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การตลาดอยางยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยว
Sustainability Marketing for Tourism

บทคัดยอ
 การเปล่ียนแปลงมุมมองทางการตลาดมุงไปสูการตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมในระยะยาว รวมถึงให
ความสนใจผลกระทบทางการตลาดตอสิ่งแวดลอม บทความน้ีจึงนําเสนอแนวความคิดของการตลาดอยางย่ังยืนและแนวความ
คดิสวนประสมการตลาดอยางยัง่ยนื ซึง่เปนการสงัเคราะหงานวจิยั โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของการตลาดอยางย่ังยืน 
โดยนําเสนอผลการศึกษาออกเปนสองประเด็น คือ 1) แนวความคิดของการตลาดอยางยั่งยืน ซ่ึงเก่ียวของกับการวางแผน การ
จดัองคการ การปฏิบตั ิและการควบคุมทรัพยากรและโปรแกรมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความจําเปนและความตองการของ
ผูบรโิภค ในขณะทีต่องคาํนงึถงึคณุลกัษณะทางดานสงัคมและสิง่แวดลอมเพือ่ใหเกดิการบรรลวุตัถปุระสงคขององคกร ประกอบ
ดวย 3 มิติ คือ ความอยูรอดทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม และการปกปองสิ่งแวดลอม และ 2) สวนประสมการตลาด
อยางยั่งยืนที่ประกอบดวยเครื่องมือทางการตลาด 10 ประการ (10P’s) คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  การ
สงเสริมการตลาด ผูมีสวนรวม สิ่งแวดลอมทางกายภาพ กระบวนการ แพ็คเกจทองเท่ียว การออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว 
และพันธมิตร

คําสําคัญ: การตลาด  การตลาดอยางย่ังยืน  สวนประสมการตลาด

Abstract
 The changing of marketing’s perspective in order to satisfy long-term consumers and social needs is 
also the concentration on marketing activities which affect the environments. Therefore, this paper presents 
the concepts that drive the marketing towards sustainability and sustainability marketing mix through research 
synthesis method. Research fi nding contains two points. Firstly, sustainability marketing consists of four 
factors that are planning, organizing, operating and controlling the resources and marketing campaigns to 
meet the demand of consumers. In the meantime, social and environment factors are concerned with the 
attainment of the organization milestones. According to fi rm perspectives, sustainability marketing comprises 
three dimensions which are economic viability, social equity, and environmental protection. Secondly, 
sustainability marketing mix (10P’s) comprises Product, Price, Place, Promotion, Participants, Physical evidence, 
Process, Packaging, Programming and Partnership.
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บทนํา
 ใน ค.ศ. 1987 สมัชชาโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา (World Commission on Environment 
and Development) ไดนําเสนอรายงานท่ีเรียกวา “Our 
Common Future” หรือที่รูจักกันวา The Brundtland 
Report มีแนวความคิดวา การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไมได
เกี่ยวของกับการบรรลุการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
สูงสุดเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังเกี่ยวของกับความเปน
ธรรมระหวางบุคคลและกลุม ซึ่งเปนความเสมอภาคของ
คนในยุคเดียวกัน (Intragenerational Equity) รวมทั้งความ
เปนธรรมระหวางคนในยุคปจจุบันและคนในอนาคต หรือ
เปนความเสมอภาคของคนในแตละรุน (Intergenerational 
Equity) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสนใจในผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําให
สิ่งแวดลอมมีความเส่ือมโทรมอยางรุนแรง และจะมีผลตอ
คนในอนาคตที่จะไมมีสิทธิ์ในการใชทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งท่ี
ทรพัยากรธรรมชาตจิะเปนพืน้ฐานในสวสัดิภาพทางเศรษฐกจิ 
(Economic Welfare) และคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ของคนในอนาคต ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ยั่งยืนไดนั้นจะตองตอบ
สนองความตองการในปจจบุนัโดยไมกระทบตอการตอบสนอง
ความตองการของคนในรุนตอไป (Garrod & Fyall, 1998;  
Hunter, 1997; World Commission on Environment 
and Development, 1987; Emery, 2012) 
 อุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมที่มีการ
ขยายตัวสูง มบีทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดที่สําคัญที่นํามา
ซึ่งเงินตราตางประเทศ เกิดการสรางงาน และกระจายความ
เจริญไปสูภูมิภาค โดยการตลาดการทองเที่ยวเปนวิธีปฏิบัติที่
ไดรบัการยอมรบัอยางกวางขวางทัง้องคกรภาครฐัและเอกชน 
(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) การเติบโตของการ
ตลาดการทองเที่ยวทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
แตกม็ผีลกระทบท่ีกอใหเกดิความเสียหายตอสิง่แวดลอมและ
วัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว (Gilmore & Simmons, 2007) 
 การตลาดโดยท่ัวไป (Traditional Marketing) เปน
แนวความคิดแคบท่ีมุงเนนกําไรสูงสุดและใหความสําคัญ
กับลูกคาเสมือนเปนพระราชา อยางไรก็ตาม Armstrong 
และ Kotler (2007) ไดใหความหมายของการตลาดที่
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและเปนสากลที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทางปรัชญาทางการตลาด โดยการตลาดใน
ปจจุบันนั้นใหความสําคัญกับความตองการที่สมดุลระหวาง
ผลกําไรของบริษัท ความพึงพอใจของลูกคา และการมุงเนน

เปาหมายในภาพรวมของความอยูดมีสีขุของสังคม (Society’s 
Wellbeing) ซึ่งเปนความหมายของการตลาดเพื่อสังคม 
(Societal Marketing Concept)  โดยสังคมที่กลาวถึงนั้น
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด ไดแก ผูลงทุนและ
ผูถือหุน พนักงาน และผูอยูอาศัยในชุมชนทองถ่ิน เปนตน 
ทําใหความหมายของการตลาดในปจจุบันใหความสนใจตอ
ความยั่งยืนและสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขันของ
ธุรกิจในระยะยาว ซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพยหลักและกอให
เกิดความเจริญรุงเรืองในอนาคต อยางไรก็ตามในการตลาด
การทองเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติเปนสินทรัพยหลักท่ีมีอยู
โดยทั่วไป โดยแนวความคิดและกระบวนการของการตลาด
สมัยใหมนั้นมีเปาหมายที่ครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทําให
ประเด็นหลักของการตลาดการทองเท่ียวในทศวรรษหนาจะ
พยายามรักษาสมดุลในความตองการสามดาน คือ เศรษฐกิจ 
(Economy) นิเวศวิทยา (Ecology) และความเสมอภาค 
(Equity) (Middleton & Hawkins, 1998)
 การพัฒนาของการตลาดในชวงครึ่งหลังของศตวรรษ
ที่ 20 ไดมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองทางการตลาดที่สําคัญ
สองมมุมอง มมุมองแรก คอื การท่ีตลาดอยูในภาวะอิม่ตวั และ
การเพิม่ขึน้ของการแขงขนัในตลาด นาํพาใหธรุกิจทาํการตลาด
อยางชัดแจง จงึเกิดแนวคิดลกูคาเปนศนูยกลาง (Customer-
Centered) หรือเรียกวาปรัชญาของความรูสึกและการ
ตอบสนอง (Sense and Respond Philosophy)  โดย
ความจําเปน และความตองการของลูกคากลายมาเปน
ศูนยกลางความสนใจของธุรกิจและเปนจุดเริ่มตนของ
นวตักรรมและการผลิต สวนการเปล่ียนแปลงมุมมองทางการ
ตลาดตอมา เกี่ยวของกับบทบาทของการตลาดในสังคม
ผูบริโภค ตั้งแตทศวรรษที่ 1960s เปนตนมา เกิดขอถกเถียง
เก่ียวกับผลกระทบของการตลาดตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ 
การจางงาน การศึกษา และสวัสดกิารข้ึน การตอบสนองความ
จาํเปนและความตองการของลูกคาอาจไมกอใหเกดิประโยชน
ตอสังคม (อาทิ ผลิตภัณฑบุหรี่ อาหารท่ีมีไขมันสูง) รวมท้ัง
ไมกอใหเกิดประโยชนแกผูบริโภค ดวยเหตุนี้ การตลาด
มหภาคจึงเปนสาขาวิชาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการกับปญหานี้ โดย
การตลาดมหภาคเปนมุมมองของการตลาดในภาพรวมเพ่ือ
บรรลเุปาหมายของสงัคม  นอกจากนี ้ตัง้แตทศวรรษที ่1970s 
แนวความคิดทางการตลาดหลายๆ แนวคิดไดเกิดขึ้น ซึ่งเปน
แนวคดิทางการตลาดท่ีอยูภายใตบรบิทสงัคมและส่ิงแวดลอม 
และจัดการกับปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ
การตลาด ไดแก การตลาดเกี่ยวของกับสังคม (Societal 
Marketing)  การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) 
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การตลาดเก่ียวกับนิเวศวิทยา (Ecological Marketing) 
การตลาดสีเขียว (Green Marketing)  การตลาดส่ิงแวดลอม 
(Environmental Marketing) และการตลาดอยางยั่งยืน 
(Sustainable Marketing) (Belz & Peattie, 2012)
  ความสัมพันธระหวางความย่ังยืนกับการตลาด ทําให
บริษัทตระหนักถึงบทบาทของความยั่งยืนเพิ่มขึ้น และมี
บทบาทเสมือนเปนองคประกอบหนึ่งในกลยุทธของธุรกิจ ซึ่ง
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดแนวความคิดการตลาดอยางย่ังยืน
ประกอบดวย การเพิ่มขึ้นของกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยว
กับสิ่งแวดลอมและสังคมที่จําเปนตองปฏิบัติตาม ความกังวล
เกี่ยวกับตนทุนและความปลอดภัยในทรัพยากรธรรมชาติ 
การตระหนักที่มากข้ึนของสาธารณชนและผูถือหุนตอความ
สําคัญของการลงทุนทางการเงินและความรับผิดชอบตอ
สังคม การเพ่ิมขึ้นของการรายงานขาวในกิจกรรมของกลุม
กดดัน (Pressure Groups) ที่มีการตอตานองคกร และ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและคุณคาของสังคมภายในสังคม
ทุนนิยมสมัยใหม อยางไรก็ตาม สิ่งที่มีความชัดเจนอยางหนึ่ง
ของความสัมพนัธระหวางการตลาดและความย่ังยนืคอื การท่ี
บริษัทใหความสําคัญตอคํามั่นสัญญาที่ไปสูความความยั่งยืน
จะชวยใหบริษัทนั้นเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน และชวย
เพิ่มชื่อเสียงใหแกองคกรและตราสินคาได ในอีกมุมหนึ่ง
การตลาดมีบทบาทในการทําความเขาใจและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค รวมท้ังมีอิทธิพลตอทัศนคติและ
ความเช่ือของผูบริโภค ซึ่งเปนที่ยอมรับวาการตลาดเปน
บทบาทที่สําคัญตอผูบริโภคเสมือนเปนผูตัดสินใจ (Decision 
Markers)  ในการเคล่ือนไปสูความย่ังยืน (Jones, Clarke-
Hill, Comfort, & Hiller, 2008)  นอกจากนี้ Belz และ 
Peattie (2012)  กลาววา การตลาดอยางย่ังยืนเปนการ
ตลาดทีส่รางสรรคตลอดกาล (forever) ในการนาํเสนอการแก
ปญหาเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย  ประกอบดวย 
1) การมุงเนนดานนิเวศวิทยา (Ecologically Oriented) ซึ่ง
หมายถึงการคํานึงถึงขอจํากัดดานนิเวศวิทยาของโลกและ
คนหาวิธีการตอบสนองความจําเปนของมนุษยที่ไมกอใหเกิด
การสูญเสียของระบบนิเวศ  2) สามารถปฏิบัติได (Viable) 
กลาวคือ การตลาดอยางยั่งยืนตองเปนเทคนิคที่มีความ
เปนไปไดและเขาไดกับมุมมองในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
3) จริยธรรม (Ethical) หมายถึง การสงเสริมความยุติธรรม
และความเสมอภาคของสังคม หรืออยางนอยเปนการ
หลีกเล่ียงการกระทําที่กอใหเกิดความไมยุติธรรม และ 
4) อยูบนพื้นฐานของความสัมพันธ (Relationship-Based) 

ซึง่เปล่ียนมุมมองการตลาดในลักษณะของการแลกเปล่ียนทาง
เศรษฐกิจไปสูมุมมองของการตลาดท่ีเปนเสมือนการจัดการ
ความสัมพันธระหวางธุรกิจ ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
สําคัญ ดวยเหตุนี้บทความน้ีจึงมุงหมายอธิบายแนวความคิด
การตลาดอยางยั่งยืน และนําเสนอแนวความคิดสวนประสม
การตลาดอยางยั่งยืน ซึ่งเปนแนวความคิดและเครื่องมือ
ทางการตลาดท่ีสะทอนความย่ังยนืของธุรกิจ ทัง้ยงัสอดคลอง
กับปรัชญาทางการตลาดในปจจุบัน

วิธีการศึกษา
 บทความน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรม (Literature 
Review) โดยใชการสังเคราะหงานวิจยั (Research Synthesis) 
ซึง่เปนการสังเคราะหแบบพรรณนา (Narration) และใชขอมลู
ทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดใชฐาน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการคนหาขอมูล 4 ฐานขอมูล คือ 
ABI/Inform Complete Business Source Complete 
Emerald Management E-journal และ Science Direct 
คําสําคัญในการคนหาวรรณกรรมคือ “Sustainability 
Marketing” และ “Sustainable Marketing” ซึ่งมีการ
คดักรองเอกสารดังนี ้ ขัน้ตอนแรกเปนการคัดเลือกวรรณกรรม
ในข้ันแรก (Primary Screening) ผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑ
การคดัเขาและคดัออก (Inclusion and Exclusion Criteria) 
เพื่อใหไดวรรณกรรมที่มีบริบทในเรื่องของการตลาดอยาง
ยั่งยืนและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย รวมถึง
ตัดวรรณกรรมท่ีไมเก่ียวของออก โดยเกณฑในการคัดเขา 
คือ วรรณกรรมตองเปนงานภาษาอังกฤษและตีพิมพระหวาง
ป ค.ศ. 2000-2013 สวนเกณฑในการคัดออกคือวรรณกรรม
นั้นไมมีบริบทที่เกี่ยวของกับการตลาดอยางยั่งยืนและไมใช
วรรณกรรมฉบับเต็ม
 ตอมาเปนการคัดเลือกขั้นที่สอง (Secondary 
Screening)  โดยการอานช่ือเร่ืองและบทคัดยอท่ีสามารถตอบ
วัตถุประสงคของการวิจัยไดและตัดวรรณกรรมท่ีสืบคนซําใน
ฐานขอมูลท้ิงไป ทําใหผูวิจัยมีวรรณกรรมในการสังเคราะห
จํานวน 12 เรื่อง  นอกจากน้ี ผูวิจัยยังใชหนังสือภาษาอังกฤษ
ที่เก่ียวของกับการตลาดอยางยั่งยืน การตลาด และการตลาด
การบริการและการทองเท่ียว มาประกอบในการสังเคราะห
วรรณกรรม จํานวน 10 เลม โดยผูวิจัยสังเคราะหขอมูล
โดยอาศัยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  โดย
การตีความสรางขอสรุปโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงอุปนัย 
(Inductive Method) 
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ผลการศึกษา 
 แนวความคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable 
Tourism Concept)
 การพัฒนาอยางย่ังยนื (Sustainable Development) 
เปนการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการในปจจุบัน โดยไม
ลดทอนความสามารถของคนรุนตอไปในการตอบสนองความ
ตองการของตนเอง (World Commission on Environment 
and Development, 1987) แนวความคิดของความย่ังยืน
นั้นมีความสําคัญ เนื่องจากเปนประเด็นที่มีความเก่ียวของ
กับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 
สังคม (Society) และเศรษฐกิจ (Economy) ที่พึ่งพาอาศยั
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ความยั่งยืนเปนแนวความคิดที่
บริษัท ภาครัฐ และกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมควรมีความเห็น
ที่ตรงกัน ซึ่งกอใหเกิดโอกาสในการเปนหุนสวนและการ
รวมมือกันทํางาน  อยางไรก็ตาม แนวความคิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนเปนมุมมองระดับโลก และประเด็นที่ยอมรับมากที่สุด
คือ ปญหาสิ่งแวดลอม โดยสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมน้ันเปน
เครื่องบงชี้ถึงระบบการผลิตและการบริโภคที่ไมยั่งยืนของ
มนุษย  นอกจากน้ี แนวความคิดการพัฒนาอยางย่ังยืนยังนํา
มาใชเปนเปาหมายเชิงกลยุทธในภาครัฐและองคกรสวนใหญ
ทั่วโลกดวย (Peattie, 2001)  ทั้งนี้ เปาหมายของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้ังประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลัง
พัฒนานั้นตองอยูภายใตความยั่งยืน แผนการมุงเนนตลาด
หรือการวางแผนจากสวนกลางจะตองมีสวนรวมและ
สอดคลองกับแนวความคิดพื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
รวมถึงมีการกําหนดกรอบกลยุทธเพื่อใหบรรลุผล (World 
Commission on Environment and Development, 
1987) 
 ในป ค.ศ. 2003  โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Programme) ไดเผยแพร
รายงานการประชมุ แผนปฏบิตักิารการทองเทีย่วและทองถิน่ 
21 (Tourism and Local Agenda 21: The Role of Local 
Authorities in Sustainable Tourism)  ซึ่งในรายงานน้ี
กลาวถงึการใหความหมายการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยัง่ยนื 
(Sustainable Tourism Development)  โดยองคการการคา
โลก (World Trade Organization: WTO)  วา การพฒันาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนการตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวและคนในพื้นที่ในปจจุบัน โดยการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืนจะปองกันการทําลายทรัพยากรการ
ทองเที่ยว (Tourist Resources) และชวยเสริมสรางโอกาส
ในการใชทรัพยากรการทองเที่ยวไดในอนาคต นอกจากนี้ 

การทองเท่ียวอยางย่ังยืนควรถูกพิจารณาวาเปนเคร่ืองมือ
ที่ชวยพัฒนาคุณภาพในการดํารงชีวิตของชุมชนทองถิ่น
ผานการวางแผนกลยุทธที่ดี เพื่อความอยูรอดในระยะยาว 
การทองเท่ียวอยางย่ังยืนยังใหโอกาสแกชุมชนในการเรียนรู
จากการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว ซึ่งจากกระบวนการ
เรียนรูนี้ ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการรักษา
และปองกันสิ่งแวดลอมในชุมชนได (Toatong, 2004) 
กลาวไดวา การทองเทีย่วอยางยัง่ยนื (Sustainable Tourism) 
เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบสนอง
ความตองการของนักทองเท่ียวพรอมท้ังกอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในระยะยาว โดยเก่ียวพันกับ
มุมมองดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และเศรษฐกิจ 
 หลักการพื้นฐานของการทองเที่ยวอยางยั่ งยืน 
10 ประการ ซึ่งเผยแพรโดย Tourism Concern และ 
Worldwide Fund for Nature (WWF) (Garrod & Fyall, 
1998) มีดังนี้ 
 1. การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Using Resources 
Sustainably) เปนการรักษาและการใชทรัพยากร ซึ่ง
ทรพัยากรประกอบดวย ธรรมชาติ สงัคม และวัฒนธรรม และ
เปนการตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรในระยะยาว 
 2. การลดการบริโภคที่มากเกินไป และการลดขยะ 
(Reducing Over-consumption and Waste) ซึ่งเปนการ
หลกีเล่ียงตนทนุในการคืนสภาพในระยะยาวใหกบัสิง่แวดลอม
ที่เสียหาย และการสงเสริมคุณภาพของการทองเท่ียว 
 3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining 
Diversity) การรักษาและสงเสริมความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม เปนสิ่งท่ีสําคัญของการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการสรางพื้นฐาน
ทางธรรมชาติทีค่นืสภาพเดิมใหแกอตุสาหกรรมการทองเท่ียว 
 4. การบูรณาการการทองเที่ยวกับการวางแผน 
(Integrating Tourism into Planning) ตองมีการบูรณาการ 
การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเขาสูกรอบของการวางแผนกลยุทธ
ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น และดําเนินการประเมิน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพของการ
ทองเท่ียวในระยะยาว 
 5. การสนับสนุนเศรษฐกิจทองถ่ิน (Supporting 
Local Economies) การทองเท่ียวจะชวยสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชนในขอบเขตท่ีกวาง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจนั้นกอใหเกิดตนทุนดานสิ่งแวดลอมและรายได ซึ่ง
ปกปองเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
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 6. การมสีวนรวมของชมุชนทองถิน่ (Involving Local 
Communities) การมีสวนรวมทั้งหมดของชุมชนทองถ่ิน
ในภาคการทองเที่ยวไมเพียงแตเปนประโยชนแกชุมชนและ
สิ่งแวดลอมเทานั้น แตเปนการพัฒนาคุณภาพประสบการณ
ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวดวย 
 7. การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียและ
สาธารณชน (Consulting Stakeholders and The Publics) 
การปรึกษาหารือระหวางอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
ชุมชนทองถิ่น องคกรและสถาบันที่เกี่ยวของ เปนสิ่งท่ีจําเปน
หากตองมีการทํางานรวมกันและเปนการแกไขความขัดแยง
ของผลประโยชน 
 8. การฝกอบรมพนักงาน (Training Staff) การฝก- 
อบรมพนักงานเปนการบูรณาการของการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืนไปสูการปฎิบัติ ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรในทองถ่ิน
จากทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยว 
 9. ทําการตลาดการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบ 
(Marketing Tourism Responsibly)  การตลาดตองรับผิดชอบ
ตอการทองเท่ียว  โดยการใหขอมูลขาวสารท่ีเพ่ิมความเอาใจใส
ตอสิ่งแวดลอมดานธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มความพึงพอใจใหกับ
นักทองเที่ยว
 10. การดําเนินการวิจัย (Undertaking Research) 
การวิจัยและประเมินผลอยางตอเนื่องโดยการเก็บขอมูล
และวิเคราะหขอมูลที่จําเปนจะชวยแกปญหาและกอใหเกิด
ประโยชนแกแหลงทองเทีย่ว อตุสาหกรรมการทองเท่ียว และ
นักทองเที่ยว 
 อยางไรก็ตาม การทองเท่ียวอยางย่ังยืนไดกลายเปน 
สญัลักษณทีป่ระกอบดวยหลกัการ การกาํหนดนโยบาย และวธิี
การจดัการ เสมอืนเปนเสนทางสําหรบัการพัฒนาการทองเท่ียว
ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 
(Hunter, 1997) โดยแนวความคิดการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนนั้นจะตองตอบสนองความตองการดังตอไปน้ี 
(United Nations Environment Programme, 2003) 
 1. ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourist Resources) 
ประกอบดวย ธรรมชาติ ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม และอื่นๆ 
ซึ่งจะตองไดรับการอนุรักษเพื่อใหใชไดในอนาคต ในขณะที่
กอใหเกิดประโยชนตอสังคมในปจจุบัน 
 2. การวางแผนและการจัดการในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว (The Planning and  Management of Tourist 
Development) วิธีการวางแผนและการจัดการการพัฒนา

การทองเที่ยวจะตองไมชักนําใหเกิดปญหาดานนิเวศวิทยา 
หรอืปญหาดานสังคม  วฒัธรรม (Social-Culture Problems) 
ในแหลงทองเท่ียว
 3. คณุภาพโดยรวมของสิง่แวดลอมในแหลงทองเทีย่ว 
(The Overall Quality of The Environment in The
Tourist Region) สิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวจะตองไดรับ
การปกปองและพัฒนา 
 4. ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว (The Level 
of Tourist Satisfaction) การรักษาระดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวจะทําใหแหลงทองเที่ยวดึงดูดนักทองเที่ยวให
เขามาเที่ยว ซึ่งเปนการรักษาศักยภาพในการทองเท่ียวของ
แหลงทองเท่ียว
 5. การทองเท่ียวจะตองกอใหเกิดประโยชนในวงกวาง
ตอสมาชิกในสังคม
 ดังนั้น จะเห็นไดวาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมุงเนน
การกระทําของทองถิ่น เพราะขอเท็จจริงของการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนคือ การพัฒนาอยางยั่งยืนในชุมชนทองถิ่น โดย
มีผลกระทบท่ีสําคัญของการทองเท่ียวตอแหลงทองเที่ยวใน
ทองถ่ิน คือการเปนแหลงจางงานและเปนที่มาของรายได
ใหแกประชาชนในทองถ่ินนั้น ในอีกดานหนึ่ง การทองเท่ียว
สามารถสรางอปุสรรคตอโครงสรางทางสงัคม (Social Fabric) 
ธรรมชาติ (Natural) และส่ิงตกทอดทางวัฒนธรรม (Cultural 
Heritage) ซึ่งเปนสิ่งที่คนในทองถิ่นจะตองพึ่งพาอาศัย แต
หากมีการวางแผนและจัดการการทองเท่ียวที่ดีก็จะทําใหเกิด
การรักษาโครงสรางทางสังคม ธรรมชาติ และสิ่งตกทอดทาง
วัฒนธรรมได เชน การออกกฎระเบียบในการควบคุมการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในแหลงทองเท่ียว การวางแผนจัดการขยะและของเสียจาก
แหลงทองเที่ยวและที่พักอยางเปนระบบ การปองกันความ
เสียหายของส่ิงปลูกสรางทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการเขาไป
เยี่ยมชมของนักทองเท่ียว โดยการสรางความรูความเขาใจแก
นกัทองเทีย่วกอนการเขาไปเยีย่มชม เปนตน  (United Nations
Environment Programme, 2003)  อยางไรกต็าม เมือ่กลาว
ถึงความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
นั้น Harris และ Leiper (1995)  ไดกลาวถึงความหมายของ
การทองเท่ียววา หมายถึงการเดินทางโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การพักผอน โดยส่ิงสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวน้ัน
ขึ้นอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสราง และคุณลักษณะ
ดานสังคมวัฒนธรรมในชุมชน การพัฒนาทรัพยากรเหลานี้
ใหยั่งยืนไดนั้น ตองมีการจัดการท่ีสามารถบรรลุเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจ และตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 
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ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นตองรักษาความม่ันคงทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งรักษาและสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ  และ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการบรรลุเปาหมายน้ีไดตอง
ใชวิธีการแบบองครวมในกระบวนการจัดการการทองเท่ียว
ในภูมิภาคทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  อาทิ การวาง
เปาหมายการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยนืรวมกันระหวาง
ภาครัฐ ชุมชนทองถิ่น และธุรกิจการทองเที่ยว เปนตน 
นอกจากนัน้ ในการพฒันาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนืนัน้  ธรุกจิ
การทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวจะตองตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวท้ังในปจจุบันและอนาคต โดย
มุมมองของการตลาดการอยางย่ังยืนจะสนับสนุนใหธุรกิจ
การทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวสามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวไดในระยะยาว  โดยการสรางเคร่ืองมือ
ทางการตลาดอยางย่ังยืนที่ตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ  การมีกลยุทธที่การ
สงเสริมการปกปองและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การใหความสําคัญกับผลประโยชนของสังคมหรือชุมชนใน
แหลงทองเที่ยวดวย
 
แนวคิดของการตลาดอยางยั่งยืน (Sustainability 
Marketing)
 การเกิดขึ้นของการตลาดอยางย่ังยืน ไดเริ่มตั้งแตชวง
ทศวรรษ 1970 แนวความคิดการตลาดหลายแนวความคิด
ที่เกิดขึ้นซ่ึงเกี่ยวของกับประเด็นดานนิเวศวิทยาและสังคม
ประกอบดวย
  1. การตลาดเก่ียวกับสังคม (Societal Marketing) 
เปนการนาํประเดน็ทางสังคมมาเปนเคร่ืองมอืในการออกแบบ       
กลยุทธการตลาด โดยมุงหวังใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑของ
องคกร การตลาดเกี่ยวกับสังคมนําเสนอจุดตัดของมุมมอง
3 ประการ  กลาวคือ เปาหมายขององคกร (Organizational 
Goals)  เปาหมายของผูบริโภค (Consumer Goals)  และ
เปาหมายที่เกี่ยวกับสังคม (Societal Goals) ที่นําไปสูโอกาส
และความสําเร็จในระยะยาวของการตลาด โดยสมมติฐาน
ของการตลาดเก่ียวกับสังคมน้ันเปนความพึงพอใจจากการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาปจเจกบุคคล ซึ่งเปน
ผลประโยชนระยะยาวตอสวัสดิภาพของผูบริโภคและสังคม 
อาทิ รองเทาที่มีราคาสูง มักมีรูปแบบที่ทันสมัยและดีตอ
สุขภาพเทาของผูใสซึ่งจะเปนประโยชนในระยะยาว การใช
รถยนตระบบไฟฟาซ่ึงลดการทําลายส่ิงแวดลอม เปนตน (Belz 
& Peattie, 2012)

 2. การตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) เปนการ
ประยุกตใชหลักการ แนวความคิด และเคร่ืองมือทางการ
ตลาด โดยการออกแบบ วางแผน ปฏบิตั ิควบคุมและประเมิน
โปรแกรมการตลาดท่ีถูกออกแบบใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของปจเจกบุคคลเพ่ือพัฒนาความผาสุกของบุคคล หรือของ
สงัคม โดยครอบคลมุถงึการพจิารณาในการวางแผนผลติภณัฑ 
การต้ังราคา การติดตอสือ่สาร การกระจายสินคา และการวิจยั
การตลาด ซึง่การตลาดเพือ่สงัคมมกัเกีย่วของกับประเดน็ของ
การตลาดมหภาค (Macromarketing Issues) โดยโปรแกรม
ของการตลาดเพ่ือสังคมมักวางแผนและปฏิบัติโดยองคกร
ใดองคกรหน่ึงท่ีมุงเนนศึกษาและปญหาเฉพาะดาน (Belz 
& Peattie, 2012; Dinan & Sargeant, 2000; Kotler & 
Zaltman, 1971) เชน การรณรงคของการตลาดเพ่ือสังคม 
การลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การลด
การบริโภคที่เกินความจําเปน และการลดการมีเพศสัมพันธ
ที่ไมปลอดภัย เปนตน 
 3. การตลาดเกี่ยวกับนิเวศวิทยา (Ecological
Marketing) ถูกพัฒนาขึ้นในชวงป ค.ศ. 1970 โดยเนน
ผลกระทบทางบวกและทางลบของการตลาดตอสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการตลาดที่ชวย
สนับสนุนการลดและปองกันปญหาของส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
การลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และการ
ลดการสรางมลภาวะจากการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ 
ซึ่งการตลาดเก่ียวกับนิเวศวิทยาน้ันมุงเนนไปยังผูผลิตที่ผลิต
สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Belz & Peattie, 2012; 
Kumar, Rahman, Kazmi, & Goyal, 2012)  โดยสวนประสม
ทางการตลาดเก่ียวกบันเิวศวิทยาจะอยูในรปูแบบของนโยบาย
ดานผลิตภัณฑ ซึ่งหยิบยกปญหาของการใชทรัพยากรและ
การบริโภคพลังงานอยางระมัดระวัง รวมถึงจํานวนและ
ประเภทของบรรจุภัณฑที่ใช ทําใหเกิดการนําผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑมาใชใหม การสงเสริมการตลาดในแนวความคิดนี้
ยังมีความคลุมเครือในบางประเด็น เนื่องจากไมไดกระตุนให
เกิดความตองการซ้ือ แตในอีกดานหน่ึงผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น
ภายใตแนวความคิดนี้จะเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงซ่ึงจะ
กอใหเกิดประโยชนตอการรักษาส่ิงแวดลอม  อยางไรก็ตาม 
การตลาดเกีย่วกบันเิวศวทิยามขีอบเขตทีจ่าํกดัในอตุสาหกรรม
ที่เปนอันตรายไดแก อุตสาหกรรมนํามัน อุตสาหกรรมเคมี 
และอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งบริษัทสวนใหญยังคงมองปญหา
สิ่งแวดลอมเหมือนการบีบบังคับและเปนตนทุน รวมถึง
เปนการปฏบิตัติามกฎขอบังคบัมากกวาการคาํนงึถงึผูบรโิภค
หรือสิ่งแวดลอม (Belz & Peattie, 2012) 
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 4. การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และการ
ตลาดเพือ่สิง่แวดลอม (Environment Marketing) ในชวงหลงั
ของชวงป ค.ศ. 1980 การมีจิตสํานึกและความกระตือรือรน
ของผูบริโภคที่ใสใจในสิ่งแวดลอม (Green Consumer) 
ไดปรากฏขึ้นในยุโรปตะวันตกและอเมริกาตอนเหนือ ซึ่ง
สิง่แวดลอมกลายมาเปนปจจยัในการแขงขนั โดยแนวความคดิ
ของการตลาดสีเขยีวหรือการตลาดเพ่ือสิง่แวดลอมเปนกลยทุธ
ทีถ่กูพฒันาใหมุงเนนไปยงักลุมเปาหมายซ่ึงเปนผูบรโิภคท่ีใสใจ
ตอสิง่แวดลอมซ่ึงยนิดีทีซ่ือ้สนิคาในราคาสูงสาํหรับผลติภณัฑที่
เปนมติรกบัสิง่แวดลอม สมมติฐานของแนวความคดิการตลาด
สีเขียวน้ัน มองวาผูผลิตจะไดรับแรงผลักดันใหผลิตสินคาท่ี
ใสใจตอสิ่งแวดลอมจากความตองการซื้อของผูบริโภค (Belz
& Peattie, 2012; Jamrozy, 2007)  อยางไรก็ตาม การ
ตลาดสีเขียวเปนกระบวนการท่ีมีพื้นฐานมาจากอิทธิพล
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งกระบวนการและการจัดการอยาง
รับผิดชอบขององคกรจะเติมเต็มความตองการใหแกผูมี
สวนไดสวนเสียโดยไมมีผลกระทบตอความผาสุกของมนุษย
และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ (Kumar, Rahman, Kazmi, & 
Goyal, 2012)  ปญหาที่เกิดขึ้นของการตลาดสีเขียว คือ ผูที่
ตองการซ้ือผลิตภัณฑสีเขียว (Green Product) ที่ระดับราคา
สงูอาจมนีอย เน่ืองจากรายงานของการศกึษาเกีย่วกบัผูบรโิภค
พบวา ผูบริโภคมีความตองการและจิตสํานึกในการซื้อสินคา
ที่รักษาส่ิงแวดลอม แตในพฤติกรรมการซ้ือที่แทจริงกลับซื้อ
สินคาทั่วไปซึ่งมีราคาถูกกวา ทําใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจ
ที่พยายามผลิตสินคาใสใจตอสิ่งแวดลอม (Belz & Peattie, 
2012) โดยผูบริโภคที่มีทัศนคติเชิงบวกตอความยั่งยืน หรือ
สนิคาสีเขยีว กลบัมีพฤติกรรมการซ้ือสนิคาสเีขยีวท่ีเกดิขึน้จริง
ในระดับตํา (Prothero et al., 2011)  
 5. การตลาดอยางย่ังยนื (Sustainability Marketing) 
การตลาดอยาง ย่ังยืนมุ งหมายสรางคุณคาของลูกคา 

(Customer Value) คณุคาของสงัคม (Social Value)  คณุคา
ของนเิวศวทิยา (Ecological Value) โดยการพฒันาผลติภณัฑ
ที่ยั่งยืนเพื่อสงมอบคุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา ประกอบ
ดวย ออกแบบราคา การกระจายสินคา และการสงเสริมการ
ตลาดไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งจะตองบูรณาการสังคม
และนิเวศวิทยาเขาไปยังกระบวนการทางการตลาดทั้งหมด 
(Belz, 2006) ซึง่การตลาดอยางย่ังยนืเปนการวางแผน การจัด
องคการ การปฏิบัติ และการควบคุมทรัพยากรและโปรแกรม
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการ
ของผูบรโิภค ในขณะทีต่องคาํนงึถงึคณุลกัษณะทางดานสงัคม
และส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
หรืออาจกลาวไดวา การตลาดอยางยั่งยืน เปนการสรางและ
รักษาความสัมพันธอยางยั่งยืนกับลูกคา สังคม และธรรมชาติ 
(Belz & Peattie, 2012)  นอกจากน้ี Fuller (1999) ไดให
ความเห็นถึงบรรทัดฐานของการตลาดอยางยั่งยืน 3 ประการ 
คือ 1) ตองตอบสนองความตองการของลูกคา 2) ตองบรรลุ
เปาหมายขององคกร และ 3) เปนกระบวนการของการตลาด
ที่อยูรวมกับระบบนิเวศได ซึ่งแนวความคิดของความยั่งยืน
ประกอบดวย 3 มิติคือ สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดย
ทั้งสามมิตินี้มีความเกี่ยวของกันและพึ่งพาอาศัยกัน กลาวคือ 
ความอยูดีมีสุขของมนุษยเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นข้ึนอยูกับระบบธรรมชาติ (Martin 
& Schouten, 2012) 
 Jamrozy (2007) ไดนําเสนอ โมเดลการตลาดอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Marketing) หรือโมเดลองคประกอบ
สามประการ (The Triangular Model)  ประกอบดวยมิติ
ของความยั่งยืน 3 ดาน คือ ดานความอยูรอดทางเศรษฐกิจ 
(Economic Viability)  ความเสมอภาคทางสังคม (Social 
Equity)  การปกปองสิ่งแวดลอม (Environmental
Protection) (ภาพที่ 1)
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ภาพท่ี 1 โมเดลการตลาดอยางย่ังยืน (Sustainable Marketing Model)
ที่มา: Jamrozy (2007) 

 5.1 มิติดานเศรษฐกิจ การมีเศรษฐกิจแบบย่ังยืนนั้น
จะตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของมนุษย (Human Welfare) ซึ่ง
หมายถงึ ความสามารถอยางตอเน่ืองของระบบเศรษฐกจิเพือ่
สนองความจําเปนของมนุษยทัง้หมด เศรษฐกิจโลกเปนระบบ
ที่มีผลกระทบที่ใหญที่สุดตอสังคมและสิ่งแวดลอม ประชากร
ของโลกข้ึนอยูกับระบบเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจขึ้นอยูกับ
ผลิตภาพของมนุษย  ซึง่ลวนเปนสิง่ทีม่นษุยตองการ (Martin & 
Schouten, 2012)  แตโดยทั่วไป การตลาดท่ีมุงเนนผูบริโภค
จะอยูภายใตกระบวนทศันทางเศรษฐกจิซึง่เปนการสนบัสนนุ
ความไมยัง่ยนื เนือ่งจากเปนการมุงเนนทีผ่ลกาํไรทางเศรษฐกจิ
เทานั้น การมุงเนนแคมิติเดียวในโมเดลกอใหเกิดขอจํากัด
ในศักยภาพของการตลาด กระบวนการทางการตลาดแบบ
ดั้งเดิมที่มุงเนนแคเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว จะเกิดขอจํากัด 
เนื่องจากขาดการตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สวัสดิภาพของมนุษย (Belz & Peattie, 2012; Jamrozy, 
2007)

 5.2 มิติดานสังคม ในหลักการของการพัฒนาอยาง
ยัง่ยนืตองการแกปญหาความยากจนซึง่มคีวามจาํเปนอยางยิง่
ในประเทศทีก่าํลงัพฒันา รวมทัง้การตอตานความยากจนและ
ความไมเสมอภาคทางสังคม ดงันัน้ มติดิานสงัคมจงึตองคาํนงึ
ถึงความเสมอภาคทางสังคม โดยเปนการพิจารณาผลกระทบ
ของกระบวนการตลาดตอชุมชนและความรับผดิชอบตอสงัคม
ของธรุกจิ (Jamrozy,  2007; Grundey, 2008)  อยางไรกต็าม 
สําหรับมิติดานสังคมท่ียั่งยืนนั้น สังคมตองมีศักยภาพอยาง
ตอเน่ืองในการใหความเปนอยูทีด่แีกสมาชิกของสังคม สงัคมท่ี
ประสบความสําเรจ็จะใหสวสัดกิารเก่ียวกบัสขุภาพและความ
เปนอยูที่ดีแกสมาชิก (Martin & Schouten, 2012)  
 5.3 มติดิานสิง่แวดลอม เปนมติทิีคํ่านงึถงึการปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีความใกลเคียงกับ
มุมมองของการมีชีวิตโดยใชธรรมชาติ เปนศูนยกลาง 
(Ecological Biocentric)  ในระบบการมีชีวิต (Living Systems) 
ซ่ึงเปนการบูรณาการระบบมนุษยและระบบอ่ืนๆ ไปสูเครือขาย

 

 

 
 
 
 

  
มิติดานส่ิงแวดลอม

 - ปรัชญา: การมีชีวิตโดยใชธรรมชาติ
  เปนศูนยกลาง (Biocentric/Ecocentric)
 - มุงเนนการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม   
  (Environmental Marketing)
 - ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 - เปาหมาย: สิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ 

  และมีคุณภาพ

 - การแลกเปล่ียน: ความเก่ียวของที่มี

  ผลประโยชนรวมกันระหวางการใช

  และการปกปองสิ่งแวดลอม

มิติดานสังคม
  - ปรัชญา: ความยุติธรรมของสังคม (Social Justice)
  - การมุงเนนการตลาดเก่ียวกับสังคม (Societal Market Orientation)
  - ผลิตภัณฑที่จําเปนหรือผลิตภัณฑที่ดีตอสังคม
  - เปาหมาย: เพื่อผลประโยชนตอสังคม และความเสมอภาค

มิติดานเศรษฐกิจ
 - ปรัชญา: การมองมนุษยเปนศูนยกลาง
  ของจักรวาล (Anthropocentric)
 - การมุงเนนผูบริโภคหรือการตลาดสีเขียว  
  (Consumer/Green Market Orientation)
 - มุงเนนกลุมเปาหมายในผลิตภัณฑ (สีเขียว)

 - เปาหมาย: สรางความพึงพอใจสําหรับลูกคา 

  และองคกร

 - การแลกเปล่ียน: ผลิตภัณฑเพื่อผลกําไร

การตลาดอยางยั่งยืน
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ของความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมความแข็งแกรงของสิ่งแวดลอมท่ีอยูบนพื้นฐาน
ของการปองกันทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การตลาดจะสงเสริมการอนุรักษและพฤติกรรมการรักษาส่ิงแวดลอม
เสมือนเปนใหสวนหนึ่งของระบบการมีชีวิต (Jamrozy, 2007) นอกจากน้ี ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนผลมาจาก
ความตองการของมนุษยที่เพ่ิมขึ้นทําใหขาดแคลนทรัพยากร และสรางมลพิษท่ีเกิดจากการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย
สูการใชชีวิตแบบมั่งคั่ง ในอีกดานหน่ึง ความยากจนก็กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมไดเชนเดียวกัน กลาวคือ ผูคนที่ยากจน
และหิวโหยจะทําลายส่ิงแวดลอมอยางรวดเร็วเพ่ือความอยูรอดของพวกเขา โดยการตัดตนไม การใชที่ดินมากเกินไป รวมถึง
การเพิ่มจํานวนประชากรจนเปนชุมชนแออัด เปนตน  การสะสมของปญหาท่ีเกิดขึ้นนี้ทําใหความยากจนยังคงมีอยูจนถึงทุก
วันน้ีและยังเปนปญหาที่สําคัญของโลก ซึ่งการมีสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนไดนั้น  มนุษยจําเปนตองรักษาระบบนิเวศและกลไกของ
ธรรมชาติเพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตได (Martin & Schouten, 2012)  
 ดังนั้น จะเห็นไดวามุมมองทุกมิติของการตลาดอยางยั่งยืนมีความเช่ือมโยงกันปญหาสังคมทําใหสิ่งแวดลอม
แยลง และปญหาสิ่งแวดลอมก็ทําใหปญหาสังคมรุนแรงขึ้น เชนเดียวกัน ในขณะที่การทําลายสิ่งแวดลอมนําไปสูปญหาของ
มนุษยชาติโดยตรง ไดแก การขาดแคลนอาหารและการเกิดโรค ในขณะท่ีปญหาของสังคมและส่ิงแวดลอมยอมสงผลตอ
ผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของมนุษย 

สวนประสมการตลาดอยางยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยว (Sustainability Marketing Mix for Tourism)
 สวนประสมการตลาดเปนเครือ่งมอืทีน่กัการตลาดใชเพือ่ใหเกดิอทิธพิลตอความตองการซือ้ (Bowie & Buttle, 2011) 
ในการน้ี สวนประสมการตลาดอยางย่ังยืนควรสะทอนความใสใจตอสิ่งแวดลอมและความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียของ
ธุรกิจดวย  ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือ 10 ประการ (10 P’s)  ดังนี้

ภาพท่ี 2 สวนประสมการตลาดอยางย่ังยืน
ที่มา: Pomering, Noble, และ Johnson (2011)

ผลิตภัณฑ

พันธมิตร ราคา

การออกแบบ
กิจกรรม

การทองเที่ยว สวนประสม
การตลาด
อยางยั่งยืน

ชองทาง
การจัดจําหนาย

ผูมีสวนรวม

กระบวนการ

แพ็กเก็จทองเที่ยว

สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ
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 1. ผลิตภัณฑ  (Product)  เปน ส่ิง ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของกลุมลูกคา
เปาหมาย (Kotler, Bowen, & Makens, 2006)  ซึ่งเปนการ
รวมกันระหวางสินคาและบริการที่ธุรกิจนําเสนอใหแกตลาด
เปาหมาย (Armstrong & Kotler, 2007)  โดยผลิตภัณฑในการ
ทองเทีย่วและการบรกิารหมายถึง  สิง่อาํนวยความสะดวกหรอื
ผลติภณัฑทีแ่ตละองคกรจัดหาใหแกลกูคา (Morrison, 1996)  
อยางไรก็ตาม วงจรชีวิตของผลิตภัณฑนั้นตองกอใหเกิด
มลภาวะและของเสยีนอยทีส่ดุ  ซึง่เปนคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ
และกระบวนการผลติสาํหรบัผลติภณัฑทีย่ัง่ยนื (Fuller, 1999)  
ผลิตภัณฑสําหรับแหลงทองเที่ยวนั้น อาจเปนไดท้ังผลิตภัณฑ
ท่ีเปนของเอกชนหรือสาธารณะ และอาจเปนองคประกอบของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ไดแก สถานท่ีทองเทีย่ว การบริการ
ส่ิงอํานวยความสะดวก การบริการนําเท่ียว เปนตน นอกจากน้ี
ผลิตภัณฑการทองเท่ียวสามารถแบงตามหนาที่ในการให
บริการ ไดแก โรงแรม รานอาหาร การลองเรือ ธุรกิจใหเชารถ
สวนสนุก และคาสิโน เปนตน  สําหรับองคประกอบของ
ผลิตภณัฑบริการท่ีเปนสาธารณะน้ัน  ในบางครัง้นักการตลาด
ไมสามารถควบคุมได เชน สภาพถนนที่สกปรก คนในชุมชนที่
ไมเปนมติร เปนตน (Pomering, Noble, & Johnson, 2011; 
Morrison, 1996)  ซึ่งผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนั้นจะ
ตองมีการใชพลงังานและทรัพยากรอยางมีประสิทธภิาพ และ
มีการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่
คํานึงถึงการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวและคนในทองถิ่น 
ซึ่งจะกอใหเกิดผลิตภัณฑการทองเที่ยวท่ียั่งยืนได (Emery, 
2012; Pomering, Noble, & Johnson, 2011)
 2. ราคา (Price) ราคาเปนขอกําหนดท่ีประกาศหรือ
ใชตอรองในการแลกเปล่ียนการซ้ือขายของผลิตภณัฑระหวาง
ผูผลิตกับลูกคาที่คาดหวัง (Bowie & Buttle, 2011)  โดย
ทั่วไปราคาของผลิตภัณฑเปนตัวชี้วัดถึงคุณคาของผลิตภัณฑ 
ซึ่งราคาที่ยั่งยืนตองรวมตนทุนทางนิเวศวิทยาทั้งหมด และ
ควรสะทอนคุณลักษณะดานบวกและดานลบตอสิ่งแวดลอม 
(Fuller, 1999)  การต้ังราคาสูง (Premium Prices) มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑการทองเที่ยวอยางยั่งยืนท่ีเปนกลุม
เล็กๆ  อยางไรก็ตาม การกําหนดราคาท่ียั่งยืนจะตองคํานวณ
ตนทุนทางเศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และสังคม ซึ่งสามารถ
สงมอบคุณคาใหแกลูกคาและกอใหเกิดผลกําไรท่ีสมเหตุ
สมผลแกธรุกจิ (Martin & Schouten, 2012)  โดยการตดัสนิใจ
ตัง้ราคาผลิตภณัฑทีย่ัง่ยนืทีม่รีะดับราคาท่ีสงูสามารถทําไดเมือ่
ลูกคามีความเขาใจที่ชัดแจงถึงคุณคาในการบริการที่คํานึงถึง

สิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งการใหความรูเก่ียวกับความใสใจถึง
ความย่ังยืนของธุรกิจแกลูกคาจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่
ทําใหลูกคาเกิดความเขาใจท่ีชัดแจงและเกิดความเต็มใจซี้อ
บรกิารในราคาสงูได (Pomering, Noble, & Johnson, 2011) 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place/Distribution) 
สําหรับการทองเที่ยว ชองทางการจัดจําหนายเปนคําที่ใช
อธิบายถึงสถานท่ีตั้งเพ่ือใหเกิดการขายแกลูกคา ซึ่งสามารถ
เขาถึงผลิตภัณฑการทองเท่ียวได (Bowie & Buttle, 2011)
โดยธุรกิจตองตระหนักถึงความเสียหายท่ี เ กิดขึ้นตอ
สิง่แวดลอมหรอืสงัคมวฒันธรรม การสงเสรมิทางเลอืกในการ
เดินทางแกนักทองเท่ียวที่มีลดผลกระทบตอระบบนิเวศนอย 
ไดแก การเดิน การเดินทางดวยเรือ การใชรถโดยสารหรือรถไฟ
ในทองถิ่น เปนตน  ทั้งยังชวยใหเศรษฐกิจและชุมชนทองถิ่น
เกิดความยั่งยืนอีกดวย (Pomering, Noble, & Johnson, 
2011)
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือ
ที่ธุรกิจสื่อสารไปยังนักทองเที่ยว พนักงาน และผูมีสวนได
สวนเสีย (Bowie & Buttle, 2011) การใหความสนใจกับการ
สือ่สารการตลาดอยางยัง่ยนืเปนการสือ่สารไปยงันกัทองเทีย่ว
เกี่ยวกับวิธีการแกปญหาท่ียั่งยืนของธุรกิจโดยผานผลิตภัณฑ
ของธุรกิจและการส่ือสารไปยังนักทองเท่ียวและผูมีสวนได
สวนเสยีของธรุกจิ  อาท ิการสือ่สารทีค่าํนงึถงึการลดผลกระทบ
ตอสิ่ งแวดลอมและสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่องคกร
ดําเนินธุรกิจ  นอกจากนี้ การใหความรูเกี่ยวกับปญหาดาน
สิ่งแวดลอมแกนักทองเที่ยว จะชวยสนับสนุนภาพลักษณใน
การรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบดานบวกทั้งทาง
ตรงและทางออมตอจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการ
ทั้งในปจจุบันหรือในอนาคต การสนับสนุนขอมูลที่กอให
เกิดความเขาใจและสรางทัศนคติดานบวกตอผลิตภัณฑ จะ
ชวยสนับสนุนความสัมพันธกับนักทองเที่ยว โดยเฉพาะการ
ทองเท่ียวซํา และการทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ (Middleton 
& Hawkins, 1998; Pomering, Noble, & Johnson,  2011; 
Fuller, 1999) 
 5. ผูมสีวนรวม (Participants) หมายถงึ บคุคลทัง้หมด
ที่มีสวนในการสงมอบบริการ และมีอิทธิพลตอการรับรูของ
ผูเขารับการบริการ ประกอบดวยพนักงานลูกคาและบุคคล
อื่นที่เก่ียวของกับการใหบริการ (Morrison, 1996)  ซึ่งใน
กระบวนการใหบริการน้ัน ผูเขารับการบริการจะมีปฏิสมัพันธ
กับผูใหบริการในสถานท่ีใหบริการ สายสัมพันธที่ดีระหวาง
พนักงานกับลูกคาเปนสวนประกอบที่จําเปนของความสําเร็จ
ในผลิตภัณฑ การจัดการสวนประสมดานลูกคา (Customer 
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Mix) และการสรางความม่ันใจในความสมําเสมอของการ
บริการ มีบทบาทที่สําคัญในการสงมอบความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา ธุรกิจจําเปนตองทําการตลาดภายในแกพนักงาน ซึ่ง
เปนการขยายเชิงตรรกะของสวนประสมทางการตลาดท่ีมอง
วาพนักงานในองคกรเปนผูมีสวนไดสวนเสีย แตอยางไรก็ตาม 
กลุมของผูมีสวนรวมในการใหบริการนั้นยังรวมถึงเจาของ
ชุมชน (Host Community)  ทั้งนี้ ผูอาศัยในชุมชนแหลง
ทองเที่ยวอาจเปนสวนหนึ่งของธุรกิจทองเที่ยวหรือไมก็ได
การสรางปฏิสมัพนัธกบันกัทองเทีย่วอยางสภุาพและเปนมติร 
หรือพฤติกรรมท่ีไมเปนมิตร จะสรางประสบการณท่ีดีหรือไมดี
ได การตลาดจึงเหมาะสําหรับผูรับขาวสารภายในองคกร 
ลกูคาทีค่าดหวัง และบคุคลภายนอกอ่ืนๆ  อาท ิชมุชนในแหลง
ทองเที่ยว  ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งในกระบวนการสงมอบ
การบริการ (Middleton & Hawkins, 1998) 
 6. สิง่แวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ประกอบดวยลักษณะท่ีจบัตองไดทีธ่รุกิจนาํเสนอ หรือลกัษณะ
ภายนอกของสถานที่ ไดแก การจัดภูมิทัศน การจัดแสง การ
ตกแตงดวยเคร่ืองเรือน เปนตน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
สามารถมีอิทธิพลตอความเช่ือและความรูสึกของลูกคา
เกี่ยวกับการบริการ ทั้งยังมีผลตอพฤติกรรมของลูกคา ทั้งนี้
สิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศของอาคารสถานท่ีไดรับอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญจากสภาพของส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
นอกจากน้ี สิ่งแวดลอมทางกายภาพมีผลตอกระบวนการ
บริการของพนักงานดวย (Bowie & Buttle, 2011)  การจัด
สิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกรควรสะทอนความใสใจ
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือการใชทรัพยากรใน
ทองถิน่ทีส่ามารถสะทอนวฒันธรรมในชมุชน ซึง่เปนสิง่สาํคญั
ในการสรางภาพลักษณของธุรกิจได  อาทิ การนําโคมไฟ
กะลามะพราวท่ีวิสาหกิจชุมชนในทองถ่ินผลิตขึ้นมาตกแตง
สถานที่ การนําผาทอมาประดับตกแตงสถานท่ีหรือใชปูโตะ 
เปนตน
 7. กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการ
ในการใหบริการ กลไกและการไหลของกิจกรรมการบริการ
ที่มีการสงมอบ หรือเปนการสงมอบการบริการหรือระบบ
การดําเนินงาน โดยท่ัวไปการผลิตบริการและการบริโภค
บริการจะเกิดข้ึนพรอมกัน นักการตลาดจําเปนตองม่ันใจวา
ธุรกิจบริการมีกระบวนการสงมอบบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปนมิตรกับลูกคา และแขงขันได (Pomering, Noble, & 
Johnson, 2011; Bowie & Buttle, 2011) ในบริบทของ
การบริการ กระบวนการประกอบดวย การใชระบบการจอง
ผานอินเทอรเน็ต การใชพลังงานทางเลือกอยางเชน พลังงาน

แสงอาทิตย หรือพลังงานลม ในการใหบริการลูกคา รวมถึง
การใชรปูแบบการขนสงทีป่ลอยคารบอนไดออกไซดนอย เชน
การใชรถไฮบรดิหรอืรถไฟฟาในการรบัสงนกัทองเทีย่ว การใช
เซ็นเซอรในระบบการเปด-ปดไฟอัตโนมัติ ก็จะทําใหเกิดการ
ประหยัดพลังงานในกระบวนการใหบริการไดมากขึ้น การ
มีปายท่ีบอกถึงการใชซําผาขนหนูในโรงแรมเพ่ือประหยัด
พลังงานและนําในการซักลาง หรือปายการประหยัดนํา
ทําใหนักทองเท่ียวตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Pomering, Noble, & Johnson, 
2011)
 8. แพ็คเกจทองเท่ียว (Packaging) เปนการรวม
องคประกอบของการบรกิารและการทองเทีย่วทีเ่ก่ียวของกนั 
โดยเสนอราคาเดียว หรือการบริการแบบเหมารวมการเดินทาง
ทองเท่ียว (Bundling Travel and Tourism Service) ซึ่งจะ
สรางความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวและท่ีสําคัญกอใหเกิด
ความแตกตางในการแขงขันได รวมถึงสามารถจัดการความ
ตองการและกําลงัการผลิตการบริการไดอยางมีประสิทธภิาพ 
ธุรกิจอาจใชความมีสวนรวมกับชุมชนหรือองคกรอื่นๆ 
อยางยั่งยืนเพื่อสนับสนุนความนาเชื่อถือและภาพลักษณได 
(Pomering, Noble, & Johnson, 2011; Morrison, 1996)
 9. ก า ร อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว
(Programming) เปนการพัฒนากิจกรรมพิเศษ (Special
Activities)  เหตุการณ (Events) หรือโปรแกรมที่ทําให
ลูกคาจายเงินเพ่ิมมากข้ึนและเพ่ิมความนาสนใจในแพ็กเก็จ
การทองเที่ยวหรือการบริการ โดยสวนใหญมักอยูในรูปแบบ
ของเหตุการณพิเศษ (Special Events) หรือเทศกาลท่ี
สามารถเปนสัญลักษณของแหลงทองเท่ียวได  อยางไรก็ตาม
แมวาการจัดเหตุการณพิเศษ (Special Appeal) จะทําให
โปรแกรมการทองเที่ยวนาสนใจ แตในอีกดานหนึ่งอาจ
กอใหเกิดปญหาได อาทิ ปญหาขยะ หรือความไมพอใจ
ของชุมชนทองถิ่นตอผูคนจํานวนมากที่ เขามารวมงาน 
เปนตน  (Pomering, Noble, & Johnson, 2011; Tirca, 
Stanciulescu, & Chis, 2009)  ดังนั้น ในการออกแบบ
กิจกรรมการทองเท่ียวจึงควรม่ันใจวาจะไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและคนในพื้นที่การทองเท่ียว 
 อยางไรก็ตาม แพค็เกจการทองเทีย่วและการออกแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเปนแนวคิดที่สัมพันธกัน โดยแพ็คเกจ
จะประกอบไปดวยโปรแกรมหรือกิจกรรมการทองเที่ยว เชน 
แพ็จเกจการเรียนกอลฟ ประกอบไปดวยโปรแกรมการสอน
ซึง่เปนกจิกรรมพเิศษทีถ่กูจดัเตรยีมโดยรสีอรททีม่สีนามกอลฟ
เทานั้น
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  10. พันธมิตร (Partnership) เปนองคประกอบที่
เชื่อมโยงดวยแนวคิดของการรวมมือ (Collaboration) และ
การพัฒนาเครือขาย (Network Development)  ซ่ึงหมายถึง
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของกันธุรกิจการ
ทองเที่ยว โดยการกําหนดกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานรวมกัน 
การมีมาตรฐานรวมกันในการจัดการการทองเที่ยว เพื่อบรรลุ
เปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงรวมกัน (Tirca, Stanciulescu, 
& Chis, 2009) พันธมิตรจะมีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
การออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวและการจัดแพ็คเกจการ
ทองเที่ยว ซึ่งการพัฒนาพันธมิตรที่ยั่งยืนเกิดขึ้นไดจากการ
พัฒนาจากหวงโซคุณคาของการทองเที่ยว (Tourism Value 
Chain) พันธมิตรจะชวยสงเสริมการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
และสังคมของแหลงทองเที่ยวรวมกันได  อาทิ การรวมมือกัน
ระหวางธุรกิจสายการบิน ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจโรงแรม 
ในการใชฐานขอมูลลูกคารวมกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการเขาถึง
ฐานขอมูลลูกคาหรือนักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพไดมากย่ิงข้ึน 
(Pomering, Noble, & Johnson, 2011; Morrison, 1996) 

บทสรุป
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายแนวความคิด
การตลาดอย า งยั่ ง ยื น  และนํ า เ สนอแนวความคิ ด
สวนประสมการตลาดอยางยั่งยืน ซึ่งการเติบโตอยางรวดเร็ว
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกอใหเกิดบทบาทที่สําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม แตการเติบโตอยางรวดเร็วหรือ
การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวจนเกินขีดความสามารถในการ
รองรับการใหบริการ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ชุมชน และวัฒนธรรมได แนวความคิดการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนจึงเปนแนวความคิดที่ชวยพัฒนาใหองคกรอยูรอดใน
ระยะยาวผานมุมมองที่สําคัญสามประการ คือ เศรษฐกิจ 
นิเวศวิทยา และสังคม สําหรับการตลาดน้ันเร่ิมตนและส้ินสุด
ที่ลูกคา การตลาดจะสงมอบคุณคาใหแกลูกคา ในขณะท่ี
องคกรตองสามารถบรรลุเปาหมายทางดานเศรษฐกิจและ
การเงินดวย ซึ่งเปาหมายดานเศรษฐกิจและการเงินก็เปน
มุมมองทางการตลาดอยางย่ังยืนเชนกัน อยางไรก็ตาม 
เจตนารมณของการตลาดอยางย่ังยืนนั้น ตองใหความสนใจ
กับผลกระทบของการตลาดตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยู
ที่ดีของมนุษยดวย โดยกิจกรรมของมนุษยควรอยูบนพื้นฐาน

ของการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการตลาด
อยางยั่งยืนเปนการวางแผน การจัดองคการ การปฏิบัติ และ
การควบคุมทรัพยากรและโปรแกรมทางการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูบริโภค
ในขณะที่ตองคํานึงถึงบรรทัดฐานทางดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ในอนาคต ธุรกิจจําเปนที่ตองนําแนวความคิดของการตลาด
อยางยั่งยืนไปกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหหนาที่
ทางการตลาดของธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งกอใหเกิดการ
อยูรอดของธุรกิจในระยะยาวได 
 สวนประสมการตลาดอยางยั่งยืนสําหรับธุรกิจการ
ทองเท่ียวประกอบดวยเครื่องมือ 10 ประการ (10P’s)  คือ 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ผูมสีวนรวม สิง่แวดลอมทางกายภาพ กระบวนการ 
แพ็คเกจทองเท่ียว การออกแบบกิจกรรมการทองเท่ียว และ
พันธมิตร โดยสวนประสมการตลาดอยางยั่งยืนเปนการ
บูรณาการแนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเขาไปยัง
เครื่องมือทางการตลาด ซึ่งจะสงเสริมใหการตลาดของธุรกิจ
เกิดความย่ังยนืข้ึน เน่ืองจากจะทําใหเกิดการตอบสนองความ
ตองการของลกูคา เกดิการบรรลเุปาหมายขององคกร และเกดิ
กระบวนการของการตลาดท่ีอยูรวมกับระบบนิเวศ นอกจากน้ี 
สวนประสมการตลาดอยางยัง่ยนืจะเปนเคร่ืองมอืของธุรกจิที่
สําคัญในอนาคตในการสงมอบความพึงพอใจใหแกลูกคา ผูมี
สวนไดสวนเสยี ทัง้ในปจจบุนัและในอนาคต รวมทัง้กอใหเกดิ
ความยั่งยืนของธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมได 
 สําหรับการนําแนวความคิดของการตลาดอยางยั่งยืน
ไปปฎิบัตินั้น ธุรกิจตองคํานึงถึงการปกปองส่ิงแวดลอม เชน 
การมีนโยบายการประหยัดพลังงาน หรือการใชพลังงาน
ทางเลือก เปนตน การสรางความสัมพันธอันดีกับผูมีสวนได
สวนเสียกับธุรกิจทุกกลุม การสงเสริมและรักษาวัฒนธรรม
และเอกลักษณในทองถ่ิน รวมถึงการสงมอบความพึงพอใจ
แกลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งในปจจุบันและอนาคต แต
อยางไรก็ตาม หนวยงานภาครัฐควรมีการประเมิน สงเสริม 
และสนับสนุนธุรกิจบริการใหมีการดําเนินการตลาดที่ยั่งยืน 
เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
รบัผดิชอบของธุรกจิตอสงัคม และกอใหเกิดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวที่ยั่งยืนในระยะยาว
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