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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากลยุทธการสรางความแตกตางของการใหบริการนําเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด และ 2) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวตอการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณเจาะลึกจากผูบริหารและเจาหนาที่บริษัทจํานวน 5 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
นักทองเที่ยวที่ใชบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท จํานวน 32 คน  ผลการวิจัย
พบวา 1) บริษัทนํากลยุทธการสรางความแตกตางมาใชในการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระ
บาง 4 ดาน ไดแก  ดานรูปแบบบริการที่นําเสนอ ดานคุณภาพของบริการ ดานการใหบริการเสริม และดาน
จิตวิทยา    2) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมที่ระดับ 

                                                                 
1 อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
2 ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถนนประชาชื่น เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
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คอนขางสูง (Mean = 4.25, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดาน
การใหบริการเสริมในระดับสูงที่สุด (Mean = 4.68, S.D. = 0.45)  รองลงมา คือ ดานจิตวิทยา (Mean = 
4.51, S.D. = 0.56)  ดานคุณภาพ (Mean = 4.11, S.D. = 0.68) และ ดานรูปแบบบริการที่นําเสนอ (Mean 
= 4.06, S.D. = 0.69) 
 
คําสําคัญ:  กลยุทธการสรางความแตกตาง, การนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ว 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the differentiation strategy of cultural tour 
service in Luang Prabang, provided by Tour Eurng Luang Company Limited; and 2) to study the 
tourist satisfaction level towards cultural tour service in Luang Prabang provided by Tour Eurng 
Luang Company Limited. A survey was conducted by a mix of qualitative and quantitative 
methods.  The qualitative method used was an in-depth interview with 5 executives and officers.  
For quantitative method, the satisfaction questionnaires were given to 32 tourists who joined the 
tour.   

The results indicated that 1) Tour Eurng Luang Company Limited selected the 
differentiation strategy to be used for cultural tour service in Luang Prabang, consisted of 
service pattern, service quality, additional services, and psychological factor. 2) Overall, the 
tourist satisfaction level towards cultural tour service in Luang Prabang was slightly high (Mean 
= 4.25, S.D. = 0.58). When considering their satisfaction accessed by the differentiation strategy 
elements, it was found that the highest level of satisfaction was additional services (Mean = 
4.68, S.D. = 0.45), followed by psychological factor (Mean = 4.51, S.D. = 0.56), service quality 
(Mean = 4.11, S.D. = 0.68) and service pattern (Mean = 4.06, S.D. = 0.69). 
 
Keywords:  Differentiation Strategy, Cultural Tour Service, Tourist Satisfaction 
 
บทนํา 

ในปจจุบันประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการทองเที่ยว เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตอยาง
รวดเร็วและสามารถนํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจัดวาเปนรูปแบบ
หนึ่งของการทองเที่ยวทางเลือกที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน โดยเนนใหนักทองเที่ยวสัมผัสกับทรัพยากร 
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ทองเที่ยวดานสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่น (Fennell, 1999 อางในกุสุมา ภูเสตว, 2553) มีความ
พิเศษตรงที่นักทองเที่ยวจะเนนที่การศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทาง 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสถานที่ดังกลาวจะมีการบอกเลาเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย
ผานทางประวัติศาสตรอันเปนผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมองคความรูและการใหคุณคาของสังคมโดย
สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดีไมวาจะเปนสภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งนอกเหนือจากสถานที่แลว ยังรวมเทศกาลและงาน
ฉลองและสินคาพื้นเมืองในพื้นที่ตางๆ (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555) 

หลวงพระบาง (Luang Prabang) ถือเปนเมืองที่เหมาะกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัน
เนื่องมาจากความเปนเมืองมรดกโลกที่มีประวัติศาสตรยาวนาน ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมตั้งแต พ.ศ. 2538 (ศุภชัย สิงหยะบุศย, 2553)  โดยสภาพทางภูมิศาสตรมีแมน้ําใหญไหล
ผานจึงแยกเมืองออกเปนสองฝง ฟากหนึ่งคือเมืองเกาหลวงพระบาง เปนที่ต้ังของพระราชวังหลวง วัดวา
อาราม สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่พัก และรานอาหาร เปนยานเมืองที่เจริญ สวนอีกฟากยังคงมีวิถีชีวิตแบบ
ชนบทลาวแทๆ โดยสวนใหญ การเดินทางทองเที่ยวหลวงพระบางจะมีสถานที่สําคัญที่นักทองเที่ยวไปเยี่ยม
ชม เชน วัดวิชุนราช วัดอาฮามอุตะมะธานี  วัดเชียงทอง วัดใหมสุวรรณภูมาราม พระพุทธพูสี พิพิธภัณฑ
พระราชวังหลวง ถ้ําติ่ง  บานซางไห บานผานม เปนตน และมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวรวมทํา 
เชน พิธีบายศรีสูขวัญ ทําบุญตักบาตรขาวเหนียว เปนตน จากความมีชื่อเสียงดานเมืองมรดกโลกของหลวง
พระบาง ทําใหในแตละปมีชาวตางชาติเดินทางเขามาชื่นชมโบราณสถาน วัดวาอาราม อีกสวนหนึ่งคือผูที่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เขามาสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอยางเนืองแนน (ชฎาธร เครือสอน, 
2554) โดยในป พ.ศ. 2556 มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาหลวงพระบางจํานวน 342,557 คน เปน
นักทองเที่ยวชาวไทยมากที่สุดจํานวน 41,725 คน (The Tourism Development Department, 2013) 

ทั้งนี้ มีสายการบินและบริษัทนําเที่ยวมากมายที่ใหบริการนําเที่ยวไปยังเมืองดังกลาว บริษัท จึง
จําเปนตองหากลยุทธทางการตลาดที่ทําใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการอื่นๆ ได โดยเลือกใชกลยุทธ
การสรางความแตกตางใหกับการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง เนื่องจากเปนกลยุทธที่จะทําให
บริษัทมีความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อความอยูรอดและสรางผลกําไรระยะยาวได (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ, 2550) ซึ่งจากการศึกษาขอมูลการนําเที่ยวของบริษัทนําเที่ยวชั้นนําที่ใหบริการนําเที่ยวไปหลวง
พระบางตามรายชื่อที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลของกรมการทองเที่ยว (กรมการทองเที่ยว, 2557) พบวา 
บริษัทสวนใหญมีการใหบริการนําเที่ยวที่คลายคลึงกัน ดังนั้น บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด จึงเลือกใหการ
บริการนําเที่ยวที่แตกตาง อาทิเชน การจัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญในพระราชวังเกา การใหบริการอาหารใน
รานอาหารฝรั่งเศสชื่อดัง ซึ่งเปนบริการที่แตกตางไปจากบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ นอกจากนี้ หนึ่งในกลยุทธที่
สําคัญที่สามารถสรางความแตกตางของบริการนําเที่ยวไดอยางเดนชัด คือกลยุทธการตลาดโดยใชบุคคลที่ 
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มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing) ซึ่งไดเชิญอาจารยเผาทอง ทองเจือมาเปนวิทยากรกิตติมศักดิ์โดยการ 
เดินทางครั้งนี้ใชชื่อวา “สบายดี หลวงพระบางกับอาจารยเผาทอง ทองเจือ” เดินทางระหวางวันที่ 21 – 23 
มีนาคม พ.ศ. 2557 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงศึกษากลยุทธการสรางความแตกตางของการใหบริการนําเที่ยวเชงิวฒันธรรมใน
หลวงพระบางของบริษัท และสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการนําเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมดังกลาว ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงฐานคิดสําคัญของกลยุทธการสรางความแตกตางของการใหบริการ
นําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ตลอดจนสภาพปญหา อันจะนําไปสูการใหขอเสนอแนะตอการ
พัฒนากลยุทธทางการตลาดของธุรกิจนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลยุทธการสรางความแตกตางของการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระ
บางของบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด 

2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระ
บางของบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด 
 
นิยามศัพท 

1. กลยุทธการสรางความแตกตาง หมายถึง กลยุทธทางการตลาดที่บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัดใช
ในการเสนอขายบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางเพื่อใหแตกตางจากคูแขงขัน ประกอบดวย 4 
ดาน ไดแก 

1.1 รูปแบบบริการที่นําเสนอ หมายถึงการใหบริการหรือนําเสนอประสบการณในรูปแบบที่
แตกตางจากการใหบริการธรรมดา  

1.2 คุณภาพของบริการ หมายถึง การนําเสนอบริการแบบเดียวกันแตมีคุณภาพดีกวา  
1.3 การใหบริการเสริม หมายถึงการใหบริการที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหสนใจโดย

ยอมจายในราคาสูงที่กวาได  
1.4 ปจจัยดานจิตวทิยา หมายถงึ การดึงปจจัยดานอารมณความรูสึกมาทําให

นักทองเที่ยวรูสึกแตกตางจากการใหบริการทั่วไป  
2. บริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในโปรแกรม 

“สบายดี หลวงพระบางกับอาจารยเผาทอง ทองเจือ” เดินทางระหวางวันที่ 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการนําเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในหลวงพระบางในดานตางๆ จําแนกตามกลยุทธการสรางความแตกตาง ไดแก รูปแบบบริการที่
นําเสนอ คุณภาพของบริการ การใหบริการเสริม และปจจัยดานจิตวิทยา 

4. นักทองเที่ยวหมายถึง นักทองเที่ยวที่ใชบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในโปรแกรม “สบายดี 
หลวงพระบางกับอาจารยเผาทอง ทองเจือ” เดินทางระหวางวันที่ 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 32 
คน 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยนี้มีทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบดวย กลยุทธการสรางความแตกตาง กลยุทธการตลาดโดย
ใชบุคคลที่มีชื่อเสียง การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความพึงพอใจ โดยผูวิจัยทบทวนทฤษฎีและงานที่
เกี่ยวของตามลําดับดังนี้ 

1. กลยุทธการสรางความแตกตาง: บริษัทที่ประสบความสําเร็จในการแขงขันปจจุบันตองเปน
บริษัทที่มีลูกคาเปนศูนยกลาง ตองชนะใจลูกคามากกวาคูแขง ทั้งนี้ ลูกคามีหลายประเภท มีความตองการ
ที่แตกตางกัน ทําใหบริษัทไมสามารถตอบสนองลูกคาทุกคนในตลาดได หรือไมสามารถตอบสนองลูกคา
ทุกคนไดดวยวิธีการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงตองแบงตลาดโดยรวมออกเปนสวนๆ เลือกสวนตลาดที่ดีที่สุด 
และออกแบบกลยุทธที่จะตอบสนองสวนตลาดนั้นและทําใหเกิดกําไร (Armstrong and Kotler, 2012) โดย
บริษัทจะตองสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อความอยูรอดและผลกําไรในระยะยาวของบริษัท ซึ่งหนึ่ง
ในกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบ คือ กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)          
(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2550)  

ธีรารัตน สังขวาสี (2550) และ Fisher (1991) อธิบายถึงกลยุทธนี้วาเปนการเสนอบริการที่
แตกตางจากคูแขงขัน โดยมีประเด็นสําคัญที่คุณคาของบริการที่แตกตางนั้นมีคาในสายตาผูบริโภค คุณ
คาที่ใหไปนั้นควรจะไปกระทบตอการตัดสินใจทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและสรางความพึงพอใจ กลยุทธนี้
จะทําใหนักทองเที่ยวลดความสนใจในดานราคาลงได ทั้งนี้ มีหลายแนวทางในการสรางความแตกตาง ทั้ง
ในดานรูปแบบบริการที่นําเสนอ คุณภาพของบริการ การใหบริการเสริม และปจจัยดานจิตวิทยา 
 ปจจุบัน กลยุทธการสรางความแตกตางเปนเรื่องที่องคกรใหความสําคัญเพื่อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันและมีผูทําวิจัยในเรื่องดังกลาวเปนจํานวนมาก (อรุณี พงศสมบัติสิริ, 2549; สกุลพงษ พงษ
พิจิตร, 2553; ประไพ แสงประสิทธิ์และคณะ, 2554; สุพาดา สิริกุตตา, 2555) รวมทั้งยังมีงานวิจัยที่
เชื่อมโยงเรื่องกลยุทธการสรางความแตกตางกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอีกดวย (นิตยา สุภา
ภรณ, 2550; เรณุมาศ กุละศิริมาและคณะ, 2556) 
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2. กลยุทธการตลาดโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง:  ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ไดอธิบายความหมาย

ของ Celebrity วาคือ บุคคลที่เปนที่รูจัก เพราะเขาเหลานั้นเปนผูมีชื่อเสียง และการที่คนๆ หนึ่งจะมีชื่อเสียง
ไดนั้น เขาเหลานั้นตองเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไมก็ตองเปนทายาทของ
บุคคลที่ประสบความสําเร็จ และความสําเร็จนั้นความเปนความสําเร็จในทุกๆ สาขาอาชีพ เชน การแสดง  
กีฬา ดนตรี  การเมือง หรือศาสนา  ซึ่งผลตามมาของความสําเร็จและความมีชื่อเสียงคือ การเปนจุดสนใจ
ของประชาชน (Central of Attention) และมีผูชื่นชอบอยางชัดเจน ซึ่งความชื่นชอบนี้มีหลายลักษณะ ดังนี้ 
ชื่นชอบในความสามารถพิเศษ (Talent Admirers) ชื่นชอบในรูปรางหนาตา (Look Admirers) และชื่นชอบ
ในฐานะความเปนอยู (Status Admirers) 
 นอกจากนี้ Dyson และ Turco (1998) ยังอธิบายถึงหลักคิดเบื้องตนในการพิจารณาเลือก 
Celebrity ที่นักการตลาดสามารถนําไปประยุกตใชได เรียกวา FRED Principle ซึ่งประกอบดวยหลักการ
สําคัญ 4 ประการคือ 1) F-Familiarity หมายถึงความคุนเคย ซึ่งการที่ผูบริโภคคุนเคยกับ Celebrity ผูนั้น
มาก ยอมเปนประโยชนในการสื่อสารมาก 2) R-Relevance หมายถึงความเกี่ยวพันใน 2 ลักษณะ ไดแก 
ความเกี่ยวพันระหวางตัวตนของ Celebrity และสินคาที่โฆษณา กับความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับ 
Celebrity กรณีมีความสัมพันธกับความคุนเคยดวยผูบริโภคที่รูสึกคุนเคยกับ Celebrity คนหนึ่งมากก็จะ
รูสึกเกี่ยวพันกับ Celebrity ผูนั้นมาก   3) E-Esteem หมายถึงความนับถือที่ผูบริโภคมีตอ Celebrity โดย
ธรรมชาติซึ่งขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ Celebrity ผูนั้นตองเปนไปทางที่ดีและสอดคลองกับทัศนคติในการ
ดํารงชีวิตของผูบริโภคดวยและ 4) D-Differentiation หมายถึงความรูสึกที่คนๆ หนึ่งคิดวาตนเองแตกตาง
จากคนอื่นอยางไร ผูบริโภคตองเห็นวา Celebrity แตกตางจากตนในลักษณะที่ดีกวา เชน ประสบ
ความสําเร็จมากกวา มีความสามารถมากกวา เปนตน ซึ่งจะมีผลในการชี้นําความคิด 

ปจจุบันจะเห็นไดวาการใช Celebrity เพื่อเปนกลยุทธทางการตลาดหรือ Celebrity Marketing ได
เร่ิมถูกนํามาใชในแวดวงการทองเที่ยว ซึ่งเปนการนําบุคคลที่มีชื่อเสียงมาชวยเสริมภาพลักษณที่ดีใหแก
สินคาหรือแหลงทองเที่ยว (วิไลลักษณ นอยพยัคฆ และเมธินี ทองใหญ, 2554) ดังที่ ยลรวี สิทธิชัย (2552) 
กลาววา องคกรสงเสริมการทองเที่ยวของหลายประเทศใชเทคนิคนี้ในการสงเสริมการทองเที่ยวของ
ประเทศตน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

ทั้งนี้ งานวิจยัที่เกีย่วของกับ Celebrity และ Celebrity Marketing ในประเทศไทยยงัมีจํานวน
จํากัด และโดยสวนใหญจะเปนการคนควาในประเดน็ทีเ่ชื่อมโยงกับการตลาดและการประชาสัมพนัธของ
ตราสินคา (มนทกานดิ ธานยิจันทร, 2549; ดารณี สังขเจริญ, 2552; ภัสสรนันทร อเนกธรรมกุล, 2553) ไม
ตางกับงานวจิยัในตางประเทศที่เนนเรื่องการตลาดและการประชาสมัพันธของตราสนิคา (Klaus, 2008; 
Tantiseneepong, Gorton, and White, 2012;  Roy,  Jain and Rana, 2013; Hollensen and  
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Schimmelpfennig, 2013) แตพบงานวิจยัที่เชื่อมโยงบคุคลที่มีชื่อเสยีงกับเร่ืองของการทองเที่ยวเพยีง
จํานวนนอยเทานัน้ (Ricci, 2011)  

3. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:  จากหนังสือเร่ือง Hosts and Guests: The Anthropology of 
Tourism ของ Smith (1989, อางถึงใน ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2543) อธิบายวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อสัมผัสและเขารวมการใชวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเกาๆ ของ
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงประวัติความเปนมาและการดําเนินชีวิตที่แตกตางจากวัฒนธรรมของตน 
ซึ่งสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (2549,  อางถึงใน ภาณุพงศ สิทธิวุฒิ, 
2554) ก็ไดใหความหมายของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวอยางตรงไปตรงมาวาเปนการทองเที่ยวเพื่อชม
ส่ิงที่แสดงความเปนวัฒนธรรม  เชน  ปราสาท  พระราชวัง  วัด  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ประเพณี  วิถี
การดําเนินชีวิต  ศิลปะทุกแขนง  และสิ่งตางๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม  การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย  ผูทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติความเปนมา  
ความเชื่อ  มุมมองความคิด  ความศรัทธา  ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผาน
ส่ิงเหลานี้ รวมถึงชาญวิทย เกษตรศิริ (2540) ซึ่งไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไวอยาง
นาสนใจวาคือการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูผูอ่ืนและยอนกลับมามองตนเองอยางเขาใจความเกี่ยวพันของ
ส่ิงตางๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพา ไมสามารถแยกออกจากกันได 
 ทั้งนี้ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ไดแบงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท 
การทองเที่ยวเชิงกีฬา และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม ซึ่งการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในหลวงพระบางนี้ครอบคลุมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน 3 ประเภทแรก นอกจากนี้ หลวงพระบางถือยัง
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จัดเปนมรดกโลก (World Heritage Site) ซึ่งคัดเลือกโดย UNESCO 
ต้ังแตป พ.ศ. 2515 เพื่อเปนการบงบอกถึงคุณคาของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติไดสรางขึ้นมา และควร
จะปกปองสิ่งเหลานั้นไดอยางไร เพื่อใหไดตกทอดไปถึงอนาคตทั้งนี้ มีการกําหนดหลักเกณฑการขอขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งหมด 6 ขอ และจากการที่หลวงพระบางมีจุดเดนทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัว จึงถูกจัดใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จัดเปนมรดกโลกตามขอกําหนดและ
หลักเกณฑ 3 ประการดวยกัน ไดแก 1) เปนสิ่งที่มีอิทธิพลและผลักดันใหเกิดการพัฒนาสืบตอมาในดาน
การออกแบบทางสถาปตยกรรม อนุสรณสถาน ประติมากรรม  และภูมิทัศน 2) เปนตัวอยางอันโดดเดนของ
ส่ิงกอสรางดานวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติ และ 3) เปนตัวอยางอันโดดเดนของวัฒนธรรมมนุษย ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปตยกรรม 
วิธีการกอสราง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ซึ่งเสื่อมสลายไดงายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
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สังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา (UNESCO World Heritage Center, 2004) ดังนั้น หลวงพระบางจึง
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จัดเปนมรดกโลกที่นาสนใจและดึงดูดใหนักทองเที่ยวไปเยือนมากมาย 

เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนแนวทางการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน  จึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวของในแงมุมตางๆ กันเปนจํานวนไมนอย อาทิเชน การศึกษาศักยภาพใน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน (จิรานุช โสภา และคณะ, 2554; นงลักษณ จันทาภากุล และนรินทร 
สังขรักษา, 2556) การจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชน (มณีวรรณ ชาตวนิช, 2555;          
ณัฐปกรณ อภิมติรัตน, 2555) การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน (วีระพล ทองมา และคณะ, 
2554; กมลวรรณ ถนอมเงิน, 2554) และการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปวีณา โทนแกว, 2554) 
เปนตน 

4. ความพึงพอใจของลูกคา:  ความพึงพอใจเปนเรื่องที่องคกรธุรกิจใหความสําคัญและมีผูกลาวถึง
เปนจํานวนมาก (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2545; เจนเนตร มณีนาค และกรกนก วงศพานิช, 2553) โดย Kotler 
and Keller (2012) กลาวถึงเรื่องความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ไววา ความพึงพอใจ
ข้ึนอยูกับประโยชนหรือคุณคาที่รับรูไดจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการเมื่อเทียบกับส่ิงที่ลูกคาคาดหวัง ซึ่ง
หากประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑหรือบริการต่ํากวาที่ผูซื้อคาดหวังไว ผูซื้อจะรูสึกไมพอใจในผลิตภัณฑ
หรือบริการนั้น ในทางตรงขามกันหากประโยชนที่ไดรับสอดคลองหรือเกินกวาที่ผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อจะรูสึก
พอใจหรือประทับใจ ดังนั้น กิจการที่ใหความสําคัญกับตลาดจึงเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหลูกคา
ไดรับความพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการนั้น และเกิดการซื้อซ้ําและมีการบอกตอไปสูลูกคาคาดหวังราย
อ่ืนๆ  

ดวยเหตุนี้ ความพึงพอใจจึงเปนหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจบริการ และทําใหมีผูสนใจทําการวิจัย
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการของธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไมวาจะเปน
บริษัทนําเที่ยว สายการบิน หรือโรงแรมเปนจํานวนมาก (พัฒนไชย อินทรโยธา, 2551; พรทิพย ไชยชิต, 
2552; ปฏิภาณ บัณฑุรัตน, 2553) โดยมีเปาประสงคเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ
ตอไป 

ตามที่ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550) อธิบายวากลยุทธการสรางความแตกตางเปนการ
นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่แตกตางจากคูแขงขัน เปนความแตกตางที่มีคุณคาสําหรับลูกคา ซึ่งมีผลตอ
การเลือกและความพึงพอใจของลูกคา งานวิจัยชิ้นนี้ จึงมุงเนนไปที่การศึกษาถึงกลยุทธการสรางความ
แตกตางของการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง โดยมีกลยุทธที่สําคัญคือกลยุทธ
การตลาดโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing) และศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มี 
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ตอการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกลาวจําแนกตามกลยุทธการสรางความแตกตาง ไดแก รูปแบบ
บริการที่นําเสนอ คุณภาพของบริการ การใหบริการเสริม และปจจัยดานจิตวิทยา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและ

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูบริหารและ
เจาหนาที่บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด และใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจาก
นักทองเที่ยวที่ใชบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง  
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัดและนักทองเที่ยวที่ใชบริการนํา
เที่ยวของบริษัท สําหรับกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย 1) กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลเชิงคุณภาพซึ่ง
เลือกแบบเจาะจง ไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัดที่มีความเกี่ยวของกับการ
ใหบริการธุรกิจนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง จํานวน  5 คน ประกอบดวยพนักงานระดับบริหาร 3 
คน ไดแก หัวหนาอาวุโสกลุมงานพัฒนาและสงเสริมการตลาด หัวหนากลุมงานวิจัย วิเคราะหและวางแผน
สงเสริมการตลาด  หัวหนากลุมงานสงเสริมการขาย และพนักงานทั่วไป 2 คน ไดแก พนักงานตําแหนง 
Senior Sales Promoter กลุมงานสงเสริมการขายดานการทองเที่ยว และพนักงานตําแหนง Senior 
Supervisorกลุมงานพัฒนาและสงเสริมการตลาด ทําการสัมภาษณระหวางวันที่ 9 – 16 เมษายน พ.ศ.
2557 2) กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลเชิงปริมาณซึ่งเลือกแบบเจาะจง คือ นักทองเที่ยวที่ใชบริการนําเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัทระหวางวันที่ 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 32 คน เนื่องจาก
บริษัทไดจัดการนําเที่ยวดังกลาวนี้เปนครั้งแรก และจัดเพียงครั้งเดียวเทานั้นในรอบป 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณเกี่ยวกับกลยุทธการสราง
ความแตกตางของการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง สําหรับใชสัมภาษณเจาะลึกกับ
ผูบริหารและเจาหนาที่ของบริษัททัวรเอื้องหลวง จํากัด และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการ
ใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง สําหรับเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยว โดยคําถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน รวม 32 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
ไดแก พอใจมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุดโดยไดมาจากประยุกตระหวางแนวคิดเรื่อง
ความพึงพอใจของผูบริโภค (Kotler and Keller, 2012; ฉัตยาพร เสมอใจ, 2545; เจนเนตร มณีนาค และ
กรกนก วงศพานิช, 2553) และกลยุทธการสรางความแตกตางใน 4 ดาน (Fisher, 1991; ศิริวรรณ เสรีรัตน 
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และคณะ, 2550; ธีรารัตน สังขวาสี, 2550)  ไดแก ดานการใหบริการเสริม ดานจิตวิทยา ดานคุณภาพของ
บริการและดานรูปแบบบริการที่นําเสนอ ทั้งนี้ไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบวา มี
คา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00   
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกนั้นใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาขอสรุปแบบแผนของกลยุทธการสรางความแตกตางของการใหบริการ
นําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท  สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน รวม 32 ขอของนักทองเที่ยวใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑความหมายของระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ไดแก  
สูง (คาเฉลี่ย 4.51-5.00)  คอนขางสูง (คาเฉลี่ย 3.51-4.50)  ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.51-3.50)  คอนขางต่ํา 
(คาเฉลี่ย 1.51-2.50)  และต่ํา (คาเฉลี่ย 1.00-1.50) 
 
ผลการวิจัย 
 1. กลยุทธการสรางความแตกตางของการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระ
บางของบริษัท  
 สาเหตุหลักที่บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด เลือกการจัดใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวง
พระบาง ประเทศลาวนั้น เนื่องจากหลวงพระบางเปนเมืองเกาแกของประเทศลาวและเปนเมืองมรดกโลก มี
สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาและประวัติศาสตร  ประกอบกับผูคนในหลวงพระบางยังคงมีวิถีชีวิตที่ยึด
หลักวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู เชน การตักบาตรขาวเหนียวในตอนเชา ดังนั้น การไปทองเที่ยวในเมืองดังกลาว 
จะทําใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตรด้ังเดิมของประเทศลาว      
 สําหรับการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ทางบริษัทไดนํากลยุทธการสราง
ความแตกตางมาใช เนื่องจากหลวงพระบางเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ จัด
ใหบริการเปนจํานวนมาก ดังนั้น บริษัททัวรเอื้องหลวง จํากัดจึงตองใชกลยุทธการสรางความแตกตางเพื่อ
ทําใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นแตกตางไปจากบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ และเพื่อใหเปนที่สนใจของลูกคา
หรือนักทองเที่ยว  โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก  
 1.1 กลยุทธการสรางความแตกตางดานรูปแบบบรกิารที่นาํเสนอ  

กลยุทธที่บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัดใชเพื่อทําใหรูปแบบบริการที่นําเสนอแตกตางไปจากบริษัท
นําเที่ยวทั่วไป  ไดแก 

1) การไดเดินทางโดยรถตูในหลวงพระบางรวมกับอาจารยเผาทอง ทองเจือ และไดรับฟงการ
บรรยายถึงความเปนมาดานประวัติศาสตรสถานที่ตางๆ และวัฒนธรรมพื้นเมืองอยางลึกซึ้ง โดยอาจารย 
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สามารถเลาประวัติศาสตรโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทยไดอยางดีซึ่งเปนสิ่งที่มัคคุเทศกทองถิ่นไม
สามารถทําได   

2) การใหนักทองเที่ยวไดรับประทานอาหารในรานอาหารฝรั่งเศสชื่อดัง เพื่อใหสัมผัสถึงวัฒนธรรม
ดานอาหารฝรั่งเศสที่ผสมผสานความเปนลาวไวอยางกลมกลืน เนื่องจากประเทศลาวเคยตกเมืองอาณา
นิคมของประเทศฝรั่งเศสมากอน  ซึ่งถือเปนการสรางความแตกตางมากไปกวาการรับประทานใน
หองอาหารทั่วไปดังที่บริษัทนําเที่ยวอื่นๆ นิยม    
 1.2 กลยุทธการสรางความแตกตางดานคุณภาพของบริการ 

บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ไมไดเลือกสรรวิทยากร คือ อาจารยเผาทอง ทองเจือ ดวยสาเหตุ
เพราะวาเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงเทานั้น แตเพราะตระหนักถึงการมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องของ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของลาวเปนอยางดี นอกเหนือจากความเปนมืออาชีพในการเปนวิทยากร
กิตติมศักดิ์ที่เดินทางรวมกับนักทองเที่ยวตลอดการเดินทาง ความมีบุคลิกลักษณะที่สามารถสรางความ
เปนกันเอง  รวมถึงความบันเทิงที่ใหกับนักทองเที่ยว นอกเหนือไปจากความรูตางๆ ในเรื่องของสถานที่ ถือ
ไดวาเปนการยกระดับคุณภาพบริการของบริษัทและสงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 

นอกจากนี้  คุณภาพของบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในครั้งนี้ยังพบไดจากการประสานงาน
จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมพื้นเมืองตางๆ ของลาว ไดแก พิธีบายศรีสูขวัญ พิธีตักบาตรขาวเหนียว  
และพิธีสวดมนต โดยทางบริษัทไดมีการประสานงานวางแผนลวงหนาเปนอยางดี  ไมวาจะเปนการ
ประกอบพิธีบายศรีสูขวัญที่มีการเตรียมเครื่องแตงกาย คือ ผาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวใสเพื่อรวมพิธี โดย
ผูชายใสเสื้อที่ทําจากผาพื้นเมือง สวนผูหญิงใสผาซิ่น รวมถึงการเตรียมอุปกรณใหแกนักทองเที่ยวเพื่อใช
รวมพิธีตักบาตรขาวเหนียว เชน เบาะรองนั่ง ขาวเหนียว และสไบ เปนตน 
 1.3 กลยุทธการสรางความแตกตางดานการใหบริการเสรมิ 
 กลยุทธการสรางความแตกตางดานการใหบริการเสริมที่ทางบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัดใช คือ 
การใชหลักกลยุทธการตลาดโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing) โดยการนําอาจารยเผาทอง 
ทองเจือ ซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของลาวมาเปน
วิทยากรกิตติมศักดิ์เพื่อใหความรูในการนําเที่ยวในหลวงพระบาง  ซึ่งจะทําใหการทองเที่ยวชมสถานที่ตางๆ 
มีความนาสนใจมากขึ้นกวาการบอกเลาของมัคคุเทศกทั่วไป  ซึ่งบริษัทเห็นวา การเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง
ดังกลาวมาเปนวิทยากรนั้น นอกจากจะเปนการดึงดูดกลุมคนที่ชื่นชอบที่ติดตามผลงานของวิทยากร
ดังกลาวเปนประจําอยูแลวสนใจที่จะมาซื้อบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ยังเปนการสราง
ความสนใจใหแกกลุมนักทองเที่ยวเกาที่เคยซื้อบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มัณฑะเลย ประเทศเมียนมาร 
จากบริษัทโดยมีวิทยากรทานนี้เปนผูนําเที่ยวมาแลวดวย  
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 การใชหลักการดังกลาวนั้นพบวามีสวนสําคัญใหบริษัทประสบความสําเร็จในการขายบริการนํา
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ดังเห็นไดจากการที่มีจํานวนนักทองเที่ยวจองและซื้อบริการการนํา
เที่ยวดังกลาวเปนจํานวนมาก โดยสามารถขายบริการการนําเที่ยวไดหมดภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห
ภายหลังจากที่ประชาสัมพันธ  ดังนั้น ทางบริษัทจึงเห็นวา กลยุทธดังกลาวเปนตัวดึงดูดใหนักทองเที่ยว
สนใจโดยยอมจายในราคาที่สูงกวาบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ   

1.4 กลยุทธการสรางความแตกตางดานจิตวิทยา 
 ปจจัยทางดานจิตวิทยาที่บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัดสามารถสรางความแตกตางในการใหบริการ
นําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางได  ดังเห็นไดจากการใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของลาว ไดแก การจัดพิธีบายศรีสูขวัญใหแกนักทองเที่ยวที่พระราชวังเกา ซึ่งทําใหนักทองเที่ยว
ไดมีสวนรวมและเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นของลาว และการใหนักทองเที่ยวไดรวมพิธีการตักบาตรขาว
เหนียวรวมกับวิทยากร รวมถึงการไดรวมสวดมนตโดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงเปนคนนําสวดมนต 

โดยสรุปแลว บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ไดยึดหลักกลยุทธการสรางความแตกตางของการ
ใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง สรุปไดดังตารางตอไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สยามวิชาการ ปที่ 17 เลมที่ 1 ฉบับที่ 28 มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.1, Issue 28, March 2016 – July 2016 

 
 

- 13 -

 
ตารางที่ 1 กลยุทธการสรางความแตกตางของการใหบริการนําเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของ
บริษัท ทัวรเอือ้งหลวง จํากดั 
 

กลยทุธการสราง 
ความแตกตาง 

แนวคิด การนาํไปใช  

1. ดานรูปแบบบริการที่
นําเสนอ  

-การจัดรูปแบบการบริการนํา
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหโดดเดน
และนาสนใจ แตกตางจากสิ่งที่
บริษัทนําเที่ยวอื่นนิยมทํา 
 

-การนํา เที่ ยวโดยบรรยาย
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของลาว โดยเปรียบเทียบกับ
ไทย 
-การใหบริการดานอาหารที่
ผสมผสานวัฒนธรรมฝรั่งเศส
กับลาว 

2. ดานคุณภาพของบริการ -คุณภาพของการใหบริการใน
ดานความรู เชิงวัฒนธรรมและ
ความบันเทิงที่นักทองเที่ยวจะ
ไดรับ  
-คุณภาพของการใหบริการดาน
กิจกรรมทางวฒันธรรมของลาว 

-การคัดเลือกวิทยากรที่มี
ชื่อเสียงและมคีวามเชีย่วชาญ 
-ก า ร เ ต รี ย ม ส ถ า น ที่ แ ล ะ
อุปกรณตางๆ ใหนักทองเที่ยว
มีสวนรวมในกิจกรรมบายศรีสู
ขวัญ  และกิจกรรมการตัก
บาตรขาวเหนียว 

3. ดานการใหบริการเสริม  -การใชหลัก Celebrity 
Marketing  

-การเลือก อ.เผาทอง ทองเจอื 
มาเปนวทิยากรกิตติมศักดิ์นาํ
เที่ยว 

4. ดานจิตวทิยา  -กา ร ให นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว เ รี ย น รู
วัฒนธรรมลาวจากการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ลาว  

-การจัดกิจกรรมบายศรีสูขวญั
ในพระราชวังเกา  กิจกรรม
การตักบาตรขาวเหนยีว และ
กิจกรรมสวดมนตรวมกับ
วิทยากรใหแกนักทองเที่ยว  

 
 นอกจาก กลยุทธการสรางความแตกตางดังกลาวที่ทําใหบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด มีความ
แตกตางไปจากบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ  หรือถือไดวาเปนจุดแข็งในการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวง 
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พระบางแลว ยังมีกลยุทธเสริมดานอื่นๆ ที่จัดไดวาเปนจุดแข็งที่ทําใหเกิดความแตกตางไปจากบริษัทนํา
เที่ยวอื่นๆ นอกเหนือไปจากเรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก  

1) การสื่อสารกับนักทองเที่ยวหรือกลุมลูกคาผานสื่อทันสมัย เชน การประชาสัมพันธผาน LINE 
2) การบริการอยางครบวงจรไมเฉพาะแตการบริการระหวางการเดินทางที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

แตบริษัทยังใหความสําคัญกับทั้งการบริการกอนและหลังการเดินทาง โดยการบริการกอนการเดินทาง เชน 
การสอบถามนักทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียมอาหารพิเศษที่นักทองเที่ยวตองการตลอดการเดินทางทองเที่ยว  
เชน  อาหารที่นักทองเที่ยวไมแพ และ อาหารมังสวิรัติ  และการบริการหลังการเดินทาง เชน เจาหนาที่ฝาย
ขายของบริษัทจะทําหนาที่เปนจุดศูนยกลางของการติดตอระหวางกลุมนักทองเที่ยวภายหลังจากการ
ทองเที่ยว เชน การนัดพบปะสังสรรค การแลกเปลี่ยนรูปถาย เปนตน 
 แมวาการใหบริการของบริษัทมีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ ในแงของการ
ใชกลยุทธการสรางความแตกตางทั้ง 4 ดานดังกลาว แตบริษัทมองวายังมีขอจํากัด หรืออุปสรรคในการจัด
ธุรกิจดังกลาว 2 ดาน คือ ราคาของโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางนั้นอยูในระดับ
คอนขางสูง นอกจากนี้ ยังมีปญหาในเรื่องของเวลาของเที่ยวบินที่เดินทางถึงหลวงพระบางเวลา 14.00 น. 
และเดินทางออกจากหลวงพระบางเวลา 14.50 น. ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวมีเวลาทองเที่ยวในหลวงพระบาง
คอนขางนอย  

2. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทีม่ีตอการใหบรกิารนําเที่ยวเชงิวัฒนธรรมในหลวงพระ
บางของบรษิทั ทัวรเอ้ืองหลวง จํากัด 
 จากการสํารวจระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 32 คน ที่มีตอการใหบริการนําเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในหลวงพระบางพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการนําเที่ยวใน
ระดับคอนขางสูง (Mean = 4.25, S.D. = 0.58)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
ดานการใหบริการเสริมในระดับสูงที่สุด (Mean = 4.68, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ ดานจิตวิทยา (Mean 
= 4.51, S.D. = 0.56)  ดานคุณภาพของบริการ (Mean = 4.11, S.D. = 0.68) และ ดานรูปแบบบริการที่
นําเสนอ (Mean = 4.06, S.D. = 0.69)  ดังตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วที่มีตอการใหบริการนําเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของ
บริษัท ทัวรเอือ้งหลวง จํากดั 
 

ความพึงพอใจ Mean S.D. ความหมาย 
ดานรูปแบบบริการทีน่ําเสนอ 4.06 0.69 คอนขางสงู 
ดานคุณภาพของบริการ 4.11 0.68 คอนขางสงู 
ดานการใหบริการเสริม 4.68  0.45 สูง 
ดานจิตวทิยา 4.51 0.56 สูง 

ภาพรวม 4.25 0.58 คอนขางสงู 
 
อภิปรายผล 

1. จากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานบริษัท  ทัวรเอื้องหลวง จํากัด พบวาบริษัทใชหลัก
กลยุทธการสรางความแตกตางในการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ซึ่งเปนไปตาม
แนวคิดของธีรารัตน สังขวาสี (2550) และ Fisher (1991) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก รูปแบบบริการที่
นําเสนอ คุณภาพของบริการ การใหบริการเสริม และปจจัยดานจิตวิทยาอภิปรายไดดังนี้ 

1.1 ดานรูปแบบบริการที่นําเสนอ  หมายถึง การใหบริการหรือนําเสนอประสบการณใน
รูปแบบที่แตกตางจากการใหบริการธรรมดา ซึ่งบริษัทมีการจัดรูปแบบการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ใหโดดเดนและนาสนใจแตกตางจากสิ่งที่บริษัทนําเที่ยวอื่นนิยมทําไดแก การนําเที่ยวโดยบรรยาย
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของลาวโดยเปรียบเทียบกับไทย และการใหบริการดานอาหารที่ผสมผสาน
วัฒนธรรมฝรั่งเศสกับลาว 

1.2 ดานคุณภาพของบริการ หมายถึง การนําเสนอบริการแบบเดียวกันแตมีคุณภาพ
ดีกวา ซึ่งบริษัทเนนคุณภาพของการใหบริการในดานความรูเชิงวัฒนธรรมและความบันเทิงที่นักทองเที่ยว 
จะไดรับ โดยการคัดเลือกวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญ และคุณภาพของการใหบริการดาน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของลาว โดยการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณตางๆ ใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมใน
กิจกรรมบายศรีสูขวัญ และกิจกรรมการตักบาตรขาวเหนียว 

1.3 การใหบริการเสริม หมายถึงการใหบริการที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหสนใจโดย
ยอมจายในราคาสูงที่กวาได โดยบริษัทไดยึดหลักการใช Celebrity Marketing โดยนําอาจารยเผาทอง 
ทองเจือ มาเปนวิทยากรกิตติมศักดิ์นําเที่ยว ซึ่งการคัดเลือกตัววิทยากรนั้นเปนไปตามหลักการที่ศรีกัญญา 
มงคลศิริ (2547) ไดอธิบายไววา Celebrity ตองเปนบุคคลที่เปนที่รูจัก เพราะเขาเหลานั้นเปนผูมีชื่อเสียงที่
มีผูชื่นชอบอยางชัดเจน ซึ่งความชื่นชอบนี้มีหลายลักษณะ ไมวาจะเปนความชื่นชอบในความสามารถ
พิเศษ (Talent Admirers) ชื่นชอบในรูปรางหนาตา (Look Admirers) และชื่นชอบในฐานะความเปนอยู  
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(Status Admirers)  ทั้งนี้ สามารถอธิบายไดวาอาจารยเผาทอง ทองเจือนั้น เปนผูที่มีความสามารถพิเศษ
โดยเปนผูมีชื่อเสียงดานการเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเปนอยางดี ทั้ง
ยังมีบุคลิกลักษณะที่เปนกันเองโดยไดรับเชิญเปนวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการนําเที่ยวหลายครั้ง เพราะไดรับ
ความนิยมชมชอบในกลุมนักทองเที่ยว และยังมีรูปรางหนาตาที่ดีจนไดรับการเชิญไปเปนนายแบบและ
นักแสดงกิตติมศักดิ์หลายครั้ง  นอกจากนี้ ยังมีฐานะความเปนอยูและมีชาติตระกูลที่มีชื่อเสียงในวง
สังคมไทยอีกดวย  และสอดคลองกับแนวคิดกลยุทธการสรางความแตกตางดวยขอมูล (Information 
Impactedness) ที่ Fisher (1991) ไดกลาววาเกิดจากความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่คูแขงไม
สามารถลอกเลียนแบบได และบริษัทตองพยายามสรางความแตกตางดวยการหาความเชี่ยวชาญและ
ทักษะที่บริษัทอื่นไมสามารถตอบโตดวยการลอกเลียนหรือใชเวลานานในการลอกเลียนได (Response 
Lags) ซึ่งกลยุทธนี้จะทําใหบริษัทสามารถสรางความแตกตางจากคูแขงใหอยูไดอยางคงทน 
 ทั้งนี้ จากการที่ Dyson and Turco (1998) อธิบายถึงหลักในการพิจารณาเลือก Celebrity ที่
เรียกวา “FRED Principle” พบวา บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัดไดคัดเลือกวิทยากรตามหลักการนี้ 
ประกอบดวย 4 ประการ คือ 1) F-Familiarity หมายถึงความคุนเคย ซึ่งอาจารยเผาทอง ทองเจือ มี
ความคุนเคยกับกลุมคนที่ชื่นชอบ และนักทองเที่ยวที่เคยใชบริการนําเที่ยวของบริษัทโดยมีอาจารยเปน
วิทยากร ซึ่งทําใหบริษัทสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมนี้ใหกลับมาเปนลูกคาได 2) R-Relevance 
หมายถึง ความเกี่ยวพันซึ่ง อาจารยเผาทอง มีภาพลักษณของความเปนผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ทําใหสรางความเกี่ยวพันกับการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางไดเปนอยางดี             
3) E-Esteem หมายถึง ความนับถือที่นักทองเที่ยวมีตออาจารยเผาทอง ทั้งความที่เปนผูอาวุโสที่มีความ
เชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และมีการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับเร่ืองของวัฒนธรรม เชน 
การใสเสื้อผาพื้นเมืองและ 4) D-Differentiation หมายถึง การที่นักทองเที่ยวยอมรับวา 
อาจารยเผาทองมีความแตกตางจากตนในแงที่เปนผูประสบความสําเร็จจากการเปนผูเชี่ยวชาญดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และมีความรูในเรื่องดังกลาวมากกวาซึ่งมีผลในการชี้นําความคิด  
 1.4 ปจจัยดานจิตวิทยา หมายถึง การดึงปจจัยดานอารมณความรูสึกมาทําใหนักทองเที่ยวรูสึก
แตกตาง ซึ่งบริษัทเลือกใชหลักการใหนักทองเที่ยวเรียนรูวัฒนธรรมลาวจากการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมในสถานที่ที่มีความพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญในพระราชวังเกา การรวมทํากิจกรรม
การตักบาตรขาวเหนียว และกิจกรรมสวดมนตรวมกับวิทยากรซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งทําให
นักทองเที่ยวรูสึกแตกตางซึ่งมีผลตอความพึงพอใจ 
 ทั้งนี้ งานวิจัยนี้สอดคลองกับบทความและงานวิจัยหลายชิ้นที่พบวาธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวไมวาจะเปนโรงแรม รานอาหารและสถานที่ทองเที่ยว ไดเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตาง 
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เพื่อใชดึงดูดลูกคาหรือนักทองเที่ยวใหมาใชบริการ (Applegate, Piccoli, and Dev, 2008; Becerra, 
Santaló and  Silva, 2013; เรณุมาศ กุละศิริมาและคณะ, 2556; สกุลพงษ พงษพิจิตร, 2553) 

      2. จากผลการวิจัยที่พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการนําเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัดในระดับคอนขางสูง  และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานตามกลยุทธการสรางความแตกตาง พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับสูงในดานการ
ใหบริการเสริม (Mean = 4.68, S.D. = 0.69) และดานจิตวิทยา (Mean = 4.51, S.D. = 0.56)  อยางไรก็ดี 
เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวพบวา มีนักทองเที่ยวบางสวนมีความพึงพอใจในระดับ
ที่ตํ่าวาคาเฉลี่ยซึ่งจัดอยูในระดับความพึงพอใจคอนขางสูง หรือกลาวไดวาไมไดมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูงทั้งหมด ดังเห็นไดจากดานการใหบริการเสริม เชน  ดานการตอบคําถามของวิทยากร พบวา 
นักทองเที่ยวที่เหลือคิดเปนรอยละ 34.4 มีความพึงพอใจในระดับคอนขางสูง อาจเนื่องมาจากการที่มีเวลา
อยูในสถานที่แตละแหงคอนขางจํากัดจึงทําใหวิทยากรไมสามารถตอบคําถามนักทองเที่ยวไดอยางละเอยีด
ในแตละจุด นอกจากนี้ การเดินทางในหลวงพระบางตองใชรถตูเพราะไมอนุญาตใหใชรถขนาดใหญ จึงทํา
ใหวิทยากรตองนั่งรถผลัดเปล่ียนคันหรือไมสามารถอยูในรถคันใดคันหนึ่งไดตลอดการเดินทาง ซึ่งอาจทํา
ใหตอบคําถามนักทองเที่ยวไดอยางไมทั่วถึง ในขณะที่ดานจิตวิทยา พบวา การจัดพิธีบายศรีสูขวัญ มี
นักทองเที่ยวใหความพึงพอใจในระดับคอนขางสูงคิดเปนรอยละ 43.8 และระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 
12.5 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในวันที่จัดพิธีดังกลาวมีฝนตกจึงทําใหตองเปลี่ยนจากสถานที่กลางแจงเปนในที่
รม ทําใหบรรยากาศไมอลังการเทาที่ควร 

นอกจากนี้ ยังพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับคอนขางสูงในดานรูปแบบบริการที่
นําเสนอ (Mean = 4.06, S.D. = 0.69) และดานคุณภาพของบริการ (Mean = 4.11, S.D. = 0.68) แตเมื่อ
พิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวพบวา มีนักทองเที่ยวบางสวนมีความพึงพอใจในระดับที่สูง
กวาและต่ํากวาคาเฉลี่ย ซึ่งจัดอยูในระดับความพึงพอใจสูงและปานกลาง ดังเห็นไดจากดานรูปแบบบริการ 
ที่นําเสนอ เชน การนําเที่ยววัดและวิหาร พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับสูงคิดเปนรอยละ 56.3  
ทั้งนี้เพราะมีสถาปตยกรรมที่แตกตางจากวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะวัดเชียงทองซึ่งมีความวิจิตรงดงาม
มาก ในขณะที่การนําเที่ยวตลาด พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.8   
เนื่องจากเปนตลาดผักผลไมธรรมดา ซึ่งอาจไมมีความนาสนใจเทาใดนัก เพราะไมแตกตางจากตลาดตาม
ตางจังหวัดในประเทศไทย  สําหรับดานคุณภาพของบริการ เชน ดานความสะดวกในการติดตอสํารองที่นั่ง 
พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับสูง คิดเปนรอยละ 62.5 เพราะบริษัทมีการเตรียมพนักงานและ
เบอรโทรศัพทไวเพื่อรองรับการสํารองที่นั่งเปนอยางดี และดานรานอาหาร พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจ
ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 37.5 เนื่องจากแตละรานไดผานการเลือกสรรจากบริษัททั้งในดานรสชาติและ
บรรยากาศ ซึ่งทําใหมีความแตกตางจากบริษัทอื่นๆ  ในขณะที่ดานของที่ระลึกที่แจกใหแกนักทองเที่ยวสวน 
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ใหญซึ่งเปนเพศหญิง คือ ผาซิ่นทําจากผาพื้นเมืองสําหรับนุงตอนทําพิธีบายศรีสูขวัญ พบวา สวนใหญมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.9 เนื่องจากนักทองเที่ยวไดเตรียมผาซิ่นทําจากผาไหม
มาเพื่อใชสวนตัวแลว จึงทําใหไมเกิดความประทับใจมากเทาใดนัก 

โดยภาพรวมแลว จากการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวแสดงใหเห็นวากลยุทธการสราง
ความแตกตางในทั้ง 4 ดานที่บริษัทเลือกใชนั้นถือไดวาประสบความสําเร็จ เนื่องจากกลยุทธดังกลาวของ
บริษัทสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาเปนอยางสูง ซึ่งสอดคลองกับที่ธีรารัตน สังขวาสี (2550) อธิบายวา 
กลยุทธการสรางความแตกตางเปนการเสนอบริการที่แตกตางจากคูแขงขัน และประเด็นสําคัญอยูที่คุณคา
ของบริการที่แตกตางนั้นมีคาในสายตาผูบริโภค และควรจะไปกระทบตอการตัดสินใจทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวและสรางความพึงพอใจ นอกจากนี้ จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวานักทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจดานบริการเสริมสูงที่สุด  ดังนั้น จึงสะทอนใหเห็นวากลยุทธหลักสําคัญที่บริษัทเลือกใช คือ กลยุทธ 
Celebrity Marketing โดยการนําอาจารยเผาทอง ทองเจือ มาเปนวิทยากรนําเที่ยวกิตติมศักดิ์เปนกลยุทธ
สําคัญที่ทําใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบริษัทแตกตางอยางโดดเดนโดยสามารถขายบริการนํา
เที่ยวนี้หมดภายใน 1 สัปดาห ถึงแมวาบริการนําเที่ยวนี้มีราคาสูงกวาราคาที่บริษัทนําเที่ยวทั่วไปเสนอขาย  
ซึ่งสอดคลองกับธีรารัตน สังขวาสี (2550) ที่อธิบายวา กลยุทธการสรางความแตกตางนี้จะทําให
นักทองเที่ยวลดความสนใจในดานราคาลงได  

แมวานักทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบริษัท ทัวร
เอื้องหลวง จํากัดในดานบริการเสริมและดานจิตวิทยาในระดับสูง แตพบวา นักทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจในดานรูปแบบบริการที่นําเสนอและดานคุณภาพของบริการ ในระดับคอนขางสูงเทานั้น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการใหบริการทั้งในดานรูปแบบและดานคุณภาพนั้นสามารถสรางใหเกิดความแตกตางอยาง
โดดเดนไดยากกวา และยังเกิดการเลียนแบบจากคูแขงไดงายกวา   ดังนั้น จึงอาจสงผลใหคาเฉลี่ยความพึง 
พอใจดานนี้ตํ่ากวา กลาวคือ นักทองเที่ยวยังไมรูสึกวาการบริการใน 2 ดานนี้แตกตางอยางโดดเดนจาก
บริษัทนําเที่ยวทั่วไป 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะตอหนวยงานและบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
1.1 จากขอคนพบที่วาบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ใชกลยุทธในการสรางความแตกตางของการ

ใหบริการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ประกอบไปดวย 4 ดานไดแก รูปแบบบริการที่นําเสนอ 
คุณภาพของบริการ การใหบริการเสริม และปจจัยดานจิตวิทยาอยางไรก็ดี บริษัทยังมีอุปสรรคที่สําคัญคือ 
ราคาคาบริการนําเที่ยวที่คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ ที่ใหบริการคลายกัน และเวลา
การทองเที่ยวที่มีนอยอันเนื่องมาจากเวลาของเที่ยวบิน ดังนั้น บริษัทจึงควรพัฒนากลยุทธการสรางความ 
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แตกตางในการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทั้ง 4 ดาน ทั้งนี้เพื่อจะสรางความพึงพอใจและ
ทําใหนักทองเที่ยวลดความสนใจในดานราคาลงได รวมไปถึงเพื่อสรางความรูสึกคุมคาใหแกนักทองเที่ยว
มากที่สุดและสามารถแขงขันกับบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ ที่จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน 
นอกจากนี้ บริษัทอื่นๆ ยังสามารถประยุกตใชกลยุทธการสรางความแตกตางในการใหบริการนําเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพื่อสรางทางเลือกและเพิ่มความพึงพอใจแกลูกคา รวมทั้งลดจํานวนคูแขงลงเชนกัน 

1.2 จากขอคนพบที่วา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการนําเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ในระดับคอนขางสูง แตเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานตามกลยุทธการสรางความแตกตาง พบวา นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจดานการใหบริการเสริม
สูงที่สุด และมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพของบริการและดานรูปแบบบริการที่นําเสนอต่ํากวาดาน
อ่ืนๆ ดังนั้น จึงใหขอเสนอแนะดังนี้  

1.2.1 บริษัทควรใชกลยุทธโดยใชวิทยากรทานเดิมนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานที่อ่ืน 
หรืออาจคนหาวิทยากรซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในดานวัฒนธรรมทานอื่นมานําเที่ยวเพิ่มเติม เพื่อขยาย
ฐานลูกคาหรือนักทองเที่ยว ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ความสรางจุดแข็งโดยการสรางเอกลักษณดวยการคนหา
วิทยากรที่มีคุณภาพมานําเที่ยวเพื่อมานําเปนทางเลือกใหกับลูกคา 

 1.2.2 บริษัทควรเนนเสนอคุณภาพของบริการใหแตกตางอยางโดดเดนมากขึ้น โดยเนน
บริการกอนการเดินทางและหลังการเดินทางเพิ่มเติม โดยมีการจัดพบปะสังสรรคเพื่อเปนการใหความรู 
คําแนะนํากอนการเดินทางโดยวิทยากร รวมทั้งจัดการพบปะสังสรรคหลังการเดินทางโดยมีการเชิญ
วิทยากรมารวมในงานดวย ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ควรใหความสําคัญกับบริการในทุกขั้นตอน มุงสรางความรู
และเพิ่มคุณคาใหกับการบริการนําเที่ยวดวยการใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่นผาน 
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรางความรูความเขาใจระหวางสังคม นอกเหนือไปจากการนําเที่ยวเพื่อหาความบันเทิง
และหาผลประโยชนในรูปของตัวเงินเทานั้น   

1.2.3 บริษัทควรเสนอขายบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีความแตกตางอยางชัดเจน
ยิ่งขึ้น เชน การเสนอโปรแกรมทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม โดยเจาะจง
กลุมลูกคาที่สนใจดานวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เชน การจัดโปรแกรมพิเศษไปยังสถานที่สาธิตการทอผา
พื้นเมือง และเสนอขายโดยเฉพาะใหกับลูกคาที่สนใจการทอผาพื้นเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอขายบริการ
นําเที่ยวในโปรแกรมที่ไมแตกตางจากบริษัทนําเที่ยวรายอื่น รวมทั้งทําใหสามารถหลีกเลี่ยงการ
ลอกเลียนแบบจากคูแขงรายอ่ืนดวย  และบริษัทอื่นๆ ควรสรางจุดแข็งใหกับผลิตภัณฑของตนเอง โดย
การศึกษาลูกคาและสรางความแตกตางเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเกาและสรางความพึงพอใจ
ใหสูงขึ้น รวมไปถึงการดึงดูดลูกคาใหมเชนกัน 
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2. ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยครั้งตอไป  

 2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธการสรางความแตกตางในการใหบริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ระหวางบริษัทนําเที่ยวตางๆ  
 2.2 ควรศึกษากลยุทธการสรางความแตกตางในการใหบริการนําเทีย่วในรูปแบบอื่นๆ ของบริษัท 
เชน กลยทุธการสรางความแตกตางของการใหบริการการทองเที่ยวดนิแดนพทุธภูม ิณ ประเทศอินเดียและ
ประเทศเนปาล และการทองเทีย่วเชงินิเวศ ณ ประเทศแอฟริกาใต 
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