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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการตลาดและการส่งเสริม
การตลาดการท่ องเท่ี ยวว ัฒนธรรมผู ้ไท 
กรณีศึกษา : บา้นโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ก ารตล าดท่ อ ง เท่ี ยว  แล ะก าร ส่ ง เส ริม
ก ารต ล าด ก ารท่ อ ง เท่ี ย ว ข อ งห มู่ บ้ าน
วฒันธรรมผูไ้ทโคกโก่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ตวัอย่างผูใ้ห้สัมภาษณ์ ประกอบดว้ย คนผูน้ า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ปราชญช์าวบา้น 
ก ลุ่มแม่บ้านสหกรณ์  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาการ

ท่องเท่ียว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดกาฬ สิน ธ์ุ  ได้ม าโดยการเจาะจง 
( Purposive Sample) แ ล ะ ก ลุ่ ม ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย นักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวหมู่บ้านวฒันธรรมผู ้ไท และชม
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บ้านโคกโก่ง 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยการ
สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) แล้วจึงท าการสุ่มแบบตามความ

สะดวก (Convenience Sampling) การค านวณ
ดว้ยสูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1973)  
 ผลการวจิยั พบวา่  
 1. ก าร ส่ ง เส ริ ม ก ารต ล าด ก าร
ท่องเท่ียววฒันธรรมผูไ้ท บา้นโคกโก่ง มีกล
ยุทธ์หลกัอยู่ 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ด้านผลิตภณัฑ์
การท่องเท่ียว มีบา้นพกั Home Stay จดัเป็นท่ี
สถานท่ีพักส าหรับนักท่องเท่ียวด้วยการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียวของชาวผูไ้ทโคก
โก่ง มีบ้านพัก  50 หลังคาเรือน มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวในเขตวนอุทยานภูผาววั 2 แห่ง 
ได้แก่ น ้ าตกตาดยาว และน ้ าตกตาดสูง การ
ให้บริการการเดินป่า เดินชมสมุนไพรในป่า 
เดินดูพันธ์ุพืช เปิดให้บริการเวลา 08.00 -
16.00 น. มีจดักิจกรรมประเพณีน ้ าตกตาดสูง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมผู้ไทเพื่ อดึงดูด
นักท่องเท่ียว และมีสินค้าท่ีระลึกไวบ้ริการ  
2) ด้านราคาการท่องเท่ียวราคาท่ีพกั (Home 
Stay) อัตราค่าบริการ คณะ 5-9 คน คนละ 
700 บาทคณะ 10-19 คน คนละ 600 บาทและ 
20 คนข้ึนไป คนละ500 บาท  3) ช่องทางการ
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                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016             .. 

 

136 

จดัจ าหน่ายการท่องเท่ียว (Place Distribution) 
น าผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวจาก  กลุ่มสหกรณ์
บ้านโคกโก่ง เสนอขายให้แก่ผูบ้ริโภคหรือ
นกัท่องเท่ียวในเวลาและสถานท่ี ท่ีเหมาะสม 
สามารถมาซ้ือสินค้ากลับบ้านเป็นของฝาก
หรือใช้ส่วนตัวด้วยบริการท่ีรวดเร็วและ        
มีผลิตภัณฑ์มากเพียงพอแก่ความต้องการ     
4) การจดัการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว 
(Promotion) การโฆษณา (Advertising) โดย
ส่ื อ ท่ี ใช้ โฆษณ า ได้แ ก่  โท รทัศ น์  วิท ยุ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณานอก
สถานท่ีโฆษณาทางไปรษณียห์รือจดหมาย
ตรงและอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพนัธ์ของ
ธุรกิจท่องเท่ียวโดยการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
หน่วยงาน องคก์รสถาบนั บริษทั เพื่อเผยแพร่
ข่าวสาร และการด าเนินงานอยา่งมีแบบแผน
และท าอยา่งต่อเน่ือง  
 2. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวหมู่บ้านวฒันธรรมผู ้ไทโคกโก่ง     
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
หมู่บา้นวฒันธรรมผูไ้ท บา้นโคกโก่ง โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ด้าน
กิจกรรม ด้านการให้บริการ ด้านบ้านพัก 
โฮมสเตย ์และ ด้านการแสดงวฒันธรรมผูไ้ท
  

ค าส าคัญ : การตลาดการท่องเท่ียว, หมู่บา้น
วฒันธรรมผูไ้ท 
 
Abstract 
 Study  of  Marketing  and  Promote  
Tralveling  of  Phuthai  Culture  :  A  case  

Study  of  Ban  Khokkong Kuchinarai 
Destrict ,Kalasin  Province aims to study of 
travel marketing and promote marketing 
traveling of. The samples of this study have 
divided into 2 groups, such as the sample of 
interviewee which consists of leaders of 
villages,a committee of village, philosophers 
of village ,a group of co-operative 
housewives, developing touristic staffs, 
Kalasin Provincial office of Tourism and 
Sports. These were selected by purposive 
sample. And a group of questionnaire 
respondents consists of tourists who visited 
Phu Thai cultural village of Ban KokKong 
Kuchinarai Destrict ,Kalasin  Province by 
randomize samples using stratified random 
sampling. Then randomize by convenience 
sampling. It is calculated by Taro Yamane 
formula (Yamane. 1973). The results of the 
study were as follow: 

1. There are 4 aspects of strategies 
to promote marketing travelling of Phu Thai 
cultural village of Ban KokKong for the 
following points. 1) In side of traveling 
products, there are home stays which 
adjusted to be accommodation for visitors. 
With the management of Phu Thai Kokkong 
villagers can increase more than 50 home 
stays. There are 2 tourist attractions in Phu 
Pha Wau forest park, such as Tat Sung 
waterfall and Tat Ton waterfall. Besides, 
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there are many services, such as going 
hiking, walking to see herbs, and walking to 
see wild animals. It opens 08-16.00. there 
are the Tat Sung festival to attract lots of 
visitors. Then they can easily buy some 
souvenirs. 2) In side of the cost of travelling, 
5-9 people cost 700 Baht per each, 10-19 
people cost 600 Baht per each, and more 
than 20 people cost 500 Baht per each. 3) In 
Place distribution, villagers bring travelling 
products from a group of co-operative 
agriculturists buying to visitors and travelers 
in the right time and place. They can easily 
buy some souvenirs or belongings and there 
are lots of products. 4) Travelling promotion 
and marketing management, advertising, 
they advertise by television, radio, 
newspaper, magazine, bill board, direct 
letter and the Internet. Public relations of 
travelling business publicize through 
organizations, institutions, companies to 
advertise information and they also operate 
continuously and orderly. 

2.  The satisfaction of travelers that 
come to Phu Thai cultural KokKong vallage 
and services is in excellent level, such as 
activities, services, home stays, and Phu 
Thai cultural shows. 
 
Keywords : Marketing Tralveling, Phuthai  
Culture   

บทน า 
 ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวของโลกได้
เติบโตอย่างสม ่ าเสมอและต่อเน่ืองมีการ
พัฒนาและการจัดการอย่างเป็นระบบจน
กลายเป็นธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกนอกจากน้ี
แหล่งท่องเท่ียวยงัเป็นธุรกิจท่ีท ารายได้เป็น
เงินตราต่างประเทศให้กับหลายประเทศ
ก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อให้
บริการแก่นักท่องเท่ียวและช่วยสร้างงาน
สร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานท า มีรายได ้
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย คือหน่วยงาน
ท่ีพยายามจัดการด้าน การท่องเท่ียวของ
ประเทศให้ เป็นระบบมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ๆ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเท่ียวไวเ้พื่อให้นักท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติมากข้ึน ซ่ึงรายได้จาก
ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีได้เขา้สู่ประเทศเป็นอนัดบั
สองรองจากรายได้จากการส่งออกประเภท
คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิกส์  โดยมีรายไดจ้าก
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา. 
2549.) รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคญัต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นอย่าง
มาก โดยก าหนดเป็นนโยบายในการบริหาร
ประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความส าม ารถ ในด้ านก ารแข่ งขัน ของ
บุคลากรชุมชนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการท่องเท่ียว ด้าน ท่ีพัก  ด้าน
อาหาร และดา้นสินคา้ของท่ีระลึก รวมถึงการ
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พฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวตลอดจนรูปแบบ
และกิจกรรมน าเท่ียวท่ีจะสามารถดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวในประเทศไทยมาก
ยิ่งข้ึน เช่น กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิง
เกษตร การท่องเท่ียวเชิงโบราณคดี และ
กิจกรรมการท่องเท่ี ยวห รือรูปแบบการ
ท่ องเท่ี ยว ท่ี ก าลังได้ รับความสนใจจาก
นักท่องเท่ียวกลุ่มผู ้สู งอายุหรือว ัยท างาน     
คื อ  กิ จก รรม ก ารท่ อ ง เท่ี ย ว เชิ งธ รรม ะ              
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2550.) 
 จงัหวดักาฬสินธ์ุก็เป็นอีกจงัหวดัท่ีมี
การให้บริการการท่องเท่ียวรูปแบบโฮมสเตย์
หรือการบริการท่ีพกัแบบการสัมผสัวิถีชีวิต
ชนบท (Home stay) คือ หมู่บา้นวฒันธรรมผู ้
ไทโคกโก่ง ต าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงเร่ิมให้บริการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2543 ท าให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวและ
พักอาศัยอยู่กับชุมชน และในปี พ.ศ. 2550 
หมู่บ้านท่องเท่ียวโฮสมเตย์โคกโก่งได้ผ่าน
การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและรับ
ใบประก าศก ารผ่ าน เกณฑ์ ของ  ททท .
เรียบร้อยแลว้  แต่ปัญหาปัจจุบนัของหมู่บา้น
วฒันธรรมผู ้ไทโคกโก่ง คือ การขาดการ
วางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ให้ กั บ นั ก ท่ อ ง เท่ี ย วทั้ ง ช าว ไท ย แ ล ะ
ต่างประเทศได้รับทราบ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สร้างข้อได้เปรียบ และพัฒนาทางด้านการ
ท่องเท่ียวของชุมชน คณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาระบบการตลาดเพื่อส่งเสริม
การตลาด และเพื่อเป็นการดึงดูดนกัท่องเท่ียว

อนัจะน าไปสู่การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนของ
ชุมชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาการตลาดท่องเท่ียว และ
การส่งเส ริมการตลาดการท่องเท่ียวของ
หมู่บ้านว ัฒนธรรมผู ้ไทโคกโก่ง อ า เภอ       
กุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
ระเบียบ วธีิด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มตัวอย่าง  (Sample) ท่ีใช้ในการ
วจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
ตัวอย่างผู ้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู ้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ปราชญช์าวบา้น 
กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดักาฬสินธ์ุ เจา้หน้าท่ีวนอุทยานภูผาววั 
รวมทั้ งส้ิน จ านวน 33 คน ได้มาโดยการ
เจ า ะ จ ง  (Purposive Sample) โ ด ย เ ลื อ ก
ทั้ งหมด และ 2) กลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวหมู่บา้น
วฒันธรรมผูไ้ท และชมแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ บา้นโคกโก่ง ระหวา่งเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2550 - เดือนกนัยายน พ.ศ. 2551 ท่ีผ่าน
มาแวะชั่วคราวเป็นทางผ่าน และพกัคา้งคืน
เพื่อร่วมกิจกรรมและ เดินป่า จ  านวน 392 คน 
ได้จากการค านวณด้วยสูตรทาโร่ยามาเน่ 
(Yamane. 1973) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้ น  (Stratified Random Sampling) แล้ว
จึ งท า ก าร สุ่ ม แบ บ ต าม ค ว าม ส ะด ว ก 
(Convenience Sampling)  
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 เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลวิจัยมี 2 
ชนิด คือ เค ร่ืองมือวิจัย เชิ งคุณภาพ  และ
เคร่ืองมือวิจยั เชิงปริมาณ  คือ  1) เคร่ืองมือ
เชิ งคุณภาพ  เป็นแบบสัมภาษณ์  ค าถาม
ปลายเปิด และ 2) เคร่ืองมือเชิงปริมาณเป็น
แบบสอบถาม ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมรวมแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะ
น ามาด าเนินการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 
 สถิติท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก า ร ท่ อ ง เท่ี ย ว
(Products) จากข้อมู ลการสั มภาษ ณ์ ผู ้น า
ชุมชน และตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ 
พบวา่ ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว ท่ีนกัท่องเท่ียว
นิยม มีทั้ งการท่องเท่ียวในรูปแบบของการ
จดัตั้งข้ึนมา และการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ 
  1.1 บา้นพกั Home Stay จดัเป็น
ท่ีสถานท่ีพักส าหรับนักท่องเท่ียวด้วยการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียวของชาวผูไ้ทโคก
โก่ง มีประมาณบ้านพัก 50 หลังคาเรือน มี
ก ารแบ่ งห น้ า ท่ี ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ ข อ ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และมีฝ่ายด าเนินการ
บริหารงาน คือฝ่ายปฏิคมฝ่ายประกอบอาหาร 
ฝ่ายการแสดงดนตรีพื้ น เมือง การแสดง
พื้นบา้นผูไ้ท ฝ่ายจดัท าพานบายศรี ฝ่ายเตรียม

พาแลงและเตรียมสถานท่ี ฝ่ายจกัสาน ฝ่ายพิธี
การ/ หมอขวญั ฝ่ายจดัทะเบียนบา้นพกั ฝ่าย
มัคคุ เทศก์ท้องถ่ิน ฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ี 
(บ ริ เวณ วัด )  ฝ่ าย ติ ด ต่ อ ป ระส าน ง าน
นักท่ องเท่ี ยว  ฝ่ ายส าธิตงานหัตถกรรม
พื้นบา้นผูไ้ท ฝ่ายการเงิน เครือข่ายการบริการ
กรณีฉุกเฉิน  
  1.2 สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตวน
อุทยานภูผาววั มีน ้าตกตาดยาว และน ้าตกตาด
สูง มีโขดหินขนาดต่างๆ สลบัซับซ้อน ตาม
แนวทางไหลของ น ้ าตกรอบๆ น ้ า จะมีพนัธ์ุ
ไม้หลายชนิดพันธ์ุ มีน ้ าไหลเกือบตลอดปี 
และไหลแรงในฤดูฝน 
  1.3 การเดินป่า เดินชมสมุนไพร
ในป่า เดินดูพัน ธ์ุพืช  เปิดให้บ ริการ เวลา 
08.00-16.00 น .ไม่ มี ก าร คิ ด ค่ าบ ริก าร  มี
เจา้หน้าท่ีประจ าวนอุทยานท่ีคอยดูแลรักษา
ป่าไม้และให้ความสะดวกในการไปเท่ียว   
วนอุทยานภูผาววั 
  1.4 ประเพณี มีการจดักิจกรรม
ประเพณีน ้ าตกตาดสูง เพื่อเซ่นไหวเ้จ้าปู่  มี
การแสดงศิลปวฒันธรรมผูไ้ท และมหรสพ
ให้ชมตลอดวนั ประเพณีเล้ียงผีเช้ือหมอเหยา
ในหมู่ บ้ าน ร่วมกัน จัด เพื่ อขอบ คุณดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษให้ช่วยปกป้องรักษา
บา้นเมือง ให้อยู่เย็นเป็นสุข จดัให้มีพิธีเล้ียง
หอมเหสักข ์ปีละ 1 คร้ัง ในวนัข้ึน 1 ค ่า เดือน
หกถึงส้ินเดือนเจ็ด และพิธีเหยาคือพิธีการ
รักษาผูป่้วยของชาวผูไ้ทเป็นการขอขมาผีท่ี
ท าใหเ้จบ็ป่วย 
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  1.5 สินคา้ท่ีระลึก ไดรั้บคดัสรร
เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสามดาว ปี พ .ศ.2547 
ตามโครงการ (OTOP Product Champion) 
ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์  ระดับส่ีดาว       
ปี  พ .ศ .2549 ตามโครงการ (OTOP Product 
Champion) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นโคกโก่ง
ไดรั้บอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนกบัชุดตรี ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ
รางวลัประเภทเส้ือ ปี พ .ศ 2549 ได้รับการ
อบ รมตามโครงก ารอบ รมจัดท าบัญ ชี 
วิ เคราะห์ต้นทุน  และ  แผนธุรกิจ ภายใต้
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
ปี  พ .ศ  2549 และได้ รับก ารคัดส รร เป็ น
ผลิตภณัฑ์ ระดบัส่ีดาว ปี พ.ศ 2552 ประเภท
ผา้ เคร่ืองแต่งกาย เส้ือเยบ็มือตามโครงการคดั
สรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย 
เช่น ผา้ถุง ผา้ผนัคอ เส้ือเยบ็มือ ผา้ห่ม ผา้สไบ 
ผา้มดัหัวหรือผา้โพกหัว กระเป๋า ย่าม ผา้ผืน
ด า ผ ้าคุมไหล่  ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ ชายผ้าถุง 
ผา้ขาวม้า เส้ือผูไ้ท เส้ือยืดคอปก เส้ือยืดคอ
กลม ผา้ปูโตะ๊ และถุงกระดาษ  
 2. ราคาการท่องเท่ียว (Price) จาก
การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน พบว่า นกัท่องเท่ียว
ท่ีมาบา้นโคกโก่ง มีทั้งมาคา้งคืน และมาเท่ียว
แบบไปกลบั ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว ดงัน้ี  
  2 .1  ร าค า ท่ี พั ก  (Home Stay) 
อตัราค่าบริการ คณะ 5-9 คน คนละ 700 บาท
คณะ 10-19 คน คนละ 600 บาทและ 20 คน
ข้ึนไป คนละ500 บาท  

  2.2 ราคาสินค้าท่ีระลึก ท่ีนัก
ท่อง เท่ียวนิยมซ้ือ ไดแ้ก่ เส้ือผูไ้ทเยบ็มือแขน
ยาว-แขนสั้ น ราคาตั้ งแต่ 100 - 500 บาท ผา้
คลุ่มไหล่ ผา้พนัคอ ผา้สไบ ราคาผืนละ 50 -
100 บาท  ผา้ถุงและผา้ขาวมา้ ราคาผืนละ 80-
220 บาท นอกจากนั้นก็จะเป็นสินคา้ช้ินเล็กๆ
ราคาช้ินละ 20-50 บาท เป็นตน้ 
  3. ช่องทางการจดัจ าหน่ายการ
ท่องเท่ียว (Place) 
  มีการน าผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว
จากกลุ่มสหกรณ์บ้านโคกโก่ง เสนอขาย
ให้แก่ผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวในเวลาและ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม ท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียว
ชมวฒันธรรมผู้ไท สามารถซ้ือสินค้ากลับ
บา้นเป็นของฝากหรือใช้ส่วนตวัด้วยบริการ 
ท่ี รวด เร็ว  เช่น  ส าม ารถรวบรวม สินค้า
ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวในปริมาณท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า สามารถแปรรูป
สินคา้ผลิตทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมา
จดัรวมอย่างเหมาะสมและขายเป็นชุดและ
สามารถกระจายสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายไวบ้ริการ
ให้ผูบ้ริโภค  ระบบการจดัจ าหน่ายของธุรกิจ
ท่องเท่ียว โดยวิธีการขายตรง ผลิตภณัฑ์จาก
กลุ่มสหกรณ์บา้นโคกโก่งให้แก่นกัท่องเท่ียว
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและการขายผ่าน
หรือขายปลีกเป็นระบบการจดัจ าหน่ายจาก
กลุ่มสหกรณ์บา้นโคกโก่งไปยงัผูบ้ริโภคหรือ
นักท่องเท่ียว โดยผ่านผู ้ด าเนินธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ตวัแทนจดัจ าหน่ายผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการจัดน าเท่ียวและตัวแทนจ าหน่าย
พิเศษอ่ืนๆ 
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 4. การจัดการส่งเสริมการตลาด
การท่องเท่ียว (Promotion) จากการสัมภาษณ์ 
ผูน้ าชุมชน และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
พบว่า การจัดการส่งเส ริมการตลาดการ
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
  4.1 การโฆษณา  (Advertising) 
มีการน าเสนอรูปแบบการน าเท่ียวและสินคา้
และบริการโดยผ่านส่ือต่างๆเพื่อจูงใจให้
นั กท่ อ ง เท่ี ยว เกิ ดค วามต้อ งก าร เข้ าม า
ท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน  โดยเน้นในเร่ืองของ
วฒันธรรมผูไ้ท  การสัมผสัวิถีชีวิตของชุมชน 
พร้อมทั้งมีการเตรียมรองรับการท่องเท่ียวทั้ง
ปัจจุบนัและในอนาคต  
  4 .2  ส่ื อ ท่ี ใช้ โฆษณ า ได้แ ก่ 
โทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณานอกสถานท่ีโฆษณาทางไปรษณีย์
หรือจดหมายตรงและอินเตอร์เน็ต 
  4.3 การประชาสัมพัน ธ์ของ
ธุรกิจท่องเท่ียวโดยการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
หน่วยงาน องคก์รสถาบนั บริษทั เพื่อเผยแพร่
ข่าวสาร และการด าเนินงานอยา่งมีแบบแผน
และท าอยา่งต่อเน่ือง  
  4.4 การส่งเส ริมการขายการ
ท่องเท่ียวโดยการส่งเสริมการขายต่อสินคา้ท่ี
กลุ่มสหกรณ์   บ้านโคกโก่งจัดท าข้ึน เอง 
ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวและตัวแทน
บริษทัน าเท่ียว เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
กบัหน่วยงานอ่ืนๆและจดัชิงโชค ชิงรางวลั 
หรือการแจกรางวลัในการขายผลิตภณัฑ์ใน
บางโอกาส 

  4.5 ปัจจยัท่ีท าให้กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาดประสบความส าเร็จ โดย
การผลิตโสตทศันูปกรณ์ เพื่อการส่งเสริมการ
จ าหน่ายไดแ้ก่ จุลสาร แผน่พบั ภาพโปสเตอร์ 
ภาพโปสการ์ด  นิ ตยสารท่ องเท่ี ยวคู่ มื อ
ส าหรับส่ือมวลชน คู่มือส าหรับนกัท่องเท่ียว 
ภาพสไลด์ ภาพถ่าย วิดีโอ คู่มือเดินทาง งาน
นิทรรศการ ป้ายโฆษณาการจดัส่งวสัดุ และ
การจดัจา้งผูแ้ทนทางการตลาด 
 5. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวหมู่บ้านวฒันธรรมผู ้ไทโคกโก่ง 
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และ
วเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่  
  5 .1  นั กท่ อ ง เท่ี ยว ท่ี ม า เท่ี ยว
หมู่บ้านวฒันธรรมผูไ้ทโคกโก่ง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.60) มีอายุระหว่าง  
30-40 ปี (ร้อยละ 29.80) มีอาชีพรับราชการ 
(ร้อยละ 36.50) และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 
15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 43.40) 
  5 .2  นั กท่ อ ง เท่ี ยว ท่ี ม า เท่ี ยว
หมู่บา้นวฒันธรรมผูไ้ทโคกโก่ง ส่วนใหญ่ไม่
เคยมาพักท่ีโฮมสเตยบ์้านโคกโก่ง (ร้อยละ 
86.70) ทราบข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ
โฮมสเตยบ์า้นโคกโก่ง จากการบอกเล่า (ร้อย
ละ 30.20) คิดว่าวิธีการประชาสัมพนัธ์ท่ีจะ
เขา้ถึงนักท่องเท่ียวคือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 
34.90) และเหตุผลของการมาท่องเท่ียวและ
พกัโฮมสเตยโ์คกโก่ง คือ มาพกัผอ่น (ร้อยละ 
30.61) 
  5 .3  นั กท่ อ ง เท่ี ยว ท่ี ม า เท่ี ยว
หมู่บา้นวฒันธรรมผูไ้ทโคกโก่ง ส่วนใหญ่คิด
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วา่บริการ 1 คืน 2 วนั อาหาร 2 ม้ือ พร้อมการ
แสดง ราคา 550 /คน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
สมเหตุสมผล (ร้อยละ 73.20) และคิดว่า
ค่าบริการ  1 คืน 2 วนั อาหาร 2 ม้ือ พร้อม
การแสดง ควรอยู่ในเกณฑ์550-799 บาท/คน
จ านวน 209 คน คิดเป็น (ร้อยละ 53.40) 
  5.4  นักท่ องเท่ี ยวมีความพึ ง
พอใจต่อการให้บริการการท่องเท่ียวหมู่บา้น
วฒันธรรมผูไ้ทบา้นโคกโก่ง โดยรวมและราย
ดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือจ าแนกเป็นราย
ด้านพบว่า 1) ด้านกิจกรรม นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการการท่องเท่ียว
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การตอ้นรับของ
ชุมชน การแสดงวฒันธรรมผูไ้ทและการตกั
บ าต รต อน เช้ า  2 )  ด้ าน ก าร ให้ บ ริ ก าร 
นั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว มี ค ว ามพึ งพ อ ใจ ต่ อ ก าร
ให้บริการการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ การตอ้นรับของชุมชนดว้ยความสุภาพ 
การตอ้นรับของชุมชนดว้ยความเป็นมิตร การ
แสดงออกถึงว ัฒนธรรมผู้ไท  และความ
สะดวกในการติดต่อมาใช้บริการ 3) ด้าน
บ้านพักโอมสเตย์ นักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการการท่องเท่ียวอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ปริมาณของอาหาร
รสชาติอาหารและความสะอาดของท่ีพัก  
และ  4 ) ด้ านการแสดงวัฒนธรรมผู้ไท 
นั กท่ อ ง เท่ี ยว  มี ค วามพึ งพ อใจ ต่ อก าร
ให้บ ริการการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก   
ท่ี สุ ด  ได้แ ก่  ก าร มี ส่ วน ร่วมของคน ใน    
ชุมชน ว ัฒนธรรมผู้ไท ท่ีได้พบเห็น และ  
ความสนุกสนานร่ืนเริง 

อภิปรายผล 
 การตลาดการท่องเท่ียววฒันธรรม    
ผูไ้ทโคกโก่ง  อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ด้านผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยว  คือ
บ า้นพกัโฮมเตย  ์เป็นการท่องเที ่ยวที ่ได้
สัมผสัวิถีชีวิตของชาวผูไ้ท และวฒันธรรม
อนั เก่าแก่ที ่สืบทอดกนัมา รวมทั้งแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติได้แก่ น ้าตกตาดยาว 
น ้าตกตาดสูง และเส้นทางการเดินป่า เป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  ดา้นราคาการท่องเท่ียว
คือค่าใช้จ่ายท่ี เกิดข้ึนเม่ือนักท่องเท่ียวมา 
ไดแ้ก่ ค่าท่ีพกั ค่าของท่ีระลึก เป็นการก าหนด
ราคาในระดับ ท่ี มีความ เหมาะสม ท่ีนัก 
ท่องเท่ียวยินดีจ่ายและสร้างความพึงพอใจ  
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย สถานท่ีตั้ งง่าย
และสะดวกต่อการเดินทาง ชุมชนสามารถให้
การต้อน รับนักท่ องเท่ี ยวได้ต าม เวลาท่ี
เหมาะสม มีสินค้าจ าหน่ายได้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเท่ียว ด้านการ
ส่ ง เส ริมก ารตล าด  ส่ื อ ใน ก ารโฆษณ า 
ประชาสัมพนัธ์ สามารถสร้างแรงดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวสนใจ และหน่วยงานภาครัฐให้
การสนบัสนุน  
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้มีขอ้เสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการตลาดการ
ท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมผูไ้ท
โคกโ ก่ ง  อ า เภ อ ก ุฉ ิน า ร า ยณ ์ จ งั ห ว ดั
กาฬสินธ์ุ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นกิจกรรม การเดินป่า ควรจดั
กลุ่มชาวบา้นท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือ
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ปราชญช์าวบา้น เป็นผูน้ าเท่ียว และฝึก อบรม
การเป็นมคัคุเทศก์ เพื่อให้สามารถน าเสนอ
เก่ียวกบัวฒันธรรมผูไ้ท หรือ สร้างมคัคุเทศน์
นอ้ย ในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์ในการ
ท่องเท่ียว 
 2. ด้านการให้บริการในการจองท่ี
พัก  ควรเพิ่ ม ช่องทางท่ีหลากหลาย  เช่น 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อขยายโอกาสการเพิ่มจ านวน
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในหมู่บา้นวฒันธรรม
ผูไ้ทโคกโก่งมากยิง่ข้ึน 

 3. ด้านบ้านพกัโฮมสเตย์ ควรให้
ความรู้และพัฒนาเจ้าบ้าน  เพื่อเป็นเจ้าท่ีดี 
รวมทั้ งค  านึงถึง ความสะอาดและคุณภาพ
ของอาหารท่ีจดับริการให้นักท่องเท่ียวให้มี
คุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อ
สุขาพ 

 4. ดา้นการแสดงวฒันธรรมผูไ้ท 
ควรฝึกอบรม และสร้างให้มีการสืบทอด
วฒันธรรมของชาวผูไ้ทให้กับรุ่นลูกหลาน
เก่ียวกับการแสดงหรือประเพณีต่างๆ เพื่อ
สร้างความสนุกสนาน และความประทบัใจ
ใหก้บันกัท่องเท่ียว 
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