องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการเรื่องการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ
สําหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วันที่ 18 - 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
จากการบริการวิชาการของสาขาการตลาดที่มีการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ศูนย์วัฒนธรรม
บ้านเขาหัวจีน เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง การต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ นั้น
สามารถสรุปความรู้ที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจได้ดังนี้
จากการที่สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ได้ให้ความสําคัญกั บ
มาตรฐานแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทต่ า ง ๆ ขึ้ น นั้ น ทํ า ให้ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมบ้ า นหั ว เขาจี น อํ า เภอปากท่ อ
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องมีความรู้ในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ทางสาขาวิชา
การตลาด จึงเล็งเห็นว่าควรให้การบริการวิชาการในเรื่องดังกล่าว จะทําให้ความรู้เรื่องกรอบแนวคิดและการ
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯในการสร้าง
มาตรฐานและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป
กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
การที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเข้าไปเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยวใดนั้น แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องสามารถ
ดึงดูดใจและน่าสนใจอยู่ระดับที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งศักยภาพในการดึงดูดใจสําหรับ
แหล่งท่ องเที่ย วทางวั ฒ นธรรม ประกอบด้ว ยหลายปั จจั ย ได้แก่ คุณค่ าทางศิ ลปวั ฒนธรรม ความเป็ น
เอกลักษณ์ ของแหล่ งท่องเที่ ยว ความสะดวกในการเข้าถึง ความปลอดภัย และความสามารถในการจั ด
กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจแล้ว แหล่งท่องเที่ยวควรมี
ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
และการสนับสนุนทางด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร จากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งจะทําให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม การที่
แหล่งท่องเที่ยวจะสามารถดํารงอยู่ได้นั้น การบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญ ทั้งในด้าน
การจัดการด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพของแหล่งท่องเที่ยว การมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในด้านการจัดการด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพของแหล่งท่องเที่ยว การ
มีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดการด้านการบริการและการจัด
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม นอกจากนี้ จากเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
รวมถึงการสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อการรักษาวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวนั้น ทําให้การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

ในครั้งนี้จึงให้ความสําคัญต่อการให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึก รวมทั้งการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นด้วย
จากแนวความคิดในการกําหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น จึงได้กําหนด
องค์ประกอบพื้นฐานสําหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ 3 ด้าน ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
หมายถึง การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถ
สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิต
และภูมิปัญญา มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม และจากการที่วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมของมนุษย์ที่
สั่งสมมาแต่อดีตและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น ความสามารถในการสืบทอดทาง
วัฒนธรรม ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งใน
การรักษาวัฒนธรรม จึงมีความสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งเป็นจุดเสริมศักยภาพในการดึงดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญ อีกทั้งศักยภาพในทางกายภาพและการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวด้วย
สําหรับองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่
1. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
1.2 ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
1.3 ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
1.4 ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้
1.6 ความผูกพันต่อท้องถิ่น
1.7 ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์
2. ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่
2.1 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
2.2 ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
2.3 ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
ศั ก ยภาพในการรอบรั บ ด้ า นท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม แหล่ ง
วัฒนธรรมนั้น ๆ ให้มีความสําคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น แหล่งวัฒนธรรม

อาจมีความดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวสูง แต่มีข้อจํากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ทํ าให้ นั กท่ องเที่ ย วไม่ นิ ย มเข้ าไปท่ องเที่ ย ว ทํ า ให้ ศักยภาพในการจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วลดลงไปด้ ว ย
สําหรับศักยภาพในการรอบรับด้านการท่องเที่ยว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่
1. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ดูแล การดําเนินงาน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึก โดยพิจารณาจากการดําเนินงานขององค์กร
ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ใ นการสร้ า งเสริ ม จิ ต สํ า นึ ก และการเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งคุ ณ ค่ า ของแหล่ ง วั ฒ นธรรมแก่
นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว
3. การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม
การท่องเที่ยว โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ
การดําเนินการและร่วมรับผิดชอบในการเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งการ
กระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู้ท้องถิ่น

เกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี 2 ด้าน ได้แก่
1. การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่
1.1 การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
1.2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่
1.3 การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว
2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด ได้แก่
2.1 การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว
2.2 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.3 การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึก
2.4 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2.5 ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

