านแหลม"  
               ชาวบ,านแหลมส(วนใหญ(มีอาชีพเป8นชาวประมง คราวหนึ่งได,ออกไปลากอวนในอ(าว
แม(กลองพบพระพุทธรูปติดอวนขึ้นมา 2 องค� องค�หนึ่งเป8นพระพุทธรูปนั่ง อีกองค�หนึ่งเป8น
พระพุทธรูปยืน สําหรับพระพุทธรูปนั่งได,นําไปประดิษฐานไว,ที่วัดเขาตะเครา อําเภอบ,านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี สําหรับพระพุทธรูปยืนอุ,มบาตรสูงประมาณ 167 เซนติเมตร (แต(บาตรนั้นสูญหายไป
ในทะเล สมเด็จเจ,าฟcากรมพระยาภานุพันธ�วงศ�วรเดชได,ถวายบาตรไว,ให,บาตรหนึ่งเป8นบาตรแก,วสีน้ํา
เงิน) นําไปประดิษฐานไว,ท่ีวัดบ,านแหลม เรียกว(า "หลวงพ(อบ,านแหลม" มีความศักด์ิสิทธิ์เป8นท่ีเคารพ
เลื่อมใสของชาวบ,านท่ัวไป 
                วัดบ,านแหลมเจริญข้ึนเป8นวัดใหญ( เนื่องจากมีผู,คนมาทําบุญนมัสการหลวงพ(อบ,าน
แหลมกันเรื่อยมา ต(อมาวัดนี้ได,รับการยกฐานะขึ้นเป8นพระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหาร ได,รับ
พระราชทานนามว(า "วัดเพชรสมุทรวรวิหาร" ภายในบริเวณวัดเพชรสมุทรยังมีพิพิธภัณฑ�สงฆ� 
จัดแสดงพระพุทธรูป และพระเครื่องสมัยต(างๆ โบราณวัตถุเครื่องลายคราม และธรรมมาสน�บุษบก
สมัยกรุงศรีอยุธยา  

2. วัดบางกุ�ง 
 

      
 

ภาพท่ี 23 บริเวณโดยรอบวัดบางกุ,ง 
 

      
 
ภาพท่ี 24 บริเวณอุโบสถ ต,นโพธิ์ ต,นไทร และพระพุทธรูปในโบสถ�วัดบางกุ,ง 
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   วัดบางกุ,งต้ังอยู(บริเวณค(ายบางกุ,ง อําเภอบางคนที เดิมเคยเป8นค(ายทหารเรือ สมัย
พระเจ,าเอกทัศน�แห(งกรุงศรีอยุธยา เป8นแหล(งประวัติศาสตร� ท่ีมีเรื่องราวของวีรกรรมชาวแม(กลอง 
ในช(วงปลายสมัยอยุธยาและตอนต,นกรุงธนบุรี ทหารไทย-จีน โดยการนําของสมเด็จพระเจ,าตากสิน
มหาราชและพระมหามนตรี (บุญมา) พระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟcาจุฬาโลก (รัชกาล
ท่ี 1 แห(งกรุงรัตนโกสินทร�) สู,รบขับไล(กองทัพพม(าจนแตกพ(ายไป ในบริเวณ มีกําแพงจําลองของค(าย 
อนุสาวรีย�สมเด็จพระเจ,าตากสินมหาราช สระน้ําโบราณอายุประมาณ 400 ปR และพบสิ่งมหัศจรรย�
หนึ่งอย(าง ได,แก( โบสถ�ปรกโพธิ์ ซ่ึงเป8นอารามเก(าแก( คาดว(าสร,างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปR พ.ศ. 
2250-2300 มีต,นไม, 4 ชนิด คือ ต,นโพธิ์ ต,นไทร ต,นไกร และต,นกร(างคํ้ายันแผ(ก่ิงก,านคลุมโบสถ�ไว,จน
ไม(เห็นรูปทรง ภายในโบสถ�เป8นท่ีประดิษฐานหลวงพ(อนิลมณี (หลวงพ(อดํา) ซ่ึงเป8นพระพุทธรูปปูนป]eน
ขนาดใหญ(  
   จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาสภาพการสื่อสารในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด 
วัง ในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 สรุปผลสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวได,
ดังนี้ได,ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ตารางสรุปผลการตรวจสอบสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ประเภทวัด วัง กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 
 

 
 
      ชื่อวัด วัง 

                                          สื่อทางการตลาด 
 
อินเทอร�เน็ต 

วิทยุ 
โทรทัศน� 

สื่อสิ่งพิมพ� 
นิตยสาร 

หนังสือพิมพ� 

แผ(นพับ  
ใบแทรก 

ปcาย
โฆษณา 
ประชา 
สัมพันธ� 

จดหมาย
ตรง 

มัคคุเทศก� 
เจ,าหน,าท่ี
แนะนํา 

1.อุทยานประวัติศาสตร� 
  พระนครคีรี 

           
    / 

  

2.วัดมหาสมนาราม 
  ราชวรวิหาร 

        /   

3.วัดใหญ(สุวรรณราม          /      /   
4.วัดมหาธาตุวรวิหาร         /   
5. วัดพระพุทธไสยาสน�          /   
6. วัดสระบัว       /        /   
7. วัดกําแพงแลง         /   
8. วัดไผ(ล,อม         /   
9. วัดอุทัยโพธาราม         /   
10.วัดพระทรง         /   
11.วัดชีว�ประเสริฐ         /   
12.วัดเกาะ         /   
13.วัดพลับพลาชัย         /   
14.พระรามราชนิเวศน�       /       /       / 
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ตารางท่ี 3 ตารางสรุปผลการตรวจสอบสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ประเภทวัด วัง กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 (ต(อ) 

 

 
 
      ชื่อวัด วัง 

                                          สื่อทางการตลาด 
 
อินเทอร�เน็ต 

วิทยุ 
โทรทัศน� 

สื่อสิ่งพิมพ� 
นิตยสาร 

หนังสือพิมพ� 

แผ(นพับ  
ใบแทรก 

ปcาย
โฆษณา 
ประชา 
สัมพันธ� 

จดหมาย
ตรง 

มัคคุเทศก� 
เจ,าหน,าท่ี
แนะนํา 

15.วัดเขาบันไดอิฐ         /   
16.วัดถํ้าเขาหลวง         /   
17.วัดเขาไกรลาศ         /   
18.วัดเขาตะเกียบ         /   
19.วัดสุทธิวาตวราราม         /   
20.วัดใหญ(จอมปราสาท         /   
21.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร         /   
22.วัดบางกุ,ง         /   

            
              จากตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 จํานวน 22 แห(ง มีสภาพการสื่อสาร
ทางการตลาดดังนี้ 

1. มีการสื่อสารทางอินเทอร�เน็ต จํานวน 1 แห(ง คิดเป8นร,อยละ 4.54 ของวัดท้ังหมด 
2. มีการสื่อสารทางวิทยุ โทรทัศน� จํานวน 1 แห(ง คิดเป8นร,อยละ 4.54 ของวัดท้ังหมด 
3. มีการสื่อสารผ(านสื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร หนังสือพิมพ�   จํานวน 1 แห(ง คิดเป8นร,อยละ 

4.54 ของวัดท้ังหมด 
4. มีการสื่อสารผ(านแผ(นพับ ใบแทรก จํานวน 0 แห(ง คิดเป8นร,อยละ 0 ของวัดท้ังหมด 
5. มีการสื่อสารผ(านปcายโฆษณา ประชาสัมพันธ� จํานวน 22 แห(ง คิดเป8นร,อยละ 100    
6. ของวัดท้ังหมด 
7. มีการสื่อสารโดยใช,จดหมายตรง จํานวน 0 แห(ง คิดเป8นร,อยละ 0 ของวัดท้ังหมด 
8. มีการสื่อสารโดยมัคคุเทศก� เจ,าหน,าท่ีแนะนํา จํานวน 1 แห(ง คิดเป8นร,อยละ 

4.54 ของวัดท้ังหมด 
              จากข,อมูลในตารางที่ 3 สรุปได,ว(า สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีอยู(ค(อนข,างน,อย โดยมีช(องทางกรสื่อสารในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแต(
ละแห(งน,อย ส(วนใหญ(มีช(องท(องการสื่อสารเพียงช(องทางเดียว โดยวัดท่ีมีช(องทางการสื่อสารมากท่ีสุด
คือ พระรามราชนิเวศน� ท่ีมีช(องทางการสื่อสาร 3 ช(องทางได,แก( 1) วิทยุโทรทัศน� 2) ปcายโฆษณา 
ประชาสัมพันธ� และ 3) มีมัคคุเทศก�หรือเจ,าหน,าท่ีแนะนํา  โดยช(องทางการสื่อสารท่ีแหล(งท(องเท่ียว
ประเภทวัด วังท่ีกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(างใช,มากท่ีสุดคือ ปcายโฆษณา ประชาสัมพันธ� สารท่ีส(งไป
ยังผู,รับสารซ่ึงเป8นนักท(องเท่ียวและประชนท่ัวไปคือ การประชาสัมพันธ�ให,เข,าร(วมกิจกรรมท่ีทางวัดจัด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



115 

 

ข้ึนในวันสําคัญทาศาสนา เช(น วันมาฆบูชา เข,าพรรษา วิสาขบูชา หรือมาเข,าร(วมกิจกรรมท่ีวัดจัดข้ึน
เป8นประจํา เช(น  การสวดมนต�ในตอนเย็น  
 2. ผลจากการศึกษาเอกสาร 
  2.1 สภาพการท#องเท่ียวในกลุ#มจังหวัดภาคกลางตอนล#าง 2 

   ผลจากการศึกษาเอกสาร (กรมการท(องเท่ียว, 2558: 1-3; สํานักบริหารยุทธศาสตร�
กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2, 2557: 1-22; สํานักงานสถิติจังหวัดในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2, 
2557: 1-2; กระทรวงการท(องเท่ียวและกีฬา, 2554ก; กระทรวงการท(องเท่ียวและกีฬา, 2554ข: 30-31; 
การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย, 2554) ได,ข,อค,นพบสําคัญคือ กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 มี
ศักยภาพทางด,านการท(องเท่ียวท่ีสําคัญพ้ืนท่ีหนึ่งของประเทศไทย เห็นได,จากจํานวนนักท(องเท่ียวและ
รายได,จากการท(องเที่ยวที่มีแนวโน,มเพิ่มสูงขึ้นทุกปR นอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีแหล(งท(องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รวมท้ังแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด 
วังท่ีสําคัญมีความโดเด(น และมีประวัติความเป8นมาอันยาวนานตั้งแต(สมัยอยุธยา ประกอบกับ
แผนพัฒนาของกลุ(มจังหวัดได,ให,ความสําคัญกับพัฒนากชการท(องเท่ียว มีหน(วยงานสนับสนุนอยู(ใน
พ้ืนท่ี และได,กําหนดแนวทางพัฒนาการท(องเท่ียวไว,ในยุทธศาสตร�สําคัญของกลุ(มจังหวัดในระยะ 4 ปR
ข,างหน,า ข,อมูลท่ีได,จากการศึกษาเอกสารมีรายละเอียดดังต(อไปนี้ 

1. ทิศทางการพัฒนาการท(องเท่ียวของกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 จาก
การศึกษาแผนพัฒนากลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ� ในระยะ 4 ปR (พ.ศ. 2558-2561) ในแผนพัฒนากลุ(มจังหวัดได,กําหนดวิสัยทัศน�ไว,คือ 
“ฐานเพ่ือการลงทุนด,านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท(องเท่ียว” โดยกําหนดยุทศาสตร�
สําคัญไว, 3 ประการคือ 1) การสร,างต,นทุนทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 2) สร,างความเชื่อมโยงของการ
ท(องเท่ียว และ 3) การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ซ่ึงจะเห็นได,อย(างชัดแจนว(า กลุ(ม
จังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ให,ความสําคัญในเรื่องการท(องเท่ียว และกําหนดเปcาประสงค�รวมในเรื่องรายได,
จากการท(องเท่ียว สินค,า บริการเพ่ิมข้ึน และแหล(งท(องเท่ียว พ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป8นระบบ 
ซ่ึงนับเป8นโอกาสในการพัฒนาการท(องเท่ียวโดยรวม ซ่ึงครอบคลุมถึงการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

             ในด,านศักยภาพด,านการท(องเท่ียวของกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 พบว(า 
มีขีดความสามารถท่ีมีความก,าวหน,าอย(างชัดเจน อันเป8นผลมาจากพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรด,านวิถีชุมชนท่ีมีความสมบูรณ�ของพื้นที่ สามารถดึงดูดใจและสร,างความประทับใจ
ให,กับนักท(องเท่ียวเรื่อยมา จํานวนนักท(องเท่ียวของกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี ดังข,อมูลจํานวนนักท(องเท่ียวจากรายงานในปR พ.ศ. 
2557 ดังตาราง 
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ตารางท่ี 4 จํานวนนักท(องเท่ียวกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 

จังหวัด ปR 2552 ปR 2553 ส(วนต(าง % ส(วนต(าง 
เพชรบุรี 3,919,908 4,543,673 623,765 15.91 

ประจวบคีรีขันธ� 2,227,096 2,448,176 221,080 9.93 
สมุทรสงคราม 586,164 716,893 130,729 22.30 
สมุทรสาคร 514,708 448,332 66,376 12.90 

ภาคกลางตอนล(าง (2) 7,247,876 8,157,074 909,198 12.54 
          

ท่ีมา: สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2. แผนพัฒนากลุ#มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล#าง 2 พ.ศ. 2557-2560 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ�) 
(เพชรบุรี: สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2, 2557), 13. 
 
    ศักยภาพดังกล(าวข,างต,นเห็นได,อย(างชัดเจนจากจํานวนนักท(องเท่ียวท่ีเข,ามาพัก
ในท่ีพักตากอากาศของพ้ืนท่ีกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยในภาพรวมจังหวัดต(าง ๆ ภายใน
กลุ(มยังมีนักท(องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย(างต(อเนื่อง นักท(องเที่ยวส(วนใหญ(เป8นนักท(องเที่ยวชาวไทยท่ี
ประทับใจในเส,นทางท(องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ท้ังการท(องเท่ียวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร� และวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบกับแหล(งท(องเท่ียวต้ังอยู(ใกล,เมืองหลวง ทําให,กลุ(ม
จังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ติดอันดับแรก ๆ ของสถานท่ีตากอากาศสําหรับชาวกรุงเทพมหานคร
ต้ังแต(อดีตมาจนถึงป]จจุบัน ข,อมูลจากตาราง จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนนักท(องเท่ียวน,อย เม่ือเทียบ
กับจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ(มเดียวกัน อาจเป8นเพราะอยู(ใกล,กรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีส(วนหนึ่งของจังหวัดยังเป8น
ท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม นักท(องเท่ียวจึงนิยมเดินทางเพียงวันเดียวคือ ไปเช,า เย็นกลับ 
    ในด,านรายได,จากการท(องเท่ียวของกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 พบว(า ใน
ปR 2553 คิดเป8นสัดส(วนร,อยละ 2.19 ของรายได,จากการท(องเท่ียวรวมของประเทศไทย และเติบโต
เพียงเล็กน,อย โดยเฉลี่ยกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 มีรายได,จากการท(องเท่ียวในปR 2553 เพ่ิมข้ึน
จากปR 2552 ประมาณร,อยละ 0.91 โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ�และเพชรบุรีเป8นจังหวัดท่ีมีรายได,จาก
การท(องเท่ียวสูงท่ีสุดเป8นอันดับท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ�มีอัตราการเติบโตร,อยละ 
15.15 ในขณะท่ีจังหวัดเพชรบุรีมีรายได,ลดลงจากปRท่ีแล,ว ร,อยละ 13.45 และจังหวัดสมุทรสงคราม
แม,จะมีอัตราการเติบโตของรายได,จากการท(องเที่ยวสูงที่สุด คือ เติบโตร,อยละ 21.27 แต(รายได,
โดยรวมไม(สูงมากนักเม่ือเทียบกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ�และเพชรบุรี รายได,จากการท(องเท่ียวของ
กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ในปR พ.ศ. 2553 เพ่ิมข้ึนจากรายได,ในปR 2552 ร,อยละ 26.2 และ
จากรายงานของสํานักงานสถิติจังหวัดในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ในปR 2557 พบว(า กลุ(ม
จังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 มีจํานวนนักท(องเท่ียวรวม 9,650,613 คน   เพ่ิมข้ึนจากปR 2553 ร,อยละ 
18.31 จังหวัดท่ีมีจํานวนนักท(องเท่ียวมากท่ีสุดคือเพชรบุรึ 4,949,167 คน รองลงมาคือประจวบคีรีขันธ� 
3,080,614 คน สมุทรสาคร 818,780 คน และสมุทรสงคราม 802,052 คน ซ่ึงสถิติดังกล(าวนี้ชี้ให,เห็นว(า 
กลุ(มจากหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 มีแนวโน,มของจํานวนนักท(องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปR และรายได,จาก
การท(องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากปR 2553 ร,อยละ 63.94 
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    นอกจากนี้ข,อมูลจากกรมการท(องเท่ียว กระทรวงการท(องเที่ยวและกีฬา ณ 
เดือนมีนาคม 2558 (กรมการท(องเท่ียว, 2558: 1-3) ได,แสดงจํานวนนักท(องเท่ียวและรายได,จากการ
ท(องเท่ียวในเดือนมีนาคม 2558 ของกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ไว,ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนนักท(องเท่ียวกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ณ เดือนมีนาคม 2558  

 

จังหวัด 
 

จํานวนนักท(องเท่ียว (คน) 
รายได,จากการท(องเท่ียว 

(ล,านบาท) 
เพชรบุรี 324,704 1,060.76 

ประจวบคีรีขันธ� 328,563 1,995.45 
สมุทรสงคราม 72,738 101.27 
สมุทรสาคร 91,539 129.66 

ภาคกลางตอนล(าง (2) 7,247,876 8,157,074 
          

ท่ีมา: กระทรวงการท(องเท่ียวและกีฬา, กรมการท(องเท่ียว, สรุปสถานการณ�นักท#องเท่ียว มีนาคม 2558 
(กรุงเทพฯ: กระทรวงการท(องเท่ียวและกีฬา, 2558), 1-3. 
              
   จากตารางท่ี 5 จํานวนนักท(องเท่ียวรวมของกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(างในช(วง
เดือนมีนาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 7,247,876 โดยจังหวัดที่มีจํานวนนักท(องเที่ยวมากท่ีสุดคือ
ประจวบคีรีขันธ� รองลงมาคือ เพชรบุรี สุมรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลําดับ สําหรับรายได,จาก
การท(องเท่ียวรวมของกลุ(มจังหวัดในเดือนมีนาคม 2558 เท(ากับ 8,157,074 บาท โดยจังหวัดท่ีมี
รายได,จาการท(องเที่ยวมากที่สุดคือ ประจวบคีรีขันธ� รองลงมาคือ เพชรบุรี สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม ตามลําดับ    

    จากการวิเคราะห�สภาพการท(องเท่ียวของพ้ืนท่ีกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 
แม,ว(าจะไม(ใช(พ้ืนท่ีหลักในการสร,างรายได,ให,แก(ประเทศไทย เนื่องจากนักท(องเท่ียวส(วนใหญ(ยังเป8น
นักท(องเท่ียวชาวไทย แต(กลุ(มภาคกลางตอนล(าง 2 นี้มีความน(าสนใจในเชิงความหลากหลายทางการ
ท(องเท่ียว ความสะดวกในการเดินทางมาท(องเท่ียว มีทรัพยากรธรรมชาติ และสังคมท่ีมีความสมบูรณ� 
ประกอบกับแนวคิดในการดึงดูดนักท(องเท่ียวของนักธุรกิจรุ(นใหม( ส(งผลให,การท(องเท่ียวในภูมิภาคนี้
ยังเป8นพ้ืนท่ีท่ีสร,างความเข,มแข็งให,กับระบบเศรษฐกิจของกลุ(มจังหวัด ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร�
ของกลุ(มจังหวัดท่ีให,ความสําคัญกับการพัฒนาการท(องเท่ียว ทําให,กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(างมี
ความเติบโตทางด,านการท(องเที่ยวทางทะเล ความสมบูรณ�ของธรรมชาติ และความน(าสนใจของ
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท่ีมีอยู(ในพ้ืนท่ี    
  2.2 ความโดดเด#นของพ้ืนท่ี 
   ผลการศึกษาเอกสาร พบว(า พื้นที่แหล(งท(องเที่ยวของกลุ(มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล(างมีความโดดเด(นในเรื่องมีพ้ืนท่ีท(องเท่ียวท่ีหลากหลาย เนื่องจากมีแหล(งท(องเท่ียวสําคัญๆ และ
มีชื่อเสียง ท้ังแหล(งท(องเท่ียวธรรมชาติ ชาดหาดและทะเลท่ีสวยงาม มีวนอุทยานและแหล(งท(องเท่ียว
เชิงเกษตรท่ีสําคัญอาทิ โครงการในพระราชดําริ มีแหล(งท(องเท่ียววิถีชีวิตของชุมชน แหล(งท(องเท่ียว
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เชิงนิเวศ รวมทั้งแหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญ โดยเฉพาะอย(างยิ่งจังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ�ท่ีมีแหล(งท(องเท่ียวหาดทรายและชายทะเลท่ีมีชื่อเสียง มีวัด วังท่ีสําคัญท่ีดึงดูดความ
สนใจของนักท(องเที่ยว ทําให,ทั้งสองจังหวัดนี้มีความโดดเด(นเป8นอย(างมากในกลุ(มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล(าง 2 ความโดดเด(นทางด,านพ้ืนท่ีท(องเท่ียวของแต(ละจังหวัด สรุปได,ดังนี้   
                   จังหวัดเพชรบุรี มีความหลากหลายทางการท(องเท่ียวท้ังการท(องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การท(องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ หาดชะอํา หาดเจ,าสําราญ และพ้ืนท่ีป̂าชายเลน เช(น แหลม
ผักเบ้ีย มีความโดดเด(นในการท(องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม ขนมไทย และวิถีชีวิตของกลุ(มชาติพันธุ� 
เช(น ไทยทรงดํา     
                   จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ประจวบคีรีขันธ�มีความโดดเด(นในเรื่องการท(องเที่ยว
ธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียงเป8นที่รู,จักแก(นักท(องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต(างชาติ เช(น ชายหาดหัวหิน 
อุทยานแห(งชาติเขาสามร,อยยอด นอกจากนี้ยังมีวนอุทยานปราณบุรี การท(องเท่ียวเชิงเกษตร และ
การท(องเท่ียววิถีชีวิตของชุมชน 
                   จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาครมีความโดดเด(นเรื่องระบบนิเวศและการทํานาเกลือ 
ซ่ึงสามารถพัฒนาเป8นแหล(งท(องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล(งท(องเท่ียววิถีชีวิตชุมชนได, นอกจากนี้ยัง
มีแหล(งท(องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�ท่ีสําคัญ ได,แก( แหล(งประวัติศาสตร�พันท,ายนรสิงห�  
                   จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงครามเป8นจังหวัดท่ีมีความโดดเด(นด,านการท(องเท่ียว
วิถีชีวิตชุมชน มีแหล(งท(องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง เช(น ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําท(าคา ดอนหอยหลอด 
อุทยาน ร.2 รวมท้ังการท(องเท่ียวทางธรรมชาติ และการท(องเท่ียวเชิงเกษตรเนื่องจากมีพ้ืนท่ีสวนอยู(
จํานวนมาก 
                   บริเวณกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ยังเป8นท่ีรู,จักในนาม “มนต�เสน(ห�ทะเลวัง 
(The Charming of the Royal Coast” เป8นสิ่งดึงดูดใจนักท(องเท่ียว ท้ังนาเกลือ พ้ืนท่ีป̂าชายเลน 
ตลาดน้ําอัมพวา ในจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม วัดใหญ(สุวรรณนาราม จังหวัดเพชรบุรีและ
ชายหาดหัวหินบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ� สําหรับเส,นทางการท(องเท่ียวท่ีสําคัญ อาทิ 
                   เขาวัง พระราชวังบ,านปnน หาดแหลมหลวง หาดเจ,าสําราญ หาดป�กเตียน ท(า
เทียบเรือโรงปูน และหาดชะอํา 
                   วังไกลกังวล ชายหาดหัวหิน เขาตะเกียบ สวนสนประดิพัทธ� ปากน้ําปราณ 
อุทยานแห(งชาติเขาสามร,อยยอด  
                   อ(าวมะนาว ท(าเรือคลองวาน อุทยานวิทยาศาสตร�พระจอมเกล,า ณ หว,ากอ 
อุทยานประวัติศาสตร�กองบิน 5 และหาดบ,านกรูด  
                   สรุป การวิเคราะห�ความโดดเด(นด,านการท(องเที่ยวของกลุ(มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล(าง 2 เป8นรายจังหวัด ได,ดังตารางท่ี 6 
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 ตารางท่ี 6 ความโดดเด(นทางการท(องเท่ียวของกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 

จังหวัด ลักษณะความโดดเด(นทางการท(องเที่ยว 
เพชรบุรี 1. ความหลากหลายทางการท(องเที่ยว ทั้งการท(องเที่ยวเชิงนิเวศ การ  

   ท(องเที่ยวทางธรรมชาติ  
2. ชายหาดที่มีชื่อเสียง เช(น หาดชะอํา หาดเจ,าสําราญ  
3. พื้นที่ป^าชายเลนเพื่อการเรียนรู, เช(น แหลมผักเบี้ย  
4. ความโดดเด(นในการท(องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ขนมไทย 
5. วิถีชีวิตของกลุ(มชาติพันธุ� เช(น ไทยทรงดํา     

ประจวบคีรีขันธ� 1. แหล(งท(องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียง เช(น ชายหาดหัวหิน  
2. อุทยานแห(งชาติ เช(น เขาสามร,อยยอด  
3. วนอุทยาน เช(น วนอุทยานปราณบุรี  
4. การท(องเที่ยวเชิงเกษตร  
5. การท(องเที่ยววิถีชีวิตของชุมชน 

สมุทรสาคร 1. ระบบนิเวศและการทํานาเกลือ  
2. แหล(งท(องเที่ยวทางธรรมชาติ 
3. แหล(งท(องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน  
4. แหล(งท(องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร� 

สมุทรสงคราม -การท(องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน 
-มีแหล(งท(องเที่ยวตลาดน้ําที่มีชื่อเสียง เช(นตลาดน้ําอัมพวา  
 ตลาดน้ําท(าคา  
-มีแหล(งท(องเที่ยวท(องเที่ยวทางธรรมชาติ เช(น ดอนหอยหลอด  
-แหล(งท(องเที่ยวที่มนุษย�สร,างข้ึน เช(น อุทยาน ร.2  
-การท(องเที่ยวทางธรรมชาติ  
-การท(องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากมีพื้นที่ส(วนใหญ(เป8น พื้นที่สวน 

 
  2.3 ผลการวิเคราะห�แผนยุทธศาสตร�ด�านการท#องเท่ียวของกลุ#มภาคกลางตอนล#าง 2  
                 เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

             ผลจากการวิเคราะห�ยุทธศาสตร�พัฒนาการท(องเท่ียวของกลุ(มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล(าง 2 เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน พบว(า กลุ(มจังหวัดได,กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาการ
ท(องเท่ียวเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนท้ังในเรื่อง แผนกลยุทธ�ด,านการตลาด แนวทางการส(งเสริม
ตลาดการท(องเที่ยว กําหนดแนวทางการบริหารจัดการองค�กรที่เกี่ยวข,องกับการท(องเท่ียว ดังมี
รายละเอียดต(อไปนี้  
   แผนยุทธศาสตร�ด�านการท#องเท่ียวของกลุ#มจังหวัดภาคกลางตอนล#าง 2 เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

1. แผนกลยุทธ�ด,านการตลาดในการเข,าสู(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปR 
พ.ศ. 2556-2559 กําหนดกลยุทธ�สําคัญไว, 4 กลยุทธ�ด,วยกันคือ 1) ส(งเสริมภาพลักษณ�ประเทศไทยให,
เป8นศูนย�กลางความเชื่อมโยงทางการท(องเท่ียวในภูมิภาค 2) ส(งเสริมการท(องเท่ียวเชื่อมโยงในภูมิภาค 
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3) ส(งเสริมการตลาดท(องเท่ียวในภูมิภาคภายใต,กรอบความร(วมมือระหว(างประเทศ และ4) เสริมสร,าง
ความสามารถในการแข(งขันด,านการตลาดท(องเท่ียว 

2. แนวทางการส(งเสริมตลาดการท(องเท่ียวมี 5 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้    
2.1 เสริมสร,างภาพลักษณ�ประเทศโดยการสร,างตราสินค,าให,แข็งแกร(งและ

แตกต(างจากคู(แข(งอย(างชัดเจน เน,นการนําส(งภาพลักษณ�เชิงคุณค(าของไทยสู(จิตใจของนักท(องเท่ียว
ด,วยเอกลักษณ�ความเป8นไทย และการสร,างความประทับใจผ(านประสบการณ�ท่ีน(าจดจํา เพ่ือการเป8น
จุดหมายปลายทางท่ีใฝ^ฝ]นของนักท(องเท่ียว  

2.2 เร(งการเติบโตของรายได,ทางการท(องเท่ียวพร,อมท้ังสร,างสมดุลสู(ความยั่งยืน
ทางการท(องเท่ียว 

2.3 ส(งเสริมและสนับสนุนการสร,างสรรค�สินค,าการท(องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ�ของ
ไทยให,เกิดมูลค(า (Value Oriented) ในสินค,าและบริการท่ีสามารถเข,าถึงจิตใจและสร,างประสบการณ�
ร(วมแก(นักท(องเท่ียวได,อย(างแท,จริง 

2.4 บูรณาการการทํางานอย(างสร,างสรรค�และพัฒนาเครือข(ายภาคี ท้ังภายใน
และภายนอกอุตสาหกรรมการท(องเท่ียว รวมท้ังการประสานความร(วมมือเชิงยุทธศาสตร�กับพันธมิตร
คู(ค,า (Strategic Partners) และกระชับความสัมพันธ�กับผู,มีส(วนได,ส(วนเสีย (Stakeholders) 

2.5 เสริมสร,างความร(วมมือด,านการท(องเที่ยวระหว(างประเทศ (Thailand 
and Beyond) เปลี่ยนคู(แข(งขันเป8นคู(ค,าเพ่ือขยายโอกาสทางการตลาดและรองรับการเข,าสู(ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือส(งเสริมให,ประเทศไทยเป8นท้ังจุดเริ่มต,น (Entry) และจุดส(งท,าย (Exit) ในการ
เดินทางมาท(องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน  

3. แนวทางการบริหารจัดการองค�กร ประกอบด,วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
3.1 พัฒนาข,อมูลเชิงยุทธศาสตร�ด,านการท(องเท่ียว เพ่ือให,การท(องเท่ียวแห(ง

ประเทศไทยเป8นศูนย�กลางปฏิบัติการอัจฉริยะด,านการท(องเท่ียว (Intelligence Center) และเป8น
สถาบันชั้นนําด,านการตลาดการท(องเท่ียว (TAT Academy) ในภูมิภาคอาเซียน พร,อมท้ังผลักดันให,มี
การดําเนินงานเชิงรุกในการกําหนดทิศทางด,านการท(องเท่ียวของประเทศและการวางแผนกลยุทธ�เพ่ือ
รับมือความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ 

3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศองค�กรและการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล รวมท้ังการลดระยะเวลาและข้ันตอนการทํางานให,คล(องตัวมากข้ึน มีประสิทธิภาพ 
โปร(งใส ควบคุม และตรวจสอบได, 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังปรับเปลี่ยน
วิธีคิด (Mindset) เสริมสร,างค(านิยมองค�กร TAT’ Spirits ควบคู(ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต(อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล,อม เพ่ือมุ(งสู(การเป8นองค�กรชั้นนําท่ีมีความสําคัญระดับประเทศ (National 
Significance) 

3.4 มุ(งเน,นการสร,างมูลค(าเพ่ิมและบริหารจัดการทรัพย�สินท่ีอยู( ในความ
ครอบครองของการท(องเท่ียวแห(งประเทศไทยให,เกิดประโยชน�สูงสุดท้ังในด,านมูลค(าและคุณค(า  
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  2.4 ผลการวิเคราะห� SWOT และ TOWS 
   จากการศึกษาเอกสารข,อมูลทางการท(องเท่ียวในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 
ผู,วิจัยนํามาวิเคราะห� SWOT ทางการท(องเท่ียวและการสื่อสารทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปด,วย จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ(อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) สรุปได, ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห� SWOT 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

1. มีท่ีตั้งเชิงยุทธศาสตร�เหมาะสมเป8นศูนย�กลางการ 
   ท(องเท่ียวของอาเซียน 
2. มีแหล(งท(องเท่ียวและข,อมูลทางการท(องเท่ียวเชิง 
   วัฒนธรรมท่ีมีคุณค(ามีประวัติศาสตร�อันยาวนาน  
   400 ปR ตั้งแต(สมัยอยุธยา  
3. เป8น Gateway สู(การท(องเท่ียวภาคต(าง ๆ และ 
   การท(องเท่ียวไร,พรมแดนใน 10 ประเทศกลุ(มอาเซียน 
4.  เป8นศูนย�กลางข,อมูลการท(องเท่ียวกลุ(ม    
    จังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2  

จุดอ#อน (Weaknesses) 
 

1. ขาดแผนยุทธศาสตร�เพ่ือพัฒนาการท(องเท่ียวอย(าง 
    ยั่งยืน 
2. ขาดแผนการตลาดเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับแหล(ง     
    ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
3. ขาดสื่อทางการตลาดเพ่ือสนับสนุนการขายแหล(ง 
    ท(องเท่ียววัฒนธรรม 
4. ขาดคณะกรรมการบริหารจัดการด,านการสื่อสาร 
    ทางการตลาด 

โอกาส (Opportunities) 
 

1. มีโอกาสเป8นศูนย�กลางการท(องเท่ียวเชิง 
   วัฒนธรรมของอาเซียน  
2. มีโอกาสเป8นแหล(งท(องเท่ียวของศิลปะอยุธยา 
3. การเปbดจุดผ(อนปรนพิเศษด(านสิงขร ทําให,โอกาส 
   ท่ีนักท(องเท่ียวจะเดินทางเข,ามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
4. เป8นพ้ืนท่ีติดต(อเส,นทางกาญจนบุรี-ทวาย 
5. ได,รับการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ 
6. พฤติกรรมของนักท(องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไป ตลอดจน 
   การเข,าสู(สังคมผู,สูงอายุของประเทศไทย ทําให, 
   นักท(องเท่ียวหันมาสนใจแหล(งท(องเท่ียว 
   เชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง มากข้ึน 
7. การเกิดเทคโนโลยีใหม( ทําให,โอกาสในการเข,าถึง 
   ข,อมูลทางการท(องเท่ียวง(าย สะดวก รวดเร็วข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
 

1. มีคู(แข(งทางการตลาดในภาคเหนือซ่ึงมีวัฒนธรรม 
    ล,านนา ภาคอีสานซ่ึงมีวัฒนธรรมอีสาน และ 
    ภาคใต,ท่ีมีวัฒนธรรมศรีวิชัย 
2. คู(แข(งทางการตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
3. เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีความถดถอย   
    หรือเกิดวิกฤต 
4. มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช(น พายุโซนร,อนและ 
    คลื่นพายุหมุน  
 
 

 
                ผลการวิเคราะห� TOWS 
                 ผลจากการวิเคราะห�โดยใช,ตารางโทว� (TOWS Matrix) ซ่ึง TOWS ประกอบไปด,วย
อุปสรรค (Threats: T) โอกาส (Opportunity: O) จุดอ(อน (Weakness: W) และจุดแข็ง 
(Strengths: S) เพ่ือกําหนดกลยุทธ�ในการสื่อสารทางการตลาด สรุปได,ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8  กลยุทธ�การสื่อสารทางการตลาด 

ปWจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปWจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) ภายใน 
1. มีข,อมูลทางการท(องเท่ียว 
    เชิงวัฒนธรรมท่ีมีความเป8นมา 
    ยาวนานอยู(ในพ้ืนท่ีมาก 
2. เป8นศูนย�กลางข,อมูลการ 
    ท(องเท่ียวกลุ(มจังหวัดภาคกลาง 
    ตอนล(าง 2  
   
 

จุดอ#อน (Weaknesses) ภายใน 
1. ชุมชนขาดความรู,ความเข,าใจเรื่อง 
   การส่ือสารทางการตลาด 
2. การส่ือสารทางการตลาดมีน,อย  
   ไม(ครอบคลุมกลุ(มเปcาหมาย 
3. ช(องทางการส่ือสารน,อย 
4. สารท่ีส่ือออกไปเป8นการเชิญชวนเข,า 
   ร(วมกิจกรรมมากกว(าการส่ือสาร 
    ทางการตลาด 
5. ผู,รับสารยังขาดข,อมูลด,านการ 
   ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
6. ขาดคณะกรรมการบริหารจัดการด,าน 
    การส่ือสารทางการตลาด 

โอกาส (Opportunities) ภายนอก 
1. การเกิดเทคโนโลยีใหม( ทําให,โอกาส  
   ในการเข,าถึงข,อมูลทางการท(องเท่ียว 
   ง(าย สะดวก รวดเร็วขึ้น 
2. พฤติกรรมของนักท(องเท่ียวท่ี 
   เปล่ียนไป และการเข,าสู(สังคม 
   ผู,สูงอายุของไทยทําให,นักท(องเท่ียว 
   หันมาสนใจแหล(งท(องเท่ียวเชิง 
   วัฒนธรรมประเภทวัด วัง มากขึ้น 
3. มีโอกาสเป8นศูนย�กลางการท(องเท่ียว 
   เชิงวัฒนธรรมของอาเซียน  

SO (จุดแข็งภายในกับโอกาสภายนอก) 
1. การเป8นศูนย�ข,อมูลการ 
   ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ 
   อาเซียน  
2. มีช(องทางการส่ือสาร และส่ือท่ี 
   หลากหลายเพ่ิมขึ้น โดยใช, 
   เทคโนโลยีใหม( 
3. มีการส่ือสารทางการตลาด 
   ท(องเท่ียวครอบคลุม 
   กลุ(มเปcาหมาย  

WO (จุดอ(อนภายในกับโอกาส
ภายนอก) 
1. สร,างความรู,ความเข,าใจเรื่อง 
   การส่ือสารทางการตลาดให,กับ 
   ชุมชนในแหล(งท(องเท่ียว 
2. เพ่ิมช(องทางการส่ือสารทางการ 
    ตลาดท่ีหลากหลาย 
3.  ขยายการส่ือสารทางการตลาด 
     ให,ครอบคลุมกลุ(มเปcาหมาย      
4. จัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
    การส่ือสารทางการตลาดใน 
    แหล(งท(องเท่ียว 

อุปสรรค (T) ภายนอก 
1. เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมี 
    ความถดถอยหรือเกิดวิกฤต 
2. คู(แข(งทางการตลาดในภูมิภาค 
    อาเซียน 
3. มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช(น พายุ 
   โซนร,อนและคล่ืนพายุหมุน  

ST(จุดแข็งภายในกับอุปสรรค
ภายนอก) 
1.  ส(งเสริมการขายให,เหมาะกับ
ภาวะเศรษฐกิจ 
2. จัดกิจกรรมทางการท(องเท่ียวใน 
   พ้ืนท่ีและมีการโฆษณา    
  ประชาสัมพันธ�ให,ครอบคลุมกลุ(ม      
  นักท(องเท่ียว 
 

WT (จุดอ(อนภายในกับอุปสรรภายนอก) 
1. หน(วยงานภาครัฐและชุมชนควร
ร(วมมือกันจัดกิจกรรมส(งเสริมการตลาด  
การประชาสัมพันธ�แหล(งท(องเท่ียวให,
เป8นท่ีรู,จักอย(างกว,างขวางโดยเลือกใช,ส่ือ
ท่ีเหมาะสม 

 
   ผลจากการวิเคราะห� SWOT ทางการท(องเท่ียวและการสื่อสารทางการตลาด พอ
สรุปได,ว(า กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 มีจุดแข็งท่ีสําคัญในเรื่องท่ีตั้งท่ีเหมาะสมเป8นศูนย�กลางการ
ท(องเที่ยวของอาเซียน มีแหล(งท(องเที่ยวและข,อมูลทางการท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค(ามี
ประวัติศาสตร�อันยาวนาน เป8นศูนย�กลางของการท(องเที่ยวในภูมิภาคต(าง ๆ ในขณะเดียวกันก็มี
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จุดอ(อนในเชิงการท(องเที่ยวอย(างยั่งยืน ขาดแผนพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดแหล(งในแหล(ง
ท(องเท่ียว แต(กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(างนับว(ามีโอกาสสําคัญๆ ในการพัฒนาการท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เช(น โอกาสในการเป8นศูนย�กลางการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอาเซียน มีโอกาสเป8น
แหล(งท(องเท่ียวของศิลปะอยุธยา  และการพัฒนาตลาดการท(องเท่ียวโดยใช,เทคโนโลยีใหม( ๆ สําหรับ
อุปสรรคทางการท(องเท่ียวคือ การมีคู(แข(งทางการตลาดการท(องเที่ยวในภูมิภาคและอาเซียน และ
อุปสรรคด,านป]ญหาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกท่ีมีความถดถอย และป]ญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ท่ีส(งผลกระทบกับการท(องเท่ียว  
   ผลจากการวิเคราะห�ยุทธศาสตร�การสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยใช, TOWS พอสรุปได,ว(า กลุ(มจังหวัดนี้มี       
จุดแข็งสําคัญทางการสื่อสารทางการตลาดในเรื่อง  การมีข,อมูลทางการท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีมี
ความเป8นมายาวนานอยู(ในพ้ืนท่ีมาก มีจุดอ(อนสําคัญในเรื่อง ชุมชนขาดความรู,ความเข,าใจเรื่องการ
สื่อสารทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดมีน,อย ไม(ครอบคลุมกลุ(มเปcาหมายช(องทางการสื่อสาร 
เนื้อหาสารท่ีสื่อออกไปมีน,อยและขาดคณะกรรมการบริหารจัดการด,านการสื่อสารทางการตลาด 
สําหรับโอกาสสําคัญในการสื่อสารทางการตลาดคือ การเกิดเทคโนโลยีใหม( ทําให,โอกาส ในการเข,าถึง
ข,อมูลทางการท(องเท่ียวง(าย สะดวก รวดเร็วข้ึน และอุปสรรคคือ เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมี
ความถดถอยหรือเกิดวิกฤต และมีคู(แข(งทางการตลาดในภูมิภาคอาเซียน มีจุดแข็งภายในกับโอกาส
ภายนอกท่ีสําคัญคือการเป8นศูนย�ข,อมูลการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอาเซียน มีช(องทางการสื่อสาร 
และสื่อท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น โดยใช,เทคโนโลยีใหม( และมีการสื่อสารทางการตลาดท(องเที่ยวท่ี
ครอบคลุมกลุ(มเปcาหมาย มีจุดอ(อนภายในกับโอกาสภายนอกท่ีสําคัญคือ การสร,างความรู,ความเข,าใจ
เรื่องการสื่อสารทางการตลาดให,กับชุมชนในแหล(งท(องเท่ียว การเพ่ิมช(องทางการสื่อสารทางการตลาดท่ี
หลากหลายให,ครอบคลุมกลุ(มเปcาหมาย และเพิ่มสาระสําคัญของสาร รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียว สําหรับจุดแข็งภายในกับอุปสรรคภายนอก คือ 
ส(งเสริมการขายให,เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจและจัดกิจกรรมทางการท(องเท่ียวในพ้ืนท่ีและมีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ�ให,ครอบคลุมกลุ(มนักท(องเที่ยว และมีจุดอ(อนภายในกับอุปสรรภายนอกท่ีสําคัญคือ
หน(วยงานภาครัฐและชุมชนควรร(วมมือกันจัดกิจกรรมส(งเสริมการตลาด  การประชาสัมพันธ�แหล(ง
ท(องเท่ียวให,เป8นท่ีรู,จักอย(างกว,างขวางโดยเลือกใช,สื่อท่ีเหมาะสม 
 3. ผลจากการสัมภาษณ�   
               ผลจากการสัมภาษณ�นักท(องเท่ียว ประชาชน และผู,เก่ียวข,องในแหล(งท(องเท่ียว รวม
ท้ังสิ้น 30 คนได,ข,อสรุปสําคัญเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทวัด วัง ดังนี้ 

3.1 สภาพการส่ือสารทางการตลาด หากพิจารณาตามองค�ประกอบของการสื่อสาร
ทางการตลาด ท่ีประกอบไปด,วย ผู,ส(งสาร ผู,รับสาร ข(าวสาร และช(องการสื่อสาร พบว(า แหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 มีผู,ส(งสารซ่ึงส(วนใหญ(เป8นแหล(งท(องเท่ียวเอง 
เช(น วัด ชุมชนและหน(วยงานท่ีสนับสนุนการท(องเที่ยวภาครัฐยังไม(ได,เข,ามามีส(วนร(วมหรือให,การ
สนับสนุนมากนัก สารท่ีสื่อออกไปเป8นการประชาสัมพันธ� เชิญชวนให,เข,าร(วมกิจกรรมท่ีแหล(งท(องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมจัดข้ึน ช(องทางการสื่อสารยังมีน,อยทําให,ข,อมูลข(าวสารที่สื ่อยังกลุ(มเปcาหมายคือ
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นักท(องเท่ียวยังไม(ท่ัวถึง และยังขาดสื่อท่ีใช,ในการสื่อสารไปยังนักท(องเท่ียวชาวต(างชาติ ดังข,อมูลท่ีได,
จากการสัมภาษณ� 

3.1.1 ผู,ส(งสาร ผลจากการสัมภาษณ� พบว(า แหล(งท(องเที่ยวเป8นผู,ทําหน,าท่ี
ประชาสัมพันธ� สื่อสารไปยังนักท(องเท่ียว โดยส(วนใหญ(ใช,งบประมาณของแหล(งท(องเท่ียวเอง เช(น เงิน
ของวัด นักท(องเท่ียวเดินทางมาท(องเท่ียวเอง เพราะรู,จักแหล(งท(องเท่ียว ไม(ใช(เพราะสารท่ีสื่อออกไป 

3.1.2 สาระของสาร  ข,อมูลท่ีได,จากสัมภาษณ�พบว(า สารท่ีแหล(งท(องเท่ียวสื่อสาร
ออกไปยังมีน,อย  ไม(ครอบคลุมกลุ(มนักท(องเท่ียว เนื้อหาสารเน,นเรื่องการเข,าร(วมกิจกรรมในวันสําคัญ
ต(าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามากกว(าการให,ข,อมูลเก่ียวกับแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง  
และแหล(งท(องเท่ียวบางแห(ง ขาดการสื่อสารข,อมูลไปยังกลุ(มนักท(องเท่ียว ดังข,อมูลจากการสัมภาษณ� 
    “น(าจะใช,สื่ออินเทอร�เน็ต ลงข,อมูล ประวัติความเป8นมามากข้ึน ควรเพ่ิม
ข(าวสารว(าจะจัดกิจกรรมอะไรบ,าง ในช(วงไหน”  

3.1.3 ช(องทางการสื่อสาร พบว(า แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง มี
ช(องทางการสื่อสารท่ียังจํากัด ส(วนใหญ(ทราบข,อมูลจากปcายประชาสัมพันธ�หรือปcายบอกทางท่ีมีอยู( 
ไม(มาก หรือใช,วิธีการบอกต(อกันแบบปากต(อปาก หรือค,นหาจากอินเทอร�เน็ตดังข,อมูลท่ีได,จากการ
สัมภาษณ� ดังท่ีผู,ให,สัมภาษณ� ระบุ 
     “เรื่องการประชาสัมพันธ�ยังเงียบๆ นะ ไม(ค(อยรู,ข,อมูล ข(าวสาร ท่ีมาเพราะ
มาเองเพ่ือนบอกต(อ ๆ กันมา” 
     “มาร(วมกิจกรรมของวัดในวันสําคัญ ๆ ทุกปR ส(วนใหญ(ก็มากับครอบครัว”   
     “สื่อท่ีใช,มีไม(มาก เห็นจากปcายบอกทาง ปcายประชาสัมพันธ� บางแห(งปcายก็
ไม(ค(อยชัด หาไม(เจอ” 
     “ตอนขับรถมาก็หลงเหมือนกัน เพราะหาปcายวัดไม(เจอน(าจะทําปcายไว,ต้ังแต(
ตรงทางเข,าให,ชัดเจน เป8นปcายใหญ(ๆ หน(อย”     
     “สื่อท่ีเห็นใช,ก็มีการข้ึนปcายงาน เทศกาล อย(างอ่ืนยังไม(ค(อยมี เว็บไซต�ของ                        
วัดยังไม(มี แต(ชาวบ,านเขารู,กันเอง บอกต(อ ๆ กัน เช(น ทุกวันอังคารเขาจะมากันตอนเย็น หรือ
นักท(องเท่ียวท่ีมาจากต(างถ่ิน พอเขามาเห็นก็บอกต(อกัน” 
     “ผมมาเองครับ รู,จักวัดนี้อยู(แล,ว พอช(วงวันหยุดก็จะแวะมาครับแต(เรื่องการ
ประชาสัมพันธ� ผมว(ายังไม(มี ยังน,อยไป”   

3.1.4 ผู,รับสาร พบว(า ผู,ท่ีเดินทางมาท(องเที่ยวในแหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทวัด วัง เป8นนักท(องเท่ียวกลุ(มเดิมหรือกลุ(มตลาดเก(า (Re Visitors) โดยเดินทางมาท(องเท่ียว
เพราะรู,จักแหล(งท(องเที่ยวอยู(แล,ว หรือเนื่องจากความประทับใจ ดังข,อมูลที่ได,จากการสัมภาษณ�       
มีช(องทางการสื่อสารท่ียังจํากัด ส(วนใหญ(ทราบข,อมูลจากปcายประชาสัมพันธ�หรือปcายบอกทางท่ีมีอยู( 
     “มากับครอบครัว มาทุกปR เพราะมีญาติอยู(ท่ีนี่ ชอบเมืองไทยมาก”  
     “มากับเพ่ือนท่ีเป8นคนไทย ชอบหัวหินมาก และเมืองไทยสวย” 
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3.2 ปWญหาอุปสรรคของการส่ือสารทางการตลาด 
                   ผลจากการสัมภาษณ� พบว(า ป]ญหาสําคัญของการสื่อสารทางการตลาดคือ ขาด
ผู,ทําหน,าท่ีประชาสัมพันธ� ส(วนใหญ(เป8นบทบาทของแหล(งท(องเท่ียวเองในการทําหน,าท่ีประชาสัมพันธ� 
ซ่ึงวัดมีข,อจํากัดในเรื่องผู,รับผิดชอบและการจัดทําสื่อต(าง ๆ รวมถึงสื่อออนไลน� สื่อท่ีใช,มีน,อย เช(นปcาย
บอกทางและปcายประชาสัมพันธ� บางแห(งปcายบอกทางไม(ชัดเจน มีน,อย สังเกตยาก ป]ญหาอุปสรรค
ของการสื่อสารทางการตลาดคือ ขาดผู,รับผิดชอบ และยังขาดการสนับสนุนจากหน(วยงานรวมถึง
ชุมชนในเรื่องการสื่อสารทางการตลาด นอกจากนั้น ยังพบป]ญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาถนนท่ีทําให,
เส,นทางการเดินทางเข,าถึงวัดไม(สะดวก เดินทางลําบาก เช(น กรณีแหล(งท(องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร  ทําให,ประชาชนและนักท(องเท่ียวเดินทางมาท่ีวัดลดลงอย(างมาก ท้ัง ๆ ท่ี เป8นวัดท่ี
มีความสําคัญมาต้ังแต(อดีต ดังข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ� 
   “ใช,เงินของวัดท้ังหมด ทางวัดจัดหาเอง ปcายต(าง ๆ ก็จ,างเขาทํา ชาวบ,านเขายัง
ไม(ได,เข,ามาช(วยในส(วนนี้ แต(เขามาร(วมกิจกรรม ทําบุญ สวดมนต�” 
   “แต(ก(อนคนมาเท่ียวเยอะ รวมท้ังนักเรียนนักศึกษา เด๋ียวนี้มาลําบาก เวลา เดินทาง
ต,องอ,อมไปยูเทิร�นไกล ลําบากมาก คนเลยไม(ค(อยมากัน”    

3.3 แนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด ผลท่ีได,จากการสัมภาษณ� พบว(า ผู,ให,
สัมภาษณ�ซ่ึงเป8นนักท(องเท่ียวเสนอแนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในเรื่องช(องทางการสื่อสาร
ว(า สื่อท่ีใช,ควรหลากหลายมากข้ึน ในเรื่องนี้นักท(องเท่ียวท่ีเดินทางมาท(องเท่ียวเสนอแนะว(า ควรเพ่ิม
ช(องทางการสื่อสารโดยใช,สื่อที่หลากหลาย และประชาสัมพันธ�ให,กว,างขวางขึ้น ครอบคลุมกลุ(ม
นักท(องเท่ียวมากข้ึน รวมถึงนักท(องเท่ียวชาวต(างชาติ และควรใช,สื่ออินเทอร�เน็ต เช(น เฟสบุค เว็บเพจ
ของแหล(งท(องเท่ียว ควรเพ่ิมปcายบอกทางที่ชัดเจนในบางจุดบนเส,นทางที่ใช,เดินทางไปยังแหล(ง
ท(องเท่ียว และควรมีผู,ให,ข,อมูลทางการท(องเท่ียว เช(น มัคคุเทศก�อยู(ในแหล(งท(องเท่ียวสําคัญ ๆ 
   “ควรทําสื่อเพ่ิม ให,สื่อหลากหลายข้ึน และใช,อินเทอร�เน็ตให,มีข,อมูลในอินเทอร�เน็ต
มาก ๆ  หน(อย เพราะหาง(าย สะดวกรวมท้ังข,อมูลของวัด และต,องประชาสัมพันธ�ให,คนรู,เวลาวัดจัดกิจกรรม” 
   “คราวก(อนก็ไม(ได,มา มารู,จากเพ่ือนว(า อ,าว เขาจัดไปแล,ว เสียดายมาก น(าจะ
ประชาสัมพันธ�ให,มาก ๆ หน(อย”      
   ผลท่ีได,จากการสัมภาษณ�นักท(องเท่ียว ประชาชน และผู,เก่ียวข,องในพ้ืนท่ี พอจะ
สรุปได,ว(า สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของกลุ(มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล(าง 2 ยังมีการสื่อสารไปยังกลุ(มเปcาหมายน,อย เนื่องจากขาดผู,ทําหน,าที่ประชาสัมพันธ�อย(าง
ชัดเจน สื่อท่ีใช,ยังไม(หลากหลาย และไม(ครอบคลุมกลุ(มนักท(องเท่ียว โดยแนวทางแก,ป]ญหาในเรื่องนี้
คือ การเพ่ิมสื่อหรือช(องทางการประชาสัมพันธ�ให,กว,างขวางมากข้ึน ใช,สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม(ใน
การสื่อสารทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน ควรเพ่ิมเนื้อหาสาระของสารในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให,
มากข้ึน และควรมีผู,รับผิดชอบการให,ข,อมูลด,านการท(องเท่ียวในแหล(งท(อเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง    

4. ผลจากการสอบถาม 
                 ผลการวิเคราะห�ข,อมูลสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทวัด วังในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ท่ีได,จากแบบสอบถามนักท(องเท่ียวซ่ึงแบ(งออกเป8น 
4 ตอน มีดังต(อไปนี้  
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  ตอนท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไปของผู,ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การรับรู,แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
  ตอนท่ี 3 สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข,อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 

  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 9 ความถ่ีและร,อยละของผู,ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ 
 

ข,อมูลท่ัวไป ความถ่ี  ร,อยละ 

เพศ   
ชาย                                                         109 43.95 
หญิง 139 56.05 

อายุ   
20 ปR หรือน,อยกว(า 20 ปR 9 3.63 
21 - 30 ปR 57 22.98 
31 - 40 ปR 73 29.44 
41 – 50  ปR 52 20.97 
51 – 60 ปR 32 12.90 
มากกว(า 60 ปRข้ึนไป 25 10.08 

อาชีพ   
รับราชการ 46 18.55 
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 8 3.23 
พนักงานบริษัทเอกชน 55 22.18 
ประกอบธุรกิจส(วนตัว/ค,าขาย 96 38.71 
รับจ,าง 23 9.27 
อ่ืน ๆ  20 8.06 

 

  จากตารางท่ี 9 พบว(า นักท(องเท่ียวตอบแบบสอบถามเป8นหญิง ร,อยละ 56.05 เป8นชาย 
ร,อยละ 43.95 มีอายุ 31-40 ปRมากท่ีสุด (ร,อยละ 29.44) รองลงมามีอายุ 21-30 ปR (ร,อยละ 22.98) มี
อายุ 41-50 ปR ร,อยละ 20.97 มีอายุ 51-60 ปR ร,อยละ 12.90 มีอายุมากกว(า 60 ปRข้ึนไป ร,อยละ 
10.08 และมีอายุ 20 ปRหรือน,อยกว(า ร,อยละ 3.63 ตามลําดับ ประกอบอาชีพธุรกิจส(วนตัวหรือค,าขาย
มากท่ีสุด (ร,อยละ 38.71) รองลงมาเป8นพนักงานบริษัทเอกชน (ร,อยละ 22.18) รับราชการร,อยละ 
18.55 อาชีพรับจ,าง ร,อยละ 9.27 และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (เช(น แม(บ,าน นักศึกษา) ร,อยละ 8.06 
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ตารางท่ี 10 ความถ่ีและร,อยละของผู,ตอบแบบสอบถามจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ข,อมูลท่ัวไป ความถ่ี  ร,อยละ 
ภูมิลําเนา   

ไม(ระบุ 1 2.02 
กรุงเทพมหานคร. 69 27.82 
ชุมพร 10 4.03 
เชียงราย 3 1.21 
นครปฐม 17 6.85 
นครราชสีมา 2 0.81 
นครสวรรค� 11 4.44 
นนทบุรี 18 7.26 
ประจวบคีรีขันธ� 1 0.40 
พังงา 5 2.02 
พิษณุโลก 12 4.84 
เพชรบุรี 32 12.90 
แพร( 2 0.81 
มุกดาหาร 1 0.40 
ร,อยเอ็ด 3 1.21 
ราชบุรี 12 4.84 
ลําปาง 1 0.40 
ลําพูน 2 0.81 
สงขลา 2 0.81 
สตูล 2 0.81 
สมุทรปราการ 6 2.42 
สมุทรสงคราม 13 5.24 
สมุทรสาคร 9 3.63 
สุพรรณบุรี 6 2.42 
สุราษฎร�ธานี 2 0.81 
อุดรธานี 1 0.40 
อุบลราชธานี 1 0.40 
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  จากตารางท่ี 10 พบว(า นักท(องเท่ียวมีภูมิลําเนาอยู(ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด (ร,อยละ 
27.82) รองลงมาคือ เพชรบุรี (ร,อยละ 12.90) และนนทบุรี (ร,อยละ 7.26) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11 ความถ่ีและร,อยละของผู,ตอบแบบสอบถามจําแนกตามวัตถุประสงค�ในการเดินทาง

มาท(องเท่ียว วัด วัง (ตอบมากกว(า 1 ข,อ)  

วัตถุประสงค�ของการเดินทาง จํานวน (คน) ร,อยละ 
มาชมความงดงามทางด,านศิลปะ วัฒนธรรม 109 45.42 
มาเรียนรู,ประวัติศาสตร� 93 38.75 
มาสักการะ ขอพร และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา 188 78.33 
มากับคณะ/ทัวร� 9 3.75 
มาท(องเท่ียว/พักผ(อน  52 21.67 
อ่ืน ๆ  15 6.25 

 
  จากตารางท่ี 11 พบว(า นักท(องเท่ียวส(วนใหญ(เดินทางมาท(องเท่ียวยังแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วังมีวัตถุประสงค�เพ่ือมาสักการะ ขอพร และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา (ร,อยละ 
78.33) รองลงมามีวัตถุประสงค�เพ่ือมาชมความงามทางด,านศิลปะ วัฒนธรรม (ร,อยละ 45.42) มา
เรียนรู,ประวัติศาสตร� (ร,อยละ 38.75) มาท(องเท่ียวหรือพักผ(อน (ร,อยละ 21.67) มาเพ่ือวัตถุประสงค�อ่ืน ๆ 
(เช(น มาให,อาหารสัตว� มาถ(ายภาพ)  ร,อยละ 6.25 และมากับคณะหรือทัวร� ร,อยละ 3.75 ตามลําดับ  
 ตอนท่ี 2 การรับรู�แหล#งท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง  
 การวิเคราะห�การรับรู,แหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในกลุ(มภาคกลาง
ตอนล(าง 2 จําแนกเป8น 2 ด,านคือ สภาพการรับรู,แหล(งท(องเท่ียว และช(องทางการรับรู,แหล(งท(องเท่ียว 
ผู,วิจัยได,วิเคราะห�จากค(าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําผลท่ีได,
จากการวิเคราะห�มาเปรียบเทียบกับเกณฑ�ของเบสท�แล,วแปลผล ผลจากการวิเคราะห�ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 12-14  
 
ตารางท่ี 12 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู,แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง                                                                                                                              
                                                                                                                  (n=248) 

   การรับรู,แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง Mean S.D. ระดับ 
สภาพการรับรู,แหล(งท(องเท่ียว 2.57 0.59 ปานกลาง 
ช(องทางการรับรู,แหล(งท(องเท่ียว 2.31 0.44 น,อย 
            ภาพรวม 2.40 0.42 น,อย 
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 จากตารางท่ี 12  พบว(า  สภาพการรับรู,แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังใน 4 
จังหวัด มีการรับรู,แหล(งท(องเท่ียวอยู(ในระดับปานกลาง  มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.40  โดยมีสภาพการรับรู,
แหล(งท(องเท่ียวอยู(ในระดับปานกลาง มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.57 และมีช(องทางการรับรู,อยู(ในระดับน,อย 
ค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.31 
 
ตารางท่ี 13 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู,แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง               

ด,านสภาพการรับรู,แหล(งท(องเท่ียว 
(n=248) 

                สภาพการรับรู,แหล(งท(องเท่ียว Mean S.D. ระดับ 
รู,จักแหล(งท(องเท่ียวประเภทวัด วัง ในจังหวัดเพชรบุรี  3.04 0.84 ปานกลาง 
รู,จักแหล(งท(องเท่ียวประเภทวัด วัง ในจังหวัดสมุทรสาคร 2.24 0.74 น,อย 
รู,จักแหล(งท(องเท่ียวประเภทวัด วัง ในจังหวัดสมุทรสงคราม 2.31 0.81 น,อย 
รู,จักแหล(งท(องเท่ียวประเภทวัด วัง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 2.69 0.82 ปานกลาง 
               รวม 2.57 0.59 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 13 การรับรู,แหล(งท(องเท่ียว พบว(า นักท(องเท่ียวระบุว(า รับรู,แหล(งท(องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� ในระดับปานกลาง มีค(าเฉลี่ย
เท(ากับ 3.04 และค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.69 ตามลําดับ ส(วนแหล(งท(องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม นักท(องเท่ียวมีการรับรู,อยู(ในระดับน,อย มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.31 และ 2.24 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 14 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู,แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง               

ด,านช(องทางการรับรู,แหล(งท(องเท่ียว 
                                                                                                                  (n=248) 
               ช(องทางการรับรู,แหล(งท(องเท่ียว Mean S.D. ระดับ 
อินเทอร�เน็ต 3.19 1.18 ปานกลาง 
วิทยุ โทรทัศน� 2.17 0.71 น,อย 
สื่อสิ่งพิมพ� เช(น นิตยสาร หนังสือพิมพ� 2.03 0.67 น,อย 
แผ(นพับ ใบแทรก 1.65 0.61 น,อย 
ปcายโฆษณา ประชาสัมพันธ� 2.46 0.70 น,อย 
จดหมายตรง (direct mail)  1.52 0.62 น,อย 
คําบอกเล(า เช(น ของญาติ เพ่ือน 3.13 0.78 ปานกลาง 
               รวม 2.31 0.44 น,อย 
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 จากตารางท่ี 14 พบว(า นักท(องเท่ียวมีช(องทางการรับรู,แหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทวัด วังในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยภาพรวมอยู(ในระดับน,อยค(าเฉลี่ยเท(ากับ  2.31 
โดยช(องทางการรับรู,ท่ีมีค(าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ อินเทอร�เน็ต คําบอกเล(า และปcายโฆษณา มี
ค(าเฉลี่ยเท(ากับ 3.19,  3.13  และ 2.46 ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 3 สภาพการส่ือสารทางการตลาดในแหล#งท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง  
 ผลการวิเคราะห�สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด 
วัง ใน 4 จังหวัด จําแนกเป8น 5 ด,าน คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ� การส(งเสริมการขาย การขาย
โดยบุคคล และการตลาดทางตรง ผลจากการวิเคราะห�ดังรายละเอียดในตารางท่ี 15– 19 
 
ตารางท่ี 15 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ประเภทวัด วัง ในภาพรวม 
                                                                                                                 (n=248) 
                การส่ือสารทางการตลาด Mean S.D. ระดับ 
การโฆษณา 2.45 0.54 น,อย 
การประชาสัมพันธ� 2.44 0.59 น,อย 
การส(งเสริมการขาย 2.14 0.53 น,อย 
การขายโดยบุคคล 1.93 0.62 น,อย 
การตลาดทางตรง 1.69 0.67 น,อย 
                ภาพรวม 2.14 0.45 น,อย 

 
 จากตารางท่ี 15 พบว(า มีการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด 
วังในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยภาพรวมอยู(ในระดับน,อย  มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.14 โดยการ
สื่อสารทางการตลาดท่ีมีค(าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ�และการ
ส(งเสริมการขาย มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.45, 2.44 และ 2.14 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 16 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วัง ด,านการโฆษณา 

                                                                                                                (n=248) 
                การโฆษณา   Mean S.D. ระดับ 
ใช,ส่ือโฆษณาแหล(งท(องเท่ียวท่ีหลากหลาย 2.33 0.64 น,อย 
การโฆษณาเข,าถึงกลุ(มนักท(องเท่ียว 2.19 0.60 น,อย 
มีการโฆษณาการจัดงาน เทศกาลในรอบปR  2.44 0.65 น,อย 
มีกิจกรรมโฆษณาท่ีส(งเสริมภาพลักษณ�ของแหล(งท(องเท่ียว 2.52 0.68 ปานกลาง 
การโฆษณาทําให,ท(านสนใจมาแหล(งท(องเท่ียววัด วัง  2.77 0.77 ปานกลาง 
                  รวม 2.45 0.54 น,อย 
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 จากตารางท่ี 16 พบว(า การโฆษณาแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังโดยภาพ
รวมอยู(ในระดับน,อย  มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.45  โดยการโฆษณาทําให,นักท(องเที่ยวสนใจมาเท่ียวมี
ค(าเฉลี่ยสูงสุดเท(ากับ 2.77 รองลงมาคือ  มีกิจกรรมโฆษณาท่ีส(งเสริมภาพลักษณ�ของแหล(งท(องเท่ียว 
ค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.52 
 
ตารางท่ี 17 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ประเภทวัด วัง ด,านการประชาสัมพันธ� 
                                                                                                                 (n=248) 
                 การประชาสัมพันธ� Mean S.D. ระดับ 
1. ประชาสัมพันธ�เพ่ือให,ข,อมูลแหล(งท(องเท่ียวอย(างเพียงพอ 2.21 0.71 น,อย 
2. ประชาสัมพันธ�ให,ข,อมูลแหล(งท(องเท่ียวอย(างสมํ่าเสมอ 2.15 0.67 น,อย 
3. การประชาสัมพันธ�ช(วยให,ท(านมีความรู, ความเข,าใจแหล(ง

ท(องเท่ียวเพ่ิมข้ึน   
2.44 0.84 น,อย 

4. การประชาสัมพันธ�ช(วยให,ท(านรู,สึกในเชิงบวกต(อแหล(ง
ท(องเท่ียวประเภทวัด วัง 

2.97 0.66 ปานกลาง 

                รวม 2.44 0.59 น,อย 

 
 จากตารางท่ี 17  พบว(า การประชาสัมพันธ�แหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด 
วังในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยภาพรวมอยู(ในระดับน,อย มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.44 โดยการ
ประชาสัมพันธ�ช(วยให,นักท(องเท่ียวรู,สึกในเชิงบวกต(อแหล(งท(องเท่ียวประเภทวัด วัง มีค(าเฉลี่ยสูงสุด
เท(ากับ 2.97 รองลง มาคือ การประชาสัมพันธ�ช(วยให,นักท(องเที่ยวมีความรู, ความเข,าใจแหล(ง
ท(องเท่ียวเพ่ิมข้ึน มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.44) 
 
ตารางท่ี 18 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมประเภทวัด วัง ด,านการส(งเสริมการขาย 
                                                                                                                 (n=248) 
                การส(งเสริมการขาย  Mean S.D. ระดับ 
วัดมีกิจกรรมกระตุ,น ส(งเสริมการท(องเท่ียว 2.25 0.65 น,อย 
ชุมชน/หน(วยงานภาครัฐ มีกิจกรรมกระตุ,นการมาท(องเท่ียว 2.11 0.56 น,อย 
องค�กร/ภาคเอกชนมีส(วนร(วมในกิจกรรมการท(องเท่ียว 2.06 0.51 น,อย 
มีกิจกรรมส(งเสริมการท(องเท่ียวอย(างเพียงพอ 2.13 0.59 น,อย 
                รวม 2.14 0.53 น,อย 
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 จากตารางท่ี 18 พบว(า การส(งเสริมการขายแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง
ในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยภาพรวมอยู(ในระดับน,อย  มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.14 โดยท่ีวัดมี
กิจกรรมกระตุ,น ส(งเสริมการท(องเท่ียวมีค(าเฉลี่ยสูงสุด มีค(าเฉลี่ย 2.25 รองลงมาคือ มีกิจกรรมส(งเสริม
การท(องเท่ียวอย(างเพียงพอ มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.13 
 
ตารางท่ี 19  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมประเภทวัด วัง ด,านการขายโดยบุคคล 
                                                                                                                  (n=248) 

                การขายโดยบุคคล Mean S.D. ระดับ 
แหล(งท(องเท่ียวมีเจ,าหน,าท่ีคอยแนะนําแก(นักท(องเท่ียว 2.00 0.73 น,อย 
มีเจ,าหน,าท่ีคอยให,ความรู,กับนักท(องเท่ียว 1.90 0.67 น,อย 
มีเจ,าหน,าท่ีเชิญชวนให,นักท(องเท่ียวมาเท่ียว    1.88 0.61 น,อย 
ชุมชนมีส(วนร(วมในการแนะนํา เชิญชวนให,นักท(องเท่ียวมาเท่ียว    1.94 0.63 น,อย 
                 รวม 1.93 0.62 น,อย 

 
 จากตารางท่ี 19 พบว(า การขายโดยบุคคลในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง
ในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยภาพรวมอยู(ในระดับน,อย มีค(าเฉลี่ย 1.93 โดยท่ีแหล(ง
ท(องเท่ียวมีเจ,าหน,าท่ีคอยแนะนําแก(นักท(องเท่ียวมีค(าเฉลี่ยสูงสุด มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.00 รองลงมาคือ 
ชุมชนมีส(วนร(วมในการแนะนํา เชิญชวนให,นักท(องเท่ียวมาเท่ียว มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.13 
 
ตารางท่ี 20  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมประเภทวัด วัง ด,านการตลาดทางตรง 
                                                                                                                  (n=248) 

                การตลาดทางตรง Mean S.D. ระดับ 
แหล(งท(องเท่ียวติดต(อเชิญชวนโดยตรงกับนักท(องเท่ียวเพ่ือให,
เดินทางมาท(องเท่ียว 

1.61 0.70 น,อย 

ใช,สื่อต(างๆ ให,นักท(องเท่ียวเดินทางมาเท่ียว 1.70 0.68 น,อย 
การสื่อสารระหว(างแหล(งท(องเท่ียวและนักท(องเท่ียวเป8นไปด,วย
ความรวดเร็ว 

1.71 0.69 น,อย 

การสร,างความสัมพันธ�ระหว(างแหล(งท(องเท่ียวและนักท(องเท่ียว
เป8นไปด,วยดี มีความยืดหยุ(น 

1.74 0.71 น,อย 

                 รวม 1.69 0.67 น,อย 
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 จากตารางท่ี 20 พบว(า การตลาดทางตรงในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง
ในกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 โดยภาพรวมอยู(ในระดับน,อย มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 1.69 โดยท่ีการสร,าง
ความสัมพันธ�ระหว(างแหล(งท(องเที่ยวและนักท(องเที่ยวเป8นไปด,วยดี มีความยืดหยุ(น มีค(าเฉลี่ย
สูงสุดเท(ากับ 1.74 รองลงมาคือ การสื่อสารระหว(างแหล(งท(องเท่ียวและนักท(องเท่ียวเป8นไป
ด,วยความรวดเร็ว มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 2.13 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาดในแหล#ง
ท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นและข,อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาด
ในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ใน 4 จังหวัดท่ีสําคัญคือ การประชาสัมพันธ�ยังมีน,อย ไม(
หลากหลาย ควรมีการแทรกปcายสัญลักษณ�การท(องเท่ียวแนะนําจากถนนหลักให,ชัดเจนและมีจํานวน
มากกว(านี้ ควรเพ่ิมการโฆษณา การประชาสัมพันธ�  ผ(านสื่อทีวี ควรมีการประชาสัมพันธ�แบบการบอก
เล(าเรื่องราว (Story Telling) เช(น เรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร� โดยใช,สื่ออินเทอร�เน็ต เช(นเฟสบุค
(Facebook)  และควรมีการประชาสัมพันธ�กิจกรรมประจําปR 
 
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด 

1. หลักการและแนวคิดทฤษฎี 
                 รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ท่ี
ผู,วิจัยสร,างข้ึนอาศัยหลักการ แนวคิด และทฤษฏีดังนี้ 

1.1 แนวคิดการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีต,องคํานึงถึงลักษณะและหลักการของการ
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม องค�ประกอบของการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในด,านต(าง ๆ ได,แก( 
องค�ประกอบด,านแหล(งท(องเท่ียวทางวัฒนธรรม องค�ประกอบด,านกระบวนการการศึกษาสิ่งแวดล,อม 
องค�ประกอบด,านธุรกิจท(องเท่ียว องค�ประกอบด,านการตลาดท(องเท่ียว องค�ประกอบด,านการมีส(วน
ร(วมของชุมชนท,องถ่ิน และองค�ประกอบด,านการสร,างจิตสํานึกแก(ผู,เก่ียวข,องกับการท(องเท่ียว  

1.2 แนวคิดอัตลักษณ�ทางวัฒนธรรม อันหมายถึง ลักษณะเฉพาะท่ีมีความโดดเด(นใน
เรื่องราวของคนและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งประดิษฐ� โบราณสถาน 
โบราณวัตถุท่ีถูกสร,างข้ึน ทําให,พ้ืนท่ีนั้น กลุ(มคนนั้น เป8นท่ีรู,จัก จดจํา และเป8นสิ่งดึงดูดใจนักท(องเท่ียว 

1.3 แนวคิดการพัฒนาการท(องเท่ียวอย(างยั่งยืน ท่ีระบุว(า ในศตวรรษท่ี 21 ประเทศ 
ต(าง ๆ ท่ัวโลกมีแนวโน,มในการพัฒนาการท(องเท่ียวไปในแนวทางของการพัฒนาอย(างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ท่ีต,องคํานึงถึงป]จจัยหลัก 4 ประการคือ 1) การดําเนินกิจกรรมการ
ท(องเท่ียวในขอบเขตความสามารถการรองรับของชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป8นอยู(ของคน
ในชุมชน 2) ตระหนักในกิจกรรมการท(องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต(อชุมชน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และชีวิตความเป8นอยู(ของคนในชุมชน 3) การมีส(วนร(วมในกิจกรรมการท(องเท่ียว โดย
ผู,เก่ียวข,องเพ่ือประสานการจัดการร(วมกันเพ่ือลดผลกระทบต(อระบบนิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีต(อการท(องเท่ียว และ 4) ประสานความต,องการและกําหนด
แผนงานทางเศรษฐกิจ การดํารงอยู(ของสังคม และการอนุรักษ� สิ่งแวดล,อม และวัฒนธรรมท,องถ่ิน
อย(างยั่งยืน 
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1.4 แนวคิดการสื่อสาร ในเรื่ององค�ประกอบการสื่อสารท่ีประกอบไปด,วยผู,ส(ง 
(Sender) ผู,รับ (Receiver) ข(าวสาร (Messages) และช(องทางการสื่อสาร (Communication 
Channel)  

1.5 แนวคิดการตลาดสมัยใหม( (Customer Relation Management: CRM) 
ประกอบด,วย ระบบการจัดการ คน และเทคโนโลยี โดยเปcาหมายของการทํา CRM ก็คือ เพ่ือหาลูกค,า
ใหม( รักษาฐานลูกค,าเก(าท่ีดีไว, และสร,างความภักดีต(อตราสินค,า ด,วยการสร,างความสัมพันธ�ท่ีดีกับ
ลูกค,า 

1.6 แนวคิดส(วนประสมการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication 
Mix)  ประกอบด,วย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ�และการเผยแพร(ข(าว (Public 
Relations and Publicity) การส(งเสริมการขาย (Sales Promotion) และการขายโดยบุคคล
(Personal Selling) รวมถึงการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

1.7 แนวคิดการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ท่ีมีองค�ประกอบของกระบวนการ
สื่อสาร ได,แก( การเข,าใจสถานการณ�ของนักท(องเท่ียว การต้ังวัตถุประสงค�ของแผนการสื่อสาร
การตลาดของผู,ประกอบการ การสร,างความตระหนัก (Awareness) การให,ความรู, (Knowledge) 
การสร,างความชื่นชอบ (Preference) ต(อแบรนด�สินค,าและบริการ เพ่ือให,เกิดพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือ
สินค,า   
             ผู,วิจัยจึงได,สร,างและนําเสนอรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วัง ของกลุ(มภาคกลางตอนล(าง 2 รวม 4 จังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ� 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) ท่ีเรียกว(า LOWER C Model ประกอบด,วย 6 องค�ประกอบ 
ดังต(อไปนี้ 

1. L = Learning (การเรียนรู,)  
2. O = Ownership (ความรู,สึกเป8นเจ,าของ) 
3. W = Widen of Message (ความท่ัวถึงครอบคลุมกลุ(มผู,รับสาร) 
4. E = Earn (การได,รับประโยชน�จากการท(องเท่ียว) 
5. R = Reflection (การสะท,อนกลับ) 
6. C= Center of Cultural Tourism Resource (การเป8นศูนย�กลางของแหล(ง

ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2. คําอธิบายรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในแหล#งท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ#ม

จังหวัดภาคกลางตอนล#าง (Lower C Model) 
                รูปแบบการการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ(มภาคกลาง
ตอนล(าง 2 (Lower C Model) มีคําอธิบายดังต(อไปนี้ 

1. L: Learning (การเรียนรู,) หมายถึง การท่ีชุมชนได,รับการเรียนรู,ในด,านต(าง ๆ เช(น 
แหล(งท(องเท่ียว การท(องเท่ียว การจัดการ การมีส(วนร(วมของชุมชนและผู,มีส(วนเก่ียวข,องรวมท้ังเรื่อง
ของการสื่อสารทางการตลาดท่ีเก่ียวกับสาร วิธีการสื่อสาร การเลือกใช,สื่อหรือช(องทางการสื่อสารท่ี
เหมาะสม สื่อสารไปยังกลุ(มเปcาหมายได,อย(างมีประสิทธิภาพก(อให,เกิดประโยชน�ต(อการท(องเท่ียวของ
ชุมชน 
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2. O: Ownership (ความรู,สึกเป8นเจ,าของ) หมายถึง การท่ีชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญและเล็งเห็นคุณค(าของแหล(งท(องเท่ียวในชุมชน เกิดความรักและหวงแหน ซ่ึงในท่ีนี้
หมายถึงแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง  

3. W: Widen (ความท่ัวถึง ครอบคลุมกลุ(มผู,รับสาร) หมายถึง ประสิทธิภาพของการ 
สื่อสารท่ีสามารถครอบคลุมกลุ(มผู,รับสารได,อย(างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี     

4. E: Earn (การได,รับประโยชน�จากการท(องเท่ียว) หมายถึง การท่ีผู,เก่ียวข,องกับการ
ท(องเท่ียวทุกฝ^าย (ประชาชน ชุมชน นักท(องเท่ียว และผู,ประกอบการ) ได,รับผลประโยชน�ตอบแทน
จากกิจกรรมการท(องเท่ียว ท้ังประโยชน�ทางด,านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจท่ีเหมาะสมกับกลุ(มของตน 

5. R: Reflection (การสะท,อนกลับ) หมายถึง การสื่อสารในลักษณะท่ีเป8นการสะท,อน
กลับของการสื่อสาร การนํามาซ่ึงชื่อเสียง หรือภาพลักษณ� เป8นการสื่อสารสองทางระหว(างผู,ส(งสาร
และผู,รับสาร ในงานวิจัยนี้หมายถึง การสื่อสารระหว(าง ชุมชน เจ,าของแหล(งท(องเท่ียว หน(วยงานท่ี
เก่ียวข,องกับการท(องเท่ียวและนักท(องเท่ียว 

6. C: Center of Cutural Tourism Resource   (ศูนย�กลางของแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม) หมายถึง การมีทรัพยากรทางการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม มีความโดดเด(น เป8น
เอกลักษณ� สามารถดึงดูดใจนักท(องเท่ียว รวมถึงการเป8นศูนย�กลางของการสื่อสารทางวัฒนธรรมท่ี
ชุมชนมีส(วนร(วมอย(างยั่งยืน  
                รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ(มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล(าง 2 ดังแผนภาพ 
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             หลักการ:  กําหนดพ้ืนท่ีแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
             วัตถุประสงค�: นํารูปแบบไปใช,สื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี 12  LOWER C Model (รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

กลุ(มจังหวัดภาคกลาง ตอนล(าง 2) 
 
         3. ปWจจัยความสําเร็จ 
              การนํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดไปใช,ในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ(ม
จังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ไปใช, ข,อมูลท่ีได,จากการนํารูปแบบไปทดลองใช, และจากการสัมภาษณ�
พบว(า มีป]จจัยท่ีเป8นเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสู(ความสําเร็จคือ  

1. การตระหนักถึงคุณค(า (Value Awareness) 
2. มีการพ่ึงพาตนเอง (Self Reliance) 

 

Lower C 
Ownership 
(ความรู,สึกเป8น

เจ,าของ) 

Reflection 
(การสะท,อนกลับ) 

 

Widen of 
Message 

(ความท่ัวถึง
ครอบคลุม) 

Center of 
cultural tourism 

(ศูนย�กลางของ
แหล(งท(องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 
 

    Earn 
(การได,รับ
ประโยชน�) 

Learning 
(การเรียนรู,) Value Self Reliance 

Reliance 

Participation  

ป]จจัยความสําเร็จ 
1. ตระหนักถึงคุณค(า 
2. พึ่งพาตนเอง 
3. มีส(วนร(วม 
 

 

ขั้นตอนดําเนินการ 
1. จัดต้ังกลุ(ม 
2. ประชุมวางแผน 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู, 
4. ดําเนินกิจกรรม 
   ส่ือสารทางการตลาด 
5.ประเมินผล เสนอ 
  แนวทางพัฒนา 
 
 

ผลท่ีได, 
1. การเรียนรู,ร(วมกัน 
2.วิธีการส่ือสาร เช(น การบอกต(อ  
  มัคคุเทศก� ใช,ส่ืออินเทอร�เน็ต 
3. การพัฒนาการท(องเท่ียว 
   เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
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3. การมีส(วนร(วมของคนในชุมชน (Participation) 
   โดยท่ีป]จจัยเหล(านี้มีรายละเอียดดังนี้คือ 

1. การตระหนักถึงคุณค#า (Value Awareness) หมายถึง การท่ีประชาชนและผู,นําใน
ชุมชนเห็นความสําคัญและประโยชน�ของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในท,องถ่ินของ
ตน และเห็นถึงความความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาดว(ามีความสําคัญและจําเป8นท่ีจะทําให,
นักท(องเท่ียวได,ทราบข,อมูลรวมถึงประวัติความเป8นมาของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อันเป8นสิ่งท่ี
แสดงถึงอัตลักษณ�และวัฒนธรรมของกลุ(มคนท่ีสืบทอดต(อ ๆ กันมา ชุมชนจึงควรสร,างความตระหนัก
ในเรื่องนี้ ควรรับรู,ร(วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู, และเห็นความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือ
ประชาสัมพันธ�ให,นักท(องเท่ียวทราบข,อมูลเก่ียวกับแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในท,องถ่ินของตน  

2. การพ่ึงพาตนเอง (Self Reliance) การพ่ึงพาตนเองในการสื่อสารทางการตลาด 
เป8นหนึ่งมิติของการพัฒนาแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ให,เกิดความยั่งยืน ดังนั้น สื่อท่ี
ใช, วิธีการท่ีใช,ในการสื่อสารทางการตลาดจึงควรเกิดจากความต,องการของชุมชนอย(างแท,จริงว(า 
ชุมชนต,องการสื่อสารอย(างไรในรูปแบบใด ครอบคลุมนักท(องเท่ียวกลุ(มใด ซ่ึงประชาชนในชุมชนต,องมี
ความเข,าใจในเรื่องนี้ และสามารถท่ีจะเลือก ตัดสินใจ และกําหนดแนวทางพ่ึงตนเองในการสื่อสาร
ทางการตลาดเพ่ือให,เหมาะสมตามสภาพและศักยภาพของตน การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช,ก็เป8นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช(วยสร,างงาน สร,างอาชีพ สร,างรายได,อันเกิดจากการท(องเท่ียวได, ซ่ึง
นอกจากจะนํามาซ่ึงรายได,ทางเศรษฐกิจแล,ว การพ่ึงพาตนเองยังมีส(วนช(วยให,คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนท่ีเป8นท่ีตั้งของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดีข้ึน รู,สึกในคุณค(าของตนเอง มีความภาคภูมิใจใน
การทํางาน หรือการทํากิจกรรมทางการท(องเท่ียวร(วมกัน นํามาซ่ึงความสําเร็จ ตลอดจนความ
ภาคภูมิใจในแหล(งท(องเท่ียวท่ีเป8นอัตลักษณ�ในชุมชนของตน 

3. การมีส#วนร#วมของคนในชุมชน (Participation) หมายถึง การมีส(วนร(วมใน
กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด เริ่มต้ังแต( การร(วมคิดร(วมวางแผน การกําหนดแผนงาน โครงการท่ี
จะสื่อสารประชาสัมพันธ� การร(วมลงมือปฏิบัติ หรือช(วยกันสื่อสารทางการตลาด การประชาสัมพันธ�
แหล(งท(องเท่ียวของตน เช(น ในแต(ละเดือน หรือในรอบ 1 ปR วัดกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญ ๆ อะไรบ,าง 
เพ่ือดึงดูดให,นักท(องเท่ียวมาเยือนและเข,าร(วมกิจกรรมทางการท(องเท่ียว การมีส(วนร(วมยังรวมถึงการ
มีส(วนร(วมติดตามประเมินผลในกิจกรรมการท(องเท่ียว และการมีส(วนร(วมในการรับผลประโยชน�ท่ี
เกิดข้ึนจากการท(องเท่ียว อันเนื่องมาจากการสื่อสารทางการตลาด เช(น รายได,ท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชนอัน
เนื่องมาจากนักท(องเท่ียวรู,จักและมาท(องเท่ียวในแหล(งท(องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ทําให,เศรษฐกิจของชุมชนดี
ข้ึน ชุมชนมีความเข,มแข็งข้ึน และประชาชนในชุมชนมีความสุขเพ่ิมข้ึน  
                การมีส(วนร(วมของชุมชนนี้ หากพิจารณาถึงผู,เก่ียวข,อง อาจกล(าวได,ว(า มีความ
เก่ียวข,องกับบุคคลอย(างน,อย 3 กลุ(มคือ 1) ผู,นํา 2) ประชาชน และ 3) ผู,มีส(วนเก่ียวข,อง ซ่ึงได,แก( 
หน(วยงาน องค�กรท่ีเก่ียวข,องท้ังภาครัฐ และเอกชน ในกลุ(มแรกคือผู,นํา แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ควรมีผู,นําท่ีมีวิสัยทัศน� มีความรอบรู, เข,าใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องการสื่อสารทาง
การตลาด ซ่ึงรวมถึงการประชาสัมพันธ�แหล(งท(องเท่ียว ก็จะทําให,การสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวประเภทวัด วังของชุมชนประสบความสําเร็จ เป8นท่ีรู,จักของนักท(องเท่ียว มีนักท(องเท่ียว
เดินทางมาเยือนเพ่ิมข้ึน ทําให,ชุมชนมีความเข,มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได,อย(างยั่งยืนต(อไป 
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4. ข้ันตอนการนํารูปแบบไปใช� 
    ข้ันตอนการดําเนินการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ควร
ประกอบไปด,วย 5 ข้ันตอนคือ    

4.1 จัดต้ังกลุ(มผู,รับผิดชอบการสื่อสารทางการตลาด 
4.2 ประชุมวางแผน เพ่ือกําหนดเปcาหมายในการสื่อสาร กําหนดสื่อ และช(องทาง

การสื่อสารทางการตลาด กําหนดกิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน 
4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู, ทําความเข,าใจร(วมกัน 
4.4 ดําเนินกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด 
4.5 ประเมินผลและเสนอแนวทางพัฒนา 

 โดยท่ีแต(ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังต(อไปนี้ 
4.1 จัดตั้งกลุ#มผู�รับผิดชอบการส่ือสารทางการตลาด การจัดต้ังกลุ(มผู,รับผิดชอบ

การสื่อสารทางการตลาดนับเป8นข้ันตอนท่ีสําคัญและเป8นข้ันตอนแรกของการเริ่มต,นการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง การจัดต้ังกลุ(มควรกําหนดผู,นํา ผู,รับผิดชอบ
งานแต(ละฝ^ายท่ีเป8นสมาชิกของชุมชน โดยอาศัยป]จจัยท่ีจะช(วยให,กลุ(มมีความเข,มแข็ง ซ่ึงผลจากการ
ลงพ้ืนท่ีศึกษาบริบทของชุมชนแหล(งท(องเท่ียวทําให,เห็นได,ว(า ข,อมูลพ้ืนฐานของชุมชนสามารถ
นํามาใช,ในการกําหนดผู,นํากลุ(ม และผู,รับผิดชอบได, รวมท้ังสามารถนํามาใช,กําหนดประเภทของสื่อ 
ช(องทางการสื่อสาร และการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดให,กับแหล(งท(องเท่ียวได, โดยเฉพาะการ
มีผู,นํากลุ(มท่ีมีวิสัยทัศน�ท่ีดีจะสามารถบริหารจัดการได, โดยกลุ(มท่ีจัดต้ังข้ึนควรมีการประชุม วางแผน 
กําหนดเปcาหมายในการสื่อสารร(วมกัน เรียนรู,และพัฒนาต(อยอดการสื่อสารท่ีมีอยู(เดิมให,ดีข้ึน นํา
เทคโนโลยีมาใช,เพ่ิมข้ึน อย(างไรก็ตาม การจัดต้ังกลุ(มต,องอาศัยความร(วมมือของคนในชุมชน และควร
ดําเนินการอย(างต(อเนื่องเพ่ือให,เกิดความยั่งยืน  

      การสนับสนุนการจัดต้ังกลุ(มผู,รับผิดชอบการสื่อสารทางการตลาดนั้น ต,อง
พิจารณาถึงสภาพการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอยู(เดิมในชุมชน ซ่ึงการสื่อสารโดยการสนับสนุน พัฒนา
จากวิธีการ ฐานความรู, หรือภูมิป]ญญาท่ีมีอยู(เดิมในชุมชน ก็จะช(วยให,การสื่อสารทางการตลาด
ประสบความสําเร็จได,โดยง(ายข้ึน ตัวอย(างเช(น ชุมชนมีความสามารถในการสื่อสารผ(านการทําปcาย
ประชาสัมพันธ� ปcายบอกทางต(าง ๆ หากพบว(า ปcายโฆษณาประชาสัมพันธ�มีไม(เพียงพอ หรือไม(ชัดเจน
ก็ควรจัดทําเพ่ิมข้ึน ให,มีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยใช,บุคลกรและทรัพยากรท่ีมีอยู(ในชุมชน 

4.2 ประชุมวางแผน การประชุมวางแผนนั้นก็เพ่ือกําหนดเปcาหมายในการสื่อสาร 
ตลอดจนรายละเอียดเก่ียวกับสื่อ และช(องทางการสื่อสารทางการตลาด กําหนดกิจกรรม และข้ันตอน
การดําเนินงาน ข้ันตอนนี้ชุมชนสามารถดําเนินการได,โดยการประชุมวางแผนงาน ผู,ท่ีมีส(วนเก่ียวข,อง 
ประกอบด,วย ผู,นําชุมชนท่ีเป8นทางการและไม(เป8นทางการ ประชาชน นักวิชาการ หรือตัวแทน
หน(วยงานท่ีเก่ียวข,อง และผู,มีประสบการณ�ด,านการสื่อสารทางการตลาดท่ีประสบความสําเร็จ และ
ควรกําหนดประเด็นในการประชุมแผนการดําเนินงาน อันได,แก( การกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการ
ทํางาน การกําหนดผู,รับผิดชอบ การกําหนดระยะเวลา การกําหนดสถานท่ี และการกําหนด
งบประมาณ  อย(างไรก็ตาม ในช(วงเริ่มต,นควรมีการส(งเสริม ให,ความรู,ในประเด็นการการสื่อสารทาง
การตลาดท่ีจะช(วยให,ชุมชนประสบความสําเร็จในการสื่อสารทางการตลาด  
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4.3 แลกเปล่ียนเรียนรู� ทําความเข�าใจร#วมกัน   ข้ันตอนนี้คือการเรียนรู,และทํา
ความเข,าใจร(วมกัน ในระยะเริ่มต,นของการต้ังกลุ(มเพ่ือสื่อสารทางการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส(งเสริมการเรียนรู,ด,านการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือเป8นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
สื่อสาร โดยการจัดประชุมหรือพูดคุยอย(างไม(เป8นทางการเพ่ือให,ความรู, ซ่ึงการเรียนรู,ต,องมีลักษณะ
เป8นกิจกรรมท่ีเปbดโอกาสให,สมาชิกในกลุ(มได,ลงมือปฏิบัติจริง อาจใช,การสาธิต หรือการให,ความรู,ท่ี
เน,นการอภิปรายหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ร(วมกันอย(างไม(เป8นทางการ การมาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู,และประสบการณ�ต(าง ๆ ของสมาชิกในกลุ(ม ของคนในชุมชน หรือการพูดคุยกับ
นักท(องเท่ียว ก็จะก(อให,เกิดการเรียนรู,ผ(านประสบการณ� ทําให,ทราบความต,องการด,านการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกด,วย 

4.4 ดําเนินกิจกรรมส่ือสารทางการตลาด ในข้ันตอนนี้เป8นการให,กลุ(มท่ีต้ังข้ึนได,ลง
มือปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดตามความต,องการท่ีกลุ(มตัดสินใจเลือก ผ(านสื่อ และ
ช(องทางการสื่อสารต(าง ๆ เช(น การทําปcายประชาสัมพันธ� การทําสื่อออนไลน� เช(น เว็บเพจ  

4.5 ประเมิน และเสนอแนวทางพัฒนา  ในข้ันตอนสุดท,ายของการต้ังกลุ(มเพ่ือทํา
กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ควรมีการสรุปและ
ประเมินผล  โดยการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ หรือใช,วิธีการอ่ืน ๆ ประกอบ เช(น การ
สอบถาม เพ่ือร(วมกันหาแนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดให,กับแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนต(อไป ซ่ึงการดําเนินการท่ีจะสร,างความยั่งยืนให,เกิดข้ึนกับกลุ(มนั้น จะต,องถ(ายทอด
และสร,างเครือข(ายการสื่อสารทางการตลาดออกไปยังแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในบริเวณใกล,เคียง 
หรือขยายเครือข(ายไปยังแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
    ผลการประเมินรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในแหล#งท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (LOWER C Model) จากผู,ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท(าน พบว(า รูปแบบการ
สื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีผู,วิจัยสร,างและพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 21-25 
 

ตารางท่ี 21 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาด 
               ในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (LOWER C Model) 

(n=5) 
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม Mean S.D. ระดับ 

L: Learning (การเรียนรู,)   4.55 0.51 มากท่ีสุด 
O: Ownership (ความรู,สึกเป8นเจ,าของ)    4.40 0.60 มาก 
W: Widen (ความท่ัวถึง ครอบคลุมกลุ(มผู,รับสาร)  4.00 0.71 มาก 
E: Earn (การได,รับประโยชน�จากการท(องเท่ียว)   4.45 0.60 มาก 
R: Reflection (การสะท,อนกลับ)    4.50 0.51 มากท่ีสุด 
C: Center of Cultural Tourism Resource (ศูนย�กลางของทรัพยากร
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม)   

4.35 0.67 มาก 

รวม 4.36 0.63 มาก 
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               จากตารางท่ี 21 พบว(า รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
(LOWER C Model) ตามความเห็นของผู,ทรงคุณวุฒิในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู(ในระดับมาก       
มีค(าเฉลี่ย 4.36 เม่ือพิจารณาเป8นรายด,าน พบว(า อยู(ในระดับมากท่ีสุด 2 ด,าน คือ L: Learning (การ
เรียนรู,) มีผลการประเมินมากท่ีสุด มีค(าเฉลี่ย 4.55 และ ด,าน R: Reflection (การสะท,อนกลับ) มี
ค(าเฉลี่ย 4.50 ในขณะท่ีผลการประเมินด,าน E: Earn (การได,รับประโยชน�จากการท(องเท่ียว) ด,าน 
O: Ownership (ความรู,สึกเป8นเจ,าของ) ด,าน C: Center of Cultural Tourism Resource (ศูนย�กลาง
ของทรัพยากรท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) ด,าน W: Widen (ความท่ัวถึง ครอบคลุมกลุ(มผู,รับสาร) มีผล
การประเมินอยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 4.45 4.40 4.35 และ 4.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 22 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน

แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด,านการเรียนรู, 
 

L: Learning  
(การเรียนรู,) 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น,อย 
น,อย
ท่ีสุด 

1. เกิดการเรียนรู,เรื่อง
แหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

3 2    4.60 0.55 มากท่ีสุด 

(60) (40)       

2. เกิดการเรียนรู,เรื่อง
การสื่อสาร และ
การตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียว 

3 2    4.60 0.55 มากท่ีสุด 
(60) (40)       

3.  ได,เรียนรู,ช(องทาง 
วิธีสื่อสารให,
ครอบคลุมกลุ(ม
นักท(องเท่ียว 

2 3    4.40 0.55 มาก 
(40) (60)       

4. ได,เรียนรู,วิธีการ
สื่อสารใหม( ๆ ท่ี
ทันสมัย 

3 2    4.60 0.55 มากท่ีสุด 
(60) (40)       

                รวม 4.55 0.51 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 22 พบว(า ผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด,านการเรียนรู, มีความเหมาะสมอยู(ในระดับมากท่ีสุด มีค(าเฉลี่ย 4.55 เม่ือ
พิจารณาเป8นรายข,อพบว(า อยู(ในระดับมากท่ีสุด 4 ข,อ โดยมีค(าเฉลี่ย 4.608 คือ เกิดการเรียนรู,เรื่อง
แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู,เรื่องการสื่อสาร และการตลาดในแหล(งท(องเท่ียว และได,
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เรียนรู,วิธีการสื่อสารใหม( ๆ ท่ีทันสมัย ในขณะท่ีการได,เรียนรู,ช(องทาง วิธีสื่อสารให,ครอบคลุมกลุ(ม
นักท(องเท่ียวมีผลการประเมินอยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 4.40  
 
ตารางท่ี 23 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน

แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด,านความรู,สึกเป8นเจ,าของ    
 

O: Ownership 
(ความรู,สึกเป8นเจ,าของ) 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น,อย 
น,อย
ท่ีสุด 

เกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทวัด วัง 

2 3    4.40 0.55 มาก 

(40) (60)       

เห็นคุณค(าและ
ภาคภูมิใจในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ในชุมชนของตน 

2 3    4.40 0.55 มาก 
(40) (60)       

ให,ความสําคัญกับการ
อนุรักษ�ของแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิง  
วัฒนธรรมประเภทวัด 
วังในชุมชนของตน 

3 2    4.60 0.55 มากท่ีสุด 
(60) (40)       

ชุมชนและผู,เก่ียวข,องให,
การสนับสนุนกิจกรรม
การท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชน 

2 2 1   4.20 0.84 มาก 
(40) (40) (20)      

รวม 4.40 0.60 มาก 
 
  จากตารางท่ี 23 พบว(า ผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด,านความรู,สึกเป8นเจ,าของ มีความเหมาะสมอยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 4.40 
โดยการให,ความสําคัญกับการอนุรักษ�ของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังในชุมชนของตน
มีค(าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.60 รองลงมา คือ เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วัง และเห็นคุณค(าและภาคภูมิใจในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของ
ตน มีผลการประเมินอยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 4.40 เท(ากัน และชุมชนและผู,เก่ียวข,องให,การ
สนับสนุนกิจกรรมการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน มีค(าเฉลี่ย 4.20 
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ตารางท่ี 24 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน
แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด,านความท่ัวถึง ครอบคลุมกลุ(มผู,รับสาร  

         
W: Widen (ความ

ท่ัวถึง ครอบคลุมกลุ(ม
ผู,รับสาร)   

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น,อย 
น,อย
ท่ีสุด 

1. ชุมชนร(วมวาง
แผนการสื่อสาร
ทางการตลาดใน
แหล(งท(องเท่ียวของ
ตน 

1 2 2   3.80 0.84 มาก 

(20) (40) (40)      

2. มีกิจกรรมการ
สื่อสาร โฆษณา 
ประชาสัมพันธ�ท่ี
หลากหลาย 

1 3 1   4.00 0.71 มาก 
(20) (60) (20)      

3. การกําหนดช(องทาง 
วิธีการสื่อสาร
เหมาะสมกับสภาพ
ชุมชน 

1 3 1   4.00 0.71 มาก 
(20) (60) (20)      

4. การสื่อสารทาง
การตลาดสอดคล,อง
กับความต,องการ
ของชุมชน 

2 3    4.40 0.55 มาก 
(40) (60)       

5. มีการติดตาม 
ปรับปรุงการสื่อสาร
ทางการตลาดใน
แหล(งท(องเท่ียวใน
ชุมชนของตน 

1 2 2   3.80 0.84 มาก 
(20) (40) (40)      

รวม 4.00 0.71 มาก 
 
  จากตารางท่ี 24 พบว(า ผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด,านความท่ัวถึง ครอบคลุมกลุ(มผู,รับสาร มีความเหมาะสมอยู(ในระดับมาก มี
ค(าเฉลี่ย 4.00 เม่ือพิจารณาเป8นรายข,อพบว(าอยู(ในระดับมากทุกข,อ โดยเรียงลําดับค(าเฉลี่ยจากมากไป
หาน,อย คือ การสื่อสารทางการตลาดสอดคล,องกับความต,องการของชุมชน มีค(าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.40 
รองลงมา คือ มีกิจกรรมการสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลาย และการกําหนดช(องทาง 
วิธีการสื่อสารเหมาะสมกับสภาพชุมชน มีค(าเฉลี่ย 4.00  ในขณะท่ี ชุมชนร(วมวางแผนการสื่อสาร
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ทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวของตน และมีการติดตาม ปรับปรุงการสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวในชุมชนของตน มีค(าเฉลี่ย 3.80 
 
ตารางท่ี 25 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน

แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด,านการได,รับประโยชน�จากการท(องเท่ียว  
 

E: Earn (การได,รับ
ประโยชน�จากการ

ท(องเท่ียว)      

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น,อย 
น,อย
ท่ีสุด 

1. ประชาชน และ
ชุมชนได,รับ
ประโยชน�จากการ
โฆษณา 
ประชาสัมพันธ�
แหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชน
ของตน 

2 3    4.40 0.55 มาก 

(40) (60)       

2. การสื่อสารทาง
การตลาดช(วยให,
จํานวน
นักท(องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

3 2    4.60 0.55 มากท่ีสุด 
(60) (40)       

3. ประชาชนมีความ
ภาคภูมิใจท่ี
นักท(องเท่ียวรู,จัก
แหล(ง    ท(องเท่ียว
ในชุมชนของตน
เพ่ิมข้ึน ผ(าน
ช(องทางต(าง ๆ 

3 2    4.60 0.55 มากท่ีสุด 
(60) (40)       

4. ช(วยให,ชุมชนมี
ผลิตภัณฑ�ใหม( ๆ 
เพ่ือรองรับ
นักท(องเท่ียว  

2 2 1   4.20 0.71 มาก 
(40) (40) (20)      

รวม 4.45 0.60 มาก 
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  จากตารางท่ี 25 พบว(า ผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด,านการได,รับประโยชน�จากการท(องเท่ียว มีความเหมาะสมอยู(ในระดับมาก 
มีค(าเฉลี่ย 4.45 เม่ือพิจารณาเป8นรายข,อ พบว(า มีผลการประเมินอยู(ในระดับมากท่ีสุด 2 ข,อ คือ การ
สื่อสารทางการตลาดช(วยให,จํานวนนักท(องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และประชาชนมีความภาคภูมิใจท่ี
นักท(องเท่ียวรู,จักแหล(งท(องเท่ียวในชุมชนของตนเพ่ิมข้ึนผ(านช(องทางต(าง ๆ มีค(าเฉลี่ย 4.60 ในขณะท่ี 
ประชาชนและชุมชนได,รับประโยชน�จากการโฆษณา ประสัมพันธ�แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชนของตน และช(วยให,ชุมชนมีผลิตภัณฑ�ใหม( ๆ เพ่ือรองรับนักท(องเท่ียว มีการประเมินอยู(ในระดับ
มาก มีค(าเฉลี่ย 4.40 และ 4.20 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 26 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน

แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด,านการสะท,อนกลับ 
      

R: Reflection (การ
สะท,อนกลับ)      

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น,อย 
น,อย
ท่ีสุด 

1. การสื่อสารทาง
การตลาดช(วยให,
ภาพลักษณ�ของแหล(ง     
ท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนดี
ข้ึน 

3 2    4.60 0.55 มากท่ีสุด 

(60) (40)       

2. การประชาสัมพันธ�
ด,วยช(องทาง
หลากหลายทําให,
แหล(งท(องเท่ียวใน
ชุมชนมีช่ือเสียง เป8นท่ี
รู,จักเพ่ิมข้ึน 

2 3    4.40 0.55 มาก 
(40) (60)       

3. การสื่อสารทาง
การตลาดก(อให,เกิด
ความเข,าใจอันดี     
ระหว(างชุมชน และ
นักท(องเท่ียว 

2 3    4.40 0.55 มาก 
(40) (60)       

4. การสื่อสารทาง
การตลาดเป8น
เครื่องมือในการบอก
เล(าเรื่องราวของแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชน  

3 2    4.60 0.55 มากท่ีสุด 
(60) (40)       

รวม 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
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             จากตารางท่ี 26 พบว(า ผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ด,านการสะท,อนกลับ มีความเหมาะสมอยู(ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป8นรายข,อ 
พบว(า การสื่อสารทางการตลาดช(วยให,ภาพลักษณ�ของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนดีข้ึน 
และการสื่อสารทางการตลาดเป8นเครื่องมือในการบอกเล(าเรื่องราวของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชน มีผลการประเมินอยู(ในระดับมากท่ีสุด มีค(าเฉลี่ย 4.60 ในขณะท่ี การประชาสัมพันธ�ด,วย
ช(องทางหลากหลายทําให,แหล(งท(องเท่ียวในชุมชนมีชื่อเสียง เป8นท่ีรู,จักเพ่ิมข้ึน และการสื่อสารทาง
การตลาดก(อให,เกิดความเข,าใจอันดีระหว(างชุมชน และนักท(องเท่ียว มีผลการประเมินอยู(ในระดับมาก 
มีค(าเฉลี่ย 4.40  
 
ตารางท่ี 27  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน

แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด,านศูนย�กลางของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
              (C= Center of Cultural Tourism Resource)  

C: Center of Cultural 
Tourism Resource 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น,อย 
น,อย
ที่สุด 

1. การสื่อสารชี้ให,เห็น
ถึงความโดดเด(น
ทางด,าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
แหล(งท(องเที่ยว 

2 3    4.40 0.55 มาก 

(40) (60)       

2. ชุมชนให,ความสําคัญ
ในการเข,ามามีส(วน
ร(วมในกิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ�แก(
นักท(องเที่ยว 

1 2 2   3.80 0.84 ,kd 
(20) (40) (40)      

3. กิจกรรมสื่อสาร
ทางการตลาดทาํให,
แหล(งท(องเที่ยวเป8น     
ศูนย�กลางทางด,าน
วัฒนธรรม 

3 2    4.60 0.55 มากที่สุด 
(60) (40)       

4. เป8นศูนย�รวมข,อมูล
ทางด,านวฒันธรรม
ในสมัยอยุธยาของ     
ชุมชน 

3 2    4.60 0.55 มากที่สุด 
(60) (40)       

รวม 4.35 0.67 มาก  
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  จากตารางท่ี 27 การประเมินรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ด,านศูนย�กลางของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความเหมาะสมอยู(ในระดับมาก มี
ค(าเฉลี่ย 4.35 เม่ือพิจารณาเป8นรายข,อพบว(า กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดทําให,แหล(งท(องเท่ียว
เป8นศูนย�กลางทางด,านวัฒนธรรม และเป8นศูนย�รวมข,อมูลทางด,านวัฒนธรรมในสมัยอยุธยาของชุมชน 
อยู(ในระดับมากท่ีสุด มีค(าเฉลี่ย 4.60 เท(ากัน ในขณะท่ี การสื่อสารชี้ให,เห็นถึงความโดดเด(นทางด,าน
ศิลปวัฒนธรรมของแหล(งท(องเท่ียว และชุมชนให,ความสําคัญในการเข,ามามีส(วนร(วมในกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ�แก(นักท(องเท่ียว มีการประเมินอยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 4.40 และ 3.80 ตามลําดับ 
 5. ผลการประเมินการทดลองจัดกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด 
     จากการทดลองจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ณ วัดพระพุทธไสยาสน� (วัดพระนอน) จังหวัดเพชรบุรี จากการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
พบว(า ผู,เข,าร(วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู(ในระดับมาก ดังตารางท่ี 28        
 
ตารางท่ี 28  ความถ่ีและร,อยละของผู,ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข,อมูลท่ัวไปของผู,ตอบ             

แบบสอบถาม 
 

ข,อมูลท่ัวไป ความถ่ี  ร,อยละ 

เพศ   
หญิง                                                         12 85.71 
ชาย 2 14.29 

รวม 14 100 
อายุ   

21 - 40 ปR 2 14.29 
41 - 60 ปR 8 57.14 
มากกว(า 60 ปRข้ึนไป 4 28.57 

รวม 14 100 
อาชีพ   

รับราชการ 3 21.43 
ประกอบธุรกิจส(วนตัว/ค,าขาย 6 42.86 
อาชีพอิสระ 3 21.43 
แม(บ,าน 1 7.14 
ไม(ระบุ 1 7.14 

รวม 14 100 
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  จากตารางท่ี 28 พบว(า ผู,ตอบแบบสอบถามส(วนใหญ(เป8นหญิง (ร,อยละ 85.71) เป8น
ชาย ร,อยละ 14.29 มีอายุระหว(าง 41-60 ปR มากท่ีสุด (ร,อยละ 57.14) รองลงมา มีอายุมากกว(า 60 
ปR (ร,อยละ 28.57) และมีอายุ 21-40 ปR (ร,อยละ 14.29) ตามลําดับ ประกอบธุรกิจส(วนตัวหรือค,าขาย
มากท่ีสุด (ร,อยละ 42.86) รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ และประกอบอาชีพอิสระ (ร,อยละ 
21.43)  
  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 ดังตารางท่ี 29 
 
ตารางท่ี 29  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

        ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น,อย 
น,อย
ท่ีสุด 

1. เกิดการเรียนรู,
เก่ียวกับการ
สื่อสารทาง
การตลาดในแหล(ง
ท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

9 4  1  4.50 0.85 มากท่ีสุด 
(64.29) (28.57)  (7.14)     

2. กิจกรรมมีความ
น(าสนใจ 

4 10    4.29 0.47 มาก 
(28.57) (71.43)       

3. เน้ือหาง(ายต(อการ
เรียนรู, 

5 8 1   4.29 0.61 มาก 
(35.71) (57.14) (7.14)      

4. วิทยากรมีวิธีการ
ถ(ายทอดอย(าง
เหมาะสม 

5 8 1   4.29 0.61 มาก 
(35.71) (57.14) (7.14)      

5. ท(านมีส(วนร(วมใน
การทํากิจกรรม 

6 7 1   4.36 0.63 มาก 
(42.86) (50.00) (7.14)      

6. กิจกรรมมี
ประโยชน� 
สามารถนําไปใช, 
ได,จริง 

5 8  1  4.21 0.80 มาก 
(35.71) (57.14)  (7.14)     

7. สื่อท่ีได,มคีวาม
เหมาะสมกับแหล(ง
ท(องเท่ียว 

7 5 2   4.36 0.74 มาก 
(50.00) (35.71) (14.29)      
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ตารางท่ี 29  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม (ต(อ) 
 

        ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น,อย 
น,อย
ท่ีสุด 

8. สื่อท่ีได,มคีวาม
เหมาะสมในการ
สื่อสารทาง
การตลาด 

7 6 1   4.43 0.65 มาก 
(50.00) (42.86) (7.14)      

9. สื่อท่ีได,จะช(วยให,
นักท(องเท่ียวรู,จัก
และมาเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

6 6 1 1  4.21 0.89 มาก 
(42.86) (42.86) (7.14) (7.14)     

10. สื่อท่ีได,สามารถ
เป8นต,นแบบให,
แหล(งท(องเท่ียวท่ี
อ่ืนได, 

8 4  2  4.29 1.07 มาก 
(57.14) (28.57)  (14.29)     

รวม 4.32 0.67 มาก 
     
  จากตารางท่ี 29 พบว(า ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดใน
แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมอยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 4.32 เม่ือพิจารณาเป8นรายข,อ 
พบว(า ผู,ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเนื่องจากทําให,เกิดการเรียนรู,เก่ียวกับ
การสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู(ในระดับมากท่ีสุด มีค(าเฉลี่ย 4.50 
ในขณะท่ีข,ออ่ืนๆ อยู(ในระดับมาก โดยสื่อท่ีได,มีความเหมาะสมในการสื่อสารทางการตลาด มีค(าเฉลี่ย 
4.43 ท(านมีส(วนร(วมในการทํากิจกรรม และสื่อท่ีได,มีความเหมาะสมกับแหล(งท(องเท่ียว มีค(าเฉลี่ย 
3.36 กิจกรรมมีความน(าสนใจ เนื้อหาง(ายต(อการเรียนรู, วิทยากรมีวิธีการถ(ายทอดอย(างเหมาะสม 
และสื่อท่ีได,สามารถเป8นต,นแบบให,แหล(งท(องเท่ียวท่ีอ่ืนได, มีค(าเฉลี่ย 4.29 กิจกรรมมีประโยชน� 
สามารถนําไปใช,ได,จริง และสื่อท่ีได,จะช(วยให,นักท(องเท่ียวรู,จักและมาเท่ียวเพ่ิมข้ึน มีค(าเฉลี่ย 4.21 
ตามลําดับ 
 6. ผลจากการสนทนากลุ#ม 
  ผลจาการสนทนากลุ(มในประเด็น ป]ญหา แนวทางแก,ป]ญหาและแนวทางพัฒนาการ
สื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง รูปแบบการสื่อสารทางการตลาด
ในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ความร(วมมือจากหน(วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ        
ผู,มีส(วนเก่ียวข,องในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
และข,อเสนอต(อการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สรุปได,ดังนี้  
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1. ปWญหาการส่ือสารทางการตลาดในแหล#งท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ป]ญหาการสื่อสารทางการตลาดท่ีได,จากการสนทนากลุ(ม พบว(า ชุมชนไม(ได,ให,ความ 

สําคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ�แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง เนื่องจากต,องประกอบ
อาชีพ ขาดความเข,าใจในเรื่องการสื่อสารทางการตลาด มีการประชาสัมพันธ�น,อย จุดประชาสัมพันธ�
ไม(ชัดเจน ขาดการสนับสนุนอย(างจริงจังจากหน(วยงานภาครัฐ เอกชน รวมท้ังผู,มีส(วนเก่ียวข,อง และ
ชุมชนไม(ได,เข,ามามีส(วนร(วมในการบริหารจัดการแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ� ดังท่ีผู,เข,าร(วมสนทนากลุ(มระบุ 
  “ป]ญหาอยู(ท่ีว(า ทําอย(างไรให,ทุกคนรู,ว(าวัดของเรา แหล(งท(องเท่ียวของเรามีความสําคัญ 
เขายังไม(เข,าใจ”                                    
  “อย(างเวียนเทียน จัดกิจกรรมเดินวันเดียว 13 วัด หนูยังไม(รู,เลย นี่ล(ะป]ญหาการ
สื่อสารของท่ีนี่”       
  “ท่ีอ่ืนเข,าพรรษาคนเขาจะประชาสัมพันธ�ให,คนมาทําบุญกัน”  
  “จุดประชาสัมพันธ�นักท(องเท่ียวไม(ชัดเจน คนอ่ืนไม(รู, รู,แต(คนในพ้ืนท่ี ควรจะทําให,                    
เห็นชัดเจน”  
  “ป]ญหาคือคนอ่ืนเขาไม(รู,ว(าเรามีจุดประชาสัมพันธ�ให,กับนักท(องเท่ียว”                                       

2. แนวทางแก�ปWญหา และแนวทางพัฒนาการส่ือสารทางการตลาดในแหล#งท#องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 
               แนวทางแก,ป]ญหา และแนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วังท่ีสําคัญคือ การสร,างความตระหนักเรื่องการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แหล(ง
ท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง สร,างความรู,ความเข,าใจเรื่องการสื่อสารทางการตลาดให,กับ
ประชาชนและผู,มีส(วนเก่ียวข,องในชุมชน ร(วมมือกับหน(วยงานท่ีเก่ียวข,องในพ้ืนท่ี รวมท้ังการให,ชุมชน
เข,ามามีส(วนร(วมในกิจกรรมการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช(น การรวมกลุ(มเพ่ือทํากิจกรรมโฆษณา
ประชาสัมพันธ� การมีมัคคุเทศก�น,อย การทําสื่อออนไลน� เป8นต,น  
  “ท่ีเทศบาลเขาก็มีรถรางไว,บริการ มี 3 คัน มีการอบรมมัคคุเทศก�น,อย” 
                “ควรทําให,ชุมชนเขารู,สึกว(าเขาเป8นเจ,าของแหล(งท(องเท่ียวด,วย”  
  “ใจเราอยากช(วย เรายังรักแหล(งท(องเท่ียวของเราอยู( เพราะอยู(กันมานาน” 
          3. รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในแหล#งท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
               ผู,ร(วมสนทนากลุ(มมีความเห็นว(ารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม สามารถนํามาใช,ได,จริงในแหล(งท(องเท่ียว แต(ในทางปฏิบัติ
ควรให,ชุมชนเข,ามามีส(วนร(วมเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในเรื่องการสื่อสารทางการตลาด และกิจกรรมของวัด 
เช(น การจัดต้ังกลุ(มรับผิดชอบเว็บเพจ และการโฆษณาประชาสัมพันธ�ผ(านสื่อต(าง ๆ อย(างต(อเนื่อง ใช,
สื่อเพ่ิมมากข้ึนให,ครอบคลุมกลุ(มนักท(องเท่ียว ในระยะแรกการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�ควรให,ผู,รู,หรือผู,
ท่ีมีประสบการณ�มาให,คําแนะนํา หลังจากนั้นให,ชุมชนร(วมกันคิด และดําเนินการเอง เพ่ือให,ชุมชน
สามารถอยู(ได,ด,วยตัวเอง รู,จักวิธีการในการทําให,ชุมชนของตนมีนักท(องเท่ียวมาเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
 4. ข�อเสนอต#อการพัฒนาส่ือสารทางการตลาดในแหล#งท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                แนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ(มจังหวัด
ภาคกลางตอนล(าง 2 ท่ีสําคัญคือ หน(วยงานท่ีเก่ียวข,อง เช(น การท(องเท่ียวและกีฬาจังหวัดควรสร,าง
ความตระหนักรู,ถึงคุณค(าและความสําคัญของแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดวัง การสร,าง
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ความร(วมมือของชุมชนและผู,มีส(วนเก่ียวข,องในการประชาสัมพันธ�ผ(านสื่อท่ีครอบคลุมกลุ(มเปcาหมาย
มากข้ึน เช(น การใช,สื่อออนไลน�โดยการทําเว็บเพจของวัดเพ่ือให,ความรู,และประชาสัมพันธ� มี
มัคคุเทศก�ให,คําแนะนํา มีปcายบอกทางท่ีชัดเจน และมีปcายประชาสัมพันธ�เพ่ิมข้ึน มีการต้ังกลุ(ม
ผู,รับผิดชอบการประชาสัมพันธ�แหล(งท(องเท่ียวในชุมชนท่ีชัดเจน รวมท้ังสนับสนุนให,ชุมชนเข,ามามี
ส(วนร(วมในกิจกรรมการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 

1. ข�อเสนอต#อหน#วยงาน 
1.1 หน(วยงานท่ีเก่ียวข,อง ได,แก( กระทรวงการท(องเท่ียวและกีฬา ท(องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดควรส(งเสริมการนํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
กลุ(มจังหวัดภาคกลางตอนล(าง 2 (LOWER C Model) ท่ีได,จากการศึกษาในครั้งนี้ไปขยายผลในพ้ืนท่ี
แหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนการปฏิบัติให,เกิดผลเชิงรูปธรรมในพ้ืนท่ีแหล(งท(องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม หรือส(งเสริมสนับสนุนให,มีการศึกษาวิจัยเพ่ิมข้ึน 

1.2 ควรมีนโยบายส(งเสริม พัฒนาความรู,ความเข,าใจเรื่องการสื่อสารทางการตลาดใน
แหล(งท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให,แก(ประชาชนและชุมชนที่เป8นท่ีต้ังของแหล(งท(องเท่ียว ท้ังในด,าน
งบประมาณ การเพ่ิมช(องทางด,านการตลาด และการประชาสัมพันธ�  

1.3 ส(งเสริมการสร,างเครือข(ายความร(วมมือกับหน(วยงาน โดยการสนับสนุนบุคลากร
ท่ีมีความรู,ความสามารถ มีประสบการณ�ด,านการท(องเท่ียว รวมท้ังการสื่อสารทางการตลาดมาให,
ความรู,และทํางานร(วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีอย(างจริงจังและต(อเนื่องมากข้ึน  

2. ข�อเสนอในการนําไปใช�ปฏิบัติ 
2.1 หน(วยงานท่ีเก่ียวข,องในพ้ืนท่ี ได,แก( ท(องเท่ียวและกีฬาจังหวัดองค�การบริหาร

ส(วนตําบล ผู,นําชุมชน หน(วยงานและองค�การที่เกี่ยวข,อง ควรเพิ่มความร(วมมือในการพัฒนาการ
สื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยให,ชุมชนเข,ามามีส(วนร(วมมากข้ึน ให,ชุมชน
รู,สึกเป8นเจ,าของแหล(งท(องเท่ียวมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการท(องเท่ียวและการพัฒนาศักยภาพ 
ของของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการท(องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย(างยิ่ง แหล(งท(องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วง อันจะเป8นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สร,างความตระหนักให,กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงสร,างความเข,มแข็งให,กับชุมชนของอย(างยั่งยืน  

2.2 หน(วยงานท่ีเก่ียวข,องควรร(วมมือกันในการจัดกิจกรรมส(งเสริมการท(องเท่ียว โดย
อาศัยช(องทางการสื่อสารทางการตลาด ส(งเสริมการถ(ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู,ร(วมกันระหว(าง
นักท(องเท่ียวและชุมชนในเรื่องการท(องเท่ียงเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเป8นการส(งเสริมอัตลักษณ�ด,านการท(องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมให,กับชุมชน และเพ่ือให,แหล(งท(องเที่ยวเป8นที่รู,จักแก(นักท(องเที่ยวอย(างกว,างขวาง 
ครอบคลุมกลุ(มนักท(องเท่ียวชาวไทยและชาวต(างชาติ รวมถึงนักท(องเท่ียวจากอาเซียน    

2.3 ควรสร,างความรู,ความเข,าใจให,กับประชาชนในพ้ืนท่ี ให,ประชาชนเกิดความตระหนัก
และเห็นถึงความสําคัญของการมีส(วนร(วมในกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล(งท(องเท่ียว    
เชิงวัฒนธรรม เห็นความสําคัญของการสร,างคุณค(าในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิป]ญญาของ
บรรพบุรุษสืบต(อไป  
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บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
กลุ�มภาคกลางตอนล�าง 1 มีวัตถุประสงค)ของการศึกษา 3 ประการคือ ) ศึกษาสภาพการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2) เพ่ือสร1างและพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 
และ 3) เพ่ือหาข1อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ใช1ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development: R&D) พื้นที่ศึกษาคือแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในกลุ�ม
จังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ประกอบด1วย 4 จังหวัดคือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ) สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม รวม 22 แห�ง กลุ�มผู1ให1ข1อมูลหลักและกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาคือ 1) ประชาชนและ 
ผู1มีส�วนเก่ียวข1อง ได1แก� พระภิกษุ ประชาชน ผู1นําชุมชน ข1าราชการ นักวิชาการ เจ1าหน1าท่ีภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค)กรท่ีเก่ียวข1อง รวม 44 คน เก็บรวบรวมข1อมูลโดยการสัมภาษณ)และสนทนากลุ�ม 
2) นักท�องเท่ียว ได1แก� นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ) สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 248 คน เก็บรวบรวม
ข1อมูลโดยการสอบถาม เครื่องมือท่ีใช1คือประเด็นสัมภาษณ) ประเด็นสนทนากลุ�ม และแบบสอบถาม  
เก็บรวบรวมข1อมูลในเดือนธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 วิเคราะห)ข1อมูลเชิงปริมาณโดยการ
หาค�าความถ่ี ร1อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับข1อมูลเชิงคุณภาพใช1การวิเคราะห)เชิง
พรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลท่ีได1จากการวิจัย สรุปได1ดังนี้ 

1. สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล�าง 2 ท้ังด1านการรับรู1และช�องทางการรับรู1อยู�ในระดับน1อย ช�องทางการสื่อสารท่ีสําคัญคือสื่อ
อินเทอร)เน็ต และการบอกต�อ ๆ กัน สภาพการสื่อสารทางการตลาดในด1านการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ) การส�งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการขายทางตรงอยู�ในระดับน1อย ปWญหา
สําคัญของการสื่อสารทางการตลาดคือ การประชาสัมพันธ)มีน1อย ไม�ครอบคลุมกลุ�มนักท�องเท่ียว ขาด
ความร�วมมือของชุมชนและผู1มีส�วนเก่ียวข1องท้ังภาครัฐและเอกชน โดยแนวทางแก1ปWญหาท่ีสําคัญคือ 
ควรเพ่ิมการโฆษณา ประชาสัมพันธ)ให1มากข้ึน เช�น ผ�านสื่อทีวี อินเทอร)เน็ต  

2. รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีผู1วิจัยพัฒนาข้ึนคือ 
“LOWER C Model” โดยท่ี L คือ Learning (การเรียนรู1) O คือ Ownership (ความรู1สึกเปcน
เจ1าของ) W คือ Widen of Message (ความท่ัวถึงครอบคลุมกลุ�มผู1รับสาร) E คือ Earn (การได1รับ
ประโยชน)จากการท�องเท่ียว) R คือ Reflection (การสะท1อนกลับ) และCคือ Center of Cultural 
Tourism Resource (การเปcนศูนย)กลางของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง) โดยช�องทาง 
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การสื่อสารท่ีพัฒนาข้ึนตามความต1องการของคนในชุมชนคือสื่อออนไลน) (เว็บเพจ) ท่ีผ�านการเรียนรู1
ร�วมกันของคนในชุมชน  

3. ข1อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ท่ีสําคัญคือหน�วยงานท่ีเก่ียวข1อง เช�น การท�องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดควรสร1างความตระหนักรู1ถึงคุณค�าและความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภท
วัด วัง การสร1างความร�วมมือของชุมชนและผู1มีส�วนเก่ียวข1องในการประชาสัมพันธ)ผ�านสื่อท่ีครอบคลุม
กลุ�มเปhาหมายมากข้ึน เช�น การสร1างเว็บเพจของวัดเพ่ือให1ความรู1และประชาสัมพันธ) มีมัคคุเทศก)ให1
คําแนะนํา มีปhายบอกทางท่ีชัดเจน และมีปhายประชาสัมพันธ)เพ่ิมข้ึน มีการต้ังกลุ�มผู1รับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ)แหล�งท�องเท่ียวในชุมชนท่ีชัดเจน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลจากการศึกษาสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 พบว�า การรับรู1และช�องทางการรับรู1การสื่อสารทางการตลาดอยู�ใน
ระดับน1อย ซ่ึงมีสภาพคล1ายคลึงกันในทุกจังหวัดท่ีศึกษาคือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ) สมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม โดยเฉพาะอย�างยิ่งแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ชุมชนและชาวบ1านท่ีอาศัยอยู�ในบริเวณรอบๆ วัดและบริเวณใกล1เคียงไม�ได1ตระหนักถึงความสําคัญใน
เรื่องการสื่อสารทางการตลาดมากนัก และยังขาดความเข1าใจในเรื่องวิธีการสื่อสารทางการตลาด 
รวมท้ังยังให1ความสําคัญไปกับการหาเลี้ยงชีพของตนเอง ขาดการสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐอย�าง
จริงจังในการสนับสนุนงบประมาณ การให1ความรู1หรือสร1างความตระหนัก  มีเพียงการสนับสนุนสื่อ
ปhายประชาสัมพันธ)จากหน�วยงานองค)กรปกครองส�วนท1องถ่ินในแหล�งท�องเท่ียวประเภทวัดบางแห�ง 
ซ่ึงเปcนเพียงส�วนน1อย  
  ผลจากการศึกษาท่ีพบว�า ช�องทางการสื่อสารท่ีสําคัญคือสื่ออินเทอร)เน็ต และการบอก
ต�อ ๆ กัน แสดงให1เห็นได1อย�างชัดเจนว�า วิถีชีวิตและกระแสโลกาภิวัตน)เข1ามามีส�วนเก่ียวข1องในเรื่องนี้ 
กล�าวคือคนรุ�นเก�าท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ยังสื่อสารโดยลักษณะการบอกปากต�อปาก สิ่งเหล�านี้
เปcนภาพท่ีคุ1นตาของการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยในชนบทที่สื่อสารเรื่องราวโดยการบอก
ปากต�อปาก หรือบอกต�อ ๆ กันไป ในขณะที่คนรุ�นใหม�ให1ความสําคัญกับการสื่อสารท่ีทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน)และเทคโนโลยีท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและรวดเร็วต�อ
การสื่อสารและค1นหาข1อมูลท�ามกลางการดํารงชีวิตท่ีรีบเร�ง สอดคล1องกับแนวคิดในเรื่องวัฒนธรรมท่ี
พระยาอนุมานราชธน  (อ1างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, 2552: 2) กล�าวไว1ว�า 
วัฒนธรรม สิ่งท่ีมนุษย)เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ผลิตข้ึน สร1างข้ึน เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีของ
ส�วนร�วม และถ�ายทอดกันไว1 เช�นเดียวกับวิธีการถ�ายทอด สื่อสารข1อมูลของแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วังท่ีผู1คนในแต�ละรุ�น (Generation) มีวิธีการสื่อสารท่ีปรับปรุงหรือนํามาใช1ให1
เหมาะกับกลุ�มของตน และยังสอดคล1องกับแนวคิดในเรื่องการแผ�ขยายทางวัฒนธรรม(Culture 
Diffusion) ท่ีโครเบอร) (Kroeber, 1963) กล�าวไว1ว�า วัฒนธรรมจะแผ�ขยายออกไปจากจุดกําเนิดใน
พ้ืนท่ีนั้น ๆ ไปตามพื้นที่ต�าง ๆ และจะแผ�ขยายออกไปได1ดีเมื่อวัฒนธรรมนั้นเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอย�าง
ต�อเนื่อง เช�นเดียวกับแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ซ่ึงนับเปcนจุดกําเนิดท่ีสําคัญของ
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วัฒนธรรมของคนในชาติ ย�อมมีการแผ�ขยายของวัฒนธรรมออกไปสู�กลุ�มคน แต�หากได1รับการ
สนับสนุนอย�างต�อเนื่อง แหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทนี้ ก็จะช�วยให1นักท�องเท่ียวได1รับรู1
วัฒนธรรมไทย ช�วยให1วัฒนธรรมไทยเปcนท่ีรู1จักแก�นักท�องเท่ียวในวงกว1าง ท้ังนักท�องเท่ียวชาวไทย 
นักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศอาเซียน รวมถึงนักท�องเท่ียวจากท่ัวทุกภูมิภาคของโลก  และสอดคล1อง
กับผลจากการศึกษาของดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2552: 1-13) ที่ศึกษาการสื่อความหมายมรดก
วัฒนธรรมผ�านการท�องเท่ียวชุมชนของหมู�บ1านโนนเสลา จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือวิเคราะห)รูปแบบของการ
สื่อความหมายของมรดกวัฒนธรรมท1องถิ่น ผลจากการศึกษาพบว�า มรดกของชุมชนมีการพัฒนา
รูปแบบไปตามระยะเวลาของยุคสมัย ก�อให1เกิดการเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายท่ีแท1จริงโดยใช1สื่อ
ต�าง ๆ ในรูปแบบท่ีแตกต�างกันไป โดยสื่อความหมายด1านสินค1า โดยผู1วิจัยได1เสนอองค)ความรู1ใหม�ใน
การสืบสานมรดกวัฒนธรรมโดยการให1ความรู1แก�ชุมชน จัดทําฐานข1อมูลภูมิปWญญาการทอผ1า การให1
การสนับสนุนจากหน�วยงานต�าง ๆ การสร1างเครือข�ายสิ่งทอ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสื่อความหมายท่ี
ถูกต1องแท1จริงท่ีจะสร1างคุณค�าให1กับมรดกวัฒนธรรมพ้ืนบ1าน ดังนั้น ผลจากการศึกษาการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังในครั้งนี้ และผลจากงานวิจัยดังกล�าวแล1วนั้น 
จึงพอจะชี้ให1เห็นได1ว�า การสร1างคุณค�า การรับรู1 และการสร1างความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1องในเรื่อง
วัฒนธรรม รวมท้ังการสื่อสารทางการตลาดเปcนสิ่งสําคัญและมีความจําเปcนที่ชุมชนท่ีเปcนท่ีต้ังของ
แหล�งท�องเท่ียวต1องตระหนักถึงเปcนประการแรก 
  ในเรื่องช�องทางการสื่อสาร และเนื้อหาหรือสาระในการสื่อสาร ผลจากการสํารวจ
สภาพการสื่อสารในวัดท้ัง 22 แห�งของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 พบว�า ช�องทางการสื่อสารยัง
มีน1อย แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัง เพียงแห�งเด่ียวท่ีมีช�องทางการสื่อสาร 3 ช�องทางคือ 
1) วิทยุโทรทัศน) 2) ปhายโฆษณา ประชาสัมพันธ) และ 3) มีมัคคุเทศก)หรือเจ1าหน1าท่ีแนะนํา  สําหรับ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 เกือบทุกแห�งท่ีศึกษาใช1
มากท่ีสุดคือ ปhายโฆษณา ประชาสัมพันธ) แสดงให1เห็นว�าช�องทางการสื่อสารยังอยู�ในวงจํากัด ทําให1
สาระท่ีส�งไปยังผู1รับสารซ่ึงเปcนนักท�องเท่ียวและประชนท่ัวไปเปcนไปอย�างจํากัดด1วยเช�นกัน โดยปhาย
โฆษณาประชาสัมพันธ)ส�วนใหญ�เปcนการสื่อสารในเรื่องกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีวัดจัดข้ึนเนื่องในวันสําคัญต�าง ๆ 
เช�น วันสําคัญทางศาสนา เพ่ือประชาสัมพันธ)ให1ประชาชนและนักท�องเท่ียวมาร�วมกิจกรรม แต�ยังขาด
ช�องทางและเนื้อหาในการสื่อสารทางการตลาดที่ส�งเสริมในเรื่องการประขาสัมพันธ)ข1อมูล ประวัติ
ความเปcนมา และความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงนับว�าเปcนสิ่งสําคัญท่ีจะช�วยให1
นักท�องเท่ียวได1มีโอกาสรับรู1 ชื ่นชม และเกิดความประทับใจต�อแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือประเทศไทยเปcนสมาชิกหนึ่งของประชาคมอาเซียน การรับรู1เรื่องประวัติความ
เปcนมาและวัฒนธรรมในแหล�งท�องเท่ียวท่ีสืบทอดกันมายาวนาน ควรมีการสื่อสารออกไปยังกลุ�ม
นักท�องเที่ยวอีกด1วย ในเรื ่องนี้มีความสอดคล1องกับแนวคิดในเรื ่องการสื่อสารตามท่ีนธกฤต     
วันตpะเมล) (2555: 8) ระบุว�า การสื่อสารควรมีวัตถุประสงค)เพ่ือแจ1งให1ทราบ รวมถึงการให1การศึกษา 
ให1ความรู1 ความเข1าใจ 
  ผลจากการศึกษาพบว�า สภาพการสื่อสารทางการตลาดในด1านการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ) การส�งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการขายทางตรงอยู�ในระดับน1อย 
เช�นเดียวกับการรับรู1การสื่อสารทางการตลาดดังได1กล�าวแล1วข1างต1น ผลจากการศึกษายังพบปWญหา
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สําคัญของการสื่อสารทางการตลาดคือ การประชาสัมพันธ)มีน1อย ไม�ครอบคลุมกลุ�มนักท�องเท่ียว ขาด
ความร�วมมือของชุมชนและผู1มีส�วนเก่ียวข1องท้ังภาครัฐและเอกชน โดยแนวทางแก1ปWญหาท่ีสําคัญคือ 
ควรสร1างความตระหนักในคุณค�าและให1ความสําคัญกับทรัพยากรท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมประเภทวัด
วังให1เกิดกับชุมชนและผู1มีส�วนเก่ียวข1องในลักษณะเชิงรุกและควรเพ่ิมการโฆษณา ประชาสัมพันธ)ให1
มากข้ึน เช�น ผ�านสื่อทีวี อินเทอร)เน็ต Facebook ซึ่งผลที่ได1จากการศึกษานี้สอดคล1องกับผลจาก
การศึกษาของนรินทร) สังข)รักษา (2553) ที่ศึกษาสภาพการณ)ของการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดนครปฐม ผลจากการศึกษาพบปWญหาอุปสรรคของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อาทิ ขาด
ความรู1เก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว การประชาสัมพันธ) การบริการของเจ1าหน1าท่ี การขาดการมีส�วนร�วม 
และขาดการสนับสนุนจากหน�วยงานของรัฐ การสื่อสารให1ความรู1และภาษา การบริการอาหาร 
เครื่องด่ืม การบริการของท่ีระลึก การติดตามและประเมินผล และยังสอดคล1องกับผลจากการศึกษา
ของ อิราวัฒน) ชมระกา (2552) ท่ีศึกษาแนวทางการส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตตําบลฝายหลวง จังหวัดอุตรดิตถ) ผลจากการศึกษาพบว�า สถานท่ีท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร)
โบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตตําบลฝายหลวงท่ีจะพัฒนาเปcนแหล�งท�องเท่ียวส�วนใหญ�มีศักยภาพอยู�
ในระดับปานกลาง และพบว�า สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท�องเท่ียวรวมถึงการประชาสัมพันธ)มี
ศักยภาพค�อนข1างน1อย สําหรับด1านศักยภาพการตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตตําบลฝายหลวง 
พบว�าทรัพยากรการท�องเท่ียวทางด1านวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมจัดว�ามีคุณค�าและมีศักยภาพ แต�ยังขาด
การเชื่อมโยงคุณค�าเหล�านี้กับกิจกรรมส�วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข1อง แนวทางการส�งเสริมการตลาดท่ีนํามาใช1
คือ การรวมกลุ�มแบบภาคีมีการร�วมมือกับองค)กรทุกฝtายที่เกี่ยวข1อง การเข1าถึงลูกค1าเปcนรายบุคคล
โดยตรง และการจัดโปรแกรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงจะต1องอาศัยการจัดการโดยท1องถ่ิน และ
การจัดการเชิงธุรกิจอย�างจริงจัง 
  ผลท่ีได1จากการศึกษาดังกล�าวข1างต1นนี้ สอดคล1องกับแนวคิดในเรื ่องพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ีรําไพพรรณ แก1วสุริยะ (2545: 12) กล�าวไว1ว�า ชุมชนควรตระหนักถึงกิจกรรม
การท�องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต�อวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเปcนอยู�ของคนในชุมชน รวมท้ังควรมีส�วน
ร�วมในกิจกรรมการท�องเท่ียว และควรมีการให1ความรู1ทางการท�องเท่ียว และสอดคล1องกับแนวคิดใน
เรื่องการตลาดตามท่ีเชาว)  โรจนแสง (2555: 38-45) ระบุว�า ผู1ผลิตและผู1บริโภคอยู�ห�างกัน หน1าท่ีของ
การตลาดจะช�วยให1สินค1าและบริการถึงมือผู1บริโภคหรือกลุ�มเปhาหมายอย�างท่ัวถึง ซ่ึงการรับรู1เปcน
ปWจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให1การตลาดประสบผลสําเร็จ เช�นเดียวกับการสื่อสารแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังไปยังนักท�องเท่ียวท่ีต1องอาศัยการตลาด เช�นเดียวกัน และยังสอดคล1อง
กับแนวคิดในเรื่องส�วนประสมทางการตลาดท่ีศิริวรรณ เสรีรัตน) และคณะ (2552: 80-81) ระบุว�า 
กลยุทธ)ทางการตลาดนั้นต1องคํานึงถึงการรับรู1ของลูกค1าอีกด1วย    

2. รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีผู1วิจัยพัฒนาข้ึนคือ 
“LOWER C Model” โดยท่ี L คือ Learning (การเรียนรู1) O คือ Ownership (ความรู1สึกเปcน
เจ1าของ) W คือ Widen of Message (ความท่ัวถึงครอบคลุมกลุ�มผู1รับสาร) E คือ Earn (การได1รับ
ประโยชน)จากการท�องเท่ียว) R คือ Reflection (การสะท1อนกลับ) และ Cคือ Center of Cultural 
Tourism Resource (การเปcนศูนย)กลางของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง) โดยช�อง
ทางการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นตามความต1องการของคนในชุมชนคือสื่อออนไลน) (เว็บเพจ) ที่ผ�าน
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การเรียนรู1ร�วมกันของคนในชุมชน รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดนี้เปcนรูปแบบท่ีสอดคล1องกับความ
ต1องการของคนในชุมชน และยังสอดคล1องกับแนวคิดเรื่องการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีระบุไว1ว�า 
แหล�งท�องเท่ียววัด วัง เปcนสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของผู1คนท่ีถ�ายทอดมาจากคนรุ�นก�อนจนถึงรุ�นปWจจุบัน 
และยังเปcนการปลูกฝWงจิตสํานึกของคนในชุมชนให1เกิดความรัก หวงแหน รักษา และต1องให1ชุมชนเข1า
มามีส�วนร�วม (เปรมจิต พรหมสาระเมธี, 2553: 34; ทิพวรรณ พุ�มมณี, 2550: 15) สอดคล1องกับ
แนวคิดในเรื่องอัตลักษณ)ทางวัฒนธรรมท่ีจะช�วยให1กลุ�มคนสามารถบอกได1ว�ากลุ�มของตนแตกต�างจาก
กลุ�มอ่ืนอย�างไร (นัทนัย ประสานนาม, 2552: 7; ฉลาดชาย รมิตานนท), 2550: 3) และสอดคล1องกับ
แนวคิดในเรื่องการพัฒนาการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน ที่ชุมชนจะต1องเข1ามามีส�วนร�วมในกิจกรรม
การท�องเท่ียว  
  รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล�าง 2 ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ยังมีความสอดคล1องกับแนวคิดในเรื่องการสื่อสารทางแนวคิดในเรื่อง
การตลาด และการสื่อสารทางการตลาด โดยเฉพาะอย�างยิ่งแนวคิดในการสื่อสารทางการตลาด
สมัยใหม�ในธุรกิจการท�องเท่ียวท่ีจะต1องรู1จักกลเม็ดในการมัดใจลูกค1า รู1จักหาลูกค1าใหม� รักษาฐาน
ลูกค1าเก�า โดยการสร1างความสัมพันธ)ท่ีดี ตามท่ีชลิต ลิมปนะเวช (2554: 6-8) ได1กล�าวไว1อีกด1วย 
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดประเภทวัด วัง ยังมีความสอดคล1องกับกลยุทธ)ในการกระตุ1น
การท�องเท่ียวของประเทศไทยในปw 2558 ที่ให1ความสําคัญกับคุณค�าความเปcนไทย หรือวิถีไทย 
(Thainess) อีกด1วย ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปcนสมาชิกประเทศหนึ่งของอาเซียน การสื่อสาร
ทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง จะช�วยให1นักท�องเท่ียวในกลุ�มประเทศ
สมาชิกอาเซียนได1รับรู1 เกิดความเข1าใจ ยอมรับ และตระหนักถึงคุณค�าของวัฒนธรรมไทยมากยิ่งข้ึน 
และหากนักท�องเท่ียวเกิดความรู1สึกประทับใจ ก็จะเปcนการช�วยสื่อสารวัฒนธรรมอันเปcนการแสดง
ถึงอัตลักษณ)ของไทยได1อีกวิธีหนึ่ง  

3. ข1อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ท่ีสําคัญคือหน�วยงานท่ีเก่ียวข1อง เช�น การท�องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดควรสร1างความตระหนักรู1ถึงคุณค�าและความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทวัด วัง การสร1างความร�วมมือของชุมชนและผู1มีส�วนเก่ียวข1องในการประชาสัมพันธ)ผ�านสื่อท่ี
ครอบคลุมกลุ�มเปhาหมายมากข้ึน เช�น การสร1างเว็บเพจของวัดเพ่ือให1ความรู1และประชาสัมพันธ) มี
มัคคุเทศก)ให1คําแนะนํา มีปhายบอกทางที่ชัดเจน และมีปhายประชาสัมพันธ)เพิ่มข้ึน มีการต้ังกลุ�ม
ผู1รับผิดชอบการประชาสัมพันธ)แหล�งท�องเท่ียวในชุมชนท่ีชัดเจน ผลท่ีได1จากการศึกษานี้สอดคล1องกับ
แนวคิดในเรื่องการตลาดสมัยใหม�ตามที่สุดาพร กุณฑลบุตร (2552: 20) กล�าวว�า การตลาดใน
ปWจจุบันมุ�งเน1นไปยังกลุ�มลูกค1า รวมถึงการขยายลูกค1า  รวมถึงการสื่อสารกับลูกค1าโดยตรง และ
สอดคล1องกับแนวคิดในเรื่องการตลาดสมัยใหม�ตามท่ีชลิต ลิมปนะเวช (2554: 6) ระบุว�า การตลาด
สมัยใหม�เน1นระบบบริหารจัดการท่ีสร1างความสัมพันธ)ท่ีดี (Customer Relation Management: 
CRM) ผลจากการศึกษามีความสอดคล1องกับผลจากการศึกษาของศุภกิจ จงศักด์ิสวัสด์ิ และคณะ (2554ก) 
ท่ีศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดด1านการท�องเท่ียว จังหวัดกาญจนบุรี ผลจากการศึกษา
พบว�า แนวทางการพัฒนาการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ)หรือสินค1าการท�องเท่ียวไปยังกลุ�มเปhาหมาย เห็น
ว�าควรพัฒนาการตลาดแบบออนไลน) และสร1างฐานข1อมูลกลางเพ่ือให1ตอบสนองได1ทุกฝtาย อีกท้ัง
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พัฒนาขีดความสามารถของผู1ประกอบการในด1านการตลาด พัฒนาการประชาสัมพันธ)ให1จังหวัด
กาญจนบุรีมีเอกลักษณ)เฉพาะตัว ยกระดับและตอกย้ําภาพลักษณ)การเปcนเมืองท�องเท่ียวของจังหวัด
กาญจนบุรีให1เปcน City Brand of Tourism อย�างแท1จริงรวมทั้งการประชาสัมพันธ)ให1ถึง
กลุ�มเปhาหมายทุกกลุ�มได1อย�างแท1จริง สอดคล1องกับผลจากการศึกษาของอิราวัฒน) ชมระกา (2552) ท่ี
ศึกษาแนวทางการส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ) ท่ีพบว�า แนวทางการส�งเสริมการตลาดท่ีนํามาใช1คือ การรวมกลุ�มแบบภาคีมีการ
ร�วมมือกับองค)กรทุกฝtายท่ีเก่ียวข1อง การเข1าถึงลูกค1าเปcนรายบุคคลโดยตรง และการจัดโปรแกรมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงจะต1องอาศัยการจัดการโดยท1องถ่ิน และการจัดการเชิงธุรกิจอย�างจริงจัง 
ผลท่ีได1จากการศึกษานี้ชี้ให1เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของไทย รวมถึงแหล�งท�องเท่ียวประเภทวัด วัง ท่ีมีอยู�ในทุกชุมชนของประเทศ เนื่องจาก
วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับเรื่องราวของวัด และวัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งวัด ซ่ึงเปcนสัญลักษณ)
สําคัญทางศาสนาและเปcนศูนย)รวมจิตใจท่ีสําคัญของคนไทย   
  แนวทางการประชาสัมพันธ)ท่ีค1นพบจากการศึกษาท่ีเสนอว�า ควรสร1างเว็บเพจของวัด
เพ่ือให1ความรู1และประชาสัมพันธ)วัดเพ่ือให1นักท�องเท่ียวรู1จักมากข้ึน แสดงให1เห็นถึงความสําคัญของ
การนําเทคโนโลยีมาใช1ในการสื่อสารทางการตลาด เนื่องจากนักท�องเท่ียวสามารถสืบค1นข1อมูลได1อย�าง
สะดวก รวดเร็วก�อนการเดินทาง นอกจากนั้นผลจากการศึกษายังเสนอให1มีมัคคุเทศก)คอยให1
คําแนะนํา มีปhายบอกทางท่ีชัดเจน และมีปhายประชาสัมพันธ)เพ่ิมข้ึน สิ่งเหล�านี้จะช�วยให1นักท�องเท่ียว
ได1รับทราบข1อมูลทางการท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวประเภทวัด วัง ได1รวดเร็วข้ึน มกกว�าการเข1าไป
ค1นหาข1อมูลเอง ซ่ึงทําให1เสียเวลาและอาจได1ข1อมูลท่ีไม�ครบถ1วน นอกจากนั้นผลท่ีได1จากการศึกษายัง
พบว�าแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด ควรมีการต้ังกลุ�มผู1รับผิดชอบการประชาสัมพันธ)แหล�ง
ท�องเท่ียวในชุมชนท่ีชัดเจน ซ่ึงชุมชนและหน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข1อง เช�น องค)กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 
ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ควรเข1ามาสนับสนุนในเรื่องนี้ เพ่ือให1ชุมชนสามารถรวมกลุ�มและทําการ
สื่อสารทางการตลาดให1กับแหล�งท�องเที่ยวในชุมชนของตนเองได1 การที่ประชาชนในชุมชนเข1ามา
มีส�วนร�วมก็จะช�วยให1การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของตนมีความยั่งยืนต�อไป  
 
ข�อเสนอแนะของการวิจัย 
 ข1อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ท่ีได1จากการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี้ 

1. ข�อเสนอเชิงนโยบาย 
1.1 หน�วยงานท่ีเก่ียวข1องในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ได1แก� กระทรวงการ

ท�องเท่ียวและกีฬา ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดควรขยายผลการนํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 (LOWER C Model) ท่ีได1จาก
การศึกษาครั้งนี้ไปขยายผล เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติให1เกิดผลในเชิงรูปธรรม ในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วัง หรือส�งเสริมสนับสนุนให1มีการศึกษาต�อยอดองค)ความรู1ในด1านนี้ต�อไป 

1.2 ควรมีนโยบายในการส�งเสริม พัฒนาความรู1ความเข1าใจในเรื่องการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให1แก�ชุมชนที่เปcนท่ีต้ังของแหล�งท�องเท่ียว ท้ังในด1าน
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งบประมาณ การเพ่ิมช�องทางด1านการตลาด การประชาสัมพันธ) และการสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญ เพ่ือให1ความรู1และทํางานร�วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีอย�างจริงจังและต�อเนื่อง  

2. ข�อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช�ประโยชน% 
2.1 หน�วยงานท่ีเก่ียวข1องในพ้ืนท่ี ได1แก� ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด องค)การบริหารส�วน

ตําบล ผู1นําชุมชน หน�วยงานและองค)การที่เกี่ยวข1อง ควรร�วมมือกันในการพัฒนาการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยใช1การมีส�วนร�วมของชุมชนให1เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อันจะเปcนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี รวมถึงการสร1างความเข1มแข็งให1กับชุมชนของตนอย�าง
ยั่งยืน  

2.2 หน�วยงานท่ีเก่ียวข1องควรร�วมมือกันในการจัดกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด
ส�งเสริมการถ�ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู1เรื่องการท�องเท่ียงเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเปcนการส�งเสริมอัตลักษณ)
ด1านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให1กับชุมชนของตน และเพ่ือให1แหล�งท�องเท่ียวเปcนท่ีรู1จักแก�ชาวไทย
และชาวต�างชาติ รวมถึงนักท�องเท่ียวจากประเทศกลุ�มอาเซียน    

2.3 ควรสร1างความรู1ความเข1าใจให1กับประชาชนในพ้ืนท่ี ให1ประชาชนเกิดความตระหนัก
และเห็นถึงความสําคัญของการมีส�วนร�วมในกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เห็นความสําคัญของการสร1างคุณค�าในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปWญญาของ
บรรพบุรุษ เพ่ือการรักษาอัตลักษณ)ชุมชนของตนเองสืบต�อไป  

3. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต*อไป 
3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ หรือการนํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดใน

แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไปใช1ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือขยายผล หรือต�อยอดองค)ความรู1 
3.2 ควรมีการศึกษาแนวทางส�งเสริมการสื่อสารทางการตลาด ท้ังในเรื่องวิธีการ ช�อง

ทางการประชาสัมพันธ)เพ่ือเผยแพร�แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนให1เปcนท่ีรู1จักแก�นักท�องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ  

3.3 ควรศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ)ในชุมชนท่ีเปcนท่ีต้ังของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ี
เกิดจากการต�อยอดภูมิปWญญาของคนในท1องถ่ิน พร1อมทั้งส�งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู1ผลิตภัณฑ)
อาชีพสร1างสรรค)ของชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง  
      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



158 
 

 

 

รายการอ�างอิง 
 
ภาษาไทย 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา. (2546). เอกสารชุดฝ�กอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการ

ท�องเท่ียวชุมชนอย�างย่ังยืน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
            .  (2554ก). แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555- 2559. กรุงเทพฯ: กระทรวง      

การท�องเท่ียวและกีฬา. 
            . (2554ข). ยุทธศาสตร.กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 2555- 2559. กรุงเทพฯ: กระทรวง

การท�องเท่ียวและกีฬา. 
กาญจนา แสงลิ่มสุวรรณ และคณะ. (2555). “การท�องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย�างยั่งยืน.” วารสาร             

นักบริหาร 32,  4 (ตุลาคม-ธันวาคม): 139-146. 
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย. (2552). การส�งเสริมการลงทุนธุรกิจท�องเท่ียวในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

การท�องเท่ียวแห�งประทศไทย. 
            . (2557). ทิศทางการดําเนินงานด�านการตลาดการท�องเท่ียวของการท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย ป5 2557. กรุงเทพฯ: การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย. 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา. กรมการท�องเท่ียว. (2554). สรุปสถานการณ.นักท�องเท่ียวระหว�าง

ประเทศป5 2548-2553. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา. 
            . (2558). สรุปสถานการณ.นักท�องเท่ียว มีนาคม 2558. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท�องเท่ียว             

และกีฬา.         
เกียรติประวัติ  ธนรัฐลือสกล. (2546). ประวัติศาสตร.ไทย 76 จังหวัด. กรุงเทพฯ: วันเวิลด<.  
สํานักนายกรัฐมนตรี. (2546). ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยระบบการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี. 
จังหวัดเพชรบุรี. (2554). ข�อมูลจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี: สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี. 
            . (2556ก).  ข�อมูลจังหวัด.  เข? า ถึงเ ม่ือ 10 พฤษภาคม. เข?าถึ ง ได?จาก 

http://www.petchaburi.go.th. 
            . (2556ข). “เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท�องเท่ียว

ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 1/2556.” วันศุกร<ท่ี 8 มีนาคม 2556 ณ ห?องประชุมพริบพรี ศาลา
กลางจังหวัดเพชรบุรี.  

            . (2557). ข�อมูลจังหวัด. เข?าถึงเม่ือ 2  กรกฎาคม. เข?าถึงได?จาก http://www.petchaburi.go.th. 
เจษฎาพร ศรีวิชัย และพรลภัส อุณาพรหม. (2555). นโยบายการจัดการมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต�องไม�ได�: 

การศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศลาว. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร<.  

ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท< วารีวนิช. (2551). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: วี. พริ้นท< (1991).                
ฉลาดชาย รมิตานนท<. (2550). อัตลักษณ. วัฒนธรรม และการเปล่ียนแปลง. เข?าถึงเม่ือ 12 

กรกฎาคม 2556.  เข?าถึงได?จาก http://www.soc.cmu.ac.th   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



159 
 

 

 

ชลิต ลิมปนะเวช. (2554). กลเม็ดมัดใจลูกค�า (Customer Relationship Management: CRM). 
กรุงเทพฯ: การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย. 

ชื่นจิตต< แจ?งเจนกิจ. (2556).กลยุทธ.การส่ือสารการตลาด. กรุงเทพฯ: เลิฟ แอนด< ลิฟ. 
ชูเกียรติ นพเกตุ. (2542). อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว. เชียงราย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย.  
ชมรมชอบท�องเท่ียวแห�งเมืองสยาม. (2554). เท่ียวไทยให�สนุก 77 จังหวัด. กรุงเทพฯ: พิมพ<ดี. 
เชาว< โรจนแสง. (2555). การจัดการการตลาด. นนทบุรี: สํานักพิมพ<มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ณัฏฐ<ชุดา วิจิตรจามรี. (2553). การส่ือสารในองค.การ. กรุงเทพฯ: ภาควิชานิเทศศาสตร<และสารสนเทศ

ศาสตร< คณะมนุษยศาสตร< มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<.  
ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน< ทีปะปาล. (2553). การส่ือสารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ<.   
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล. (2552). “การสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมผ�านการท�องเท่ียวชุมชนของหมู�บ?าน

โนนเสลา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ.” วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส.การท�องเท่ียว
ไทยนานาชาติ 1: 1-13. 

ทิพวรรณ พุ�มมณี. (2550). การท�องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ<แห�งมหาวิทยาลัย             
รามคําแหง.  

ทรงคุณ จันทจร และคณะ. (2552). คุณค�าอัตลักษณ.ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินกับการนํามาประยุกต.              
เปYนผลิตภัณฑ.ท�องถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจและการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต�. มหาสารคาม: สถาบันวิจัยศิลปะ              
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ. (2552). พาณิชย.อิเล็กทรอนิกส.. กรุงเทพฯ: เคทีพี. 
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2552). ผลิตภัณฑ.ใหม�การตลาดและการพัฒนา. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ<

แห�งจุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย.  
ธีรยุส  วัฒนาศุภโชค. (2551). นวัตกรรมเพ่ือการแข�งขันท่ีย่ังยืน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพาณิชยศาสตร< 

คณะพาณิชยศาสตร<และการบัญชี. จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย. 
ธงชัย สมบูรณ<. (2549). อัตลักษณ.ของชาติตามนโยบายการศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร<              

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
นธกฤต วันต]ะเมล<. (2555). การส่ือสารการตลาด. กรุงเทพฯ: ภาควิชานิเทศศาสตร<และสารสนเทศศาสตร<       

คณะมนุษยศาสตร<. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<. 
นรินทร< สังข<รักษา. (2553).  รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพการณ.ของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดนครปฐม.  นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
นงคราญ สุขสม. (2556). “รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวในพ้ืนท่ี              

มรดกทางวัฒนธรรมของโลกอย�างมีความรับผิดชอบในพ้ืนท่ีกลุ�มอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง 
(Workshop on Promoting Responsible Heritage Tourism for GMS).” 3 –6  
กุมภาพันธ<. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



160 
 

 

 

นภดล ภาคพรต. (2546). “ความหมาย ความสําคัญ และหลักการจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน.”             
ใน เอกสารชุดฝ�กอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท�องเท่ียวชุมชนอย�างย่ังยืน, 
167. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

นภวรรณ คณานุรักษ<. (2554). กลยุทธ.การตลาด. กรุงเทพฯ: ซีวีแอลการพิมพ<. 
นันทสารี สุขโต. (2555). การตลาดระดับโลก. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ<แห�งจุฬาลงกรณ<  มหาวิทยาลัย. 
นัทธนัย ประสานนาม. (2552). เพศ ชาติพันธุ. และป]ญหาเก่ียวกับอัตลักษณ. ในภาพยนตร. เรื่อง Touch 

of Pink. เข?าถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 2554. เข?าถึงได?จาก http://www.midnightuniv.org  
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด< ดีไซน<  
ปกรณ< สึงตี. (2554). “โครงการศึกษาเอกลักษณ<ลุ�มแม�น้ําโขง สู�งานออกแบบภายในศูนย<ส�งเสริมการ

ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแม�น้ําโขง.” วิทยานิพนธ<ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ปวีณา  โทนแก?ว. (2554). การพัฒนาธุรกิจท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชาวเขาเผ�าลีซอ จังหวัด  เพชรบูรณ.. 
มหาสารคราม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2553). “ศักยภาพการสื่อความหมายทางการท�องเท่ียวชุมชน: ชุมชนบ?าน
ร�องไฮ? จังหวัดพะเยา.” Naresuan University Journal 18, 2: 1-9. 

ประพัทธ<ชัย ไชยนอก. (2554). “แนวทางการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาบ?าน             
ด�านซ?าย อําเภอด�านซ?าย จังหวัดเลย.” วิทยานิพนธ<ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร<การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ปราโมชน< รอดจํารัส. (2549). พฤติกรรมนักท�องเท่ียว. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการท�องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

ปรีชา  แดงโรจน<. (2544). อุตสาหกรรมท�องเท่ียวสู�ศตวรรษท่ี 21. ปทุมธานี: ไฟว<แอนด<โฟร<              
พริ้นต้ิง จํากัด.  

เปรมจิต พรหมสาระเมธี. (2553). “การพัฒนาศักยภาพแหล�งท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมสําหรับ              
นักท�องเท่ียวนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” วิทยานิพนธ<บริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

พยัต วุฒิรงค<. (2555). การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสู�การปฏิบัติท่ีเปYนเลิศ. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ<
แห�งจุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย.  

พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับการจัดการความรู�.  กรุงเทพฯ: 
วี พริ้นท< (1991).  

พิมพ<ระวี โรจน<รุ�งสัตย<. (2553). การท�องเท่ียวชุมชน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ<โอเดียนสโตร<. 
ไพโรจน< ปpยะวงศ<วัฒนา. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ<แห�งจุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย.  
ภัทรา บุรารักษ<. (2554). การพัฒนาความม่ันคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา.              

กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



161 
 

 

 

มนสิชา อินทจักร. (2552). “การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยสําหรับนักท�องเท่ียวสูงอายุ           
ชาวญ่ีปุqน.” วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส.การท�องเท่ียวไทยนานาชาติ 1: 1-10. 

รณรงค< ชมภูพันธ<. (2553). “แนวทางการจัดการภูมิทัศน<วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมกรณีศึกษา: 
เทศบาลนครลําปาง.” การค?นคว?าอิสระแนวทางการจัดการภูมิทัศน<วัฒนธรรมและมรดก
ทางวัฒนธรรม สาขาวิชาภูมิสถาปrตยกรรม  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). อักขรานุกรมภูมิศาสตร.ไทย. เข?าถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 2555. เข?าถึงได?จาก 
http://www.royin.go.th. 

ราณี  อิสิชัยกุล. (2546). เอกสารชุดฝ�กอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดการการท�องเท่ียวชุมชน            
อย�างย่ังยืน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

รําไพพรรณ แก?วสุริยะ. (2545).  การบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงเกษตร. กรุงเทพฯ: ศูนย<ประสานงาน
ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงเกษตร. 

วรวรรณ องค<ครุฑรักษา. (2553). การส่ือสารการตลาดระหว�างประเทศ. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่. 
วไลลักษณ< น?อยพยัคฆ<. (2551). นวัตกรรมการท�องเท่ียว. กรุงเทพฯ: การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย.  
            . (2554). “การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย.” จุลสารวิชาการอิเลคทรอนิกส.  3 (กรกฎาคม-

กันยายน): 1-76. 
วรรณา วงษ<วานิช. (2546). ภมิูศาสตร.การท�องเท่ียว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ<มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร<. 
ฏราธร จิรประวัต,ิ หม�อมหลวง. (2556). “แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน.” ใน              

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ., 1-5. นนทบุรี: 
สํานักพิมพ<มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารทางสังคม. (2557). แนวทางการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ             
ในการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อําเภอวังสมบูรณ. จังหวัดสระแก�ว.               
กรุงเทพฯ: หน�วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารทางสังคม มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิเชียร วิทยอุดม. (2555). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ธนธชัการพิมพ<.  
วีรพล ทองมา. (2554). การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย�างย่ังยืนของชุมชนชาวจีนในพ้ืนท่ี 

ลุ�มน้ําแม�งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม�. เชียงใหม�: มหาวิทยาลัยแม�โจ? 
ศิริวรรณ เสรีรัตน< และคณะ. (2552). กลยุทธ.การตลาด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ<บรรณกิจ. 
ศุภกิจ จงศักด์ิสวัสด์ิ. (2554ก). รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดด�านการท�องเท่ียว 

จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
            . (2554ข). รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดด�านการท�องเท่ียว จังหวัด

ราชบุรี. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
            . (2554ค). รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดด�านการท�องเท่ียว จังหวัด

สุพรรณบุรี. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โศรยา หอมชื่น. (2555). ITB World Travel Trends Report 2011-2012. กรุงเทพฯ: กองวิจัย

การตลาด การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



162 
 

 

 

สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน. คู�มือการประเมินมาตรฐานหมู�บ�านท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และหมู�บ�าน
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต� โครงการพัฒนา
กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป5 2554. กรุงเทพฯ: สถาบันการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน. 

สถาบันพระปกเกล�า. (2557). เข?าถึงเม่ือ 2 มีนาคม. เข?าถึงได?จาก http://www.kpi.ac.th.   
สมใจ บุญทานนท<. (2552). หลักการตลาด. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. (2554).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: สํานักงาน คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ. (2554). นโยบายและยุทธศาสตร.การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ. 

สํานักงานจัดหวัดเพชรบุรี. (2557). จังหวัดเพชรบุรี. เข?าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2557. เข?าถึงได?จาก 
http://www.petchaburi.go.th.  

สํานักงานนโยบายและแผน. (2554). รายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต�อกระทวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). การบรรยายทางวิชาการเพ่ือสร�างความตระหนัก เรื่อง
การก�าวสู�ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี. (2557). แผนยุทธศาสตร.การท�องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ. 2557-2560. เพชรบุรี: สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี. 

สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี. (2554). ข�อมูลจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี: สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี. 
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี. กลุ�มงานพัฒนาจังหวัด. (2556). แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 4 ป5 2558-2561. 

เพชรบุรี: สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี. 
            .  (2552). การบริหารนวัตกรรมในกิจการสื่อสาร. นนทบุรี: สํานักพิมพ<มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช.    
สํานักงานสถิติกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2. (ม.ป.ป.). รายงานวิเคราะห.สถานการณ.กลุ�มจังหวัด             

ภาคกลางตอนล�าง 2. เพชรบุรี: สํานักงานสถิติกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2. 
สํานักบริหารยุทธศาสตร<กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2. (2557). แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคกลาง              

ตอนล�าง 2 พ.ศ. 2557-2560 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ.). เพชรบุรี: สํานักบริหารยุทธศาสตร<กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2. 

สิทธิ์ ธีรสรณ<. (2551). การส่ือสารทางการตลาด. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ<แห�งจุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย. 
สืบชาติ อันทะไชย. (2556). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ<โอเดียนสโตร<. 
สุดาพร กุณฑลบุตร. (2552). หลักการตลาดสมัยใหม�. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ<แห�งจุฬาลงกรณ<

มหาวิทยาลัย.  
สุมาลี เล็กประยูร. (2551). หลักการตลาดสําหรับนักนิเทศศาสตร.. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ<             

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  
สุวิมล แม?นจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น. (2550). การส�งเสริมการตลาด. กรุงเทพฯ: ทริปเพ้ิล กรุ]ป. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



163 
 

 

 

เสน�ห< จุ?ยโต. (2548). การบริหารนวัตกรรมแนวใหม� . นนทบุรี :  สํานักพิมพ<มหาวิทยาลัย             
สุโขทัยธรรมาธิราช.       

เสริมยศ ธรรมรักษ<. (2551). หลักการตลาดสําหรับนักนิเทศศาสตร.. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ<
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

หน�วยบริการวิชาการ. (2557). แนวทางการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในการส�งเสริมการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม อําเภอวังสมบูรณ. จังหวัดสระแก�ว. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร             
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

อคิน รพิพัฒน<. (2551). วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร.ดเกียร.ซ.  กรุงเทพฯ: 
โอ.เอสพริ้นต้ิงเฮ?าส< จํากัด. 

อภิชัย ศรีเมือง. (2551). เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการบริหารงานแรงงานสัมพันธ.. กรุงเทพฯ: เอช อาร<
เซ็นเตอร<. 

อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท< และจิระเสกข< ตรีเมธสุนทร. (2551). หลักการตลาดเพ่ือธุรกิจ. กรุงเทพฯ:             
โรงพิมพ<เสริมมิตร. 

อัจฉรีย< ลิมปมนต<. (2555). การจัดการการตลาด. นนทบุรี: สํานักพิมพ<มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
อนุรัตน< วัฒนาวงศ<สว�าง. (2549). เพชรบุรี. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ<สารคดี.  
อิราวัฒน< ชมระกา. (2552). แนวทางการส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขต

ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ.. อุตรดิตถ<: คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ<.  

 
ภาษาอังกฤษ 
Belch, G.E., and M. A. Belch. (2004). Advertising and Promotion: An Integrated              

Marketing Communications Perspective. 6th ed. New York: McGraw-             
Hill/Win. 

Best, J. (1981). Research in education. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall. 
Boas, F. (1942). Race, Language and Culture. New York: Free. 
Cohen, L., Manion, L. and K. Morrison. (2000). Research methods in education. 5th ed. 

London: Routledge Falmer. 
Cronbach, L. (1974). Essentials of psychological testing. 3rd ed. New York: Harper & Row.  
Crowther, J. (1998).  Oxford Advance Learner’s Dictionary of English. 5th ed.  Oxford: 

Oxford University Press.  
Duncan, T. (2008). Principles of Advertising & IMC. 2nd ed. New York: McGraw-            

Hill/Win. 
Doyle, Peter. (2002). Marketing Management and strategy. 3rd ed. Singapore:             

Prentice-Hall. 
East, R., and Others. (2014). “The decay of positive and negative word of mouth after            

product experience.” Australian Marketing Journal 22: 350-355. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



164 
 

 

 

Felicia, A. and Others. (2013). “Integrated marketing communication in tourism – an            
analysis.” Theoretical and applied economics, no. 6 (583): 7-34. 

Gowdy, J. (1999). “Economic concepts of sustainability relocating economic activity 
with social & environment.” In sustainability & the social sciences, 162-
181. Germany: Hamburger.  

Heame, R. and Sallinas, Z. (2002). “The use of Choice Experiments in Analysis of              
Tourists’ Preferences for Ecotourism Development in Costa Rica.”              
Journal of environmental management 65, 2: 153-163.   

Hearne, R. and A. Santos. (2005). “Tourists’ and Locals’ Preferences toward  Ecotourism 
Development in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala.”  Journal of 
Environmental, Development and Sustainability, no. 6: 303-318.    

Howell, D. (1989).  Passport: An Instruction to the Travel and Tourism Industry.             
Ohio: South-Western Publications. 

Jerman, D. and B. Zavrsnik. (2012). “Model of marketing communications effectiveness in 
the business-to-business markets.” Economic research journal 25          
(1 September): 364-388. 

Kantanen,  T. and I Tikkanen. (2005). Advertising in low and high involvement  cultural 
tourism attractions: Four cases. Finland: University of Kuopio. 

Keegan, Warren. (2009). Global Marketing Management. 8th ed. Upper Saddle             
River, NL: Prentice-Hall. 

Keeves, J. Educational research, methodology, and measurement: An International 
Handbook. Oxford: Pergamon Press, 1988. 

Kotabe, Massaaki. (2001). Global Marketing Management. 2nd ed. New York: 
John Wiley &  Sons. 

Kotler, P., and G. Armstrong. (2008). Principles of Marketing. 12th ed. New Jersey: Pearson. 
Krejcie R. V. and Morgan. D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.” 

Education and Psychological Measurement 5: 608. 
Kroeber, A.L. (1963). Anthropology: Biology & Race. New York: A Harbinger  Book 

Marcourt. 
Ministry of Tourism, (2004). Tourism Attitude Survey 2004. Republic of Maldives:  

Ministry of Tourism. Accessed September 12, 2005. Available from               
http://www.scotexchange.net.tas2004.pdf. 

Mullins, Luarie J. (1985). Management and Organization Behavior. London: 
Pitman Company. 

Parker, A., L. (1999). Tourism Behavior of Youth in Younger. Dissertation Abstracts 
International 85, 12 (July): 1118-1119A. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



165 
 

 

 

PATA. (2011). “60th Anniversary and Conference.” 11-12 April. 
Shimp, T. (2003). Advertising and Promotion: Supplemental Aspects of Integrated 

Marketing Communication. 6th ed. Boston, MA: Thomson South-Western. 
Stronza, A. (2007). “The economic promise of ecotourism for conservation.” Journal 

of ecotourism 6, 3: 210-230.    
Wang, Yu-Ju,  and Others. (2009). “The role of integrated marketing communications               

(IMC) on heritage destination visitations.” Journal  of quality assurance 
on hospitality and tourism, no. 10: 218-231. 

World Tourism Organization. (1997). Tourism 2020 vision. Madrid: World Tourism              
Organization. 

            . (2003). Sustainable Tourism: Institutional of Tourism Industry. Madrid:              
World Tourism Organization.    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



168 

 

แบบสอบถาม สภาพการส่ือสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

 
คําช้ีแจง 
 
               แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค�เ พ่ือสอบถามความคิดเห็นจากนักท%องเท่ียว 
ประชาชนและผู+มีส%วนเก่ียวข+อง เก่ียวกับสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล%งท%องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเป4นท่ีต้ังของแหล%งท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ใน 4 จังหวัด 
ได+แก% เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ�  
               ผู+วิจัยจึงขอความร%วมมือจากท%านในการตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเครื่องหมาย �หรือ
เติมข+อความท่ีตรงกับความจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท%านมากท่ีสุดลงในช%องว%างท่ีกําหนด  
ข+อมูลท่ีได+จากท%านจะนําไปเพ่ือประโยชน�ในเชิงวิชาการและนําไปวิเคราะห�ในภาพรวม จะไม%ส%งผล
กระทบใด ๆ ต%อตัวท%าน  
 
               ขอขอบคุณท่ีท%านให+ความร%วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  
                   
      
                                                                                           ผู'วิจัย            
                                                                                 อาจารย�พจนา บุญคุ+ม 
                                                                   นกัศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ 
                                                                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
สภาพการส่ือสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 ตอน โปรดตอบให+ครบทุกตอน 
ตอนท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม 
 

1.    เพศ     
                1 (   ) ชาย                2 (   ) หญิง 
 

2.    อายุ 
               1 (   ) 20 ปBหรือน+อยกว%า 20 ปB     2 (   ) 21-30 ปB          
               3 (   ) 31-40 ปB                       4 (   ) 41-50 ปB                          
               5 (   ) 51-60 ปB                       6 (   ) มากกว%า 60 ปBข้ึนไป  
 

3.  อาชีพ  
               1 (   ) รับราชการ                    2 (   ) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
               3 (   ) พนักงานบริษัทเอกชน       4 (   ) ประกอบธุรกิจส%วนตัว/ ค+าขาย     
               5 (   ) รับจ+าง                         6 (   ) อ่ืนๆ...............................................   
 

4.  ภูมิลําเนาอยู%ในจังหวัด ................................................................................................. 
  

5.  วัตถุประสงค�ของการเดินทางมาท%องเท่ียว วัด วัง 
               1 (   ) มาชมความงดงามทางด+านศิลปะ วัฒนธรรม 
               2 (   ) มาเรียนรู+ประวัติศาสตร� 
               3 (   ) มาสักการะ ขอพร และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา 
               4 (   ) มากับคณะ/ ทัวร�  
               5 (   ) อ่ืนๆ ................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 การรับรู'แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วังใน 4 จังหวัด 

ข+อ การสื่อสารทางการตลาด 
ระดับการรับรู+/  รู+จัก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

 สภาพการรับรู'แหล�งท�องเท่ียว      
1. ท%านรู+จักแหล%งท%องเท่ียวประเภท วัด วังในจังหวัดเพชรบุร ี      
2. ท%านรู+จักแหล%งท%องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดสมุทรสาคร      
3. ท%านรู+จักแหล%งท%องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม      
4.  ท%านรู+จักแหล%งท%องท%องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ� 
     

 ช�องทางการรับรู'แหล�งท�องเท่ียว       
5. จากอินเทอร�เน็ต       
6. จากวิทยุ โทรทัศน�       
7. สื่อสิ่งพิมพ� เช%น นิตยสาร หนังสือพิมพ�      
8. แผ%นพับ ใบแทรก      
9. ปJายโฆษณา ประชาสัมพันธ�      
10. จากจดหมายตรง (direct mail)      
11. จากคําบอกเล%า เช%น ของญาติ เพ่ือน      
12. อ่ืนๆ......................................................................................      

 
ตอนท่ี 3 สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ข+อ สภาพการสื่อสารทางการตลาด 
สภาพท่ีเป4นจริง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

 การโฆษณา      
13. ใช+สื่อโฆษณาแหล%งท%องเท่ียวท่ีหลากหลาย      
14. การโฆษณาเข+าถึงกลุ%มนักท%องเท่ียว      
15. มีการโฆษณาการจัดงาน เทศกาลในรอบปB      
16. มีกิจกรรมโฆษณาท่ีส%งเสรมิภาพลกัษณ�ของแหล%งท%องเท่ียว      
17. การโฆษณาทําให+ท%านสนใจมาแหล%งท%องเท่ียววัด วัง      

 การประชาสัมพันธ4       
18. ประชาสมัพันธ�เพ่ือให+ข+อมูลแหล%งท%องเท่ียวอย%างเพียงพอ      
19. ประชาสมัพันธ�ให+ข+อมูลเก่ียวกับแหล%งท%องเท่ียวอย%างสม่ําเสมอ      
20. การประชาสัมพันธ�ช%วยให+ท%านมีความรู+ ความเข+าใจแหล%ง

ท%องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
     

21. การประชาสัมพันธ�ช%วยให+ท%านรู+สกึในเชิงบวกต%อแหล%ง
ท%องเท่ียวประเภทวัด วัง 

     

 การส�งเสริมการขาย       
22. วัดมีกิจกรรมกระตุ+น ส%งเสรมิให+มาเท่ียว       
23. ชุมชน/หน%วยงานภาครัฐ มีกิจกรรมกระตุ+นการมาท%องเท่ียว      

   ส
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ข+อ สภาพการสื่อสารทางการตลาด 
สภาพท่ีเป4นจริง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

24. องค�กร/ภาคเอกชนมี่ส%วนร%วมในกิจกรรมการท%องเท่ียว      
25. มีกิจกรรมส%งเสรมิการท%องเท่ียวอย%างเพียงพอ       

 การขายโดยบุคคล      
26. แหล%งท%องเท่ียวมีเจ+าหน+าท่ีคอยแนะนําแก%นักท%องเท่ียว       
27. มีเจ+าหน+าท่ีคอยให+ความรู+เก่ียวกับนักท%องเท่ียว      
28. มีเจ+าหน+าท่ีเชิญชวนให+นักท%องเท่ียวมาเท่ียว      
29. ชุมชนมีส%วนร%วมในการแนะนํา เชิญชวนให+นักท%องเท่ียว 

มาเท่ียว 
     

 การตลาดทางตรง      
30. แหล%งท%องเท่ียวติดต%อเชิญชวนโดยตรงกับนักท%องเท่ียวเพ่ือให+

เดินทางมาท%องเท่ียว  
     

31. ใช+สื่อต%างๆ ให+นักท%องเท่ียวเดินทางมาเท่ียว      
32. การสื่อสารระหว%างแหล%งท%องเท่ียวและนักท%องเท่ียวเป4นไป

ด+วยความรวดเร็ว 
     

33. การสร+างความสมัพันธ�ระหว%างแหล%งท%องเท่ียวและ
นักท%องเท่ียว เป4นไปด+วยดี มคีวามยืดหยุ%น 

     

 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข+อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดในแหล%งท%องเทีย่ว 
          เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ� สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (ถ+ามี โปรดระบุ) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
(LOWER C Model) 

ข+อ ความคิดเห็นต%อรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

 

L: Learning (การเรียนรู+) หมายถึง การที่ชุมชนได+รับการ
เรียนรู+ในด+านต%าง ๆ เช%น แหล%งท%องเที่ยว การท%องเที่ยว
การจัดการ การมีส%วนร%วมของชมุชนและผู+มีส%วนเก่ียวข+อง
รวมทั้งเร่ืองของการสื่อสารทางการตลาดที่เก่ียวกับสาร 
วิธีการสื่อสาร การเลือกใช+สื่อหรือช%องทางการรับรู+ที่
เหมาะสมสื่อสารไปยังกลุ%มเปJาหมายได+อย%างมี
ประสิทธิภาพก%อให+เกิดประโยชน�ต%อชุมชนและสังคม
โดยรวม 

     

1. 
เกิดการเรียนรู+เร่ืองแหล%งท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

 
 

   

2. เกิดการเรียนรู+การสื่อสาร และการตลาดในแหล%ง
ท%องเที่ยว 

  
 

      

3. ได+เรียนรู+ช%องทาง วิธีสื่อสารให+ครอบคลุมกลุ%มนักท%องเที่ยว          
4. ได+เรียนรู+เร่ืองวิธีการสื่อสารใหม% ๆ ที่ทันสมัย         
 2. O: Ownership (ความรู+สึกเป4นเจ+าของ) หมายถึง การ

ที่ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ เล็งเห็นคุณค%าของแหล%ง
ท%องเที่ยวในชุมชน เกิดความรักและหวงแหน  

     

5. เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของแหล%งท%องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วงั 

      

6. เห็นคุณค%าและภาคภูมิใจในแหล%งท%องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ในชุมชนของตน  

     

7. ให+ความสําคัญกับการอนุรักษ�ของแหล%งท%องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเภทวัด วงัในชุมชนของตน 

      

8. ชุมชนและผู+เก่ียวข+องให+การสนบัสนนุกิจกรรมการ
ท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

      

 3. W: Widen (ความทั่วถึง ครอบคลุมกลุ%มผู+รับสาร)  
หมายถึง การกําหนดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดที่มี
การวางแผน และการปฏิบัติที่เกิดผล มีการตรวจสอบ มี
ความเหมาะสมกับความต+องการและบริบทของชุมชน 

     

9. ชุมชนร%วมวางแผนการสื่อสารทางการตลาดในแหล%ง
ท%องเที่ยวของตน 

     

10. มีกิจกรรมการสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ�ที่
หลากหลาย 

      

   ส
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ข+อ ความคิดเห็นต%อรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

11. การกําหนดช%องทาง วิธีการสื่อสารเหมาะสมกับสภาพ
ชุมชน 

     

12. การสื่อสารทางการตลาดสอดคล+องกับความต+องการของ
ชุมชน 

     

13. มีการติดตาม ปรับปรุงการสื่อสารทางการตลาดในแหล%ง
ท%องเที่ยวในชุมชนของตน 

     

 4. E: Earn (การได+รับประโยชน�จากการท%องเที่ยว) 
หมายถึง การที่ผู+เก่ียวข+องทุกฝaายได+รับประโยชน�จากการก
จิกรรมการท%องเที่ยว ทั้งในด+านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ
ที่เหมาะสมกับชุมชน 

     

14. ประชาชน และชุมชนได+รับประโยชน�จากการโฆษณา ประ
สัมพันธ�แหล%งท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของตน 

     

15. การสื่อสารทางการตลาดช%วยให+จํานวนนักท%องเที่ยว
เพิ่มข้ึน 

     

16. ประชาชนมีความภาคภูมิใจทีน่กัท%องเที่ยวรู+จักแหล%ง
ท%องเที่ยวในชุมชนของตนเพิ่มข้ึน ผ%านช%องทางต%าง ๆ 

     

17. ช%วยให+ชุมชนมีผลิตภัณฑ�ใหม% ๆ เพื่อรองรับนักท%องเที่ยว      
 5. R: Reflection (การสะท+อนกลับ) หมายถึง การสื่อสาร

ทางการตลาดทีส่ามารถนํามาซ่ึงชื่อเสียงของแหล%ง
ท%องเที่ยวในชุมชน ภาพลักษณ�ที่ดีของแหล%งท%องเที่ยว เกิด
การรับรู+ในเร่ืองการท%องเที่ยว 

     

18. การสื่อสารทางการตลาดช%วยให+ภาพลักษณ�ของแหล%ง
ท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนดีข้ึน 

     

19. การประชาสัมพนัธ�ด+วยช%องทางหลากหลายทาํให+แหล%ง
ท%องเที่ยวในชุมชนมีชื่อเสียง เป4นที่รู+จักเพิ่มข้ึน 

     

20. การสื่อสารทางการตลาดก%อให+เกิดความเข+าใจอันดี
ระหว%างชุมชน และนักท%องเที่ยว 

     

21. การสื่อสารทางการตลาดเป4นเคร่ืองมือในการบอกเล%า
เร่ืองราวของแหล%งท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

     

 6. C: Center of Cultural Tourism Resource 
(ศูนย�กลางของแหล%งท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) หมายถึง 
การมีทรัพยากรทางการท%องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมที่
เหมาะสม มีความโดดเด%น เป4นเอกลักษณ� สามารถดึงดูด
ใจนักท%องเที่ยว รวมถึงการเป4นศูนย�กลางของการสื่อสาร
ทางวฒันธรรมที่ชุมชนมีส%วนร%วมอย%างยั่งยืน 

     

   ส
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ข+อ ความคิดเห็นต%อรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

22. การสื่อสารชี้ให+เห็นถึงความโดดเด%นทางด+าน
ศิลปวัฒนธรรมของแหล%งท%องเที่ยว 

     

23. ชุมชนให+ความสําคัญในการเข+ามามีส%วนร%วมในกิจกรรม
การประชาสัมพนัธ�นักท%องเที่ยว 

     

24. กิจกรรมสื่อสารทางการตลาดทาํให+แหล%งท%องเที่ยวเป4น
ศูนย�กลางทางด+านวัฒนธรรม 

     

25. เป4นศูนย�รวมข+อมูลทางด+านวัฒนธรรมในสมัยอยุธยาของ
ชุมชน 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
การจัดกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

(LOWER C Model) 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู+ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      1 (   ) ชาย                    2 (  ) หญิง 
2. อายุ      1 (   ) 20 ปBหรือน+อยกว%า 20 ปB     2 (   ) 21-40 ปB      3 (   ) 41-60 ปB        

           4 (   ) 60 ปBข้ึนไป          
3. อาชีพ/ งานท่ีทํา ..........................................................................................                     

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 

ข+อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ที่สุด 

1. เกิดการเรียนรู+เก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดในแหล%ง
ท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

     

2. กิจกรรมมีความน%าสนใจ      
3. เนื้อหาง%ายต%อการเรียนรู+      
4. วิทยากรมีวิธีการถ%ายทอดอย%างเหมาะสม      
5. ท%านมีส%วนร%วมในการทํากิจกรรม      
6. กิจกรรมมีประโยชน� สามารถนําไปใช+ได+จริง      
7. สื่อที่ได+มีความเหมาะสมกับแหล%งท%องเที่ยว      
8. สื่อที่ได+มีความเหมาะสมในการสื่อสารทางการตลาด      
9. สื่อที่ได+จะช%วยให+นักท%องเที่ยวรู+จักและมาเที่ยวเพิ่มข้ึน      
10. สื่อที่ได+สามารถเป4นต+นแบบให+แหล%งท%องเที่ยวที่อ่ืนได+      

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข+อเสนอแนะอ่ืนๆ ถ+ามี (โปรดระบุ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณที่ให+ความร%วมมือในการตอบแบสอบถาม 
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ประเด็นสัมภาษณ4 
 

 กําหนดการสนทนากลุ%ม 
                  การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล%งท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                  กลุ%มจังหวัดภาคกลางตอนล%าง 2 ณ วัดพระพุทธไสยาสน� อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

วันท่ี 7 มิถุนายน 2558 เวลา 15.30-18.00 น. 
 

-------------------------------------------------- 
 

15.30-15.45 น. นําเสนอผลการวิจัยเบ้ืองต+น โดยสรุป  
                     โดยผู+วิจัย   
15.45-17.45 น.  ประเด็นสนทนากลุ%ม เพ่ือหาข+อสรุปเก่ียวกับ 
                     1. ปkญหา แนวทางแก+ปkญหาและแนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล%ง 
                         ท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเภทวัด วงั  
                     2.  รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล%งท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
                     3. ความร%วมมือจากหน%วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู+มีส%วนเก่ียวข+อง ในการ      
                          พัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล%งท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
                     4. ข+อเสนอเชิงนโยบาย และประเด็นเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ+ามี) 
15.30-16.00 น. ข+อสรุปจากการสนทนากลุ%ม และปlดการประชุม 
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ประเด็นสนทนากลุ�ม 
 

 กําหนดการสนทนากลุ%ม 
                  การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล%งท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                  กลุ%มจังหวัดภาคกลางตอนล%าง 2 ณ วัดพระพุทธไสยาสน� อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

วันท่ี 7 มิถุนายน 2558 เวลา 15.30-18.00 น. 
 

-------------------------------------------------- 
 

15.30-15.45 น. นําเสนอผลการวิจัยเบ้ืองต+น โดยสรุป  
                     โดยผู+วิจัย   
15.45-17.45 น.  ประเด็นสนทนากลุ%ม เพ่ือหาข+อสรุปเก่ียวกับ 
                     1. ปkญหา แนวทางแก+ปkญหาและแนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล%ง 
                         ท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเภทวัด วงั  
                     2.  รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล%งท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
                     3. ความร%วมมือจากหน%วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู+มีส%วนเก่ียวข+อง ในการ      
                          พัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในแหล%งท%องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
                     4. ข+อเสนอเชิงนโยบาย และประเด็นเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ+ามี) 
15.30-16.00 น. ข+อสรุปจากการสนทนากลุ%ม และปlดการประชุม 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

หนังสือเชิญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. อาจารย� ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 
Ph.D. (Ecotourism) University of Sheffield Hallam, UK.  
ท่ีทํางาน คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. อาจารย� ดร.มนัสนันท� น้ําสมบูรณ� 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ท่ีทํางาน คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. อาจารย� ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ท่ีทํางาน คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผูTชUวยศาสตราจารย�กาญจนา จินดานิล  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

          ท่ีทํางาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
5.  ผูTชUวยศาสตราจารย�พาณี อนันตชัย 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 ท่ีทํางาน อาจารย�พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการส่ือสารทางการตลาด 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการส่ือสารทางการตลาด 
 

1. อาจารย� ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 
Ph.D. (Ecotourism) University of Sheffield Hallam, UK.  
ท่ีทํางาน คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. ผูIชJวยศาสตราจารย�พาณี อนันตชัย 
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ท่ีทํางาน อาจารย�พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. ผูIชJวยศาสตราจารย� กาญจนา จินดานิล 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
          ท่ีทํางาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

4. อาจารย�กาญจนา หม่ืนสวัสด์ิ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
ท่ีทํางาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

5. นายศักดา หม่ืนสวัสด์ิ 
รองผูIอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
ท่ีทํางาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพชรบุรี 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�ม 

และภาพบรรยากาศการสนทนากลุ�ม 
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รายช่ือผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�มและภาพบรรยากาศการสนทนากลุ�ม 
 

 รายช่ือ  อาชีพ 
1. นางวริศรา จันทร�แฟง   อิสระ 
2. นางอุไร จันทร�แฟง    แม�บ�าน- กรรมการวัด 
3. นางสาววันเพ็ญ อาจยุทธ�    ค�าขาย  
4. นางสุนันท� อารีย�รักษ�    ค�าขาย 
5. นางชนัญพร ชูแก�ว  ค�าขาย 
6. นายศักดา หม่ืนสวัสด์ิ  ข�าราชการ 
7. นางสาวลิ้นจี่ พบแพ  ข�าราชการเกษียณอายุ 
8. นางคุณัญญา ม�วงสด  อิสระ-ผู�นําชุมชน 
9. นางสาวบุญรวม กิตติเวช  อิสระ-ผู�นําชุมชน 
10. นางกาญจนา หม่ืนสวัสด์ิ  ข�าราชการ 
11. นายนรินทร�  ช�างงามเพริด  ค�าขาย 
12. นางนิตยา  จันทร�แฟง  ค�าขาย 
13. นางสาวมัลลิกา  อาจยุทธ�  ค�าขาย 
14. นางละม�อม  ภู�ระย�า  - 
15. ผู�ดําเนินการสนทนากลุ�ม (อาจารย� พจนา บุญคุ�ม)     ผู�วิจัย 
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ภาพท่ี 25 ภาพบรรยากาศการสนทนากลุ�ม 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขออนุญาตใช�สถานท่ีจัดกิจกรรม 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเชิญเป�นวิทยากร 
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ภาคผนวก ช 
ค
าความเท่ียง (reliability ของเครื่องมือวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



197 
 

ค
าความเท่ียง (Reliability) ของเครื่องมือวิจัย 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 Item-total Statistics 
 
  Scale        Scale       Corrected 
 Mean         Variance        Item-           Alpha 
     if Item         if Item        Total            if Item 
   Deleted     Deleted     Correlation     Deleted 
 
 X1             80.3333        130.5747         .2774           .9190 
 X2             80.2000        123.0621         .5402           .9155 
 X3             79.4333        133.9782         .0709           .9228 
 X4             80.5667        130.7368         .2219           .9207 
 X5             80.2667        131.8575         .1562           .9222 
 X6             80.6000        127.1448         .6234           .9141 
 X7             80.7000        126.0103         .6494           .9135 
 X8             80.8000        131.5448         .4164           .9167 
 X9             80.6667        134.8506         .1049           .9194 
 X10            80.7000        129.2517         .5255           .9154 
 X11            79.2333        125.0816         .4270           .9180 
 X12            79.2333        125.0816         .4270           .9180 
 Y13            80.0333        129.2057         .4166           .9167 
 Y14            79.9333        124.0644         .6611           .9130 
 Y15            79.8000        127.4069         .4853           .9158 
 Y16            79.7667        129.0126         .4024           .9169 
 Y17            79.8333        128.7644         .4181           .9167 
 Y18            80.2333        125.8402         .6431           .9136 
 Y19            80.4000        125.5586         .7289           .9127 
 Y20            80.3333        126.7126         .6349           .9138 
 Y21            79.8333        127.1092         .5664           .9146 
 Y22            80.0000        131.3793         .4038           .9168 
 Y23            80.5667        128.1851         .6710           .9141 
 Y24            80.5667        128.1851         .6710           .9141 
 Y25            80.4667        131.5678         .3373           .9175 
 Y26            80.5667        128.5299         .6399           .9144 
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 Y27            80.6667        128.7126         .7304           .9140 
 Y28            80.6667        128.9885         .7016           .9143 
 Y29            80.5667        128.1851         .6710           .9141 
 Y30            80.7000        127.4586         .7746           .9132 
 Y31            80.6333        125.8954         .8330           .9121 
 Y32            80.6667        127.8161         .8243           .9132 
 Y33            80.6333        126.1713         .8089           .9124 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 33 
 
Alpha =    .9181 
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ท่ี ศธ. 0565.04/ พิเศษ                                     สาขาวิชาการทDองเท่ียวฯ                                   
                                                                                     คณะวิทยาการจัดการ  
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
                                                                                     กรุงเทพฯ  10220 
 

 5  มิถุนายน  2558 
 
เรื่อง   ขออนุญาตใช[สถานท่ีจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหลDงทDองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

นมัสการ  เจ[าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน_ (พระมหาสมศักด์ิ ปุณณโชโต) 
 

สิ่งท่ีสDงมาด[วย กําหนดการจัดกิจกรรม จํานวน 1 ชุด 
 

   ด[วย ดิฉัน นางสาวพจนา บุญคุ[ม นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ_ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาดในแหลDงทDองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุDมภาคกลางตอนลDาง” โดยมีวัตถุประสงค_การวิจัยเพ่ือ
ศึกษาสภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหลDงทDองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารทางการตลาดในแหลDงทDองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุDมภาคกลางตอนลDาง 
    ในการนี้ ดิฉัน ได[กําหนดจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหลDงทDองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมข้ึนในวันท่ี 7 มิถุนายน 2558 ต้ังแตDเวลา 13.00-15.30 ณ และจัดสนทนากลุDมในเวลา 
15.30-17.30 น. ณ บริเวณวัดพระพุทธไสยาสน_ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังสิ่งท่ีสDงมาด[วย จึงขอ
ความเมตตาพระคุณทDานอนุญาตให[ใช[บริเวณห[องประชุมของวัดในการจัดกิจกรรมดังกลDาว 
    จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดเมตตาอนุญาตให[ใช[สถานท่ีจัดกิจกรรมฯ และขอกราบขอบพระคุณ 
เปmนอยDางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
          ขอนมัสการด[วยความเคารพอยDางสูง 
                                                                     
        

                     (นางสาวพจนา บุญคุ[ม)   
                                      ผู[วิจัย 

สาขาวิชาการทDองเท่ียวและการโรงแรม 
โทร. โทรสาร 034 255254  
โทรศัพท_มือถือ 081 6149028 
Email: b_pojjana@hotmail.com 
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 กําหนดการจัดกิจกรรม 
                  การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหลDงทDองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                  กลุDมจังหวัดภาคกลางตอนลDาง 2 ณ วัดพระพุทธไสยาสน_ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

วันท่ี 7 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-15.30 น. 
 

............................................................ 
 

      เวลา                              กิจกรรม 
13.00 -13.15 น. ลงทะเบียน 
13.15-13.30 น. -ท่ีมาของการจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหลDงทDองเท่ียว 

 เชิงวัฒนธรรม : ผู[วิจัย  
-การบรรยาย “สื่อ วิธีการ ชDองทาง การสื่อสารทางการตลาดในแหลDง  
 ทDองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” 
 โดยวิทยากร: อาจารย_กาญจนา หม่ืนสวัสด์ิ         
                  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  

13.30-15.00 น. แบDงกลุDม ทํากิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหลDงทDองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 
- เรียนรู[  
- เลือก และจัดทําสื่อ 

15.00-15.30 น.       -สรุปกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด แลกเปลี่ยนรู[  
 โดยวิทยากร: รองผู[อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  
                 (อาจารย_ศักดา หม่ืนสวัสด์ิ)     
-ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหลDงทDองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 
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คู�มือการจัดกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด 
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คู�มืออบรมกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด 
ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 

                                           
 
 
 
 

โดย 
นางสาวพจนา  บุญคุ�ม 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู&มืออบรมกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
เป0นส&วนหนึ่งของวิทยานิพนธ1หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ป2การศึกษา 2557 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



203 
 

คํานํา 
 
           การสื่อสารทางการตลาดมีความสําคัญต&อการพัฒนาการท&องเท่ียวของประเทศไทย เพราะ
การสื่อสารทางการตลาดท่ีดีจะช&วยให�นักท&องเท่ียวได�รับข�อมูลข&าวสารเก่ียวกับแหล&งท&องเท่ียว และ
เลือกตัดสินใจท่ีจะเดินทางมาท&องเท่ียว ผลจากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ&มจังหวัดภาคกลางตอนล&าง 2 ของประเทศไทย” ได�
พัฒนารูปการสื่อสารทางการตลาดคือ รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมกลุ&มจังหวัดภาคกลางตอนล&าง “LOWER C Model” ท่ีชุมชุมชนในพ้ืนท่ีแหล&งท&องเท่ียว
สามารถนํามาใช�เป0นแนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด ผ&านช&องทางการสื่อสารท่ีมีความ
หลากหลายครอบคลุมกลุ&มเปJาหมาย 
           คู&มืออบรมกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดนี้มีวัตถุประสงค1เพ่ือเผยแพร&ความรู�เก่ียวการ
สื่อสารทางการตลาด และรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีได�จาก
การวิจัย เพ่ือให�ประชาชนท่ีอาศัยอยู&ในแหล&งท&องเท่ียวได�รับความรู� เกิดความเข�าใจเรื่องการสื่อสาร
ทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของสื่อสารทางการตลาดใน
แหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสามารถเลือกจัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีความ
เหมาะสมกับแหล&งท&องเท่ียวได� 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     พจนา บุญคุ�ม 

                                                                                                 พฤษภาคม 2558 
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การอบรมกิจกรรมส่ือสารทางการตลาด 
ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
 
หลักการและเหตุผล 
            การสื่อสารทางการตลาดมีความสําคัญต&อการพัฒนาการท&องเท่ียว เพราะการสื่อสารทาง
การตลาดจะช&วยให�นักท&องเท่ียวได�รับข�อมูลข&าวจากแหล&งท&องเท่ียว ช&วยดึงดูดความสนใจให�
นักท&องเท่ียวเลือกตัดสินใจเดินทางมายังแหล&งท&องเท่ียว การสื่อสารทางการตลาดจึงมีความเก่ียวข�อง
กับผู�ส&งสารหรือชุมชนในพ้ืนท่ีแหล&งท&องเท่ียวโดยตรง ท่ีจะต�องร&วมมือกันหาช&องทางหรือวิธีการ
สื่อสารข�อมูล ผลิตภัณฑ1และการบริการทางการท&องเท่ียวท่ีมีอยู&ไปยังกลุ&มเปJาหมายให�กว�างขวาง 
รวดเร็วข้ึน เพ่ือกระตุ�นให�นักท&องเท่ียวได�รู�จัก สนใจ ตัดสินใจซ้ือ และเห็นคุณค&าของแหล&งท&องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของไทยเพ่ิมมากข้ึน  
            ผู�วิจัยในฐานะอาจารย1ผู�สอนได�นํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวท่ี
พัฒนาข้ึนไปใช�ในพ้ืนท่ีแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการจัดอบรมกิจกรรมการสื่อสารทาง
การตลาดด�วยกิจกรรมมัคคุเทศก1 เพ่ือเป0นการฝRกปฏิบัติการสื่อสารทางการตลาดให�แก&ชุมชนซ่ึงเป0น
เจ�าของแหล&งท&องเท่ียว รวมท้ังเผยแพร&ความรู�ด�านการสื่อสารทางการตลาดให�ชุมชนเจ�าของพ้ืนท่ีได�
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร&วมกัน โดยการกระตุ�นให�ชุมชนได�เข�ามามีส&วนร&วมในกิจกรรมการท&องเท่ียวมากข้ึน
ผ&านกระบวนการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือก&อให�เกิดการกระตุ�นทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการ
ท&องเท่ียวท่ีมีอยู&ในชุมชนให�เกิดประโยชน1สูงสุดโดยไม&ส&งผลกระทบเชิงลบต&อชุมชนและสิ่งแวดล�อม
ของชุมชนแหล&งท&องเท่ียว 
 
วัตถุประสงค)ของการอบรม  

1. เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเรื่องการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

2. เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรมสามารถนําความรู�เรื่องการสื่อสารทางการตลาดในแหล&ง
ท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไปประยุกต1ใช�ให�เกิดประโยชน1ต&อแหล&งท&องเท่ียวได� 
 
การดําเนินการอบรม  

1. กําหนดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด ในการดําเนินการอบรมผู�วิจัยเลือกใช�การจัด 
กิจกรรมมัคคุเทศก1เพ่ือการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
เพ่ือให�ประชาชนและผู�สนใจในชุมชนท่ีเป0นท่ีตั้งของแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได�เข�ารับการอบรม  
               การเลือกใช�กิจกรรมมัคคุเทศก1 มีความสอดคล�องกับองค1ประกอบตามรูปแบบการสื่อสาร
ทางการตลาด ท่ีประกอบไปด�วยการเรียนรู� ความรู�สึกเป0นเจ�าของ ความท่ัวถึงครอบคลุมกลุ&มผู�รับสาร 
การได�รับประโยชน1จากการท&องเท่ียว การสะท�อนกลับ ซ่ึงหมายถึงการสื่อสารสองทางระหว&างผู�รับ
และผู�ส&งสาร และการเป0นศูนย1กลางของแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   
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2. เนื้อหาในการอบรม 
2.1 ความรู�เก่ียวกับการท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.2 ความรู�เก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาด 
2.3 รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.4 ความรู�เรื่องมัคคุเทศก1 

3. วิธีการท่ีใช�อบรม 
ใช�วิธีการบรรยาย การปฏิบัติกิจกรรมโดยเน�นการมีส&วนร&วมของผู�เข�ารับการอบรม  

4. การประเมินผล  
ใช�การซักถาม การสังเกตพฤติกรรมของผู�เข�ารับการ และการสอบถามความพึงพอใจ 

 
ผู+เข+าร�วมการอบรม 

ประกอบไปด�วย อาจารย1/นักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนในชุมท่ีเป0นท่ีตั้งของแหล&ง 
ท&องเท่ียว จํานวน 30 คน 
 
ระยะเวลาการอบรม  
          1 วัน 
 
ประโยชน)ท่ีคาดว�าจะได+รับจากการอบรม 

1. ผู�เข�ารับการอบรมได�รับความรู�และมีความเข�าใจเก่ียวกับการท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
การสื่อสารทางการตลาด รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
ความรู�เรื่องมัคคุเทศก1 

2. ผู�เข�ารับการอบรมสามารถนําความรู�ไปประยุกต1ใช�การสื่อสารทางการตลาดในแหล&ง 
ท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได�     
  
รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม  

1. ความรู+เก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
นักวิชาการได�ให�ความหมายของการท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไว�ว&า เป0นการท&องเท่ียวเพ่ือ 

การเรียนรู� สัมผัส ชื่นชมเอกลักษณ1ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน การชม
งานประเพณีต&าง ๆ ท่ีชุมชนในท�องถ่ินนั้นจัดข้ึน เพ่ือให�นักท&องเท่ียวได�เรียนรู� เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ภายใต�การจัดการสิ่งแวดล�อมและการท&องเท่ียวท่ีดี รวมถึงการมีส&วนร&วมของท�องถ่ิน โดย
มุ&งเน�นให�มีจิตสํานึกต&อการรักษาสภาพแวดล�อมและวัฒนธรรมอย&างยั่งยืน (World Tourism 
Organization, 1997; Howell, 1989;  ชูเกียรติ นพเกตุ, 2542;  วรรณา วงษ1วานิช, 2546; บุญเลิศ 
จิตต้ังวัฒนา, 2548: 12, 14; ราณี อิสิชัยกุล, 2546: 83)  
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           2. ความรู+เก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาด 
               การสื่อสาร เป0นกระบวนการในการส&งข�อมูลข&าวสารจากฝlายหนึ่งท่ีเป0นผู�ส&งสารไปยังอีก
ฝlายหนึ่งท่ีเป0นผู�รับสาร โดยผ&านสื่อ ท้ังนี้ข�อมูลข&าวสารท่ีส&งนั้นจะต�องเป0นท่ีเข�าใจร&วมกันระหว&างผู�ส&ง
สารและผู�รับสาร (นธกฤต วันตmะเมล1, 2555: 67)  
 การสื่อสารทางการตลาดมีองค1ประกอบของการสื่อสารดังนี้ (ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ, 
2552: 58) 
                   ผู�ส&ง (Sender) หมายถึง ผู�เริ่มต�นสื่อสาร ซ่ึงอาจเป0นบุคคลหรือกลุ&มบุคคล โดยทํา 
หน�าท่ีส&งข�อมูลของตนไปยังผู�รับท่ีอยู&ปลายทาง 
                   ผู�รับ (Receiver) หมายถึง บุคคลหรือกลุ&มบุคคลท่ีเป0นเปJาหมายในการติดต&อ โดย 
ทําหน�าท่ีรับข�อมูลข&าวสารแล�วนําไปแปลผลให�ตรงกับวัตถุประสงค1ของผู�ส&ง 
                   ข&าวสาร (Messages) หมายถึง สิ่งท่ีผู�รับและผู�ส&งใช�ในการรับรู�และแลกเปลี่ยน 
ระหว&างกัน ซ่ึงอาจเป0นความคิดเห็น ทัศนคติ  ความต�องการและการสอบถาม เป0นต�น 
                   ช&องทางการสื่อสาร (Communication Channel) หมายถึง วิธีการท่ีจะนําพาข�อมูล 
ข&าวสาร จากต�นทางหรือผู�ส&งไปยังปลายทางหรือผู�รับ  
 
           3. รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
               3.1 วัตถุประสงค)ของการใช+รูปแบบ 
                      เพ่ือการสื่อสารสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง 
               3.2 รูปการส่ือสารทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ�มจังหวัดภาค
กลางตอนล�าง 2 (Lower C Model) มีองค1ประกอบ ดังนี้ 

3.2.1 L: Learning (การเรียนรู�) หมายถึง การท่ีชุมชนได�รับการเรียนรู�ในด�านต&าง ๆ 
เช&น การท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การจัดการการท&องเท่ียว การมีส&วนร&วมของชุมชนและผู�มีส&วนเก่ียวข�อง 
รวมท้ังเรื่องการสื่อสารทางการตลาดเก่ียวกับสาร ช&องทางหรือวิธีการสื่อสาร การเลือกใช�สื่อหรือ   
ช&องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ&มเปJาหมายได�อย&างมีประสิทธิภาพ ก&อให�เกิด
ประโยชน1ต&อการท&องเท่ียวของชุมชน 

3.2.2 O: Ownership (ความรู�สึกเป0นเจ�าของ) หมายถึง การท่ีชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญและเล็งเห็นคุณค&าของแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ในชุมชน  

3.2.3 W: Widen (ความท่ัวถึง ครอบคลุมกลุ&มผู�รับสาร) หมายถึง ประสิทธิภาพของ
การสื่อสารท่ีสามารถครอบคลุมกลุ&มผู�รับสารได�อย&างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี      

3.2.4 E: Earn (การได�รับประโยชน1จากการท&องเท่ียว) หมายถึง การท่ีผู�เก่ียวข�องกับ
การท&องเท่ียวทุกฝlาย (ประชาชน ชุมชน นักท&องเท่ียว) ได�รับผลประโยชน1ตอบแทนจากกิจกรรม   
การท&องเท่ียว ท้ังประโยชน1ทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจท่ีเหมาะสมกับกลุ&มของตน 

3.2.5 R: Reflection (การสะท�อนกลับ) หมายถึง การสื่อสารในลักษณะท่ีเป0นการ
สะท�อนกลับของการสื่อสาร การนํามาซ่ึงชื่อเสียง หรือภาพลักษณ1 เป0นการสื่อสารสองทางระหว&าง      
ผู�ส&งสารและผู�รับสาร ในท่ีนี้หมายถึง การสื่อสารระหว&าง ชุมชน เจ�าของแหล&งท&องเท่ียว หน&วยงานท่ี
เก่ียวข�องกับการท&องเท่ียวและนักท&องเท่ียว 
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3.2.6 C: Center of Cultural Tourism Resource   (ศูนย1กลางของแหล&งท&องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม) หมายถึง การมีทรัพยากรทางการท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม มีความโดดเด&น 
เป0นเอกลักษณ1 สามารถดึงดูดใจนักท&องเท่ียว รวมถึงการเป0นศูนย1กลางของการสื่อสารทางวัฒนธรรม
ท่ีชุมชนมีส&วนร&วมอย&างยั่งยืน  
               รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ&มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล&าง 2 ดังแผนภาพต&อไปนี้ 
                    

             หลักการ:  กําหนดพ้ืนท่ีแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
                    วัตถุประสงค1: นํารูปแบบไปใช�สื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 LOWER C Mode: รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                  กลุ&มจังหวัดภาคกลาง ตอนล&าง 2 
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ครอบคลุม) 

Center of 
cultural tourism 

(ศูนย1กลางของ
แหล&งท&องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
 

    Earn 
(การได�รับ
ประโยชน1) 

Learning 
(การเรียนรู�) Value 

Awarenes
Self Reliance 
Reliance 

Participation  

ปxจจัยความสําเร็จ 
1. ตระหนักถึงคุณค&า 
2. พึ่งพาตนเอง 
3. มีส&วนร&วม 
 

 

ขั้นตอนดําเนินการ 
1. จัดต้ังกลุ&ม 
2. ประชุมวางแผน 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู� 
4. ดําเนินกิจกรรม 
   ส่ือสารทางการตลาด 
5.ประเมินผล เสนอ 
  แนวทางพัฒนา 
 

ผลท่ีได� 
1. การเรียนรู�ร&วมกัน 
2.วิธีการส่ือสาร เช&น การบอกต&อ  
  มัคคุเทศก1 ใช�ส่ืออินเทอร1เน็ต 
3. การพัฒนาการท&องเท่ียว 
   เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
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              3.2 ป>จจัยความสําเร็จ 
                   การนํารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดไปใช�ในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ&ม
จังหวัดภาคกลางตอนล&าง 2 ไปใช� ข�อมูลท่ีได�จากการนํารูปแบบไปทดลองใช� และจากการสัมภาษณ1
พบว&า มีปxจจัยท่ีเป0นเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสู&ความสําเร็จคือ  
                  3.2.1 การตระหนักถึงคุณค�า (Value Awareness) หมายถึง การท่ีประชาชนและ
ผู�นําในชุมชนเห็นความสําคัญและประโยชน1ของแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ใน
ท�องถ่ินของตน และเห็นถึงความความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาดว&ามีความสําคัญและจําเป0น
ท่ีจะทําให�นักท&องเท่ียวได�ทราบข�อมูล รวมถึงประวัติความเป0นมาของแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
อันเป0นสิ่งท่ีแสดงถึงอัตลักษณ1และวัฒนธรรมของกลุ&มคนท่ีสืบทอดต&อ ๆ กันมา ชุมชนจึงควรสร�าง
ความตระหนักในเรื่องนี้ควรรับรู�ร&วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู� และเห็นความสําคัญของการสื่อสารทาง
การตลาด เพ่ือประชาสัมพันธ1ให�นักท&องเท่ียวทราบข�อมูลเก่ียวกับแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
ท�องถ่ินของตน  
                 3.2.2 การพ่ึงพาตนเอง (Self Reliance) การพ่ึงพาตนเองในการสื่อสารทางการตลาด 
เป0นหนึ่งมิติของการพัฒนาแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ให�เกิดความยั่งยืน ดังนั้น 
สื่อท่ีใช� วิธีการท่ีใช�ในการสื่อสารทางการตลาดจึงควรเกิดจากความต�องการของชุมชนอย&างแท�จริงว&า 
ชุมชนต�องการสื่อสารอย&างไร ในรูปแบบใด ครอบคลุมนักท&องเท่ียวกลุ&มใด ซ่ึงประชาชนในชุมชนต�อง
มีความเข�าใจในเรื่องนี้ และสามารถท่ีจะเลือก ตัดสินใจ และกําหนดแนวทางพ่ึงตนเองในการสื่อสาร
ทางการตลาดเพ่ือให�เหมาะสมตามสภาพและศักยภาพของตน การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช�ก็เป0นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช&วยสร�างอาชีพ สร�างรายได�จากการท&องเท่ียวได� โดยต�องสื่อสาร
ออกไปให�นักท&องเท่ียวรู�จักสินค�าท่ีผลิตข้ึน การพ่ึงพาตนเองยังมีส&วนช&วยชุมชนท่ีเป0นท่ีต้ังของแหล&ง
ท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได�เห็นถึงคุณค&าและมีความภาคภูมิใจในแหล&งท&องเท่ียวท่ีเป0นอัตลักษณ1ในชุมชน
ของตน 
                3.2.3 การมีส�วนร�วมของคนในชุมชน (Participation) หมายถึง การมีส&วนร&วมใน
กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด เริ่มต้ังแต& การร&วมคิดร&วมวางแผน การกําหนดแผนงาน โครงการท่ี
จะสื่อสารประชาสัมพันธ1 การร&วมลงมือปฏิบัติ หรือช&วยกันสื่อสารทางการตลาด การประชาสัมพันธ1
แหล&งท&องเท่ียวของตน เช&น ในแต&ละเดือน หรือในรอบ 1 ป2 แหล&งท&องเท่ียวกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญ 
อะไรบ�าง เพ่ือดึงดูดให�นักท&องเท่ียวมาเยือนและเข�าร&วมกิจกรรมทางการท&องเท่ียว การมีส&วนร&วมยัง
รวมถึงการมีส&วนร&วมติดตามประเมินผลในกิจกรรมการท&องเท่ียว และการมีส&วนร&วมในการรับ
ผลประโยชน1ท่ีเกิดข้ึนจากการท&องเท่ียว อันเนื่องมาจากการสื่อสารทางการตลาด เช&น รายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของชุมชนอันเนื่องมาจากนักท&องเท่ียวรู�จักและมาท&องเท่ียวในแหล&งท&องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ทําให�เศรษฐกิจ
ของชุมชนดีข้ึน ชุมชนมีความเข�มแข็งข้ึน และประชาชนในชุมชนมีความสุขเพ่ิมข้ึน  
              การมีส&วนร&วมของคนในชุมชนนี้ หากพิจารณาถึงผู�เก่ียวข�อง อาจกล&าวได�ว&า มีความ
เก่ียวข�องกับบุคคลอย&างน�อย 3 กลุ&มคือ 1) ผู�นํา 2) ประชาชน และ 3) ผู�มีส&วนเก่ียวข�อง ซ่ึงได�แก& 
หน&วยงาน องค1กรท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐ และเอกชน ในกลุ&มแรกคือผู�นํา แหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ควรมีผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน1 มีความรอบรู� เข�าใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องการสื่อสารทาง
การตลาด ซ่ึงรวมถึงการประชาสัมพันธ1แหล&งท&องเท่ียว ก็จะทําให�การสื่อสารทางการตลาดในแหล&ง
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ท&องเท่ียวประเภทวัด วังของชุมชนประสบความสําเร็จ เป0นท่ีรู�จักของนักท&องเท่ียว มีนักท&องเท่ียว
เดินทางมาเยือนเพ่ิมข้ึน ทําให�ชุมชนมีความเข�มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย&างยั่งยืนต&อไป 
            3.3 ข้ันตอนการนํารูปแบบไปใช+ 
                 ข้ันตอนการดําเนินการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ควร
ประกอบไปด�วย 5 ข้ันตอนคือ    

   3.2.1 จัดต้ังกลุ&มผู�รับผิดชอบการสื่อสารทางการตลาด 
   3.2.2 ประชุมวางแผน เพ่ือกําหนดเปJาหมายในการสื่อสาร กําหนดสื่อ และช&องทาง 

การสื่อสารทางการตลาด กําหนดกิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน 
   3.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู� ทําความเข�าใจร&วมกัน 
   3.2.4 ดําเนินกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด 
   3.2.5 ประเมินผลและเสนอแนวทางพัฒนา 

        โดยท่ีแต&ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังต&อไปนี้ 
1. จัดตั้งกลุ�มผู+รับผิดชอบการส่ือสารทางการตลาด การจัดต้ังกลุ&มผู�รับผิดชอบ 

การสื่อสารทางการตลาดนับเป0นข้ันตอนท่ีสําคัญและเป0นข้ันตอนแรกของการเริ่มต�นการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง การจัดต้ังกลุ&มควรกําหนดผู�นํา ผู�รับผิดชอบ
งานแต&ละฝlายท่ีเป0นสมาชิกของชุมชน โดยอาศัยปxจจัยท่ีจะช&วยให�กลุ&มมีความเข�มแข็ง ซ่ึงผลจากการ
ลงพ้ืนท่ีศึกษาบริบทของชุมชนแหล&งท&องเท่ียวทําให�เห็นได�ว&า ข�อมูลพ้ืนฐานของชุมชนสามารถ
นํามาใช�ในการกําหนดผู�นํากลุ&ม และผู�รับผิดชอบได� รวมท้ังสามารถนํามาใช�กําหนดประเภทของสื่อ 
ช&องทางการสื่อสาร และการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดให�กับแหล&งท&องเท่ียวได� โดยเฉพาะการ
มีผู�นํากลุ&มท่ีมีวิสัยทัศน1ท่ีดีจะสามารถบริหารจัดการได� โดยกลุ&มท่ีจัดต้ังข้ึนควรมีการประชุม วางแผน 
กําหนดเปJาหมายในการสื่อสารร&วมกัน เรียนรู�และพัฒนาต&อยอดการสื่อสารท่ีมีอยู&เดิมให�ดีข้ึน นํา
เทคโนโลยีมาใช�เพ่ิมข้ึน อย&างไรก็ตาม การจัดต้ังกลุ&มต�องอาศัยความร&วมมือของคนในชุมชน และควร
ดําเนินการอย&างต&อเนื่องเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน  

              การสนับสนุนการจัดต้ังกลุ&มผู�รับผิดชอบการสื่อสารทางการตลาดนั้น ต�อง
พิจารณาถึงสภาพการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอยู&เดิมในชุมชน ซ่ึงการสื่อสารโดยการสนับสนุน พัฒนา
จากวิธีการ ฐานความรู� หรือภูมิปxญญาท่ีมีอยู&เดิมในชุมชน ก็จะช&วยให�การสื่อสารทางการตลาด
ประสบความสําเร็จได�โดยง&ายข้ึน ตัวอย&างเช&น ชุมชนมีความสามารถในการสื่อสารผ&านการทําปJาย
ประชาสัมพันธ1 ปJายบอกทางต&าง ๆ หากพบว&า ปJายโฆษณาประชาสัมพันธ1มีไม&เพียงพอ หรือไม&ชัดเจน
ก็ควรจัดทําเพ่ิมข้ึน ให�มีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยใช�บุคลกรและทรัพยากรท่ีมีอยู&ในชุมชน 
                     2. ประชุมวางแผน การประชุมวางแผนนั้นก็เพ่ือกําหนดเปJาหมายในการสื่อสาร 
ตลอดจนรายละเอียดเก่ียวกับสื่อ และช&องทางการสื่อสารทางการตลาด กําหนดกิจกรรม และข้ันตอน
การดําเนินงาน ข้ันตอนนี้ชุมชนสามารถดําเนินการได�โดยการประชุมวางแผนงาน ผู�ท่ีมีส&วนเก่ียวข�อง 
ประกอบด�วย ผู�นําชุมชนท่ีเป0นทางการและไม&เป0นทางการ ประชาชน นักวิชาการ หรือตัวแทน
หน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง และผู�มีประสบการณ1ด�านการสื่อสารทางการตลาดท่ีประสบความสําเร็จ และ
ควรกําหนดประเด็นในการประชุมแผนการดําเนินงาน อันได�แก& การกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการ
ทํางาน การกําหนดผู�รับผิดชอบ การกําหนดระยะเวลา การกําหนดสถานท่ี และการกําหนด
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งบประมาณ อย&างไรก็ตาม ในช&วงเริ่มต�นควรมีการส&งเสริม ให�ความรู�ในประเด็นการสื่อสารทาง
การตลาดท่ีจะช&วยให�ชุมชนประสบความสําเร็จในการสื่อสารทางการตลาด  

          3. แลกเปล่ียนเรียนรู+ ทําความเข+าใจร�วมกัน ข้ันตอนนี้คือการเรียนรู�และทําความ
เข�าใจร&วมกัน ในระยะเริ่มต�นของการต้ังกลุ&มเพ่ือสื่อสารทางการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส&งเสริมการเรียนรู�ด�านการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือเป0นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
สื่อสาร โดยการจัดประชุมหรือพูดคุยอย&างไม&เป0นทางการเพ่ือให�ความรู� ซ่ึงการเรียนรู�ต�องมีลักษณะ
เป0นกิจกรรมท่ีเป{ดโอกาสให�สมาชิกในกลุ&มได�ลงมือปฏิบัติจริง อาจใช�การสาธิต หรือการให�ความรู�ท่ี
เน�นการอภิปรายหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร&วมกันอย&างไม&เป0นทางการ การมาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ1ต&าง ๆ ของสมาชิกในกลุ&ม ของคนในชุมชน หรือการพูดคุยกับ
นักท&องเท่ียว ก็จะก&อให�เกิดการเรียนรู�ผ&านประสบการณ1 ทําให�ทราบความต�องการด�านการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกด�วย 

         4. ดําเนินกิจกรรมส่ือสารทางการตลาด ในข้ันตอนนี้เป0นการให�กลุ&มท่ีต้ังข้ึนได�ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดตามความต�องการท่ีกลุ&มตัดสินใจเลือก ผ&านสื่อ และช&องทาง
การสื่อสารต&าง ๆ เช&น การทําปJายประชาสัมพันธ1 การทําสื่อออนไลน1 เช&น เว็บเพจ  
                    5. ประเมิน และเสนอแนวทางพัฒนา  ในข้ันตอนสุดท�ายของการต้ังกลุ&มเพ่ือทํา
กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัด วัง ควรมีการสรุปและ
ประเมินผล  โดยการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ หรือใช�วิธีการอ่ืน ๆ ประกอบ เช&น การ
สอบถาม เพ่ือร&วมกันหาแนวทางพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดให�กับแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนต&อไป ซ่ึงการดําเนินการท่ีจะสร�างความยั่งยืนให�เกิดข้ึนกับกลุ&มนั้น จะต�องถ&ายทอด
และสร�างเครือข&ายการสื่อสารทางการตลาดออกไปยังแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในบริเวณใกล�เคียง 
หรือขยายเครือข&ายไปยังแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
           4. ความรู+เรื่องมัคคุเทศก) 
               มัคคุเทศก1เป0นการสื่อสารทางการตลาดช&องทางหนึ่งท่ีสอดคล�องกับความต�องการของ
ชุมชนแหล&งท&องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ&มจังหวัดภาคกลางตอนล&าง 2 ในส&วนนี้ผู�วิจัยได�สรุปความรู�เรื่อง
มัคคุเทศก1ไว� ดังนี้ 
               4.1 ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก) 
                    มัคคุเทศก1 (Tourist Guide) หรือเรียกย&อ ๆ ว&า ไกด1 (Guide) หมายถึง ผู�ชี้ทาง ผู�นํา
ทางแก&นักท&องเท่ียวซ่ึงเป0นคนต&างถ่ินเพ่ือให�ทราบเรื่องราวต&าง ๆ เก่ียวกับแหล&งท&องเท่ียว รวมถึง
เรื่องราว ประวัติศาสตร1 และความเป0นมาในแหล&งท&องเท่ียว 
                   มัคคุเทศก1เป0นผู�ส&งเสริมการท&องเท่ียวในด�านการสร�างภาพพจน1ท่ีดีให�กับประเทศและ
แหล&งท&องเท่ียว เป0นผู� ดูแลอํานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย แก�ปxญหาต&าง ๆ ให�กับ
นักท&องเท่ียว มัคคุเทศก1จึงมีความสําคัญต&อธุรกิจบริการท&องเท่ียวและนักท&องเท่ียว 
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              4.2 ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก) 
   มัคคุเทศก1มีหน�าที่สําคัญๆ เช&น การนําเที่ยว ให�ความรู � สร�างความเข�าใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยและอํานวยความสะดวกแก&นักท&องเท่ียว และ
ควรเต็มใจปฏิบัติหน�าท่ีอย&างเต็มกําลังความสามารถ 
              4.3 ลักษณะท่ีจําเปRนของมัคคุเทศก) 

4.3.1 ลักษณะภายนอก มัคคุเทศก1ควรสนใจและเอาใจใส&ต&อการดูแลร&างกายและ
การแต&งกายของตนเองให�สะอาด เรียบร�อย เหมาะสมอยู&เสมอ และเป0นผู�มีอัธยาศัยท่ีดี ยิ้มแย�มแจ&มใส 
เต็มใจให�บริการ ระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมที่ไม&เหมาะสมในที่สาธารณ เช&น การใช�คําพูดท่ี        
ไม&สุภาพ การตะโกนเสียงดังรบกวนผู�อ่ืน  

4.3.2 ลักษณะภายใน มัคคุเทศก1ควรเป0นผู�ท่ีมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
เช&น มีความซ่ือสัตย1 มีเจตคติท่ีดีต&ออาชีพ และเต็มใจให�บริการ  
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แบบสอบถามความพึงพอใจต�อกิจกรรมการอบรมและฝTกปฏิบัติการเปRนมัคคุเทศก) 
ให+แก�ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
---------------------------- 

 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ      1 (   ) ชาย                    2 (  ) หญิง 
2. อายุ      1 (   ) 20 ป2หรือน�อยกว&า 20 ป2     2 (   ) 21-40 ป2      3 (   ) 41-60 ป2        

           4 (   ) 60 ป2ข้ึนไป          
3. อาชีพ/ งานท่ีทํา ..........................................................................................                     

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 

ข�อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ที่สุด 

1. ท&านมีความรู�เก่ียวกับการท&องเที่ยวและการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล&งท&องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากข้ึน 

     

2. กิจกรรมมีความน&าสนใจ      
3. เนื้อหาง&ายต&อการเรียนรู�      
4. วิทยากรมีวิธีการถ&ายทอดอย&างเหมาะสม      
5. การมีส&วนร&วมทาํกิจกรรม      
6. กิจกรรมมีประโยชน1 สามารถนําไปใช�ได�จริง      
7. สื่อที่ใช�อบรมมีความเหมาะสม      
8. ช&องทาง/สื่อที่ได�จากการอบรมนํามาใช�ในพืน้ที่ได�      
9. สื่อที่ได�จะช&วยให�นักท&องเที่ยวรู�จักและมาเที่ยวเพิ่มข้ึน      
10. สื่อที่ได�สามารถเป0นต�นแบบให�แหล&งท&องเที่ยวที่อ่ืนได�      

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ ถ�ามี (โปรดระบุ)  

3.1 สิ่งท่ีชอบท่ีสุดในกิจกรรมนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงในกิจกรรมนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ ถ�ามี (โปรดระบุ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณที่ให�ความร&วมมือในการตอบแบสอบถาม 
 

 
รายการอ+างอิง 
ชูเกียรติ นพเกตุ. (2542). อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว. เชียงราย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย.  
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด1 ดีไซน1  
ราณี  อิสิชัยกุล. (2546). เอกสารชุดฝTกอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดการการท�องเท่ียวชุมชน            

อย�างย่ังยืน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วรรณา วงษ1วานิช. (2546). ภมิูศาสตร)การท�องเท่ียว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1. 
Howell, D. (1989).  Passport: An Instruction to the Travel and Tourism Industry.             

Ohio: South-Western Publications. 
World Tourism Organization. (1997). Tourism 2020 vision. Madrid: World Tourism               
              Organization 
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ภาพท่ี 26 ภาพการอบรมมัคคุเทศก1 
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