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กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการน าเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในหลวงพระบาง: 

กรณีศึกษาบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากัด 
Differentiation Strategy of Cultural Tour Service in Luang 

Prabang: A Case Study of Tour Eurng Luang Company Limited 
 

ณฐันชุ วณิชย์กลุ 1 
ธญัธชั วิภตัภิมูิประเทศ 2 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการน าเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัด และ 2) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบางของบริษัท  ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากัด ใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพและปริมาณ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์เจาะลึกจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบริษัทจ านวน 5 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท จ านวน 32 คน  ผลการวิจัย
พบวา่ 1) บริษัทน ากลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งมาใช้ในการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระ
บาง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอ ด้านคณุภาพของบริการ ด้านการให้บริการเสริม และด้าน
จิตวิทยา 2) นกัทอ่งเท่ียวมีความพงึพอใจตอ่การให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาพรวมท่ีระดบั 
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คอ่นข้างสูง (Mean = 4.25, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจด้าน
การให้บริการเสริมในระดับสูงท่ีสุด (Mean = 4.68, S.D. = 0.45)  รองลงมา คือ ด้านจิตวิทยา (Mean = 
4.51, S.D. = 0.56)  ด้านคณุภาพ (Mean = 4.11, S.D. = 0.68) และ ด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอ (Mean 
= 4.06, S.D. = 0.69) 
 
ค ำส ำคัญ:  กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง, การน าเทีย่วเชิงวฒันธรรม, ความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่ว 
 
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 
 
บทน า 

ในปัจจบุนัประเทศตา่งๆ ให้ความส าคญักบัการทอ่งเท่ียว เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมท่ีเติบโตอย่าง
รวดเร็วและสามารถน ารายได้เข้าสูป่ระเทศเป็นจ านวนมาก ซึง่การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมจดัว่าเป็นรูปแบบ
หนึง่ของการทอ่งเท่ียวทางเลือกท่ีได้รับความนิยมในปัจจบุนั โดยเน้นให้นกัทอ่งเท่ียวสมัผสักบัทรัพยากร 
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ทอ่งเท่ียวด้านสงัคมและวฒันธรรมดัง้เดิมของท้องถ่ิน (Fennell, 1999 อ้างในกสุมุา ภูเสตว์, 2553) มีความ
พิเศษตรงท่ีนักท่องเท่ียวจะเน้นท่ีการศึกษาหาความรู้ในพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะท่ีส าคัญทาง  
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมสถานท่ีดงักล่าวจะมีการบอกเล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสงัคมและมนษุ ย์
ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรมองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคมโดย
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแตล่ะยคุสมยัได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพ
ทางเศรษฐกิจสงัคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งนอกเหนือจากสถานท่ีแล้ว ยงัรวม เทศกาลและงาน
ฉลองและสินค้าพืน้เมืองในพืน้ท่ีตา่งๆ (กาญจนา แสงลิม้สวุรรณ และศรันยา แสงลิม้สวุรรณ, 2555) 

หลวงพระบาง (Luang Prabang) ถือเป็นเมืองท่ี เหมาะกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอัน
เน่ืองมาจากความเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนาน ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
ทางวฒันธรรมตัง้แต่ พ.ศ. 2538 (ศภุชยั สิงห์ยะบุศย์, 2553)  โดยสภาพทางภูมิศาสตร์มีแม่น า้ใหญ่ไหล
ผ่านจึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง ฟากหนึ่งคือเมืองเก่าหลวงพระบาง เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง วดัวา
อาราม สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีพัก และร้านอาหาร เป็นย่านเมืองท่ีเจริญ ส่วนอีกฟากยงัคงมีวิถีชีวิตแบบ
ชนบทลาวแท้ๆ โดยส่วนใหญ่ การเดินทางท่องเท่ียวหลวงพระบางจะมีสถานท่ีส าคญัท่ีนกัทอ่งเท่ียวไปเย่ียม
ชม เช่น วดัวิชนุราช วดัอาฮามอตุะมะธานี  วดัเชียงทอง วดัใหม่สุวรรณภูมาราม พระพุทธพูสี พิพิธภัณฑ์
พระราชวงัหลวง ถ า้ติง่  บ้านซ่างไห บ้านผานม เป็นต้น และมีกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวร่วมท า 
เชน่ พิธีบายศรีสูข่วญั ท าบญุตกับาตรข้าวเหนียว เป็นต้น จากความมีช่ือเสียงด้านเมืองมรดกโลกของหลวง
พระบาง ท าให้ในแตล่ะปีมีชาวตา่งชาติเดินทางเข้ามาช่ืนชมโบราณสถาน วดัวาอาราม อีกส่วนหนึ่งคือผู้ ท่ี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เข้ามาสักการะขอพรจากสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิกันอย่างเนืองแน่น (ชฎาธร เครือสอน, 
2554) โดยในปี พ.ศ. 2556 มีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติเดินทางมาหลวงพระบางจ านวน 342,557 คน เป็น
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยมากท่ีสดุจ านวน 41,725 คน (The Tourism Development Department, 2013) 

ทัง้นี ้มีสายการบินและบริษัทน าเท่ียวมากมายท่ีให้บริการน าเท่ียวไปยังเมืองดงักล่าว บริษัท จึง
จ าเป็นต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีท าให้สามารถแข่งขนักับผู้ประกอบการอ่ืนๆ ได้ โดยเลือกใช้กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างให้กับการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ท่ีจะท าให้
บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัเพ่ือความอยู่รอดและสร้างผลก าไรระยะยาวได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2550) ซึ่งจากการศกึษาข้อมลูการน าเท่ียวของบริษัทน าเท่ียวชัน้น าท่ีให้บริการน าเท่ียวไปหลวง
พระบางตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของกรมการท่องเท่ียว (กรมการท่องเท่ียว, 2557) พบว่า 
บริษัทส่วนใหญ่มีการให้บริการน าเท่ียวท่ีคล้ายคลึงกนั ดงันัน้ บริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดั จึงเลือกให้การ
บริการน าเท่ียวท่ีแตกต่าง อาทิเช่น การจดักิจกรรมบายศรีสู่ขวญัในพระราชวงัเก่า การให้บริการอาหารใน
ร้านอาหารฝร่ังเศสช่ือดงั ซึ่งเป็นบริการท่ีแตกต่างไปจากบริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ นอกจากนี ้หนึ่งในกลยุทธ์ท่ี
ส าคญัท่ีสามารถสร้างความแตกตา่งของบริการน าเท่ียวได้อยา่งเดน่ชดั คือกลยทุธ์การตลาดโดยใช้บคุคลท่ี 
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มีช่ือเสียง (Celebrity Marketing) ซึ่งได้เชิญอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือมาเป็นวิทยากรกิตติมศกัดิ์โดยการ 
เดินทางครัง้นีใ้ช้ช่ือว่า “สบายดี หลวงพระบางกบัอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ” เดินทางระหว่างวนัท่ี 21 – 23 
มีนาคม พ.ศ. 2557 

งานวิจยัชิน้นีจ้งึมุง่ศกึษากลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งของการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน
หลวงพระบางของบริษัท และส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการให้บริการน าเท่ียวเชิง
วฒันธรรมดงักลา่ว ซึง่จะท าให้เข้าใจถึงฐานคิดส าคญัของกลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งของการให้บริการ
น าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ตลอดจนสภาพปัญหา อนัจะน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะต่อการ
พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบางตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระ
บางของบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดั 

2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระ
บางของบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดั 
 
นิยามศัพท์ 

1. กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่ง หมายถึง กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดัใช้
ในการเสนอขายบริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบางเพ่ือให้แตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั ประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก่ 

1.1 รูปแบบบริการท่ีน าเสนอ หมายถึงการให้บริการหรือน าเสนอประสบการณ์ในรูปแบบท่ี
แตกตา่งจากการให้บริการธรรมดา  

1.2 คณุภาพของบริการ หมายถึง การน าเสนอบริการแบบเดียวกนัแตมี่คณุภาพดีกวา่  
1.3 การให้บริการเสริม หมายถึงการให้บริการท่ีสามารถดึงดดูนักท่องเท่ียวให้สนใจโดย

ยอมจา่ยในราคาสงูท่ีกวา่ได้  
1.4 ปัจจยัด้านจิตวิทยา หมายถึง การดงึปัจจยัด้านอารมณ์ความรู้สึกมาท าให้

นกัทอ่งเท่ียวรู้สกึแตกตา่งจากการให้บริการทัว่ไป  
2. บริการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การให้บริการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในโปรแกรม 

“สบายดี หลวงพระบางกบัอาจารย์เผา่ทอง ทองเจือ” เดนิทางระหวา่งวนัท่ี 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการให้บริการน าเท่ียวเชิง

วฒันธรรมในหลวงพระบางในด้านตา่งๆ จ าแนกตามกลยทุธ์การสร้างความแตกตา่ง ได้แก่ รูปแบบบริการท่ี
น าเสนอ คณุภาพของบริการ การให้บริการเสริม และปัจจยัด้านจิตวิทยา 

4. นักท่องเท่ียวหมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในโปรแกรม “สบายดี 
หลวงพระบางกบัอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ” เดินทางระหว่างวนัท่ี 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 32 
คน 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจยันีมี้ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้างความแตกตา่ง กลยทุธ์การตลาดโดย
ใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และความพึงพอใจ โดยผู้ วิจยัทบทวนทฤษฎีและงานท่ี
เก่ียวข้องตามล าดบัดงันี ้

1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง: บริษัทท่ีประสบความส าเร็จในการแข่งขันปัจจุบันต้องเป็น
บริษัทท่ีมีลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ต้องชนะใจลกูค้ามากกวา่คูแ่ข่ง ทัง้นี ้ลกูค้ามีหลายประเภท มีความต้องการ
ท่ีแตกต่างกัน ท าให้บริษัทไม่สามารถตอบสนองลูกค้าทุกคนในตลาดได้ หรือไม่สามารถตอบสนองลูกค้า
ทกุคนได้ด้วยวิธีการเดียวกนั ดงันัน้ บริษัทจึงต้องแบง่ตลาดโดยรวมออกเป็นส่วนๆ เลือกส่วนตลาดท่ีดีท่ีสดุ 
และออกแบบกลยทุธ์ท่ีจะตอบสนองสว่นตลาดนัน้และท าให้เกิดก าไร (Armstrong and Kotler, 2012) โดย
บริษัทจะต้องสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัเพ่ือความอยูร่อดและผลก าไรในระยะยาวของบริษัท ซึง่หนึ่ง
ในกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)          
(ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550)  

ธีรารัตน์ สังขวาสี (2550) และ Fisher (1991) อธิบายถึงกลยุทธ์นีว้่าเป็นการเสนอบริการท่ี
แตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยมีประเด็นส าคญัท่ีคณุค่าของบริการท่ีแตกต่างนัน้มีค่าในสายตาผู้บริโภค คุณ
คา่ท่ีให้ไปนัน้ควรจะไปกระทบตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวและสร้างความพงึพอใจ กลยทุธ์นี ้
จะท าให้นกัท่องเท่ียวลดความสนใจในด้านราคาลงได้ ทัง้นี ้มีหลายแนวทางในการสร้างความแตกตา่ง ทัง้
ในด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอ คณุภาพของบริการ การให้บริการเสริม และปัจจยัด้านจิตวิทยา 
 ปัจจบุนั กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างเป็นเร่ืองท่ีองค์กรให้ความส าคญัเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขนัและมีผู้ท าวิจยัในเร่ืองดงักล่าวเป็นจ านวนมาก (อรุณี พงศ์สมบตัิสิริ, 2549; สกุลพงษ์ พงษ์
พิจิตร, 2553; ประไพ แสงประสิทธ์ิและคณะ, 2554; สุพาดา สิริกุตตา, 2555) รวมทัง้ยังมีงานวิจัยท่ี
เช่ือมโยงเร่ืองกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกด้วย (นิตยา สุภา
ภรณ์, 2550; เรณมุาศ กลุะศริิมาและคณะ, 2556) 
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2. กลยทุธ์การตลาดโดยใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง:  ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ได้อธิบายความหมาย

ของ Celebrity วา่คือ บคุคลท่ีเป็นท่ีรู้จกั เพราะเขาเหลา่นัน้เป็นผู้ มีช่ือเสียง และการท่ีคนๆ หนึ่งจะมีช่ือเสียง
ได้นัน้ เขาเหล่านัน้ต้องเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือไม่ก็ต้องเป็นทายาทของ
บคุคลท่ีประสบความส าเร็จ และความส าเร็จนัน้ความเป็นความส าเร็จในทุกๆ สาขาอาชีพ เช่น การแสดง  
กีฬา ดนตรี  การเมือง หรือศาสนา  ซึ่งผลตามมาของความส าเร็จและความมีช่ือเสียงคือ การเป็นจดุสนใจ
ของประชาชน (Central of Attention) และมีผู้ ช่ืนชอบอย่างชดัเจน ซึ่งความช่ืนชอบนีมี้หลายลกัษณะ ดงันี ้
ช่ืนชอบในความสามารถพิเศษ (Talent Admirers) ช่ืนชอบในรูปร่างหน้าตา (Look Admirers) และช่ืนชอบ
ในฐานะความเป็นอยู ่(Status Admirers) 
 นอกจากนี ้Dyson และ Turco (1998) ยังอธิบายถึงหลักคิดเบือ้งต้นในการพิจารณาเลือก 
Celebrity ท่ีนกัการตลาดสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ เรียกว่า FRED Principle ซึ่งประกอบด้วยหลกัการ
ส าคญั 4 ประการคือ 1) F-Familiarity หมายถึงความคุ้นเคย ซึ่งการท่ีผู้บริโภคคุ้นเคยกับ Celebrity ผู้นัน้
มาก ย่อมเป็นประโยชน์ในการส่ือสารมาก 2) R-Relevance หมายถึงความเก่ียวพันใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ความเก่ียวพันระหว่างตัวตนของ Celebrity และสินค้าท่ีโฆษณา กับความเก่ียวพันระหว่างผู้ บริโภคกับ 
Celebrity กรณีมีความสมัพนัธ์กับความคุ้นเคยด้วยผู้บริโภคท่ีรู้สึกคุ้นเคยกับ Celebrity คนหนึ่งมากก็จะ
รู้สึกเก่ียวพันกับ Celebrity ผู้ นัน้มาก 3) E-Esteem หมายถึงความนับถือท่ีผู้ บริโภคมีต่อ Celebrity โดย
ธรรมชาติซึ่งข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับ Celebrity ผู้ นัน้ต้องเป็นไปทางท่ีดีและสอดคล้องกับทัศนคติในการ
ด ารงชีวิตของผู้บริโภคด้วยและ 4) D-Differentiation หมายถึงความรู้สึกท่ีคนๆ หนึ่งคิดว่าตนเองแตกต่าง
จากคนอ่ืนอย่างไร ผู้ บริโภคต้องเห็นว่า Celebrity แตกต่างจากตนในลักษณะท่ีดีกว่า เช่น ประสบ
ความส าเร็จมากกวา่ มีความสามารถมากกวา่ เป็นต้น ซึง่จะมีผลในการชีน้ าความคดิ 

ปัจจบุนัจะเห็นได้ว่าการใช้ Celebrity เพ่ือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือ Celebrity Marketing ได้
เร่ิมถูกน ามาใช้ในแวดวงการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นการน าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาช่วยเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่
สินค้าหรือแหล่งท่องเท่ียว (วิไลลกัษณ์ น้อยพยคัฆ์ และเมธินี ทองใหญ่ , 2554) ดงัท่ี ยลรวี สิทธิชยั (2552) 
กล่าวว่า องค์กรส่งเสริมการท่องเท่ียวของหลายประเทศใช้เทคนิคนีใ้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ประเทศตน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก 

ทัง้นี ้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั Celebrity และ Celebrity Marketing ในประเทศไทยยงัมีจ านวน
จ ากดั และโดยสว่นใหญ่จะเป็นการค้นคว้าในประเดน็ท่ีเช่ือมโยงกบัการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ของ
ตราสินค้า (มนทกานด ิธานิยจนัทร์, 2549; ดารณี สงัข์เจริญ, 2552; ภสัสรนนัทร์ อเนกธรรมกลุ, 2553) ไม่
ตา่งกบังานวิจยัในตา่งประเทศท่ีเน้นเร่ืองการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ของตราสินค้า (Klaus, 2008; 
Tantiseneepong, Gorton, and White, 2012;  Roy,  Jain and Rana, 2013; Hollensen and  

 



สยามวิชาการ ปีที่ 17 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 28 มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.1, Issue 28, March 2016 – July 2016 

 
 

- 7 - 

 
Schimmelpfennig, 2013) แตพ่บงานวิจยัท่ีเช่ือมโยงบคุคลท่ีมีช่ือเสียงกบัเร่ืองของการทอ่งเท่ียวเพียง
จ านวนน้อยเทา่นัน้ (Ricci, 2011)  

3. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม :  จากหนังสือเร่ือง Hosts and Guests: The Anthropology of 
Tourism ของ Smith (1989, อ้างถึงใน ศิริ ฮามสุโพธ์ิ, 2543) อธิบายว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวเพ่ือสัมผัสและเข้าร่วมการใช้วิถีชีวิตแบบดัง้เดิมเก่าๆ ของ
ท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงประวตัิความเป็นมาและการด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งจากวฒันธรรมของตน 
ซึ่งส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา  (2549,  อ้างถึงใน ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ , 
2554) ก็ได้ให้ความหมายของการทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมไว้อยา่งตรงไปตรงมาวา่เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือชม
สิ่งท่ีแสดงความเป็นวฒันธรรม  เช่น  ปราสาท  พระราชวงั  วดั  โบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ประเพณี  วิถี
การด าเนินชีวิต  ศิลปะทกุแขนง  และสิ่งต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพฒันาให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม  การด าเนินชีวิตของบคุคลในแตล่ะยคุสมยั  ผู้ท่องเท่ียวจะได้รับทราบประวตัิความเป็นมา  
ความเช่ือ  มมุมองความคิด  ความศรัทธา  ความนิยมของบคุคลในอดีตท่ีถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจบุนัผ่าน
สิ่งเหล่านี ้รวมถึงชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2540) ซึ่งได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไว้อย่าง
น่าสนใจว่าคือการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ผู้ อ่ืนและย้อนกลบัมามองตนเองอย่างเข้าใจความเก่ียวพันของ
สิ่งตา่งๆ ในโลกท่ีมีความเก่ียวโยงพึง่พา ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ 
 ทัง้นี ้บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548) ได้แบ่งการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
การท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ การท่องเท่ียวงานวฒันธรรมและประเพณี การท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชนบท 
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา และการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพทางวฒันธรรม ซึ่งการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ในหลวงพระบางนีค้รอบคลมุการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน 3 ประเภทแรก นอกจากนี ้หลวงพระบางถือยงั
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีจัดเป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ซึ่งคดัเลือกโดย UNESCO 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2515 เพ่ือเป็นการบง่บอกถึงคณุคา่ของสิ่งท่ีมนษุยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึน้มา และควร
จะปกป้องสิ่งเหล่านัน้ได้อย่างไร เพ่ือให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคตทัง้นี ้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์การขอขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทัง้หมด 6 ข้อ และจากการท่ีหลวงพระบางมีจดุเดน่ทางวฒันธรรมท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั จึงถกูจดัให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีจดัเป็นมรดกโลกตามข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลและผลกัดนัให้เกิดการพฒันาสืบต่อมาในด้าน
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนสุรณ์สถาน ประติมากรรม  และภูมิทศัน์ 2) เป็นตวัอยา่งอนัโดดเดน่ของ
สิ่งก่อสร้างด้านวฒันธรรม สงัคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวตัิศาสตร์ของ
มนษุยชาติ และ 3) เป็นตวัอย่างอนัโดดเดน่ของวฒันธรรมมนษุย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้าง หรือการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ ซึ่งเส่ือมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง 
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สงัคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา (UNESCO World Heritage Center, 2004) ดงันัน้ หลวงพระบางจึง
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีจดัเป็นมรดกโลกท่ีนา่สนใจและดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวไปเยือนมากมาย 

เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นแนวทางการท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบนั  จึงมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในแง่มุมตา่งๆ กนัเป็นจ านวนไม่น้อย อาทิเช่น การศกึษาศกัยภาพใน
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชมุชน (จิรานชุ โสภา และคณะ, 2554; นงลกัษณ์ จนัทาภากลุ และนรินทร์ 
สังข์รักษา, 2556) การจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในชุมชน  (มณีวรรณ ชาตวนิช, 2555;          
ณฐัปกรณ์ อภิมตรัิตน์, 2555) การพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชมุชน (วีระพล ทองมา และคณะ, 
2554; กมลวรรณ ถนอมเงิน, 2554) และการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (ปวีณา โทนแก้ว, 2554) 
เป็นต้น 

4. ความพงึพอใจของลกูค้า:  ความพึงพอใจเป็นเร่ืองท่ีองค์กรธุรกิจให้ความส าคญัและมีผู้กลา่วถึง
เป็นจ านวนมาก (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2545; เจนเนตร มณีนาค และกรกนก วงศ์พานิช, 2553) โดย Kotler 
and Keller (2012) กล่าวถึงเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ไว้ว่า ความพึงพอใจ
ขึน้อยู่กบัประโยชน์หรือคณุคา่ท่ีรับรู้ได้จากการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการเม่ือเทียบกบัสิ่งท่ีลกูค้าคาดหวงั ซึ่ง
หากประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์หรือบริการต ่ากว่าท่ีผู้ ซื อ้คาดหวงัไว้ ผู้ ซือ้จะรู้สึกไม่พอใจในผลิตภัณฑ์
หรือบริการนัน้ ในทางตรงข้ามกันหากประโยชน์ท่ีได้รับสอดคล้องหรือเกินกว่าท่ีผู้ ซือ้คาดหวงั ผู้ ซือ้จะรู้สึก
พอใจหรือประทับใจ ดงันัน้ กิจการท่ีให้ความส าคญักับตลาดจึงเน้นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับความพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ และเกิดการซือ้ซ า้และมีการบอกต่อไปสู่ลูกค้าคาดหวงัราย
อ่ืนๆ  

ด้วยเหตนีุ ้ความพงึพอใจจงึเป็นหวัใจส าคญัของการท าธุรกิจบริการ และท าให้มีผู้สนใจท าการวิจยั
ศกึษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่การบริการของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทน าเท่ียว สายการบิน หรือโรงแรมเป็นจ านวนมาก (พัฒนไชย อินทรโยธา, 2551; พรทิพย์ ไชยชิต, 
2552; ปฏิภาณ บณัฑุรัตน์, 2553) โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
ตอ่ไป 

ตามท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ  (2550) อธิบายว่ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเป็นการ
น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนั เป็นความแตกตา่งท่ีมีคณุคา่ส าหรับลกูค้า ซึง่มีผลตอ่
การเลือกและความพึงพอใจของลูกค้า งานวิจยัชิน้นี ้จึงมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาถึงกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างของการให้บริการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญคือกลยุทธ์
การตลาดโดยใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity Marketing) และศกึษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมี 
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ตอ่การให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมดงักล่าวจ าแนกตามกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ได้แก่ รูปแบบ
บริการท่ีน าเสนอ คณุภาพของบริการ การให้บริการเสริม และปัจจยัด้านจิตวิทยา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและ

การวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีบริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัด และใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจาก
นกัทอ่งเท่ียวท่ีใช้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากัดและนกัท่องเท่ียวท่ีใช้บริการน า
เท่ียวของบริษัท ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยันี ้ประกอบด้วย 1) กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ข้อมลูเชิงคณุภาพซึ่ง
เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีบริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัดท่ีมีความเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการธุรกิจน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง จ านวน  5 คน ประกอบด้วยพนกังานระดบับริหาร 3 
คน ได้แก่ หวัหน้าอาวโุสกลุม่งานพฒันาและสง่เสริมการตลาด หวัหน้ากลุ่มงานวิจยั วิเคราะห์และวางแผน
ส่งเสริมการตลาด  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการขาย และพนักงานทั่วไป 2 คน ได้แก่ พนักงานต าแหน่ง 
Senior Sales Promoter กลุ่มงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเท่ียว และพนักงานต าแหน่ง  Senior 
Supervisorกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมการตลาด ท าการสัมภาษณ์ระหว่างวันท่ี 9 – 16 เมษายน พ.ศ.
2557 2) กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเลือกแบบเจาะจง คือ นกัท่องเท่ียวท่ีใช้บริการน าเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในหลวงพระบางของบริษัทระหว่างวนัท่ี 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 32 คน เน่ืองจาก
บริษัทได้จดัการน าเท่ียวดงักลา่วนีเ้ป็นครัง้แรก และจดัเพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ในรอบปี 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างของการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง ส าหรับใช้สมัภาษณ์เจาะลึกกับ
ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษัททัวร์เอือ้งหลวง จ ากัด และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง ส าหรับเก็บข้อมูลจากนกัท่องเท่ียว โดยค าถามเก่ียวกับ
ความพึงพอใจทัง้ 4 ด้าน รวม 32 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
ได้แก่ พอใจมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยท่ีสุดโดยได้มาจากประยุกต์ระหว่างแนวคิดเร่ือง
ความพึงพอใจของผู้บริโภค (Kotler and Keller, 2012; ฉัตยาพร เสมอใจ, 2545; เจนเนตร มณีนาค และ
กรกนก วงศ์พานิช, 2553) และกลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งใน 4 ด้าน (Fisher, 1991; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
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และคณะ, 2550; ธีรารัตน์ สงัขวาสี, 2550)  ได้แก่ ด้านการให้บริการเสริม ด้านจิตวิทยา ด้านคณุภาพของ
บริการและด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอ ทัง้นีไ้ด้ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา พบวา่ มี
คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนัน้ใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) เพ่ือหาข้อสรุปแบบแผนของกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการ
น าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางของบริษัท ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จา ก
แบบสอบถามความพึงพอใจทัง้ 4 ด้าน รวม 32 ข้อของนกัท่องเท่ียวใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ คา่เฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ความหมายของระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั ได้แก่  
สงู (คา่เฉล่ีย 4.51-5.00)  คอ่นข้างสงู (คา่เฉล่ีย 3.51-4.50)  ปานกลาง (คา่เฉล่ีย 2.51-3.50)  คอ่นข้างต ่า 
(คา่เฉล่ีย 1.51-2.50)  และต ่า (คา่เฉล่ีย 1.00-1.50) 
 
ผลการวิจัย 
 1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการน าเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระ
บางของบริษัท  
 สาเหตุหลกัท่ีบริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัด เลือกการจดัให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวง
พระบาง ประเทศลาวนัน้ เน่ืองจากหลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศลาวและเป็นเมืองมรดกโลก มี
สถานท่ีส าคญัทางพุทธศาสนาและประวตัิศาสตร์  ประกอบกับผู้คนในหลวงพระบางยงัคงมีวิถีชีวิตท่ียึด
หลกัวฒันธรรมดัง้เดิมอยู่ เช่น การตกับาตรข้าวเหนียวในตอนเช้า ดงันัน้ การไปท่องเท่ียวในเมืองดงักล่าว 
จะท าให้นกัทอ่งเท่ียวได้สมัผสัวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ดัง้เดมิของประเทศลาว      
 ส าหรับการให้บริการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ทางบริษัทได้น ากลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างมาใช้ เน่ืองจากหลวงพระบางเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีบริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ จัด
ให้บริการเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ บริษัททวัร์เอือ้งหลวง จ ากดัจึงต้องใช้กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งเพ่ือ
ท าให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมนัน้แตกตา่งไปจากบริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ และเพ่ือให้เป็นท่ีสนใจของลกูค้า
หรือนกัทอ่งเท่ียว  โดยแบง่เป็น 4 ด้าน ได้แก่  
 1.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอ  

กลยุทธ์ท่ีบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากัดใช้เพ่ือท าให้รูปแบบบริการท่ีน าเสนอแตกตา่งไปจากบริษัท
น าเท่ียวทัว่ไป  ได้แก่ 

1) การได้เดินทางโดยรถตู้ ในหลวงพระบางร่วมกับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และได้รับฟังการ
บรรยายถึงความเป็นมาด้านประวตัิศาสตร์สถานท่ีต่างๆ และวฒันธรรมพืน้เมืองอย่างลึกซึง้ โดยอาจารย์  
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สามารถเล่าประวัติศาสตร์โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้อย่างดีซึ่งเป็นสิ่งท่ีมัคคุเทศก์ ท้องถ่ินไม่
สามารถท าได้   

2) การให้นกัท่องเท่ียวได้รับประทานอาหารในร้านอาหารฝร่ังเศสช่ือดงั เพ่ือให้สมัผสัถึงวฒันธรรม
ด้านอาหารฝร่ังเศสท่ีผสมผสานความเป็นลาวไว้อย่างกลมกลืน เน่ืองจากประเทศลาวเคยตกเมืองอาณา
นิคมของประเทศฝร่ังเศสมาก่อน  ซึ่งถือเป็นการสร้างความแตกต่างมากไปกว่าการรับประทานใน
ห้องอาหารทัว่ไปดงัท่ีบริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ นิยม    
 1.2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพของบริการ 

บริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัด ไม่ได้เลือกสรรวิทยากร คือ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ด้วยสาเหตุ
เพราะว่าเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเท่านัน้ แต่เพราะตระหนักถึงการมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองของ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของลาวเป็นอย่างดี นอกเหนือจากความเป็นมืออาชีพในการเป็นวิทยากร
กิตติมศกัดิ์ท่ีเดินทางร่วมกับนกัท่องเท่ียวตลอดการเดินทาง ความมีบุคลิกลักษณะท่ีสามารถสร้างความ
เป็นกนัเอง  รวมถึงความบนัเทิงท่ีให้กบันกัท่องเท่ียว นอกเหนือไปจากความรู้ตา่งๆ ในเร่ืองของสถานท่ี ถือ
ได้วา่เป็นการยกระดบัคณุภาพบริการของบริษัทและสง่ผลให้นกัทอ่งเท่ียวเกิดความพงึพอใจ 

นอกจากนี ้ คุณภาพของบริการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในครัง้นีย้ังพบได้จากการประสานงาน
จดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือจดักิจกรรมพืน้เมืองต่างๆ ของลาว ได้แก่ พิธีบายศรีสู่ขวญั พิธีตกับาตรข้าวเหนียว  
และพิธีสวดมนต์ โดยทางบริษัทได้มีการประสานงานวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวญัท่ีมีการเตรียมเคร่ืองแตง่กาย คือ ผ้าพืน้เมืองให้นกัท่องเท่ียวใส่เพ่ือร่วมพิธี โดย
ผู้ชายใส่เสือ้ท่ีท าจากผ้าพืน้เมือง ส่วนผู้หญิงใส่ผ้าซิ่น รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นกัท่องเท่ียวเพ่ือใช้
ร่วมพิธีตกับาตรข้าวเหนียว เชน่ เบาะรองนัง่ ข้าวเหนียว และสไบ เป็นต้น 
 1.3 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านการให้บริการเสริม 
 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านการให้บริการเสริมท่ีทางบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากัดใช้ คือ 
การใช้หลกักลยุทธ์การตลาดโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity Marketing) โดยการน าอาจารย์เผ่าทอง 
ทองเจือ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นผู้ เช่ียวชาญเร่ืองประวัติศาสตร์และวฒันธรรมของลาวมาเป็น
วิทยากรกิตตมิศกัดิเ์พ่ือให้ความรู้ในการน าเท่ียวในหลวงพระบาง  ซึง่จะท าให้การทอ่งเท่ียวชมสถานท่ีตา่งๆ 
มีความน่าสนใจมากขึน้กว่าการบอกเล่าของมคัคเุทศก์ทัว่ไป  ซึ่งบริษัทเห็นว่า การเลือกบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ดังกล่าวมาเป็นวิทยากรนัน้ นอกจากจะเป็นการดึงดูดกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบท่ีติดตามผลงานของวิทยากร
ดงักล่าวเป็นประจ าอยู่แล้วสนใจท่ีจะมาซือ้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง ยงัเป็นการสร้าง
ความสนใจให้แก่กลุ่มนกัท่องเท่ียวเก่าท่ีเคยซือ้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมณัฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 
จากบริษัทโดยมีวิทยากรทา่นนีเ้ป็นผู้น าเท่ียวมาแล้วด้วย  
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 การใช้หลักการดงักล่าวนัน้พบว่ามีส่วนส าคญัให้บริษัทประสบความส าเร็จในการขายบริการน า
เท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง ดงัเห็นได้จากการท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวจองและซือ้บริการการน า
เท่ียวดงักลา่วเป็นจ านวนมาก โดยสามารถขายบริการการน าเท่ียวได้หมดภายในระยะเวลาเพียง 1 สปัดาห์
ภายหลังจากท่ีประชาสมัพันธ์  ดงันัน้ ทางบริษัทจึงเห็นว่า กลยุทธ์ดงักล่าวเป็นตวัดึงดูดให้นักท่องเท่ียว
สนใจโดยยอมจา่ยในราคาท่ีสงูกวา่บริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ   

1.4 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านจิตวิทยา 
 ปัจจยัทางด้านจิตวิทยาท่ีบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดัสามารถสร้างความแตกตา่งในการให้บริการ
น าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบางได้  ดงัเห็นได้จากการให้นกัท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วฒันธรรมของลาว ได้แก่ การจดัพิธีบายศรีสูข่วญัให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีพระราชวงัเก่า ซึ่งท าให้นกัท่องเท่ียว
ได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินของลาว และการให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมพิธีการตักบาตรข้าว
เหนียวร่วมกบัวิทยากร รวมถึงการได้ร่วมสวดมนต์โดยมีวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงเป็นคนน าสวดมนต ์

โดยสรุปแล้ว บริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัด ได้ยึดหลักกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการ
ให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางท่ี 1 กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งของการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบางของ
บริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดั 
 

กลยุทธ์การสร้าง 
ความแตกต่าง 

แนวคิด การน าไปใช้  

1. ด้านรูปแบบบริการท่ี
น าเสนอ  

-การจัด รูปแบบการบริการน า
เท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้โดดเด่น
และน่าสนใจ แตกต่างจากสิ่งท่ี
บริษัทน าเท่ียวอ่ืนนิยมท า 
 

-การน า เท่ี ยวโดยบรรยาย
ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม
ของลาว โดยเปรียบเทียบกับ
ไทย 
-การให้บริการด้านอาหารท่ี
ผสมผสานวฒันธรรมฝร่ังเศส
กบัลาว 

2. ด้านคณุภาพของบริการ -คุณภาพของการให้บริการใน
ด้านความรู้เชิงวัฒนธรรมและ
ความบันเทิงท่ีนักท่องเท่ียวจะ
ได้รับ  
-คณุภาพของการให้บริการด้าน
กิจกรรมทางวฒันธรรมของลาว 

-การคดัเลือกวิทยากรท่ีมี
ช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญ 
-ก า ร เต รี ย ม ส ถ าน ท่ี แ ล ะ
อปุกรณ์ตา่งๆ ให้นกัท่องเท่ียว
มีส่วนร่วมในกิจกรรมบายศรีสู่
ขวัญ  และกิจกรรมการตัก
บาตรข้าวเหนียว 

3. ด้านการให้บริการเสริม  -การใช้หลกั Celebrity 
Marketing  

-การเลือก อ.เผา่ทอง ทองเจือ 
มาเป็นวิทยากรกิตตมิศกัดิน์ า
เท่ียว 

4. ด้านจิตวิทยา  -ก า รใ ห้ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เรี ย น รู้
วฒันธรรมลาวจากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ลาว  

-การจดักิจกรรมบายศรีสูข่วญั
ในพระราชวงัเก่า  กิจกรรม
การตกับาตรข้าวเหนียว และ
กิจกรรมสวดมนต์ร่วมกบั
วิทยากรให้แก่นกัท่องเท่ียว  

 
 นอกจาก กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างดังกล่าวท่ีท าให้บริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัด  มีความ
แตกตา่งไปจากบริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ  หรือถือได้ว่าเป็นจดุแข็งในการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวง 
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พระบางแล้ว ยงัมีกลยุทธ์เสริมด้านอ่ืนๆ ท่ีจัดได้ว่าเป็นจุดแข็งท่ีท าให้เกิดความแตกต่างไปจากบริษัทน า
เท่ียวอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากเร่ืองการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม ได้แก่  

1) การส่ือสารกบันกัทอ่งเท่ียวหรือกลุม่ลกูค้าผ่านส่ือทนัสมยั เชน่ การประชาสมัพนัธ์ผา่น LINE 
2) การบริการอย่างครบวงจรไม่เฉพาะแตก่ารบริการระหว่างการเดินทางท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

แตบ่ริษัทยงัให้ความส าคญักบัทัง้การบริการก่อนและหลงัการเดนิทาง โดยการบริการก่อนการเดินทาง เช่น 
การสอบถามนักท่องเท่ียวเพ่ือจัดเตรียมอาหารพิเศษท่ีนักท่องเท่ียวต้องการตลอดการเดินทางท่องเท่ียว  
เช่น  อาหารท่ีนกัท่องเท่ียวไม่แพ้ และ อาหารมงัสวิรัติ  และการบริการหลงัการเดินทาง เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ขายของบริษัทจะท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของการติดต่อระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียวภายหลังจากการ
ทอ่งเท่ียว เชน่ การนดัพบปะสงัสรรค์ การแลกเปล่ียนรูปถ่าย เป็นต้น 
 แม้ว่าการให้บริการของบริษัทมีความแตกตา่งเมื่อเปรียบเทียบกบับริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ ในแง่ของการ
ใช้กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งทัง้ 4 ด้านดงักล่าว แตบ่ริษัทมองว่ายงัมีข้อจ ากดั หรืออปุสรรคในการจดั
ธุรกิจดงักล่าว 2 ด้าน คือ ราคาของโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบางนัน้อยู่ในระดบั
คอ่นข้างสงู นอกจากนี ้ยงัมีปัญหาในเร่ืองของเวลาของเท่ียวบินท่ีเดินทางถึงหลวงพระบางเวลา 14.00 น. 
และเดินทางออกจากหลวงพระบางเวลา 14.50 น. ซึ่งท าให้นกัท่องเท่ียวมีเวลาท่องเท่ียวในหลวงพระบาง
คอ่นข้างน้อย  

2. ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการน าเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระ
บางของบริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัด 
 จากการส ารวจระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว  32 คน ท่ีมีต่อการให้บริการน าเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในหลวงพระบางพบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการน าเท่ียวใน
ระดบัคอ่นข้างสงู (Mean = 4.25, S.D. = 0.58)  เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพงึพอใจ
ด้านการให้บริการเสริมในระดบัสูงท่ีสุด (Mean = 4.68, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ ด้านจิตวิทยา (Mean 
= 4.51, S.D. = 0.56)  ด้านคุณภาพของบริการ (Mean = 4.11, S.D. = 0.68) และ ด้านรูปแบบบริการท่ี
น าเสนอ (Mean = 4.06, S.D. = 0.69)  ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางท่ี 2 ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่การให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบางของ
บริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดั 
 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ความหมาย 
ด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอ 4.06 0.69 คอ่นข้างสงู 
ด้านคณุภาพของบริการ 4.11 0.68 คอ่นข้างสงู 
ด้านการให้บริการเสริม 4.68  0.45 สงู 
ด้านจิตวิทยา 4.51 0.56 สงู 

ภาพรวม 4.25 0.58 ค่อนข้างสูง 
 
อภปิรายผล 

1. จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและพนกังานบริษัท  ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดั พบวา่บริษัทใช้หลกั
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการให้บริการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของธีรารัตน์ สังขวาสี (2550) และ Fisher (1991) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ รูปแบบบริการท่ี
น าเสนอ คณุภาพของบริการ การให้บริการเสริม และปัจจยัด้านจิตวิทยาอภิปรายได้ดงันี ้

1.1 ด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอ  หมายถึง การให้บริการหรือน าเสนอประสบการณ์ใน
รูปแบบท่ีแตกตา่งจากการให้บริการธรรมดา ซึ่งบริษัทมีการจดัรูปแบบการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ให้โดดเด่นและน่าสนใจแตกต่างจากสิ่งท่ีบริษัทน าเท่ียวอ่ืนนิยมท าได้แก่ การน าเท่ียวโดยบรรยาย
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของลาวโดยเปรียบเทียบกับไทย และการให้บริการด้านอาหารท่ีผสมผสาน
วฒันธรรมฝร่ังเศสกบัลาว 

1.2 ด้านคุณภาพของบริการ หมายถึง การน าเสนอบริการแบบเดียวกันแต่มีคุณภาพ
ดีกว่า ซึ่งบริษัทเน้นคณุภาพของการให้บริการในด้านความรู้เชิงวฒันธรรมและความบนัเทิงท่ีนกัท่องเท่ียว  
จะได้รับ โดยการคดัเลือกวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญ และคณุภาพของการให้บริการด้าน
กิจกรรมทางวฒันธรรมของลาว โดยการจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ตา่งๆ ให้นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบายศรีสูข่วญั และกิจกรรมการตกับาตรข้าวเหนียว 

1.3 การให้บริการเสริม หมายถึงการให้บริการท่ีสามารถดึงดดูนกัท่องเท่ียวให้สนใจโดย
ยอมจ่ายในราคาสูงท่ีกว่าได้ โดยบริษัทได้ยึดหลักการใช้ Celebrity Marketing โดยน าอาจารย์เผ่าทอง 
ทองเจือ มาเป็นวิทยากรกิตติมศกัดิ์น าเท่ียว ซึ่งการคดัเลือกตวัวิทยากรนัน้เป็นไปตามหลกัการท่ีศรีกญัญา 
มงคลศิริ (2547) ได้อธิบายไว้ว่า Celebrity ต้องเป็นบคุคลท่ีเป็นท่ีรู้จกั เพราะเขาเหล่านัน้เป็นผู้ มีช่ือเสียงท่ี
มีผู้ ช่ืนชอบอย่างชัดเจน ซึ่งความช่ืนชอบนีมี้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นความช่ืนชอบในความสามารถ
พิเศษ (Talent Admirers) ช่ืนชอบในรูปร่างหน้าตา (Look Admirers) และช่ืนชอบในฐานะความเป็นอยู ่ 
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(Status Admirers)  ทัง้นี ้สามารถอธิบายได้ว่าอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือนัน้ เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ
โดยเป็นผู้ มีช่ือเสียงด้านการเป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอยา่งดี ทัง้
ยงัมีบคุลิกลกัษณะท่ีเป็นกนัเองโดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิตตมิศกัดิใ์นการน าเท่ียวหลายครัง้ เพราะได้รับ
ความนิยมชมชอบในกลุ่มนักท่องเท่ียว และยงัมีรูปร่างหน้าตาท่ีดีจนได้รับการเชิญไปเป็นนายแบบและ
นักแสดงกิตติมศักดิ์หลายครัง้  นอกจากนี ้ยังมีฐานะความเป็นอยู่และมีชาติตระกูลท่ีมีช่ือเสียงในวง
สังคมไทยอีกด้วย  และสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้วยข้อมูล (Information 
Impactedness) ท่ี  Fisher (1991) ได้กล่าวว่าเกิดจากความรู้ความเช่ียวชาญของบุคลากรท่ีคู่แข่งไม่
สามารถลอกเลียนแบบได้ และบริษัทต้องพยายามสร้างความแตกต่างด้วยการหาความเช่ียวชาญและ
ทักษะท่ีบริษัทอ่ืนไม่สามารถตอบโต้ด้วยการลอกเลียนหรือใช้เวลานานในการลอกเลียนได้ (Response 
Lags) ซึง่กลยทุธ์นีจ้ะท าให้บริษัทสามารถสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ให้อยูไ่ด้อยา่งคงทน 
 ทัง้นี ้จากการท่ี Dyson and Turco (1998) อธิบายถึงหลักในการพิจารณาเลือก Celebrity ท่ี
เรียกว่า “FRED Principle” พบว่า บริษัท ทัวร์เอือ้งหลวง จ ากัดได้คัดเลือกวิทยากรตามหลักการนี ้
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) F-Familiarity หมายถึงความคุ้ นเคย ซึ่งอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ มี
ความคุ้นเคยกับกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบ และนักท่องเท่ียวท่ีเคยใช้บริการน าเท่ียวของบริษัทโดยมีอาจารย์เป็น
วิทยากร ซึ่งท าให้บริษัทสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มนีใ้ห้กลับมาเป็นลูกค้าได้  2) R-Relevance 
หมายถึง ความเก่ียวพนัซึง่ อาจารย์เผา่ทอง มีภาพลกัษณ์ของความเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านประวตัศิาสตร์และ
วัฒนธรรม ท าให้สร้างความเก่ียวพันกับการน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางได้เป็นอย่าง ดี             
3) E-Esteem หมายถึง ความนับถือท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่ออาจารย์เผ่าทอง ทัง้ความท่ีเป็นผู้อาวุโสท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม และมีการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองของวฒันธรรม เช่น 
ก า ร ใส่ เ สื ้อ ผ้ า พื ้น เมื อ งแ ล ะ  4) D-Differentiation ห ม าย ถึ ง  ก า ร ท่ี นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ย อ ม รับ ว่ า 
อาจารย์เผ่าทองมีความแตกต่างจากตนในแง่ท่ีเป็นผู้ประสบความส าเร็จจากการเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม และมีความรู้ในเร่ืองดงักลา่วมากกวา่ซึง่มีผลในการชีน้ าความคิด  
 1.4 ปัจจยัด้านจิตวิทยา หมายถึง การดงึปัจจยัด้านอารมณ์ความรู้สึกมาท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึก
แตกตา่ง ซึ่งบริษัทเลือกใช้หลกัการให้นกัท่องเท่ียวเรียนรู้วฒันธรรมลาวจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วฒันธรรมในสถานท่ีท่ีมีความพิเศษ คือ การจดักิจกรรมบายศรีสู่ขวญัในพระราชวงัเก่า การร่วมท ากิจกรรม
การตักบาตรข้าวเหนียว และกิจกรรมสวดมนต์ ร่วมกับวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลท่ีมี ช่ือเสียงซึ่งท าให้
นกัทอ่งเท่ียวรู้สกึแตกตา่งซึง่มีผลตอ่ความพงึพอใจ 
 ทัง้นี ้งานวิจัยนีส้อดคล้องกับบทความและงานวิจัยหลายชิน้ท่ีพบว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียวไมว่า่จะเป็นโรงแรม ร้านอาหารและสถานท่ีทอ่งเท่ียว ได้เลือกใช้กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่ง 
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เพ่ือใช้ดึงดูดลูกค้าหรือนักท่องเท่ียวให้มาใช้บริการ (Applegate, Piccoli, and Dev, 2008; Becerra, 
Santaló and  Silva, 2013; เรณมุาศ กลุะศริิมาและคณะ, 2556; สกลุพงษ์ พงษ์พิจิตร, 2553) 

      2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การให้บริการน าเท่ียว
เชิงวฒันธรรมในหลวงพระบางของบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดัในระดบัคอ่นข้างสงู  และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านตามกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัสูงในด้านการ
ให้บริการเสริม (Mean = 4.68, S.D. = 0.69) และด้านจิตวิทยา (Mean = 4.51, S.D. = 0.56)  อย่างไรก็ดี 
เม่ือพิจารณาคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วพบว่า มีนกัท่องเท่ียวบางสว่นมีความพึงพอใจในระดบั
ท่ีต ่าว่าค่าเฉล่ียซึ่งจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจค่อนข้างสูง หรือกล่าวได้ว่าไม่ได้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูงทัง้หมด ดังเห็นได้จากด้านการให้บริการเสริม เช่น  ด้านการตอบค าถามของวิทยากร พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีเหลือคิดเป็นร้อยละ 34.4 มีความพึงพอใจในระดบัคอ่นข้างสงู อาจเน่ืองมาจากการท่ีมีเวลา
อยูใ่นสถานท่ีแตล่ะแหง่คอ่นข้างจ ากดัจงึท าให้วิทยากรไม่สามารถตอบค าถามนกัทอ่งเท่ียวได้อยา่งละเอียด
ในแตล่ะจดุ นอกจากนี ้การเดินทางในหลวงพระบางต้องใช้รถตู้ เพราะไม่อนญุาตให้ใช้รถขนาดใหญ่ จึงท า
ให้วิทยากรต้องนัง่รถผลดัเปล่ียนคนัหรือไม่สามารถอยู่ในรถคนัใดคนัหนึ่งได้ตลอดการเดินทาง ซึ่งอาจท า
ให้ตอบค าถามนักท่องเท่ียวได้อย่างไม่ทั่วถึง ในขณะท่ีด้านจิตวิทยา พบว่า การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มี
นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัค่อนข้างสงูคิดเป็นร้อยละ 43.8 และระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 
12.5 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากในวนัท่ีจดัพิธีดงักล่าวมีฝนตกจึงท าให้ต้องเปล่ียนจากสถานท่ีกลางแจ้งเป็นในท่ี
ร่ม ท าให้บรรยากาศไมอ่ลงัการเทา่ท่ีควร 

นอกจากนี ้ยังพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างสูงในด้านรูปแบบบริการท่ี
น าเสนอ (Mean = 4.06, S.D. = 0.69) และด้านคณุภาพของบริการ (Mean = 4.11, S.D. = 0.68) แต่เม่ือ
พิจารณาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วพบวา่ มีนกัทอ่งเท่ียวบางส่วนมีความพงึพอใจในระดบัท่ีสงู
กวา่และต ่ากว่าคา่เฉล่ีย ซึง่จดัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจสงูและปานกลาง ดงัเห็นได้จากด้านรูปแบบบริการ 
ท่ีน าเสนอ เช่น การน าเท่ียววดัและวิหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 56.3  
ทัง้นีเ้พราะมีสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่งจากวดัในประเทศไทย โดยเฉพาะวดัเชียงทองซึ่งมีความวิจิตรงดงาม
มาก ในขณะท่ีการน าเท่ียวตลาด พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.8   
เน่ืองจากเป็นตลาดผกัผลไม้ธรรมดา ซึ่งอาจไม่มีความน่าสนใจเท่าใดนกั เพราะไม่แตกตา่งจากตลาดตาม
ตา่งจงัหวดัในประเทศไทย  ส าหรับด้านคณุภาพของบริการ เช่น ด้านความสะดวกในการติดตอ่ส ารองท่ีนัง่ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 62.5 เพราะบริษัทมีการเตรียมพนักงานและ
เบอร์โทรศพัท์ไว้เพ่ือรองรับการส ารองท่ีนัง่เป็นอยา่งดี และด้านร้านอาหาร พบวา่ สว่นใหญ่มีความพงึพอใจ
ในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 37.5 เน่ืองจากแต่ละร้านได้ผ่านการเลือกสรรจากบริษัททัง้ในด้านรสชาติและ
บรรยากาศ ซึง่ท าให้มีความแตกตา่งจากบริษัทอ่ืนๆ  ในขณะท่ีด้านของท่ีระลกึท่ีแจกให้แก่นกัทอ่งเท่ียวสว่น 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712000593
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712000593
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712000593
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ใหญ่ซึ่งเป็นเพศหญิง คือ ผ้าซิ่นท าจากผ้าพืน้เมืองส าหรับนุ่งตอนท าพิธีบายศรีสู่ขวญั พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.9 เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวได้เตรียมผ้าซิ่นท าจากผ้าไหม
มาเพื่อใช้สว่นตวัแล้ว จงึท าให้ไมเ่กิดความประทบัใจมากเทา่ใดนกั 

โดยภาพรวมแล้ว จากการส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวแสดงให้เห็นว่ากลยทุธ์การสร้าง
ความแตกต่างในทัง้ 4 ด้านท่ีบริษัทเลือกใช้นัน้ถือได้ว่าประสบความส าเร็จ เน่ืองจากกลยุทธ์ดงักล่าวของ
บริษัทสง่ผลตอ่ความพึงพอใจของลกูค้าเป็นอย่างสงู ซึง่สอดคล้องกบัท่ีธีรารัตน์ สงัขวาสี (2550) อธิบายว่า 
กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งเป็นการเสนอบริการท่ีแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั และประเด็นส าคญัอยู่ท่ีคณุคา่
ของบริการท่ีแตกต่างนัน้มีค่าในสายตาผู้ บริโภค และควรจะไปกระทบต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวและสร้างความพึงพอใจ นอกจากนี ้จากผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่านกัทอ่งเท่ียวมีคา่เฉล่ียความพึง
พอใจด้านบริการเสริมสงูท่ีสุด  ดงันัน้ จึงสะท้อนให้เห็นว่ากลยทุธ์หลกัส าคญัท่ีบริษัทเลือกใช้ คือ กลยุทธ์ 
Celebrity Marketing โดยการน าอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ มาเป็นวิทยากรน าเท่ียวกิตติมศกัดิ์เป็นกลยุทธ์
ส าคญัท่ีท าให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมของบริษัทแตกต่างอย่างโดดเด่นโดยสามารถขายบริการน า
เท่ียวนีห้มดภายใน 1 สปัดาห์ ถึงแม้ว่าบริการน าเท่ียวนีมี้ราคาสงูกว่าราคาท่ีบริษัทน าเท่ียวทัว่ไปเสนอขาย  
ซึ่งสอดคล้องกับธีรารัตน์ สังขวาสี (2550) ท่ีอธิบายว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนีจ้ะท าให้
นกัทอ่งเท่ียวลดความสนใจในด้านราคาลงได้  

แม้ว่านกัท่องเท่ียวมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจตอ่การให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมของบริษัท ทวัร์
เอือ้งหลวง จ ากดัในด้านบริการเสริมและด้านจิตวิทยาในระดบัสงู แตพ่บวา่ นกัทอ่งเท่ียวมีคา่เฉล่ียความพึง
พอใจในด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอและด้านคุณภาพของบริการ ในระดบัค่อนข้างสูงเท่านัน้ ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากการให้บริการทัง้ในด้านรูปแบบและด้านคณุภาพนัน้สามารถสร้างให้เ กิดความแตกตา่งอย่าง
โดดเดน่ได้ยากกวา่ และยงัเกิดการเลียนแบบจากคูแ่ขง่ได้ง่ายกวา่   ดงันัน้ จึงอาจสง่ผลให้คา่เฉล่ียความพึง 
พอใจด้านนีต้ ่ากว่า กล่าวคือ นักท่องเท่ียวยงัไม่รู้สึกว่าการบริการใน 2 ด้านนีแ้ตกต่างอย่างโดดเด่นจาก
บริษัทน าเท่ียวทัว่ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานและบริษัทน าเที่ยวอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1.1 จากข้อค้นพบท่ีว่าบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากัด ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของการ

ให้บริการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหลวงพระบาง ประกอบไปด้วย 4 ด้านได้แก่ รูปแบบบริการท่ีน าเสนอ 
คณุภาพของบริการ การให้บริการเสริม และปัจจยัด้านจิตวิทยาอย่างไรก็ดี บริษัทยงัมีอปุสรรคท่ีส าคญัคือ 
ราคาคา่บริการน าเท่ียวท่ีคอ่นข้างสงูเม่ือเปรียบเทียบกบับริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีให้บริการคล้ายกนั และเวลา
การทอ่งเท่ียวท่ีมีน้อยอนัเน่ืองมาจากเวลาของเท่ียวบนิ ดงันัน้ บริษัทจงึควรพฒันากลยทุธ์การสร้างความ 
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แตกตา่งในการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ 4 ด้าน ทัง้นีเ้พ่ือจะสร้างความพงึพอใจและ
ท าให้นกัท่องเท่ียวลดความสนใจในด้านราคาลงได้ รวมไปถึงเพ่ือสร้างความรู้สึกคุ้มค่าให้แก่นกัท่องเท่ียว
มากท่ีสุดและสามารถแข่งขันกับบริษัทน าเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน 
นอกจากนี ้บริษัทอ่ืนๆ ยงัสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการให้บริการน าเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเพื่อสร้างทางเลือกและเพิ่มความพงึพอใจแก่ลกูค้า รวมทัง้ลดจ านวนคูแ่ขง่ลงเชน่กนั 

1.2 จากข้อค้นพบท่ีว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการน าเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในหลวงพระบางของบริษัท ทวัร์เอือ้งหลวง จ ากดั ในระดบัคอ่นข้างสงู แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านตามกลยทุธ์การสร้างความแตกตา่ง พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจด้านการให้บริการเสริม
สูงท่ีสุด และมีระดบัความพึงพอใจด้านคณุภาพของบริการและด้านรูปแบบบริการท่ีน าเสนอต ่ากว่าด้าน
อ่ืนๆ ดงันัน้ จงึให้ข้อเสนอแนะดงันี ้ 

1.2.1 บริษัทควรใช้กลยุทธ์โดยใช้วิทยากรท่านเดิมน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในสถานท่ีอ่ืน 
หรืออาจค้นหาวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในด้านวฒันธรรมท่านอ่ืนมาน าเท่ียวเพิ่มเติม เพ่ือขยาย
ฐานลกูค้าหรือนกัท่องเท่ียว ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนๆ ความสร้างจดุแข็งโดยการสร้างเอกลกัษณ์ด้วยการค้นหา
วิทยากรท่ีมีคณุภาพมาน าเท่ียวเพ่ือมาน าเป็นทางเลือกให้กบัลกูค้า 

 1.2.2 บริษัทควรเน้นเสนอคุณภาพของบริการให้แตกต่างอย่างโดดเด่นมากขึน้ โดยเน้น
บริการก่อนการเดินทางและหลังการเดินทางเพิ่มเติม โดยมีการจัดพบปะสังสรรค์เพ่ือเป็นการให้ความรู้ 
ค าแนะน าก่อนการเดินทางโดยวิทยากร รวมทัง้จัดการพบปะสังสรรค์หลังการเดินทางโดยมีการเชิญ
วิทยากรมาร่วมในงานด้วย ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนๆ ควรให้ความส าคญักบับริการในทกุขัน้ตอน มุ่งสร้างความรู้
และเพิ่มคณุค่าให้กับการบริการน าเท่ียวด้วยการให้นกัท่องเท่ียวได้มีโอกาสศึกษาวฒันธรรมท้องถ่ินผ่าน  
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างสงัคม นอกเหนือไปจากการน าเท่ียวเพ่ือหาความบนัเทิง
และหาผลประโยชน์ในรูปของตวัเงินเทา่นัน้   

1.2.3 บริษัทควรเสนอขายบริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน
ยิ่งขึน้ เช่น การเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม โดยเจาะจง
กลุ่มลูกค้าท่ีสนใจด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เช่น การจัดโปรแกรมพิเศษไปยังสถานท่ีสาธิตการทอผ้า
พืน้เมือง และเสนอขายโดยเฉพาะให้กบัลกูค้าท่ีสนใจการทอผ้าพืน้เมือง เพ่ือหลีกเล่ียงการเสนอขายบริการ
น าเท่ียวในโปรแกรมท่ีไม่แตกต่างจากบริษัทน าเท่ียวรายอ่ืน รวมทัง้ท าให้สามารถหลีกเล่ียงการ
ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งรายอ่ืนด้วย  และบริษัทอ่ืนๆ ควรสร้างจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดย
การศกึษาลกูค้าและสร้างความแตกตา่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าเก่าและสร้างความพึงพอใจ
ให้สงูขึน้ รวมไปถึงการดงึดดูลกูค้าใหมเ่ชน่กนั 
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2. ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป  

 2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งในการให้บริการน าเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ระหวา่งบริษัทน าเท่ียวตา่งๆ  
 2.2 ควรศกึษากลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งในการให้บริการน าเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ ของบริษัท 
เชน่ กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งของการให้บริการการทอ่งเท่ียวดนิแดนพทุธภมูิ ณ ประเทศอินเดียและ
ประเทศเนปาล และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ณ ประเทศแอฟริกาใต้ 
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