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แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนประมงทะเลแนวทางการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนประมงทะเล                
ภาคตะวันออกของประเทศไทยภาคตะวันออกของประเทศไทย  เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศย่ังยืนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศย่ังยืน    

ณัฐกานต ชาญเวช1 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารายละเอียดของชุมชนในภาคตะวันออกโดยผูวิจัยเลือก
ศึกษาชุมชนประมงบางเสร สัตหีบ และแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการหาแนวทางการ
ปรับปรุงและหาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิเคราะหความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวเชิง
นิเวศย่ังยืนกับชุมชนประมง เพื่อกําหนดเปนแนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมชนประมงเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน, ชุมชนประมง 

บทนํา 
 พื้นท่ีชายฝงทะเลในปจจุบันกําลังประสบปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมและพบปญหาคุณภาพนํ้า

ทะเลเสื่อมโทรมลงในหลายพื้นท่ี เชน พื้นท่ีชุมชนชายฝงซึ่งมีการปนเปอนนํ้าเสียจากกิจกรรมของ
มนุษยและพบขยะตกคาง บริเวณท่ีเปนทาเทียบเรือตาง ๆ และจากการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลชาย
ฝงท่ัวประเทศพบวารอยละ 5 อยูในเกณฑเสื่อมโทรม ซึ่งไดแกอาวไทยตอนใน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2545) ของเสียท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของทาเทียบเรือประมงฯ สวนใหญยังไมมีการจัด
การท่ีดีทําใหมีการระบายของเสียและนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติและทะเลโดยไมผานการบําบัดใด 
ๆ สงผลใหแหลงนํ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) ซึ่งปญหาคุณภาพสิ่งแวด
ลอมดังกลาวสงผลกระทบตอท้ังสัตวนํ้า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ การใชประโยชนของมนุษย 

 ดังน้ัน ปญหาคุณภาพนํ้าทะเลดังกลาว ควรไดรับการแกไขจากแหลงกําเนิด ซึ่งเปนแนวทาง
หลักในการแกไขเพื่อปองกันการเกิด โดยเฉพาะชุมชนประมงทะเลในเขตภาคตะวันออกซึ่งไมมีการ
บําบัดนํ้าเสีย และการจัดการของเสียท่ีไมดี เชน หองสวมสวนใหญปลอยของเสียลงนํ้าและใหยอย
สลายโดยแสงอาทิตยและนํ้าท่ีข้ึนลงทุก ๆ วัน (อรศิริ ปาณินท, 2539) นอกจากปญหาคุณภาพนํ้า
แลวยังพบวา ชุมชนประมงยังมีปญหาเร่ืองภูมิทัศน สภาพความแออัดของชุมชน และเร่ืองเศรษฐกิจ
ของชุมชนประมงท่ีเปนสวนทําใหชุมชนไมมีทุนในการดูแลชุมชนรวมถึงเร่ืองการจัดการปญหาสิ่งแวด
ลอม เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ปญหาราคานํ้ามันเชื้อเพลิง และปญหาราคาสินคาสัตวนํ้าจาก
การประมงซึ่งเปนอาชีพหลักไดผลตอบแทนตํ่า (ลอยหลา ชิตเดชะ, 2531) 

   

                                         

1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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Fig. 1 ขยะและนํ้าเสียบริเวณชุมชนประมง 

นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวไทย ป พ.ศ. 2546 - 2549 เร่ืองการสงเสริมใหการทองเท่ียว
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สรางงานใหกับประชาชนและเพิ่มรายไดรวมใหกับ
ประเทศ สงเสริมใหการทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวทุก
ภูมิภาคของไทย ทําใหเห็นแนวทางในการจัดการปญหาชุมชนประมงและสรางรายไดเสริมใหชุมชน
สามารถนํามาพัฒนาชุมชนและเลี้ยงดูตัวเองไดอยางย่ังยืน  และชุมชนประมงก็มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ใหเปนแหลงทองเท่ียวประเภทการทองเท่ียวในชุมชน (Community-based tourism) โดยบางแหงอาจ
พัฒนาเปน โฮมสเตย (Home stay) ซึ่งผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมทองเท่ียว
ในพื้นท่ีน้ี คาดวาจะเกิดข้ึนในระดับตํ่า (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2548) เน่ืองจากชุมชนประมง
มีเอกลักษณอยู ท่ีวิถีชีวิตและหมูบานชาวประมงเปนลักษณะของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น (อรศิริ 
ปาณินท, 2539) จึงสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศไดโดยจัดใหเปนท่ีพักสัมผัสวัฒน
ธรรมชนบท หรือท่ีนิยมเรียกวาโฮมสเตยเปนรูปแบบหน่ึงของการทองเท่ียว ท่ีมีลักษณะเฉพาะและ
แตกตางจากการทองเท่ียวท่ัว ๆ ไป แตมีความเกี่ยวเน่ืองและสัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจน
การทองเท่ียวอื่น ๆ เชน การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ชุมชนคนรักโฮมสเตย, 2548) และการนําการทอง
เท่ียวมาใชจัดการปญหาชุมชนตองอยูภายใตศักยภาพและความพรอมของชุมชนเปนหลัก เพื่อเปน
สถานท่ีทองเท่ียวโดยอาศัยบริการท่ีมีเสนอให เร่ืองบานพัก ความปลอดภัย กิจกรรมการทองเท่ียว 
วัฒนธรรมทองถิ่นท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ วิถีการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงายแบบสังคมชนบท ซึ่งมาตรฐาน
ท่ีพักเพื่อกิจกรรมโฮมสเตยน้ันยังไมมีกฎหมายชัดเจน ดังน้ัน การจัดการพื้นท่ีชุมชนท่ีเกี่ยวของกับ
การเตรียมเปนท่ีทองเท่ียว คือ การปรับปรุงพื้นท่ีเดิมใหดีข้ึน ไมเปนปญหาและสงผลกระทบตอชุมชน
ใกลเคียงรวมท้ังสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และเหมาะสมกับการทองเท่ียว แบบกิจกรรมโฮมสเตย 
รวมถึงหลังจากการจัดการแลวจะตองใหชุมชนสามารถจัดการดูแลพื้นท่ี และการทองเท่ียวใหยังคง
สภาพตอไป เพื่อเปนการสรางรายไดตอไป 

 ขอมูลขางตนเปนท่ีมาของการทําวิจัย เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการพื้นท่ีชุมชน
ประมงใหดีข้ึน รวมถึงออกแบบและบริหารการจัดการพื้นท่ีชุมชนประมงใหเปนท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ซึ่งประกอบไปดวย การจัดการปรับปรุงระบบสิ่งแวดลอมชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน การ
ออกแบบท่ีพักโฮมสเตย เพื่อใชในการทองเท่ียวเชิงนิเวศและสรางรายไดใหกับคนในชุมชนนํามาพัฒนา
ชุมชนตอไป 
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วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของการศึกษาในเร่ืองแนวทางการออกแบบและบริหารจัดการพื้นท่ีชุมชนประมง
ทะเลภาคตะวันออก เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน ดังน้ี 

 1.   ศึกษากายภาพของชุมชนประมง 

 2.   ศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงและหาปจจัยจากชุมชนประมงท่ีสงผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอม 

 3.   ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืนกับชุมชนประมง 

 4.   ศึกษาการออกแบบและบริหารจัดการพื้นท่ีชุมชนประมงเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน 

 5.   กําหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมชนประมงเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน 

 

เอกสารที่เก่ียวของ 

หมูบานชาวประมง 

 หมูบานชาวประมงเปนลักษณะของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอีกแบบหน่ึงท่ีนาสนใจไมย่ิงหยอนไป
กวาหมูบานพื้นถิ่นตาง ๆ ซึ่งสามารถแยกกลุมตามแหลงท่ีต้ังออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ 
กลุมแรก คือ กลุมในจังหวัดภาคตะวันออก กลุมท่ีสองคือกลุมในจังหวัดภาคใต ในท่ีน้ีจะกลาวถึงแต
หมูบานประมงหมูบานในแถบภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งแยกเปน 2 ประเภท คือ 

1. หมูบานประมงแบบชายฝง รวมท้ังประมงนํ้ากรอยปาชายเลน ซึ่งมีลักษณะของหมูบานท่ี
สรางบนพื้นดินติดแหลงนํ้า  

2. หมูบานประมงแบบนํ้าลึก ใชเรือจับปลาแบบเรือตังเก ตัวหมูบานจะสรางในพื้นท่ีท่ีนํ้า
ทวมถึงลักษณะทางกายภาพของหมูบานจะเปนหมูบานท่ีสรางยกพื้นอยูบนเสาสูงมาก 
และมีพื้นท่ีตอเน่ืองในหมูบานเปนสะพานไมตอเน่ืองตลอดหมูบาน 
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Fig. 2 ผังชุมชนประมงทะเล บางเสร 

  

Fig. 3 บานชาวประมงท่ีสรางยกพื้นอยูบนเสาสูง ในตําบลบางเสร 

 

 หมูบานลักษณะน้ีจะเปนหมูบานท่ีใชเรือประมงขนาดใหญแบบเรือตังเก จําเปนตองพึ่งนํ้าลึกใน
การจอดเรือ ดังน้ัน หมูบานท้ังหมูบานจะยกสรางบนเสาสูงกิจกรรมท้ังพักอาศัยและกิจกรรมชุมชน
ทุกประเภทจะรวมกันอยูบนลานซึ่งเปนชานไมเชื่อมตอเน่ืองกนัท้ังหมูบาน ลักษณะหมูบานดังกลาวพบ
ไดหลายแหงท่ัวไป อันประกอบดวยสะพานปลาของหมูบาน ซึ่งเปนทาเทียบเรือของหมูบาน บน
สะพานของแตละหมูบานจะมีบานเกาะกันเปนกลุม ๆ ยอย กลุมละ 4 - 6 หลัง แตละกลุมยอยมีลาน
กลางไวตากปลาของกลุมยอย และมีความตอเน่ืองกับสะพานกลาง บนสะพานแตละกลุมนอกจากมี
บานพักอาศัยแลวยังมีเรือนรานคาท่ีจําเปนรวมอยูดวย  สําหรับสาธารณูปโภคสวนกลางของหมูบาน
คือนํ้าจืดใชอุปโภค บริโภค แตละสะพานจะมีถังเก็บนํ้าของแตละหมูบานเอาไว และยังมีภาชนะรองนํ้า
บริโภคซึ่งรองรับนํ้าฝนจากหลังคาบานไวใชดวย ในกลุมของหมูบานใหญซึ่งอาจจะรวม 4 - 5 หมู (4 
- 5 สะพาน) จะมีท่ีข้ึนนํ้าแข็งสําหรับเรือประมงและปมนํ้ามันสําหรับเติมใสเรือประมงท่ีตองออกทะเล
หลายวันไวดวย 

 การใชพื้นท่ีของหมูบานประมงประเภทน้ีประกอบดวย ทาเทียบเรือ โรงคัดเลือกปลา ลานตาก
ปลา บานพักอาศัย ลานตากแห อวน ศาลพระภูมิ ศาลเจา รานคาขาย และมีถนนหลังหมูบานไว
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ลําเลียงสินคาประมงไปยังตางถิ่นดวย และลานตาง ๆ เมื่อวางจากการใชงานใชเปนท่ีวิ่งเลนพักผอน
ของเด็ก ๆ ในหมูบาน 

 1. บริเวณบานและการใชสอยในบาน 

บานในหมูบานท่ีสรางยกพื้น หรือหมูบานแบบสะพานน้ี การใชสอยทุกประเภทจะอยูในบาน 
ซึ่งปลูกติดกันเปนพืดเปนกลุม ๆ บานแตละหลังมีการใชสอยพื้นฐานเชนเดียวกับบานท่ัวไป คือ หอง
น่ังเลน หองพักผอน หองรับแขก หองนอน หองครัว หองเก็บของ สวนหองสวมสวนใหญถายลงนํ้า
และใหอุจจาระยอยสลายโดยแสงอาทิตยและนํ้าท่ีข้ึนลงทุก ๆ วัน 

 2. วัสดุกอสราง 

 แตเดิมหมูบานประมงบนสะพานจะเปนหมูบานท่ีใชวัสดุไมจริงท้ังหมด หลังคามุงสังกะสีหรือ
กระเบ้ือง สะพานและลานสวนกลางเปนไมจริง แตในปจจุบันเร่ิมมีการใชวัสดุอื่น ๆ เชน เสาคอนกรีต
สําเร็จรูป ผนังคอนกรีตบล็อก เขามาใชบางสวนแลว ทําใหเอกลักษณของหมูบานประมงทางกาย
ภาพเปลี่ยนไปมาก และปกติเวลานํ้าข้ึนสภาพหมูบานจะเหมือนกับลอยอยูในนํ้า แตในเวลานํ้าลงสวนท่ี
ตอเน่ืองกันระหวางแตละสะพานจะกลายเปนพื้นเลนซึ่งคอนขางสกปรกจากขยะตาง ๆ ไมใครนาดูนัก   

 

แนวความคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ โดยมีการให
ความรูผูเกี่ยวของ และใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนแกชุมชน
ทองถิ่น และสรางจิตสํานึกใหทุกฝายรวมกันรับผิดชอบตอระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Model of Sustainable Ecotourism2 

                                         
2
 ท่ีมา: Pamela A. Wight, 1993. 

Environmental Goals 

การอนุรักษอยางมีความสมดุล การผสมผสานกันระหวาง     
ส่ิงแวดลอมและเศรษฐศาสตร 

ชุมชนที่มีพื้นฐานอยูบนทาง 
Social Goals Economical Goals 

Sustainable Ecotourism 
ใหผลกําไรระยะยาว 
มีความรับผิดชอบ 

และหลักจรรยาบรรณ 
การใหความรูที่กระจาง 

ผลกําไรของ
เศรษฐกิจทองถ่ิน, 
การปฏิบัติในเชิงอุต
สาหกรรมทาง 

ทรัพยากรที่กอใหเกิดผลกําไร, 
ไมทําใหทรัพยากรเส่ือม, 
การจัดการทรัพยากร, 

การยอมรับคุณคาของทรัพยากร 

ผลกําไรของชุมชน, 
การมีสวนรวมใน
การวางแผนทาง
การศึกษาและการ
จางงาน 
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การบริหารและจัดการโฮมสเตย 

 ดานการจัดการท่ีพัก และสิ่งอํานวยความสะดวก การบริการแบบน้ี นับเปนการจัดการตอน
รับแขกผูมาเยือนจากตางบานตางเมือง ท่ีจะมาพักคางแรมกินอยูบานเราชั่วคราว  การจัดท่ีพักจึงจัด
ในลักษณะเสมือนญาติมาพักคางแรมดวย โดยการเตรียมจัดจากสวนเล็กไปหาสวนใหญ ดังน้ี 

1. การจัดหองพัก หองนอน ควรจัดใหพักในลักษณะท่ีเปนสวนตัว เรียบงาย มีเคร่ืองนอน
สะอาด ทําความสะอาดทุกคร้ังท่ีนักทองเท่ียวออกจากท่ีพัก มีไฟฟา ตะเกียง ใหแสงสวาง
เหมาะสม อาจมีของใชบางอยางท่ีใหความสะดวกเพิ่ม อาจใชรวมกับเจาของบานเมื่อเจา
ของบานไมใชก็ได 

2. หองอาบนํ้า หองสุขา ควรดูแลใหสะอาด เพราะนักทองเท่ียวตองใชรวมกับเจาของบาน 
ควรมี เคร่ืองใชอาบนํ้า รวมถึงวิธีการอาบนํ้าดวย เพราะคนไทยตักนํ้าอาบ หากหองนํ้ามี
ฝกบัว มีเคร่ืองทํานํ้าอุน ควรมีการอธิบายวิธีการใชเพื่อปองกันการใชอุปกรณไมถูกตอง 

3. จัดท่ีพบปะ น่ังคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  (สรางมิตรภาพและการเรียนรูท่ีดีตอ
กัน)  

4. การซัก - รีด เจาของบานควรแจงการบริการใหนักทองเท่ียวทราบ 

5. แนะนําขอควรปฏิบัติและขอหามในการพักอาศัย ใหนักทองเท่ียวเขาใจและทราบเหตุผล 

6. แจงขอบเขตบริการใหนักทองเท่ียวทราบ อาทิ การบริการนําเท่ียวในพื้นท่ี ในหมูบาน 
รอบ ๆ แจงราคาคาบริการท่ีนักทองเท่ียวจะตองเสียคาใชจาย 

7. แจงเวลาบริการ เวลาทํางานของเจาของบาน เพื่อใหนักทองเท่ียวทราบและปรับเวลา จัด
เวลา สําหรับการทองเท่ียว เชน บริการอาหารเชา – กลางวัน - เย็น เวลาเขานอนและ
เวลาต่ืนนอนของเจาของ บางวันเจาของบานจะตองออกทํางานในอาชีพหลัก ควรแจง
เวลาใหนักทองเท่ียวทราบ เพราะนักทองเท่ียวอาจตองการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณชีวิตดวย เปนการเรียนรูวิถีชีวิตในพื้นถิ่น  

 ดานการจัดการดานอาหารและโภชนาการ เร่ืองการเตรียมอาหาร เจาของบานจะตองทําเผื่อ
ใหนักทองเท่ียวโดยอาจเปนอาหารท่ีทําในบานเปนปกติประจําวัน หรืออาจทําพิเศษเพิ่ม 1 - 2 อยาง 
เพื่อเปนการตอนรับ และควรรับประทานอาหารพรอมกัน เปนการฝกและเรียนรูวัฒนธรรมการรวม
รับประทานอาหาร  
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ดานบริหารจัดการดานการตลาด 

 โฮมสเตยเปนการจัดการธุรกิจ หลังจากท่ีเจาของบานคิดคาใชจายตาง ๆ รวมถึงคาตอบแทน
การบริการแลว จะตองมีรายไดและผลกําไร ซึ่งเปนรายไดเสริมใหกับชุมชนในพื้นท่ีน้ัน การกําหนด
ราคาขาย ราคาบริการใหกับนักทองเท่ียว มีวิธีการคิดดังน้ี คาซักรีด เคร่ืองนอนแตละคร้ัง คากระแส
ไฟฟา คาอาหารเชา กลางวัน เย็น คานํ้าใช คาบริการเจาของบาน (เสียเวลา) คาตอบแทนศูนยบริการ
กลาง คาตอบแทนบริษัทนําเท่ียว ตนทุนบริการอุปกรณทองเท่ียว และพาหนะ เพราะการทองเท่ียว
โฮมสเตย เปนกิจกรรมหน่ึงของการทองเท่ียวในชนบท (Rural tourism) ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถใช
เวลาไปเท่ียวยังสถานท่ีตาง ๆ ท่ีอยูในทองถิ่นหรืออาจอยูใกลเคียงกับทองถิ่น คาตอบแทนท่ีมอบให
ศูนยบริการน้ันจะคืนกลับใหหมูบาน การประชาสัมพันธ สงเสริมการตลาด และการทองเท่ียวในพื้นท่ี
มีหลายวิธี ดังน้ี การจัดทําขาวสารเผยแพร (press release) สงใหกับสื่อมวลชนสาขาตาง ๆ การจัด
ทําเอกสารแผนพับ (brochure) การจัดทําคูมือนําเท่ียวเผยแพร (hand book) การจัดทําโปสเตอรเผย
แพร เชิญสื่อมวลชนดูงานในพื้นท่ี การจัดทําโสตทัศนทัศนูปกรณ เพื่อเผยแพร การโฆษณา เพื่อสง
เสริมการขายการทองเท่ียวสูพื้นท่ี 
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Fig. 5 Model of research framework 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยน้ีมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสัมภาษณ และสอบถามความคิดเห็น ผูวิจัยไดแบงวิธีการวิจัยออกเปน 4 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกายภาพของชุมชน จากเอกสารอางอิง บานและหมู
บานพื้นถิ่น เอกสารรายงานสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล จังหวัดชลบุรี เอกสารรายงาน
กลุมชาวประมงของสํานักงานกรมประมง จังหวัดชลบุรี สวนขอมูลลักษณะภูมิประเทศ สิ่งแวดลอม
และระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศนชุมชนไดมาจากการสํารวจ สัมภาษณหัวหนากลุมเกษตรกร  

 สวนท่ี 2 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงและหาปจจัยจากชุมชนประมงท่ีสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม จากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย และรายงานหลักโครงการพัฒนา
ระบบกําจัดของเสียในแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และจากการสอบถามความคิดเห็นจากคนในชุมชน
ประมง  

 สวนท่ี 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืนกับชุมชนประมง จาก
การสอบถามความคิดเห็นจากคนในชุมชนประมงและนักทองเท่ียวท่ีรูจักชุมชนประมง ท้ัง 3 แหง จาก
น้ันนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดมาทําการวิเคราะหรวมกับ แนวคิด ทฤษฎี และคามาตรฐานท่ีเหมาะสมในการ
ออกแบบชุมชนเพื่อการทองเท่ียว เพื่อหาชุมชนประมง 1 แหง จาก 3 แหง เพื่อทําการวิจัยในสวนท่ี 4  

 สวนท่ี 4 ผูวิจัยทําการเลือกชุมชนประมงท่ีเหมาะสม 1 แหง จากน้ันผูวิจัยทําการรวบรวมขอ
มูลเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรท่ีอยูในชุมชน จากการสัมภาษณหัวหนากลุมประมง เก็บรวบรวมขอมูล
ทางกายภาพและการบริหารจัดการชุมชนประมงเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากกรณีศึกษาหมูบาน
โฮมสเตยชุมชนสลักเพชร อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด จากการสํารวจกายภาพและสัมภาษณชาว
ประมงท่ีเปนเจาของโฮมสเตยและหัวหนากลุมโฮมสเตย รวบรวมเอกสารอางอิง เอกสารชุดฝกอบรม
ทางไกลหลักสูตรการจัดการทองเท่ียวชุมชนอยางย่ังยืน การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน การ
ศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดสินคาทางการ
ทองเท่ียว การทองเท่ียวและการตอนรับนักทองเท่ียว การศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานบริการท่ี
พักแรมแบบประหยัด คูมือการจําแนกเขตทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และอุตสาห
กรรมทองเท่ียว จากน้ันสอบถามความคิดเห็นจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมีตอ
โฮมสเตยชุมชนประมง แลวจึงนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหรวมกับแนวคิด ทฤษฎี และคามาตร
ฐานท่ีเหมาะสมในการออกแบบท่ีพักโฮมสเตย เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบพื้นท่ีชุมชนเพื่อการทอง
เท่ียวเชิงนิเวศตอคนในชุมชนประมง และสรุปเปนแนวทางการออกแบบและบริหารจัดการชุมชน
ประมงเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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Fig. 6 Model of variables 

วิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาเร่ืองแนวทางการออกแบบและบริหารจัดการพื้นท่ีชุมชนประมงทะเลภาคตะวันออก 
เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน มีลําดับข้ันตอนตามวัตถุประสงค คือ ศึกษากายภาพชุมชน โดยทํา
การสรุปจากการศึกษาเบ้ืองตนจากเอกสาร บทความทางวิชาการ รวมกับการสังเกต บันทึก 
ลักษณะทางกายภาพ สรุปแนวทางการปรับปรุงและหาปจจัยจากชุมชนประมงท่ีสงผลกระทบ รวม
ท้ังวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืนกับชุมชนประมง สิ่งแวดลอม โดยการ
ศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย และทฤษฎีตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการศึกษาการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคของ
ชุมชนประมง รวมถึงเน้ือหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และสอบถามความคิดเห็น
จากคนในชุมชนประมงและนักทองเท่ียวในชุมชนประมง เพื่อสรุปเลือกชุมชนประมงท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาใหเปนชุมชนเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน และนํามาออกแบบและบริหารจัดการพื้นท่ีชุมชน
ประมงเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน โดยศึกษาจาก การสํารวจ การสัมภาษณชาวประมงท่ี
ประกอบกิจการบานพักโฮมสเตยจากกรณีศึกษา รวมท้ังนักทองเท่ียว และเอกสาร บทความทางวิชา
การตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวและโฮมสเตย จากน้ันจึงสรุปเปนแนวทางการบริหารจัดการ
พื้นท่ีชุมชนประมงเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน จากการลงมติเห็นชอบจากคนในชุมชนประมง 

กายภาพชุมชน 
- การใชสอยพื้นท่ี 
- ลักษณะอาคารและตัว
อาคาร 

- ขนาดพื้นท่ีใชสอย 
- จํานวนพื้นท่ีใชสอย 
- ระบบสาธารณูปโภค 

กายภาพชุมชน 

- ดีขึ้น 
- ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
- เหมาะสมกับการทองเท่ียวเชิง
นิเวศย่ังยืน 

ตัวแปรตน-ตัวแปรตาม 

กําหนด 

คนและกิจกรรมชุมชน 
- กิจกรรมวิถีชีวิต
ประจําวัน 

- กิจกรรมเกี่ยวกับ
อาชีพ  

- ประมง 
- คนท่ีเขามาใชพื้นท่ี 

แรงจูงใจของนักทองเท่ียว 

- กิจกรรมวิถีชีวิตประจํา
วัน 

- กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ
ประมง 

- คนท่ีเขามาใชพื้นท่ี 

การบริหารจัดการ 

- กายภาพชุมชน 

- การทองเท่ียว 

การทองเท่ียว 

- ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
- เหมาะสมกับการทองเท่ียวเชิง
นิเวศย่ังยืน 

แนวทางการบริหารจัดการพ้ืน
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นักทองเที่ยวชาวนักทองเที่ยวชาว
ไทยไทย  นักทองเที่ยวตางชาตินักทองเที่ยวตางชาติ  ภาพภาพ  ลักษณะที่พักแบบโฮมสเลักษณะที่พักแบบโฮมสเตยในชุมชนประมงบางเสรตยในชุมชนประมงบางเสร  

จํานวนจํานวน  รอยละรอยละ  จํานวนจํานวน  รอยละรอยละ  

 

ไมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง 38 30.2 24 31.6 

 

ตองการใหคงรูปแบบเดิม 

แตใหมีความแข็งแรงข้ึน 
  20   15.8 24    31.6 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 12 

นักทองเที่ยวชาวนักทองเที่ยวชาว
ไทยไทย  นักทองเที่ยวตางชาตินักทองเที่ยวตางชาติ  ภาพภาพ  ลักษณะที่พักแบบโฮมสเลักษณะที่พักแบบโฮมสเตยในชุมชนประมงบางเสรตยในชุมชนประมงบางเสร  

จํานวนจํานวน  รอยละรอยละ  จํานวนจํานวน  รอยละรอยละ  

 

ตองการใหคงรูปแบบเดิม 
มีความแข็งแรงข้ึน 
ตอเติมพื้นท่ีเพิ่ม 
เพื่อรองรับนักทองเท่ียว 

  36   28.6 12   15.8 

 

ตองการเปลี่ยนรูปแบบบางสวน 
ทําใหแข็งแรงข้ึน 
และตอเติมพื้นท่ีเพิ่ม 
เพื่อรองรับนักทองเท่ียว 

  26   20.6 10   13.2 
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นักทองเที่ยวชาวนักทองเที่ยวชาว
ไทยไทย  นักทองเที่ยวตางชาตินักทองเที่ยวตางชาติ  ภาพภาพ  ลักษณะที่พักแบบโฮมสเลักษณะที่พักแบบโฮมสเตยในชุมชนประมงบางเสรตยในชุมชนประมงบางเสร  

จํานวนจํานวน  รอยละรอยละ  จํานวนจํานวน  รอยละรอยละ  

 

เปลี่ยนรูปแบบใหมท้ังหมด     6     4.8   6     7.8 

  รวมรวม  112266  110000..00  7766  110000..00  

Table 1 จํานวนรอยละความตองการของนักทองเท่ียวจําแนกตามลักษณะท่ีพักแบบโฮมสเตยในชุมชนประมงบางเสร 
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สรุป 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปเปนแนวทางท่ีเหมาะสมไดดังน้ี ดานทรัพยากรธรรมชาติควร

ปรับระดับชายฝงไมใหลาดชันจนเกินไป ดานสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคควรจัดเตรียมระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เพิ่มภาชนะรองรับขยะ และควรจัดเตรียมบอเกรอะบอซึม บริเวณทาเทียบเรือประมง
ขนาดใหญควรใชเทคโนโลยีบําบัด ดานภูมิทัศนชุมชนควรเพิ่มจํานวนและขนาดอาคาร ทางเดินในชุม
ชน ลานในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับประมงและลานอาคาร รวมท้ังปรับปรุงความทรุดโทรมและวัสดุ
ของอาคาร สวนประกอบอาคารและทางสัญจร ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ พบวาชุมชนประมงบางเส
รมีความเหมาะสม โดยจัดการท่ีพักนักทองเท่ียวใหใชบานพักอาศัยเดิมของชาวประมง หองท่ีมีอยูเดิม 
โถง หรือกั้นหองใหม หากปรับปรุงหรือตอเติมวัสดุตองเปนชนิดเดียวกับวัสดุเดิม หรือวัสดุบานพัก
อาศัยเดิม คงลักษณะเดิมของอาคารและสวนประกอบอาคาร โครงสรางมีความแข็งแรง มีการดูแล
ความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว โดยมีกุญแจและล็อคตาง ๆ ท่ีแนนหนา เพิ่มท่ีน่ังเลนและใชไม
ประดับสีเขียวเพื่อตกแตงสภาพแวดลอมบริเวณบานพัก ดานบริหารจัดการ จัดต้ังเปนกลุมโฮมสเตย 
ภายใตการดูแลของสํานักงานการทองเท่ียว มีประธานกลุมโฮมสเตย กําหนดวาระการประชุม ขอ
ปฏิบัติใหนักทองเท่ียว และคาธรรมเนียม มีการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย โดยสํานักงาน
การทองเท่ียว กิจกรรมทองเท่ียวท่ีไมทําลายสิง่แวดลอมเปนการศึกษาวิถีชีวิตชาวประมง ดํานํ้าต้ืนดู
ปะการัง และมีการดูแลแหลงทองเท่ียว มีผลิตภัณฑประเภทอาหารและของท่ีระลึกจากชาวบานซึ่งใช
วัตถุดิบในทองถิ่น มีสิ่งพิมพ ประเภทคูมือการทองเท่ียวหรือโปสเตอร ทําเว็บไซต นามบัตร และปาย
โฆษณาเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธ 

 

Fig. 7 บานของชาวประมงในชุมชนบางเสร 

 การศึกษาน้ีจะเปนแนวทางในการกําหนดการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมชนประมงเพื่อการทอง
เท่ียวเชิงนิเวศย่ังยืน  โดยปรับปรุงดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค ภูมิ
ทัศน และการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อลดปญหาคุณภาพนํ้าทะเลเสื่อมโทรม ภูมิ
ทัศน สภาพความแออัดของชุมชน ในชุมชนประมงทะเลในภาคตะวันออก และสรางรายไดเสริมใหกับ
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ชุมชน ทําใหชุมชนมีทุนในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม โดยไมสงผลกระทบตอสัตวนํ้า 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และวิถีชีวติของมนุษย 

   

Fig. 8 – 9 กอนและหลังปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนประมงบริเวณสะพานปลาและทาเทียบเรือ 

   

Fig. 10 – 11 ภาพ 3 มิติ จําลองการแบงพื้นท่ีภายในบานพัก เพื่อใชเปนท่ีพักโฮมสเตย 
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การจัดการความรูสูเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนการจัดการความรูสูเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน    

จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร1 

การทองเที่ยวเหมือนดาบสองคม เปนคํากลาวเตือนใจที่มีนัยยะของความจริง พรอมกับเห็น
ประจักษในปญหาวาหากเราจัดการการทองเที่ยวไมเหมาะสมแลว การทองเที่ยวจะแปรเปลี่ยนเปน
ปญหาใหญๆมาใหชุมชนขบคิดและแกไขในระยะยาว เอกสารทางวิชาการหลายเรื่องชี้ใหเห็นวา การ
เติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เล็งผลทางดานเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอสภาพส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรอันเปนฐานทรัพยากรของการทองเที่ยว อาจสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดนอยลง 
และกอปญหามากมายใหกับพื้นที่อยางหลีกเลี่ยงไมได  

  
ในระดับชุมชนไดมีแนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเกิดขึ้นพรอมกับการเตรียมรับมือ

การทองเที่ยวที่เฟองฟูผานการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ พืน้ทีอั่นเปราะบางจาํเปนตองสราง
ภูมิคุมกัน เพื่อใหรูเทาทันกระแสทุนนิยม กระแสการทองเที่ยวของประเทศ มีคําถามที่ทาทายวาเราจะ
ทําอยางไรใหชุมชนทองเที่ยวใชการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนเครื่องมือใหเกิดการมีสวนรวมในขณะ
เดียวกันใหเปนวิถีการทองเที่ยวปกติ การใชกิจกรรมของการทองเที่ยวพัฒนาคน พัฒนาการมีสวน
รวมของคนที่รูเทาทันปญหาและสถานการณ สรางกระบวนการเรยีนรูเพื่อนําไปสูการดูแลรักษา ฟน
ฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใหความสมดุลกับปญญาและอัตลักษณทางวัฒนธรรมและเกื้อกูลตอ
เศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต  

                                         

1 หัวหนาโครงการวิจัย การสังเคราะหงานวิจัย การทองเที่ยวโดยชุมชน 
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พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของไทย ผานการเรียนรูลองผิดลองถูกมาและไดมีการพัฒนา
ชุมชนมากวา 30 ป ปจจุบันมีชุมชนที่สามารถจัดการการทองเที่ยวไดดวยตนเองมีการบริหารจัด
การที่เปนระบบพรอมกันน้ันไดใชการทองเที่ยวมาเปน "เคร่ืองมือ" ในการพัฒนาชุมชน สามารถ
พัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งผานกิจกรรมการทองเที่ยวได พื้นที่สวนใหญจะเนนไปทางภาคเหนือ 
และมีบางสวนอยูทางภาคใตของประเทศไทย  

ประสบการณที่สั่งสมของพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนที่หลากหลายในแตละภาคของ
ประเทศไทยไดสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูและบทเรียนระหวางทางขึ้นมาอยางมากมาย องค
ความรูเหลาน้ันถือวาเปน "ทุน" ของชุมชนที่จัดการทองเที่ยวอยู ลักษณะการจัดการทองเที่ยวแบบ
ตางคนตางทํามีผลใหทุนที่สําคัญเหลานี้ไมถูกนํามาปรับใชไดในการพัฒนาอยางเต็มที่นัก ในมิตินี้เอง
การทองเที่ยวจึงเปนเรื่องใหญ ที่ไมใชจํากัดเฉพาะกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อทองเที่ยวแตเพยีงอยาง
เดียว ผลพวงที่เกิดขึน้เปนผลึกความรูอันสําคัญผานการเรียนรูน้ีจะนําไปสูการยกระดับองคความรู
ทองถ่ินและเปนพลังในการพัฒนาชุมชนชนบทของประเทศได  

การพัฒนาประเทศ จําเปนตองอาศัยองคประกอบดานตางๆในลักษณะของ "ทุน" เพื่อเปน
พลังผลักดันใหเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อการเดินทางตอไปของการพัฒนา ในขณะเดยีวกนัเรากม็ปีญหา
หมักหมมเชิงโครงสรางใหญๆ ปญหาเหลาน้ันสะสมเพิ่มพูน เกิดผลเสียตอประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ 
ปญหาเชิงโครงสรางไดแก  

1. วัฒนธรรมและโครงสรางเชิงอํานาจ  

2. ระบบราชการและการเมืองที่ดอยประสิทธิภาพ  

3. ระบบการศึกษาที่คับแคบและออนแอ  

4. ทิศทางการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยม – เงินนิยม- วัตถุนิยม-บริโภคนิยม  
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เกิดผลรายตอสังคมโดยรวม  ไมวาจะเปนการเกิดชองวางและความไมเปนธรรมในสังคม 
ความเสื่อมทางศีลธรรม การทําลายฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เกิดความขัดแยงรุนแรงนําไปสู
ความแตกแยกของคนในชาติ  

จะมีพลังใดในการฉุดรั้งสังคม พัฒนาสังคมใหเกิดการสรางสรรค เกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมไปสูสังคมแหงการเรยีนรูและสังคมแหงคุณธรรม เปนคําถามที่ทาทายสําหรับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศทั้งปจจุบันและอนาคต  

ความรูที่มีทั้งความรูในระบบการศึกษาที่เกิดสถาบันการศึกษาขึ้นมามากมายผลิตบัณฑิต ที่
เปนผูรู ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหลากหลาย ความรูจากเอกสารตํารา จากส่ือตางๆที่นําเสนอ เหมือน
กับวาปจจัยที่เปนทุนเหลาน้ีไมไดเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไทยอยางแทจรงิ ไมมพีลงัพอทีจ่ะ
ผลักดันสังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรูได เกิดคําถามตอวาเกิดขอผิดพลาดอะไร? ติดขัดตรง
ไหน?  

เหตุผลที่เปนแนวทางการพัฒนาชุมชนและใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู ถอดบท
เรียนจากการพัฒนาที่ย่ําอยูกับที่ทําใหเราเรียนรูวา " สังคมเรายังไมมีการจัดการความรูท่ีเปน
ระบบ" จึงทําใหไมสามารถนําความรูที่มีอยูมาจัดการใหเกิดประสิทธิภาพเต็มที่ ถือไดวาเปนความมดื
บอด (อวิชชา) เพราะเราเคยชินกับความรูในรูปแบบของ "ปญญาผูรู" เราไมใสใจ หรือไมใหความ
สําคัญตอ "ปญญาของผูปฏิบัติ" แนวคิดน้ีนําไปสูการจัดการความรูของประเทศไทยที่เปนทั้งเหตุ
และผลในการเปนพลังขับเคลื่อนสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และการเรยีนรูที่ทําใหคนในสังคม
สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข การสรางความรูไมเพียงแตเกิดขึ้นไดจากความรูที่มุงสราง
เทคโนโลยีใหมๆสรางโอกาสและสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูสําหรับคนและองคกรตางๆในสังคม
เทาน้ัน แตตองสรางความรูและกระบวนการเรียนรูรวมกันของทกุภาคสวนในสังคมพรอมกนัไปดวย 
จึงจะเปนพลังความรูที่สามารถสรางสังคมที่เขมแข็งและอยูเย็นเปนสุข และมีคําถามตอวาแลวจะทํา
อยางไรถึงจะนํา "ทุน" เหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาปจจุบันไดมี "แนวคดิการจัดการ
ความรู" ซึ่งเปนกระบวนการที่จะยกระดับพรอมกับสรางและใชทุนที่เรามีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด  

การจัดการความรูคืออะไร ทําไมเราตองจัดการความรู  

ในระดับชุมชนเริ่มคุยกันถงึภูมิปญญาหรอืความรูทองถ่ินที่เริ่มสูญหายไป ผูเฒาผูแกเปนหวง
วาส้ินรุนของทาน ความรูทั้งหลายก็คงสูญหายไปหมดส้ิน องคความรูที่สั่งสมมานานตั้งแตครั้ง
บรรพบุรุษถูกทอดทิ้งไปอยางนาเสียดาย เกิดปรากฏการณคนในชุมชนรับความรูใหมมาเรื่อยๆใน
ขณะที่ชุมชนออนแอลงเรื่อยๆเชนกัน แสดงใหเห็นวาความรูจากภายนอกเพียงมิติเดียวไมไดเปนคํา
ตอบใหชุมชนเกิดการพัฒนาไดเลย เรื่องน้ีทําใหเราเขาใจระบบจัดการความรูในระดับประเทศไดจาก
กรณีเดียวกัน เห็นไดวามีพลังไมเพียงพอในการพัฒนาสังคมความรู ตอมาเราเริ่มใหความสําคัญ
ความรูที่ฝงลึกเปนระบบการคิดที่คนเหนือเรียก "กํากึ้ด" การจัดการความรูที่เนนความรูที่อยูในตวั
บุคคลจึงถูกเรียกวา "การจัดการกํากึ้ด" นําความคิดมาคุยกันโดยหาวิธีการที่เหมาะสม ก็จะไดชุด
ความรูที่มาจากความรูทั้งสองสวน คือความรูจากขางนอก และความรูจากภายในมาเก็บเปนคลัง
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ความรู เปนชุดขอมูลในการพัฒนาชุมชน ปรากฏการณที่ยกขึ้นมาเปนกรณีของการจัดการความรูที่
เขาใจงายๆระดับชุมชน ซึ่งหัวใจของการจัดการความรูอยูที่กระบวนการที่ทําใหเกิดการสรางและใช
ความรูน้ันจัดการอยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

หลายทานยังไมเขาใจวาการจัดการความรู คืออะไร หากเราแปลความหมายตรงตวักไ็ดความ
วา เปนกระบวนการจัดการทุนของเรา ทุนที่วาน้ันคือ "ความรู" คิดแบบเดียวกับเชิงธุรกิจวาเรา
จะทําอยางไรใหทุนน้ันเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับองคกร แตทวาความรูนั้นเปนทรัพยสินท่ีจับตอง
ไมได (Intangible Asset) อาจไดมาโดยการศึกษา ประสบการณ ทักษะ การอบรม ดูงาน ตลอดถึง
การคนควา คนหา คนพบ เมื่อเวลาผานไปความรูก็จะเพิ่มพูนขึ้น กระบวนการจัดการความรูจึงตอง
ใหชัดเจน มีเปาหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการใหไดมาซ่ึงความรูที่ชัดเจน ปฏิบัติไดและเปนธรรมชาติ 
และคิดตอไปวาจะเก็บความรูที่เปนทุนนั้นในรูปแบบใดบางที่เอื้อตอการนํามาใชประโยชน  

การจัดการความรู หรือ Knowledge management อาจเรียกส้ันๆเปนที่เขาใจโดยทั่วไปวา 
KM ไมไดเปนเรื่องใหม และเปนสิ่งที่เราทํากันมานานแลวในสังคมไทย เพิ่งมาใหความสําคัญและจัด
ระบบในชวงหลัง ในแวดวงของนักวิชาการไทย อาจเรียกการจัดการความรูวา "จค" แตไมคุนเทากบั
คําวา "KM"  

ในประเทศไทย สถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม หรือเรียกวา "สคส" เปนองคกรหลักที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประเทศโดยรวมกับภาคีที่หลากหลาย 
สคส . ไดใหนิยามของการจัดการความรูวา เปนการยกระดับความรูขององคกรและเพ่ือสราง
ผลประโยชนจากตนทุนทางปญญาโดยเปนกิจกรรมที่ซับซอนและกวางขวาง ไมสามารถให
คํานิยามส้ันๆได ตองใหคํานิยามหลายขอ จึงจะครอบคลุมความหมาย ไดแก  

• การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู 
เทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือชวยเพิ่มพลังในการจัดการความรู 
แตเทคโนโลยีโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู  

• การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความรู ถาไมมีการแลกเปลีย่นความ
รูแลวความพยายามในการจัดการความรูก็ไมประสบผลสําเรจ็ พฤตกิรรมในองคกรเกีย่ว
กับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีการปฏิบัติมีผลตอการแลกเปลี่ยนความรู โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งวัฒนธรรมและสังคมมีความสําคัญตอการจัดการความรูอยางยิ่ง  

• การจัดการความรูตองอาศัยผูรูในการตีความและประยุกตใชความรู ในการสราง
นวัตกรรมและเปนผูนําทางองคกร รวมทั้งตองการผูเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึง แนะ
นําประยุกตใชการจัดการความรูดังน้ัน กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน ไดแก การดึงดูดคนดีและ
เกง การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคน และดงึคนมีความรูไวในองคกร ถือ
เปนสวนหน่ึงของการจัดการความรู  

• การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร หรือ ชุมชน การจัดการความรูเกิดขึ้นเพราะความ
เช่ือวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จใหองคกรหรือชุมชน ประเมินตนทุน
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ทางปญญาและผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรูเปนดัชนีบอกวาองคกร
หรือชุมชนมีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไม 

การจัดการความรูจําเปนตองเขาใจ วาความรูน้ันมีกี่ประเภท ทําความเขาใจใหลกึซ้ึง เพราะจะ
เปนพื้นฐานในการจัดการความรูที่สําคัญตอไป ไดแบงความรูออกเปน ๒ ประเภท คือ  

1. ความรูเชิงประจักษ (Explicit knowledge) เปนความรูที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
สามารถจัดออกมาไดในรูปแบบของเอกสาร คูมือ หรือส่ือตางๆและสามารถรวบรวม
หรือส่ือออกมาไดงาย ความรูประเภทน้ีไดแก หนังสือการสอนวิชาประวัติศาสตร 
เอกสารเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว เปนตน  

2. ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวคน เกิดจากประสบการณ การ
ฝกฝนจนเกิดเปนทักษะชํานาญเฉพาะตน รวมไปถึงเปนพรสวรรค การถายทอด หรือ
การส่ือสารในรูปแบบของสื่อ ตัวอักษร ตัวเลข อาจทําไดยาก  

โดยปกติคนเราจะมีความรูทั้งสองประเภทอยูในตัว หากแตวาความรูฝงลึกที่ฝงอยูตองมี
กระบวนการนําออกมาส่ือใหคนอ่ืนไดรับรู ดังน้ันแลวหากทักษะทางดานการส่ือสาร เชนการเขียน 
การเลาเรื่องไมมีประสิทธิภาพ ความรูประเภทนี้ก็ไมสามารถจะนํามาใชประโยชนไดเต็มที่  

 ประเด็นน้ีเปนประเด็นสําคญัเพราะความรูฝงลึกที่มีคุณคาอยูในบุคคลหนึง่ถึง 80% กระบวน
การดึงความรูน้ันออกมาจึงตองเปนกระบวนการที่เปนธรรมชาติ สอดคลองกับวิถีชีวิต เอื้อใหเกิด
การถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงน้ีเองเปนความยากของการจัดการความรู ดังนั้นวิธีการ
หรือกระบวนการใดก็ตามที่สามารถทําใหเกิดการสราง-การดึงความรูฝงลกึออกมาไดด ีจงึมวีธีิการ
หลากหลายแตตองเลือกใชใหเหมาะกับบริบทของแหลงความรู เปนกระบวนการที่บอกยากตายตวัวา
ควรจะทําอยางไร  

การเปลี่ยนแปลงในชวงแรกของการจัดการความรูในสังคมไทย พยายามจะทําใหความรูฝง
ลึกนําออกมาเปนความรูภายนอกมากขึ้น แลวรวบรวมใหเปนฐานขอมูลในกรณีที่มีกระบวนการที่
เหมาะสมดีพอก็อาจจะทําไดไมยากนัก เปาหมายการจัดการความรูอาจจะมองไดทั้งการนําความรู
ออกมาใชประโยชนทั้งความรูฝงลึก (ที่เปลี่ยนมาเปนความรูภายนอกแลว) และความรูภายนอกทีม่อียู 
ส่ิงหน่ึงที่สําคัญที่กลาวมาคือ การกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู สังคมแหงการเรียนรู เงือ่นไข
หน่ึงที่สําคัญคือ การสรางความรู และทําใหคนมีนิสัยใฝรู สนใจกระตือรือรนในการเรยีนรู อาจผาน
การปฏิบัติ ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมของผูที่ทํางานคลายคลึงกัน เหลาน้ีเปนที่มาของการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรู  

เมื่อเรานําแนวคิดการสรางและการใชความรูมาปรับใชแลว ทุกฝายตองปรับมุมมองและวิธี
การทํางานใหม ในสวนของชุมชนที่คิดวาตนเองไมมีความรูเพียงพอ ไมมั่นใจในความรูรอแตนักวิชา
การ จึงตองตระหนักวาชุมชนมีองคความรูมากมายอยูในตัว เปนความรูที่เปนประโยชนที่นําไปสราง
สรรคสังคมได ความตระหนักและมั่นใจในความรูฝงลกึเปนเงื่อนไขสําคัญในการสรางความรูใหมและ
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูอยางมีประสิทธิภาพระหวางชาวบานกับนักวิชาการ ในทํานองเดยีวกนันัก
วิชาการหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสวนตางๆของสังคม ก็ไมควรยึดมั่นเฉพาะในความรู
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ที่ไดจากการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ วาเปนความรูที่ถูกตองสมบูรณเปลี่ยนแปลงไมไดและมีความ
คิดวาความรูฝงลึกที่มีวิธีการไดมาพรอมกับเน้ือหาที่ไดแตกตางจากส่ิงที่ตนคนพบลวนไมมีความ
หมายหรือมีความหมายนอยกวา เพียงเพราะความเปนวิทยาศาสตรนอยกวา แตควรพยายามผสาน
ความรูทั้งสองเขาดวยกันซ่ึงจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได  

ในครั้งน้ีจะขอยกกระบวนการจัดการความรูตาม  "โมเดลปลาทู"  ที่นําเสนอขึน้โดย สถาบัน
การจัดการความรูเพื่อสังคม  (สคส.)  เปนตัวอยางเพื่อใหเห็นภาพการจัดการความรูทั้งระบบ     
โมเดลปลาทูถูกประยุกตใชในบริบทที่หลากหลาย เปนหลกัการที่จะนํามาซึ่งความสําเรจ็ในการจดัการ
ความรูที่ลึกซึ้งมากขึ้น  

เพื่อใหเห็นภาพของโมเดลปลาท ูใหทานนึกภาพปลาทูหน่ึงตัว เราแบงปลาทูออกเปนสามสวน
ไดแก สวนหัว สวนกลางลําตัว และสวนหาง แตเราไมไดตัดแบงเปนช้ินๆ เพียงแตวาใหดูเปนขอบเขต
ทั้งสามสวนเอื้อตอกันการขยับเคลื่อนไปของปลาที่แหวกวายจึงจําเปนตองใชพลังของทุกสวน สวน
หัวนําทางไปยงัเปาหมาย สวนกลางลาํตัวเปนสวนที่สงผานพลงังานใหปลาทูเคลื่อนที่ไป สวนหางเปน
สวนบังคับวิถี เชนเดียวกันในเหตุผลน้ีปลาจะวายนํ้าไปขางหนาตองอาศัยครีบหางที่แขง็โบกสะบัดเปน
จังหวะสงแรงผานไปยังลําตัวใหเคลื่อนที่ไปขางหนาได ทําใหเราเห็นภาพของปลาที่วายนํ้าอยางอิสระ 
เสรี  

 

1. หัวปลา น้ันเปนสวนที่สําคัญ การทํา KM ใหประสบความสําเร็จ จะตองเริ่มตนที่หัวปลา 
หัวปลาหรือ KV (Knowledge Vision) น้ีจะตองสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน และ
พันธกิจขององคกร ทุกคนเรียนรูวาจะสรางความรูไปทําไม เพ่ืออะไร ใหชัดเจน เมื่อเห็น
เปาที่ชัดเจนการเดินทางมุงไปขางหนาไปสูเปาหมายก็จะแมนยํามากขึ้น  

2. สวนตัวปลาหรือ KS (Knowledge Sharing) ไดนําไปสูรูปแบบแหลงรวมความรู เปนหัว
ใจในการจัดการความรู อันเปนเทคนิควิธีเฉพาะที่นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ
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ใดๆก็ตามที่สอดคลองกับวิถีชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติของกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิด
ภาพของการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนธรรมชาติและมีความสุข  

3. สวนหางปลา หรือ KA เราถือวาเปนขุมความรู (Knowledge Asset) เปนคลังความรู 
ที่เก็บความรูจากการแลกเปลี่ยน เปนเรื่องที่ทําไดไมงายนัก เปนเรื่องที่ตองใชทักษะใน
การจับประเด็น เกิดการเรียนรูอยางไรที่ทําใหเห็น "บริบท"ของเรื่องเลา มีคําถามที่ทา
ทายวา จะเก็บขอมูลความรูแบบไหนถึงจะเอ้ือตอการนํามาใชประโยชนไดดีที่สุด  

อยางไรก็ตามการใชโมเดลปลาทู ทําใหทราบวาสวน "หัวปลา" ซึ่งเปนสวนเชื่อมโยงกับทิศ
ทาง เปาหมายวิสัยทศัน และยทุธศาสตรขององคกรน้ันเปนสวนสําคัญใหการจัดการความรูเปนสวน
หน่ึงของการบริหารองคกร แตส่ิงสําคัญที่จะทําใหการจัดการความรูน้ันดําเนินการไปไดอยางมีประ
สิทธิผลน้ันกลับผูกติดกับความสามารถในระดับปจเจกบุคคล เชน การใฝรู ใฝพัฒนา วิธีคิด และการ
คิดเชิงระบบ จากการถอดบทเรียนของ สคส. จึงใหความสําคัญกับภาพราง โมเดลใหมที่มีขอบเขต
กวางขวางมากขึ้น เรียกวาเปน โมเดลองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) หรือ LO 
ครอบคลุมทั้งตัวบุคคล กลุมและองคกร เริ่มกระบวนการเรียนรูผานกลุม ใชโจทยจรงิในการเช่ือมกบั
ภาพใหญขององคกรและถือโอกาสการฝกทําจริงน้ีพัฒนากรอบแนวคิด ความคิดเชิงระบบ และการ
สรางแรงบันดาลใจใหเกิดการเรียนรูในระดับบุคคล  

เมื่อทําความเขาใจรูปแบบของการจัดการความรูเปนเบ้ืองตนแลว หัวใจสาํคญัทีจ่ะนําเสนอตอ
ไปคือ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู" ซ่ึงเปนสวนของ "ตัวปลา" ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการสราง
ความรูและในขณะเดียวกันก็เปนแหลงที่นําความรูน้ันไปประยุกตใชไดผานประสบการณที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมคนทํางานประเภทเดียวกัน กลุมเดียวกัน ตรงน้ีมองไปถึง
ภาพของการแลกเปลี่ยนในเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้ีดวย 

เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนกับการจัดการความรู  

ดังไดเกริ่นมาแลวในเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการความรูที่จะใชเปนเครื่องมือในการ พัฒนาไป
สูองคกรแหงการเรยีนรู โดยธรรมชาติของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เกดิขึน้บนเปาประสงค
ที่ชัดเจนในดานการประสานความรวมมือหรือการพึ่งพาอาศัยกัน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน 
ตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกัน เปนการรวมพลังของกลุม  

ทําอยางไรใหเครือขายที่รวมตัวกันเกิดพลังในการขับเคลื่อนเครือขายนอกจากรวม
คนแลว ความรูที่หลากหลายในบริบทของการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เปนท้ังความรูฝงและ
ความรูเชิงประจักษจะนํามาใชประโยชนสูงสุดไดอยางไร? หัวใจของการจัดการความรูในกรณี
น้ีจึงเนนใหความสําคัญที่ "กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู" ของกลุมคนที่มีความชํานาญมปีระสบ
การณคลายคลึงกันมาแลกเปลี่ยนกันเกิดเปน "ชุมชนนักปฏิบัติ"  

ดวยความหลากหลายของบริบทการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน เราไดแบงการทํางาน
ออกเปนส่ีภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใตและภาคอีสาน แตละภาคมีบริบทการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนภายใตทุนและเอกลักษณที่แตกตาง ประสบการณในการพัฒนาที่แตกตางจะถูก
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ปรับใหสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมในทองถ่ินน้ันๆ ดังน้ันจึงเปนเหตุผลในการรวมกลุมเพือ่แลก
เปลี่ยนเรียนรูในระดับภาคนําส่ิงดีๆประสบการณผานการถอดบทเรียนซ่ึงถือวาเปนผลผลึกของการ
ทํางานพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนมานําเสนอและแลกเปลี่ยนกัน เกิดกระบวนการการเรียนรู
ระหวางชุมชน ชุมชนที่เขามาใหมไดเรียนรูจากชุมชนที่เปนชุมชนทองเที่ยวเดิมอยูแลว ชุมชนที่ปฏิบัติ
การทองเที่ยวเหมือนกันก็แลกเปลี่ยนกระบวนการทํางานที่สอดคลองกับบริบทเฉพาะของตน ประสบ
การณหนึ่ง องคความรูหน่ึงอาจนําไปใชประยุกตกับสถานการณหน่ึงได ผลลัพธที่ไดเปน "ตัวอยาง
ที่ดี" (Best practice) เกิดตอยอดและยกระดับองคความรูใหมๆในประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน 
เกิดขึ้นในเวทีแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นอยางเปนทางการและไมเปนทางการตามวาระและโอกาส  

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในชุมชนนักปฏิบัติในเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน  

จากรูปแบบที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุม
ชนและเงื่อนไขที่แบงกลุมจังหวัดออกเปนส่ีภาค กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มุงใหเกิดประโยชน
อยางแทจริงในการพัฒนาจําเปนตองสรางใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น  

1. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูตองสอดคลองกับบริบทของพื้นที่น้ันๆ  

2. การสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรูให สะดวก- สบาย-ผอนคลาย -ยืดหยุน- 
มีความสุข  

3. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในเวที  

4. มีความสม่ําเสมอในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  

5. ตั้งประเด็นการเรียนรูที่สอดคลองกับสถานการณและยุทธศาสตรที่วางไวในแตละชวง
เวลา  

6. ทําใหเปนระบบและมีเปาหมาย เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและ พัฒนาชุมชน  

7. มีการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีผูรับผิดชอบหรือกลุมรับผิดชอบและมยีทุธศาสตร
ในการดําเนินการอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน  

รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

วิธีการใดก็ตามที่มีเปาหมายพัฒนางานของกลุมหรือของตน ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณหรือความรูที่เกิดจากการทาํงาน ถือเปนการจัดการความรูทั้งสิ้น วิธีการจดัการความ
รูมีเปนรอยวิธี ไมควรเนนใชเทคโนโลยียากๆ ควรเนนความงายและเรียบงายในชวงเริ่มตนแลวคอย 
ๆ ใชวิธีการที่ยากหรือซับซอนขึ้นตามความจําเปน ในความเปนจริงจะมีรูปแบบกิจกรรมที่หลาก
หลาย สามารถนําไปปรับใหสอดคลองกับบริบทของแตละกลุมเปาหมาย แตละพื้นที่ได  

ในที่นี้จะแนะนําวิธีการจัดการความรูอยางงาย 2 วิธีการคือ  
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1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทํางานแบบตัวอยางที่ดี (Best Practice)  

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน "ชุมชนนักปฏิบัติ" (Community of Practice: CoPs)  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีทํางานแบบ "ตัวอยางที่ดี"  

ชุมชนหรือกลุมที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีวิธีทํางานที่เปนตัวอยางที่ดี (Best practice) 
คือ วิธีทํางานที่เกิดผลงานในลักษณะที่นาภูมิใจ นาชื่นชม ผลสัมฤทธิ์สูง ประสิทธิภาพสูง หรือคุณ
ภาพสูง สามารถนําไปเปนตัวอยางใหแกชุมชนอ่ืนๆได 

เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนตองหาตัวอยางที่ดีของการทํางานเรื่องตาง ๆ นํามา
กําหนดเปนมาตรฐานการทํางาน จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนที่เปนตัวอยางที่ดี 
(Best practice) กับชุมชนอ่ืนๆ ใหชุมชนอ่ืนๆสามารถเรียนรูและตอยอดความรู ประสบการณที่ไดรับ
และยิ่งกวานั้น ตองสงเสริมใหมีการพัฒนาตัวอยางที่ดี ตัวอยางใหมๆขึ้นใหเปนวิธีการที่ดีกวาเดิม 
เปนวงจรเรื่อยไปไม ส้ินสุด ยกตัวอยางเชน ชุมชนบานแมกําปอง จ .เชียงใหม มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดดีโดยการมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนจากบานคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช จึง
เขามาศึกษาดูงานประเด็นดังกลาวเพื่อนําไปปรับใชที่ชุมชนคีรีวง เปนตน  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการทํากิจกรรม "ชุมชนนักปฏิบัติ"  

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) เหมาะสมอยางยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ
เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพราะสนใจในประเด็น "การทองเที่ยวโดยชุมชนเหมือนกันหรือ
อาจเปนชุมชนที่สนใจชุดความรูชุดเดียวกัน แตอยูกันคนละพื้นที่ เผชิญปญหาคนละปญหา ใชวิธีการ
แลกเปลี่ยนในรูปแบบของการเลาเรื่อง, เวทีประชุม หากมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเรา
สามารถใชเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศเปนเครื่องมือของการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอีกทาง
หน่ึงดวย  

วิธีการที่เปนธรรมชาติที่สามารถทําใหกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมสีีสัน ทีอ่ยากจะแนะนาํ 
ใหทดลองนําไปปรับใชคือ กิจกรรมเรื่องเลาเราพลัง (Story telling) ที่สามารถดําเนินการผานชุม
ชนผูปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) ในแตละเรื่องแตละประเด็นที่เรากําหนดเปาหมายรวม
กันไว ซ่ึงมีกติกาหรือขอตกลงในการดําเนินการดังนี้  

1. เปนวิธีการเรียนรูจากผลสําเร็จที่ปลายทาง น่ันคือความสําเร็จจากการปฏิบัติจริงของผู
อ่ืนซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของเขา แลวมาเลาใหฟง โดยใหสมาชิกแตละคน (กลุมหน่ึง
ควรอยูระหวาง 8 – 10 คน) ผลดักันเลาเรื่องความสําเรจ็ที่ภมูใิจ ประทบัใจ ของตนหรอืของ
หนวยงานของตน ใหเลาเพียงประเด็นเดียวตอหน่ึงเรื่อง เลาแบบไดใจความและเลาสั้น ๆ ใช
เวลาประมาณคนละ 2 – 3 นาที  
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2. เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชุมชนผูปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ เชน ชุมชนผู
ปฏิบัติการบริหารจัดการการเงินในชุมชนทองเที่ยวเปนตน โดยมีผูอํานวยความสะดวกใน
การเลาเรื่อง 

3. กฎของผูเลาตองเลาใหนาสนใจ เลาตามความเปนจริง เลาเฉพาะเหตุการณ บรรยากาศ ตัว
ละคร ความคิดของผูเลาในขณะเกิดเหตุการณ ไมตีความระหวางเลา เลาใหเห็นบุคคล พฤติ
กรรม การปฏิบัติ ความสัมพันธที่ไมเยิ่นเยอ  

4. กฎของผูฟง ใชกฎสุนทรียะสนทนา (Dialogue) คือ  

4.1 ฟงโดยไมพูดแทรก ไมเสนอขอแนะนําใดๆ ไมวิจารณ ไมแยง แตเมื่อเขาเลาจบสามารถ
ซักถามใน ลักษณะขอขอมูลเพิ่มเติมได  

4.2 ฟงดวยความตั้งใจ ไมตองพะวงหรือเตรียมตัวในการพูดของตนเองในการพูดรอบ
ตอๆไป ใหตั้งใจฟงอยางเดียว พอถึงรอบที่เราตองพูดก็ใหพูดความจริงออกมากจากใจ  

4.3 ฟงดวยความเขาใจ คือการจับประเด็นจากขุมความรูที่เลาใหได  

ดังน้ันการเลาและการฟงจึงอยูภายใตบรรยากาศที่ดีเปนมิตร ช่ืนชม ไมตัดสินผิดหรือถูกไม
คาดหวังกับผลลัพธมากจนลืมเปดใจรับฟงผูอ่ืน  

5. กําหนดใหมีผูบันทึกขุมความรู จากเรื่องเลา ซึ่งจะบันทึกประเด็นหรือวิธีการปฏิบัติของผูเลา
แตละคนจนครบทุกคน  

6. เมื่อเลาครบทุกคนแลว ผูบันทึกจะอานขุมความรูของทุกคนใหสมาชิกฟง แลวสมาชิกจะชวย
กันสังเคราะหขุมความรูเหลาน้ันเปน แกนความรู เพ่ือการเทียบเคียงวิธีการปฏิบัติ กับ
ประสบการณเดิมตามบริบทของแตละคน แลวสรางเปนองคความรูของตนเอง พรอมทั้งนํา
ไปสูการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหกาวหนาตอไปแลวจะเกิดเปนความรูฝงลึก นํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันใหม ตอยอดความรูใหเพิ่มพูนมากยิ่งๆขึ้นไปโดยไมมีวันจบส้ิน 

การสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเรื่องที่ยากและหากสามารถสราง
พื้นที่ใหคนในเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไดจึงนาจะเกิดผลดีอยางนอย 8 
ประการ คือ  

1. เกิดการเทียบเคียงความรูซ่ึงกันและกัน  

2. เปนการแลกเปลี่ยน แบงปนตัวอยางที่ดีแกกัน  

3. กระตุนใหคนในชุมชนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู  

4. คนในชุมชนเกิดความรัก สามัคคีกันมากขึ้น  

5. สงเสริมการมีสวนรวม (การรวมคิด - รวมทํา)  
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6. สรางใหเกิดความเสียสละ และเอ้ืออาทรดูแลซ่ึงกันและกัน  

7. รูจักปรับตัวและยืดหยุน  

8. สรางวัฒนธรรมนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning organization) หรือชุมชน
แหงการเรียนรู, เครือขายแหงการเรียนรู  

 กระบวนการเรียนรูผาน "การจัดการความรู" เปนเรื่องที่สําคัญและเปนหัวใจของการ
เคลื่อนตวัของเครอืขายการทองเที่ยวโดยชุมชน กระบวนการจัดการความรูจะเปนเครือ่งมอืในการนาํ
ความรูที่เปน "ทุน" มาใชใหเกิดคุณคาและเกิดมูลคา มองไปที่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นแลวนํามาตอยอด 
ยิ่งดําเนินการคนหาและนํามาใชอยางเปนระบบเราก็ยิ่งจะพบทุนปญญาที่ไมคาดคิดแฝงเรนอยูใน
เครือขาย ชุมชน หรือสังคมมากมาย อยูในสภาพที่ "ยิ่งใชยิ่งเพ่ิมขึ้น" แมวาการจัดการความรูจะไม
ใชเปาหมายหากแตเปนกระบวนการที่จะชวยใหเครือขายเขมแข็ง กอเกิดพลังในการพัฒนาและยก
ระดับการทองเที่ยวของประเทศไดและถือวาเปนพลงัทวีคูณบรรลเุปาหมายที่เครือขายการทองเทีย่ว
โดยชุมชนไดตั้งไวอยางยั่งยืน  

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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องคประกอบของการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลองคประกอบของการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล::  

กลุมการทองเที่ยวที่ประเทศไทยตองจับตามกลุมการทองเที่ยวที่ประเทศไทยตองจับตามององ    

ดร. ราณ ีอิสิชัยกุล1 
ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห 2 

นักทองเท่ียวในกลุมท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการประชุมหรือท่ีมักกลาวถึงโดยรวมวาเปนกลุม 
MICE กลุมน้ีจัดวาเปนกลุมท่ีมีลกัษณะพิเศษ โดยผสมผสานการเดินทางเพื่อธรุกจิและการพกัผอนเขา
ดวยกัน รูปแบบการเดินทางประเภทน้ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ คําวา MICE เปนคํายอมาจากคําวา Meetings (การจัดประชุม) Incentive (การทองเท่ียวเพื่อ
เปนรางวัล ) Conventions หรือ  Congress3 (การจัดประชุม ท่ีมีขนาดใหญ ) และ Exhibition หรือ 
Expositions (การจัดงานแสดงสินคาขนาดใหญ) แมโดยท่ัวไปกลุม MICE จะถูกกลาวถึงโดยรวมเปน
กลุมเดียวซึ่งมีความเกี่ยวของกัน กลาวคือ อาจมีการจัดประชุมในระหวางท่ีมีการเดินทางทองเท่ียวท่ี
ไดรับเปนรางวัล หรือ การจัดแสดงสินคาอาจมีการจัดประชุมควบคูไปดวย แตหากพิจารณาจาก
ลักษณะเฉพาะของแตละกลุมท้ัง 4 น้ี จะพบความแตกตางดังน้ันผูมีสวนเกี่ยวของในประเทศไทยควร
นํามาวิเคราะหอยางเจาะจง จึงจะเขาใจความตองการเพื่อใหเกิดการวางแผนและพัฒนาไดอยางถูก
ตองเหมาะสม 

 Incentive Travel หมายถึง การใหรางวัลหรือตอบแทนเปนรางวัลสําหรับความสําเร็จหรือ
ผลงานซึ่งโดยท่ัวไปบริษัท หรือหนวยงานเอกชนจะจายใหกับพนักงานท่ีประสบความสําเร็จในการ
ขายหรือปฏิบัติหนาท่ี เพื่อเดินทางไปทองเท่ียว หรือพักผอนในประเทศหรือตางประเทศ บางกรณี
การเดินทางประเภทน้ีอาจรวมถึง การใหรางวัลเดินทางเพื่อไปเขารวมประชุมหรือสัมมนา เพื่อกระตุน
หรือสรางแรงบันดาลใจ หรือไปนําเสนอผลิตภัณฑตัวใหมหรือการฝกอบรมเพิ่มทักษะในดานตางๆ 

แนวคิดเก่ียวกับการจูงใจและการใหรางวัล (Motivational and Incentive Programme)  

 การจูงใจหรือกระตุนการทํางานโดยวิธีการตางๆ (Motivational programme) เปนกิจกรรมท่ี
ทําใหพนักงานในองคการปฏิบัติงานไดอยางท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สวนประกอบสําคัญใน
กระบวนการการจูงใจคือการใหรางวัล หรือ Incentive programme สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานไดผล
งานตามเปาหมายซึ่งนับเปนแนวทางการจูงใจท่ีไดรับความนิยม เน่ืองจากระบบการใหรางวัลท่ีดีควร
เชื่อมโยงการแขงขันท่ีมีเปาหมายกับความพยายามท่ีเพิ่มมากข้ึนและสงผลตอการไดรับรางวัลตอบ

                                         
1 รองศาตราจารย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 ผูชวยศาตราจารย  ผูอํานวยการหลักสูตรการบริหารการทองเท่ียว บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
3 คําวา congress เปนคํานิยมใชในทวีปยุโรป สําหรับ convention เปนคํานิยมใชในทวีปอเมริกา เน่ืองจากคําวา 
congress หมายถึงสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา 
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แทนท่ีพึงประสงค (Alan and Rupp, 2003)  ดังน้ันแนวความคิดเร่ืองการจูงใจ (Motivation) และ การ
ใหรางวัล (Incentive) มีความเชื่อมโยงกันมาก แมวาทฤษฎีและกรอบแนวคิดเร่ืองการจูงใจจะมีความ
ครอบคลุมอยางกวางขวางกวามาก บทความน้ีจะกลาวถึงเฉพาะการจูงใจโดยการใหรางวัล 

 กรอบแนวคิดของระบบการใหรางวัลตอบแทนเร่ิมจากการกําหนดเปาหมายของผลงานตาม
แนวคิดการกําหนดเปาหมายของ Edwin Locke ท่ีเชื่อวาหากบุคลากรถูกกําหนดเปาหมายท่ีทาทาย 
บุคลากรจะประเมินความคิดและมีความพยายามในการทํางานมากข้ึน และสงผลใหผลงานดีข้ึน และ
ไดรับรางวัลตอบแทนท่ีพึงพอใจท่ีสุด กรอบแนวคิดระบบการใหรางวัล (Conceptual Framework of 
Incentive Reward System) แสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดระบบการใหรางวัล 4 

 การใหรางวัลและการกระตุนการทํางานใหไดตามเปาหมาย (Incentive and motivational 
programme) สามารถจัดใหไดกับหลายกลุมงานและหลายวัตถุประสงค จากการวิจัยโดย Incentive 
Federation Inc. (2005) พบวาโดยท่ัวไป องคการธุรกิจมีการใหรางวัลกับกลุมหลัก 4 กลุม ดังน้ี 

1) ฝายขาย (Sales Incentives) 

2) ตัวแทนจําหนาย (Dealer Incentives) 

3) ลูกคา (Consumer promotions) 

4) กลุมอื่นๆท่ีไมเกี่ยวกับการขายแตเปนการแสดงความชื่นชมและจูงใจใหเกิดกําลังใจใน
การทํางาน (Non-sales Recognition/Motivation) 

 

                                         
4 ท่ีมา: Shinew and Backman 1995: 286 
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 ประเภทของรางวัลจูงใจแกกลุมตางๆ ดังกลาวมีการพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูจัดและผูรับรางวัล กลาวคือพิจารณาถึงความตองการ รสนิยม และงบประมาณ ทําให
เกิดรางวัลจูงใจท่ีมีความหลากหลาย โดยท่ัวไปสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ 

1) การใหเปนสิ่งของเคร่ืองใช (Merchandise Incentives) เชน แหวน นาฬิกา สินคาท่ีคัดเลือก 
สินคาของบริษัท เปนตน 

2) การใหเปนเงินสด (Cash) เชน เงินรางวัล โบนัส บัตรกํานัล ประกาศเกียรติคุณ เปนตน  

3) การใหเปนการเดินทางทองเท่ียว (Travel Incentives) 

 ซึ่งรางวัลแตละประเภทมีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันตามตารางท่ี 1 (รชพร จันทรสวาง 
2546: 49-50) ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ขอดีและขอเสียของประเภทของรางวัลจูงใจ 
ประเภทรางวัล 

จูงใจ ขอดี ขอเสีย 

เงินสด - ตรงกับความตองการของผูรับสวน
ใหญ 

- สามารถนําไปใชไดงาย 

- มีความเหมาะสมกับทุกคน 

- สามารถจัดเปนแรงเสริมระยะยาว 

- ขาดความแปลกใหม 

- ไมไดสรางความทรงจํา 

- ไมไดสรางโอกาสในการสงเสริม
การปฏิบัติงาน 

- เปนรางวัลท่ีคาดหวังได 

สิ่งของเคร่ืองใช - สามารถเลือกสินคาท่ีตรงตามความ
ตองการและจูงใจได 

- สามารถสรางความหลากหลายและ
รางวัลในระดับตางๆ ได 

- เสริมสรางความทรงจําจากคร้ังกอน
และมีความคาดหวังรางวัลท่ีจะไดรับ
ในอนาคต 

- สามารถนําไปหักภาษีได 

- สามารถจัดหามาในราคาขายสงและ
เปนการลดตนทุนในการขนสงสินคา 

- สามารถนําสินคาท่ีเหลือคืนแกบริษัท 
เปนการลดคาใชจาย 

- รายละเอียดของรางวลัมีมาก 

- รางวัลอาจดูไมมีคาสําหรับผูท่ีทํา
คะแนนไดนอย 

รางวัลทองเท่ียว - ตรงกับความตองการและจูงใจได 

- สามารถจัดใหมีการเสริมสรางความ
รูสอดแทรกไปในรายการนําเท่ียว 

- ราคาสูงมาก หากมีผู รับรางวัล
จํานวนมาก 

- ผูรับรางวัลจะเดินทางทองเท่ียวทํา
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ประเภทรางวัล 
จูงใจ ขอดี ขอเสีย 

- สามารถดึงดูดใจและสรางความ
ประทับใจและความทรงจําท่ีดีและยาว
นาน 

- สรางภาพลักษณเชิงบวกใหผูแขงขัน 

ใหพนักงานจะไม ไดอยู ทํางานใน
ชวงกิจกรรมจูงใจ 

- มีการจัดทํารายละเอียดมากเพื่อให
รางวัลไดผลคุมคากับคาใชจาย 

 Shinew and Backman (1995: 285-293) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเพื่อเปน
รางวัลและกลาวถึงงานวิจัยหลายงานท่ีพบวาการใหรางวัลทองเท่ียวเปนสิ่งจูงใจใหบุคลากรทํางาน
ไดดีกวาเงินสดและสินคาและงานวิจัยน้ีไดทดสอบแนวคิดดังกลาวกับพนักงานในธุรกิจประกันภัย และ
ยืนยันผลการวิจัยวาการจัดการแขงขันของพนักงานโดยการใหรางวัลทองเท่ียวแกผูชนะสามารถดึง
ดูดใจผูรับรางวัลไดมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับรางวัลประเภทอื่นๆ เน่ืองจากการทองเท่ียวมีคุณคา
ดานเกียรติยศแกผูรับรางวัลและมีผลตอการเสริมแรงดานความรูสึกท่ีดีไดเปนระยะเวลานาน นอก
จากน้ีการสํารวจของ Incentive Federation Inc. (2005) ยังสนับสนุนความสําคัญของรางวัลทอง
เท่ียวโดยพบวา ผูรับรางวัลมีความคิดเห็นวาการใหรางวัลท่ีเปนสิ่งของเคร่ืองใชและการเดินทางทอง
เท่ียวมีความหมายมากกวาการใหรางวัลเปนเงินสด โดยระบุวาการใหรางวัลเปนเงินสดเหมือนเปน
สวนหน่ึงของคาจางหรือเงินเดือน ในขณะท่ีไดรับรางวัลเปนสิ่งของหรือการทองเท่ียวมีความต่ืนเตน 
และมีความประทับใจและความทรงจําท่ีดีกวาและยาวนานกวา ซึ่งผลการสํารวจน้ีสอดคลองกับการ
สํารวจของนิตยสาร Corporate meetings & Incentives Magazine ท่ีชี้บงวา การจะไดรับรางวัลเปนการ
เดินทางทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือท่ีใชกระตุนการทํางานใหไดตามเปาหมายดีท่ีสุด (Best Motivator) ดัง
แสดงผลการสํารวจในภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 เคร่ืองมือกระตุนการทํางานท่ีดีท่ีสุด5 

สมาคม  Society of Incentive and Travel Executives (SITE) (Resource Manual, SITE, 2001:6) 
ไดนิยามการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลวาคือ “เคร่ืองมือในการบริหารท่ีใชกันท่ัวไปในองคการตางๆ 

                                         
5 ท่ีมา: Corporate Meetings & Incentives Magazine อางถึงใน Incentive Federation Inc. (2005) 
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ท่ัวโลก โดยใชประโยชนจากประสบการณการทองเท่ียวชั้นเลิศท่ีจัดใหบุคลากร เปนกลไกในการจูงใจ 
และ/หรือการแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานท่ีมีผลงานในระดับสูงข้ึนของบุคลากร” จึงกลาวไดวา
การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลเปนเคร่ืองมือสําคัญในการจูงใจบุคลากร โดยการใหรางวัลแกผูท่ีมีผล
งานดีเดนตามท่ีองคการกําหนด 

 จากคํานิยามและการใชการทองเท่ียวเพื่อกระตุนหรือจูงใจใหเกิดการทํางาน แหลงทองเท่ียวท่ี
จะใชกระตุนการทํางาน ตองมีความนาสนใจและกอใหเกิดพลังในการทํางานใหไดตามเปาหมาย การ
ทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจะตองมีลักษณะท่ีแตกตางจากการทองเท่ียวท่ัวไป โดยใหความสําคัญกับ
ปจจัย (ปภาวดี ประจักษศุภนิติและสุเมธ สุทัศน ณ อยุธยา 2546: 30) ดังน้ี 

1. การทองเท่ียวท่ีเนนเฉพาะสิง่ท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเปนรางวัลสําหรับผูท่ีมีผลงานดีเดน องค
การจึงสมควรจัดหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดให ไมวาจะเปนการใหการตอนรับ ท่ีพักแรม อาหาร การ
เดินทาง รายการบันเทิง รวมท้ังรายการเชิงวิชาการหรือเสริมความรูทางธุรกิจรูปแบบ
ตางๆ 

2. การทองเท่ียวท่ีเนนการสรางความประทับใจ รายการตามโปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อ
เปนรางวัลควรเนนการสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวกับทุกกิจกรรมตลอดการ
เดินทาง เน่ืองจากความประทับใจจะนําไปสูความทรงจํา ความรูสึกท่ีดี และความผูกพัน
กับองคการ ซึ่งสงผลตอการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพตอไป และตอการบํารุงรักษา
บุคลากรท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีความประทับใจยังนําไปสูการบอกตอหรือสื่อสาร
ไปยังบุคลากรอื่น ๆ ในองคการ ทําใหบุคลากรเหลาน้ันเกิดความกระตือรือรนท่ีจะสราง
ผลงานใหมากข้ึน เพื่อใหมีโอกาสรับรางวัลในคร้ังตอไป 

3 การทองเท่ียวท่ีผูเดินทางเปนผูผานการคัดเลือกในเชิงธุรกิจแลว ผูเดินทางเปนผูท่ีผาน
การคัดเลือกจากองคการแลววามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด หรือชนะการแขงขัน
ตามเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งเปนผูท่ีมีความสามารถสูงสุด 

4 การทองเท่ียวท่ีองคการรับภาระคาใชจาย การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลเปนการทอง
เท่ียวท่ีองคการจะเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท้ังหมด ตลอดชวงการเดินทางท่ีกําหนด 
โดยบางหนวยงานอาจมีการจายเงินใหผูเดินทางใชจายสวนตัวตามความพอใจ (Pocket 
money) ดวย หรืออาจจะรับผิดชอบจายคาใชจายสวนท่ีเพิ่มให เชน คาเคร่ืองด่ืม หรือคา
อาหารนอกเหนือจากรายการ 

5 การทองเท่ียวท่ีใหสิทธิ์การนําผูติดตามไปดวยได การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลเนนการ
ทําใหผูทองเท่ียวเกิดความพอใจสูงสุด จึงอาจใหผูท่ีไดรับรางวัลสามารถนําผูติดตามเดิน
ทางรวมไปดวยได เชน คูสมรส และจะไดรับการดูแลท่ีดีเชนกัน 

 การจัดรางวัลทองเท่ียวใหเกิดประสิทธิผลและกระตุนใหไดผลงานตามเปาหมายควรมีการ
กําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ซึ่งวัตถุประสงคมีหลายประการ เชน การกระตุนยอดขายสินคาหรือ
บริการโดยรวม การกระตุนยอดขายเฉพาะสินคาบางอยาง การเพิ่มสวนแบงตลาด การสรางความ
ตระหนักของสินคา การใหรางวัลแกพนักงานผูทํางานไดผลสําเร็จ การใหการศึกษาหรือความรูใหม 
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เปนตน จากการสํารวจบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา บริษัทสวนใหญ (รอยละ 66) จะมีวัตถุ
ประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายใหมากข้ึน ดังภาพท่ี 2.3 

 

ภาพท่ี 3 วัตถุประสงคในการใหรางวัล6 

ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลสํารวจผูมีสวนในการจัดโครงการการใหรางวัล 6000 รายลา
สุดของ Incentive Federation Inc. (2005) ท่ีพบวาเหตุผลสําคัญท่ีสุดในการจัดโครงการการใหรางวัล
คือ การเพิ่มยอดขายใหสูงข้ึน สําหรับเหตุผลอื่นๆ ท่ีพบไดแก 

• การสรางความจงรักภักดีของลูกคาตอสินคา (Build Customer Loyalty) 

• การสรางความจงรักภักดีของพนักงานตอหนวยงานของตน (Build Employee Loyalty) 

• การสงเสริมคุณภาพการบริการ (Better customer service) 

• การแสดงใหเห็นวาหนวยงานใหความสําคัญกับพนักงาน (Show concern for workers) 

• การกอใหเกิดการบอกตอหรือแนะนําสินคาปากตอปาก (Develop referrals) 

• การสรางความสัมพันธและการทํางานเปนทีม (Foster team work) 

• การสรางตลาดใหม (Create new market) 

• การรับขอเสนอแนะและแนวทางการทํางานใหม (Obtain suggestions and new ideas) 

 

สําหรับรูปแบบการใหรางวัลเปนการเดินทางทองเท่ียว สามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ 
คือ  

                                         
6 ท่ีมา: The Incentive Travel Buyers Handbook, 2005 
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1) การใหรางวัลการทองเท่ียวแบบบุคคล (Individual Travel) สวนใหญการใหรางวลัแบบน้ีจะ
ใชกับการใหรางวัลสําหรับลูกคาในการสงเสริมการขาย 

2) การใหรางวัลการทองเท่ียวแบบเดินทางเปนกลุม (Group Travel) สวนใหญเปนการให
รางวัลสําหรับตัวแทนจําหนาย และพบวาการเดินทางโดยเรือสําราญ (Cruises) ไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากสําหรับกลุมน้ี 

3) การใหรางวัลเปนรูปแบบทองเท่ียวแบบการจัดเทศกาล กิจกรรม หรืองานพิเศษ (Special 
Events and Travel) มักจะนําไปใชกับกลุมท่ีไมเกี่ยวกับการทํายอดขาย อาจเปนกลุมผู
บริหารอื่นๆ เปนการใหกําลังใจในการทํางาน 

 บริษัทหรือหนวยงานท่ีใชการกระตุนการทํางานใหไดตามเปาหมายเหลาน้ี มีการจัดกลุมเปน
กลุมท่ีใชกิจกรรมหลากหลายสําหรับหลายกลุม ในแตละป มีการใชโครงการเหลาน้ีมากถึงปละอยาง
นอย 8 โครงการ 

การออกแบบโครงการการใหรางวัล (Designing an Incentive Programme/Project) 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนจะเห็นวาโครงการการใหรางวัลสําหรับผูบรรลุเปาหมายเปนเคร่ือง
มือขององคการธุรกิจในการกระตุนพนักงานใหเกิดการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อ
กระตุนใหลูกคาเกิดการใชจายหรือกอใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา ดังน้ันการออกแบบโครง
การเหลาน้ีจึงมีกระบวนการท่ีประกอบดวยข้ันตอนหลายประการและใชระยะเวลาในการเตรียมการ
และดําเนินการพอสมควร กอนท่ีจะมีการใหรางวัลตามท่ีไดประกาศไว ซึ่งผูจัดการทองเท่ียวเพื่อเปน
รางวัลจําเปนตองเขาใจข้ันตอนเหลาน้ี เพื่อใหการสงเสริมและชักชวนใหผูจัดโครงการสามารถจัด
โครงการการกระตุนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวแบบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการใหรางวัลตอไปน้ีเปนการสรุปจากการสํารวจจากผูอาน 
Incentive Magazine จํานวน 15,000 คน (Incentive Travel Buyers Handbook, 2005) กลาวคือโดยท่ัว
ไปหนวยงานจะเร่ิมตนจากการระบุปญหาในการทํางานหรือการกําหนดเปาหมายการทํางานท่ีทาทาย 
ซึ่งแตละหนวยงานอาจประสบปญหาหรือกําหนดเปาหมายท่ีแตกตางกันไป และแตละปญหาอาจตอง
จัดโครงการการใหรางวัลเพื่อแกไขปญหาท่ีแตกตางกันไป หากหนวยงานตัดสินใจท่ีจะใชการให
รางวัลจูงใจเปนการชวยในการแกปญหา และ/หรือกระตุนใหเกิดการทํางานตามเปาหมายท่ีวางไว 
หนวยงานเหลาน้ันมีทางเลือกวาจะใชการใหรางวัลรูปแบบใด ซึ่งการเดินทางทองเท่ียวอาจนํามา
พิจารณาควบคูไปกับทางเลือกอื่น เชน การใหเคร่ืองใชและสิ่งมีคาอื่นๆ หรือ อาจใหเปนเงินสด ซึ่งผูมี
สวนรวมในการตัดสินใจอาจประกอบดวยผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง ผูใหบริการจัดรางวัล และ
ผูไดรับรางวัล ภาพท่ี 4 เปนการแสดงใหเห็นข้ันตอนการตัดสินใจท่ีจะมีการใชโครงการการใหรางวัล
เปนการกระตุนการทํางาน 
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ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการตัดสินใจในการใชโครงการการใหรางวัลเปนการกระตุนการทํางาน7 

และหากองคการตัดสินใจท่ีจะเลือกการเดินทางทองเท่ียวเปนรางวัลเปนเคร่ืองมือในการ
กระตุนการทํางาน องคการจะมีข้ันตอนในการดําเนินการตอไป ดังปรากฏในภาพท่ี 5 

Decision-Process Model in Incentive Travel Buying
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ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการจัดการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล7 

                                         
7 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Incentive Travel Buyers Handbook, 2005 
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ข้ันตอนการจัดการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล ประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี  

1) การออกแบบโครงการประกอบดวยการกําหนดคุณสมบัติและวิธีคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับ
รางวัลทองเท่ียว ผูจัดโครงการจําเปนตองกําหนดกลุมเปาหมายท่ีตองการกระตุนใหเกิด
การทํางานตามเปาหมายใหชัดเจน เชน พนักงานฝายขายท่ีสามารถขายรถยนตไดจํานวน 
200 คันภายใน       6 เดือนเปนตน รวมท้ังการกําหนดกลุมผูมีสิทธิในการไดรับรางวัล
ซึ่งจะมีผลตอการกําหนดงบประมาณในการใหรางวัล  

2) การกําหนดงบประมาณการจัดโครงการ  จากการสํารวจของ Incentive Travel Buyers 
Handbook (2005) พบวารอยละ 70 -75 ของงบประมาณท้ังหมดเปนการใชจาย
สําหรับรางวัล ในสวนท่ีเหลือเปนคาใชจายท่ีตองจัดสรรสําหรับการประชาสัมพันธโครง
การ (Communication budget) ประมาณรอยละ 20 และ รอยละ 5-10 เปนงบประมาณ
สําหรับการบริหารโครงการ (Administration budget) สัดสวนของงบประมาณแสดงใน
ภาพท่ี 6 

Corporate Incentive trends
148 USA Corporate Incentive Planners
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ภาพท่ี 6 งบประมาณการจัดการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล8 

                                         
8 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Incentive travel Buyers Handbook, 2005 
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3) การจัดทําโครงการการทองเท่ียว บริษัทอาจเลือกท่ีจะใชหนวยงานภายในองคการเอง
ดําเนินการจัดโครงการการทองเท่ียว เชน ฝายสงเสริมการตลาด หรืออาจเลือกท่ีจะใช
หนวยงานจากภายนอก (Outsourcing) ซึ่งในกรณีหลังน้ี หนวยงานท่ีเลือกใช ไดแก 

• Incentive house/companies 

• Destination Management Companies (DMC) 

• Independent Planners 

• Site Selection Firms  

 ข้ันตอนของการเลือกใชหนวยงานภายนอกในการจัดการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจะเร่ิมตน
โดยบริษัทจะขอใหหนวยงานภายนอกเหลาน้ีนําเสนอขอเสนอโครงการ (Request for Proposals หรือ 
RFPS) โดยจัดใหมีการประมูลแขงขันจากหลายบริษัท ข้ันตอนการประมูล (Biding process) จะมีการ
พิจารณาสาระสําคัญของโครงการ กิจกรรมและราคามักเปนปจจัยในการเลือกบริษัทรับดําเนินการ 
(Hampton, 1987) การกําหนดจุดหมายปลายทางอาจทํากอนท่ีจะมีการขอใหนําเสนอโครงการหรือผู
จัดอาจเพียงกําหนดคาใชจาย (Budget) โดยเปดโอกาสใหบริษัทเหลาน้ีเสนอจุดหมายปลายทางและกิจ
กรรมใหพิจารณาเพื่อเลือกจุดหมายปลายทางหรือสถานท่ีท่ีจะใหเปนรางวัลท่ีเหมาะสมตอไป ซึ่งจุด
หมายปลายทางท่ีเลือกมีความสําคัญมากเพราะจะเปนแรงจูงใจท่ีกอใหเกิดการทํางานใหบรรลุเปา
หมายเพื่อใหไดรับรางวัลท่ีบริษัทต้ังไว  

4) การตัดสินใจเลือกเมืองท่ีเปนจุดหมายปลายทางโดยท่ัวไปจะประกอบดวยคณะกรรมการ
ท่ีประกอบดวยผูบริหารจากหนวยงานตางๆ ภายในองคการ 

5) การสรุปงบประมาณคร้ังสุดทาย   

กระบวนการเลือกจุดหมายปลายทาง (Destination Selection Process) 

 กระบวนการเลือกจุดหมายปลายทางประกอบดวยข้ันตอนหลายข้ันกลาวคือจะเร่ิมตนดวย 
(1) ผูจัดการทองเท่ียวระบุหนวยงานท่ีมีศักยภาพจะเปนซัพพลายเออร (Supplier) ผูใหบริการดาน
ตางๆ และเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับซัพพลายเออรเหลาน้ัน (2) คณะผูจัดจะเดินทางไปเย่ียม
ชมเมืองท่ีจะเปนจุดหมายปลายทางเพื่อดูความเหมาะสม (3) ผูจัดการทองเท่ียวตัดสินใจเลือก      
ซัพพลายเออรท่ีเหมาะสมท่ีสุด (4) ผูจัดการทองเท่ียวดําเนินการตกลงกับซัพพลายเออรและสรุปราย
ละเอียดของโปรแกรมการจัดทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล ในขณะเดียวกัน เร่ิมดําเนินการดานสงเสริม
การตลาดโดยเสนอโปรแกรมใหแกกลุมเปาหมาย (5)  ดําเนินการจัดการแขงขันเพื่อหาผูไดรับรางวัล 
(6) ผูไดรับรางวัลเดินทางทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีจัดไว และ (7) ผูจัดการทองเท่ียวประเมินผล
โปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลวาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ดังภาพท่ี 7 แสดง
กระบวนการเลือกจุดหมายปลายทาง 
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ภาพท่ี 7 แสดงกระบวนการเลือกจุดหมายปลายทาง9 

การวิจัยของสถาบันการทองเท่ียวในประเทศออสเตรเลีย  (Tourism Australia Research, 
2001; www.tourism.australia.com) พบวาผูมีอํานาจในการตัดสินใจของบริษัท (Corporate Decision 
makers) จากทวีปเอเชีย รวมท้ังจากประเทศจีนจะพิจารณาปจจัยตอไปน้ีในการเลือกจุดหมายปลาย
ทางในการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล 

1) ความสามารถและความสะดวกในการเดินทางถึงท่ีหมาย (Accessibility) เชน จํานวนสาย
การบินและเท่ียวบิน ระยะเวลาในการบิน ราคาคาโดยสาร การขอวีซา และความสะดวกใน
การเดินทางตอภายในประเทศ เชน การเชื่อมตอสายการบินภายในประเทศ ความถี่ของ
เท่ียวบินและราคาคาโดยสารของการบินภายในประเทศ เปนตน 

2) มาตรฐานของโรงแรม (Standard of hotels) โดยใหความสําคัญกับระดับความหรูหรา 
หองพักอยางตํ่าตองเปนระดับ Deluxe ข้ึนไป 

3) สาธารณูปโภค (Infrastructure) มาตรฐานของผูจัดการเดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง 
ระบบขนสงและการเดินทาง เชน รถโดยสารบริการนักทองเท่ียว เปนตน 

4) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ควรมีคุณภาพและความสามารถในการรองรับนักทอง
เท่ียวกลุมใหญ 

                                         
9 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Australian Tourist Commission (1994) 

http://www.tourism.australia.com)


 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 12 

5) อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food) นักทองเท่ียวจากเอเชียมักจะนิยมรับประทานอาหารของชาติ
ตนเองหรือรายการอาหารท่ีคลายคลึงกับอาหารของชาติตนเอง 

6) ความปลอดภัย (Safety) รวมถึงความมั่นคงดานการเมืองและความปลอดภัยในการเดิน
ทางทองเท่ียวโดยรวม 

7) ความคิดสรางสรรค (Creativity) ซึ่งเปนประเด็นหลักสําหรับการนําเสนอประสบการณท่ี
ไมอาจลืมได โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับโครงการใหญ 

 นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตน ปจจัยดานความหลากหลายของแหลงทองเท่ียว และ
ปจจัยดานราคาและคุณคา  ก็เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเมืองจุดหมายปลายทางของการ
ทองเท่ียวเชนกัน (พรทิพย หิรัญเกตุ 2546: 62)   

 นอกจากน้ีการวิจัยของสถาบันการทองเท่ียวในประเทศออสเตรเลียคนพบเร่ืองขนาดของ
กลุมของนักทองเท่ียววา โดยสวนใหญกลุมนักทองเท่ียวท่ีไดรับรางวัลจากเอเชียมักเปนกลุมขนาด
ใหญประมาณ 500 คนข้ึนไป และอาจมีมากถึง 4,000 คน  ซึ่งในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวจํานวนมาก 
มักจะมีผลตองบประมาณตอคนท่ีจะลดนอยลง และการวิจัยของสถาบัน Tourism Australia research 
และ Corporate Meetings and Incentives Magazine พบเหมือนกันวา ชวงเวลาจากการประกาศท่ีจะสง
เสริมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวลัในการทํางานจนถึงการพิจารณาใหรางวัล (lead-time) มีแนวโนมท่ี
ใชระยะเวลาสั้นลง คือ สวนใหญใชเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจพยายามฟนตัว
ของประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย หลายบริษัทอาจมีระยะเวลา lead-time เพียงแค 2-3 เดือน เพื่อ
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึนและเห็นผลเร็วข้ึน สรุปแนวโนมระยะเวลาการจัดโครงการ
การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลปรากฏดังภาพท่ี 8 

Corporate Incentive trends
148 USA Corporate Incentive Planners
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ภาพท่ี 8 ระยะเวลาการจัดโครงการการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล10 

                                         
10 ท่ีมา: Corporate Meetings & Incentive Magazine อางถึงใน Incentive Federation Inc. (2005) 
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การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive Programme Activities) 

 การจัดโปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลแตละโปรแกรมจะตองมีความเฉพาะตัวตาม
ความตองการของเจาของหรือผูจัดและมีความพิเศษกวาโปรแกรมการทองเท่ียวทองเท่ียวท่ัวไป  เพื่อ
ใหนักทองเท่ียวผูไดรับรางวัลตระหนักในคุณคาของรางวัลท่ีไดรับอยางแทจริงและเกิดความประทับ
ใจเปนระยะเวลานาน 

  
 ข้ันตอนในการจัดโปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลโดยท่ัวไปบริษัทเจาของโครงการและ

บริษัทท่ีปรึกษาจะติดตอจางหนวยงาน DMC ใหเปนผูจัดโปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล และ
ดําเนินการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ จนสิ้นสุดโปรแกรมการทองเท่ียวน้ัน เจาของโครงการจะ
ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของการจัด วงเงินงบประมาณ และรายละเอียดความตองการตางๆ 
ของการทองเท่ียว เชน ระดับของโรงแรมท่ีพัก ลักษณะแหลงทองเท่ียว รูปแบบงานเลี้ยง ความ
ประทับใจพิเศษท่ีตองการ เปนตน โดยอาจปรึกษาหารือรวมกับหนวยงาน DMC หลังจากน้ันจะเปน
ข้ันตอนของการออกแบบโปรแกรมในรายละเอียดตามความตองการของผูจัดหรือเจาของโครงการ 
โดยผสมผสานการนําเท่ียว การใชประโยชนจากแหลงทองเท่ียว และวัฒนธรรมของประเทศใหตอบ
รับกันอยางลงตัว เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกโปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล ทําใหนักทองเท่ียว
และเจาของโครงการเกิดความประทับใจสูงสุดตอการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลในโปรแกรมดังกลาว 

 โปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลท่ีออกแบบแลวจะสงใหเจาของโครงการพิจารณาให
ความเห็นชอบ โดยเจาของโครงการจะสงเจาหนาท่ีมาตรวจสอบรายการตางๆ ตามโปรแกรม 
(Walkthrough) รวมกับหนวยงาน DMC ไมวาจะเปนโรงแรมท่ีพัก แหลงทองเท่ียว สถานท่ีจัดงานเลี้ยง 
กิจกรรมพิเศษ การแสดง หรืออื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยทีมงานของหนวยงาน DMC จะ
ตองอธิบายและนําชมรายการตางๆ เสมือนจริงแตยอสวนเพื่อใหเจาของโครงการมองเห็นภาพกิจ
กรรมตามโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีออกแบบไวมากท่ีสุด ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมในบาง
รายการเพื่อความเหมาะสมย่ิงข้ึน เมื่อเจาของโครงการเห็นชอบในโปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปน
รางวัลท่ีออกแบบและปรับเปลี่ยนแลว จึงทําความตกลงกันในเง่ือนไขตางๆ เชน การยืนยันราคา การ
ทําสัญญา การจายเงิน เปนตน หลังจากน้ันผูจัดโครงการจะประชาสัมพันธโครงการและจัดพิมพ
โปรแกรมเปนรูปเลม (Brochure) สวนหนวยงาน DMC จะวางแผนในรายละเอยีดของโปรแกรมสาํหรับ
นักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลและประสานกับซัพพลายเออรตางๆ ท่ีเกี่ยวของตอไป 
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 โปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลโดยท่ัวไปจะประกอบดวยรายการสําคัญ 5 รายการ 
(สุเมธ สุทัศน ณ อยุธยา ศรีธนา บุญญศรษฐ และวุฒิชัย วรสิงห 2546: 310-317) ดังน้ี 

1) รายการคาใชจายท่ีรวมอยูในโปรแกรม เพื่อความชัดเจนของคาใชจายของบริการตางๆ
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลวาสวนใดรวมอยูในโปรแกรมและเจาของ
โครงการเปนผูรับผิดชอบ และสวนใดท่ีนักทองเท่ียวตองรับผิดชอบเองเน่ืองจากเปนคา
ใชจายสวนบุคคล จึงควรระบุไวใหเขาใจตรงกันและปองกันปญหาในคาใชจายบางราย
การท่ีอาจเกิดข้ึน เชน คาใชจายท่ีรวมอยูในโปรแกรม ไดแก คาโดยสารเคร่ืองบิน และคา
เดินทางอื่นๆ ตลอดรายการ คาหองพัก อาหาร คานําเท่ียว งานเลี้ยง กิจกรรมพิเศษ 
เปนตน 

 

2) ขอมูลเกี่ยวกับประเทศท่ีเปนจุดหมายปลายทาง เพื่อใหนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลไดรู
จักประเทศท่ีเปนจุดหมายปลายทางของการทองเท่ียว จึงควรใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศ
น้ันแกนักทองเท่ียวพอสังเขป โดยเฉพาะเร่ืองท่ีนักทองเท่ียวควรทราบ เชน ขอมูลท่ัวไป
ของประเทศ ภูมิอากาศ ขอมูลแหลงทองเท่ียวสําคัญตามโปรแกรม ขอมูลเกี่ยวกับโรง
แรมท่ีพัก เปนตน 

3) สรุปภาพรวมของโปรแกรมท้ังหมด เพื่อใหการบริหารโปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปน
รางวัลดําเนินตามวันและเวลาท่ีกําหนดไวในโปรแกรมมากท่ีสุดต้ังแตเร่ิมตนจนจบ
โปรแกรม และเปนการอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียวตรวจดูกําหนดการในภาพ
รวมของโปรแกรมท้ังหมดไดอยางรวดเร็ว  

4) กําหนดการในแตละวัน เพื่อความชัดเจนย่ิงข้ึนวาในแตละวันนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล
จะตองทํากิจกรรมอะไร ในสถานท่ีใด และควรแตงกายอยางไรในแตละกิจกรรม 
โปรแกรมการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจึงตองระบุกําหนดการในรายละเอียดของแตละ
วันตลอดโปรแกรม  
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5) รายชื่อของนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล เพื่อใหนักทองเท่ียวไดทราบวาโปรแกรมการทอง
เท่ียวเพื่อเปนรางวัลจะมีบุคคลใดเขารวมในการทองเท่ียว และเพื่อความสะดวกแกบริษัท
เจาของโครงการ และ หนวยงาน DMC ในการบริหารรายชื่อนักทองเท่ียวทุกคนจึงควร
ระบุไวและโดยท่ัวไปจะอยูในสวนทายของโปรแกรม 

สิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล คือ ประสบการณพิเศษท่ีจะอยูในความ
ทรงจําตลอดไป สําหรับผูสําเร็จจากการทํางานอยางพากเพียรและถึงเปาหมายได ภาพประกอบดาน
ลางน้ี คือตัวอยางกิจกรรมท่ีจะตองกลาวถึงไปอีกนาน 
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จัดทําโดย กองวิจัยการตลาด 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 (25 พ.ค.50)

พ.ศ. พัฒนาการขององคกรภาครัฐ พัฒนาการแนวการ สถานการณดานเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโตเชิงปริมาณ พัฒนาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว และสังคมแหงชาติ

2503 18 มีนาคม 2503 จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชตกอตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวโดยแตงตั้ง พล.ท.เฉลิมชัย จารุวัสตรเปนผูอํานวยการคนแรก(พ.ศ.2503-2519) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนน
การประชาสัมพันธประเทศเปนหลัก เนนภาระกิจดานการตลาดมากกวาการพัฒนา โดยในป 2503 มีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติท้ังสิ้น 81,340 คน

2506 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว(ฉบับท่ี 2) กํานดใหมีตราสัญลักษณเปนรูปพระปรางควัดอรุณราชวรารามอยูเบ้ืองบนมีรูปคลายเครื่องบินผานเบื้องลางมีรูปคลาย
เรือสุพรรณหงสตั้งอยูในวงกลมขอบบนมีอักษรเขียวา อ.ส.ท.ขอบลางเขียน Tourist Organization of Thailand

2515 สหประชาชาติจัดประชุมเรื่อง
สิ่งแวดลอมโลกท่ีกรุงสตอกโฮม,สวีเดน

2516 เปนปแรกท่ีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ >1 ลานคน(1,037,737 คน)
 

2517 เกิดวิกฤตน้ํามันโลก ครั้งแรก
(1 st Oil Crisis)

2519 เกิดวิกฤตทางการเมืองในไทย "6 ตุลา 2519" นักทองเที่ยวลดลงครั้งแรก(1,098,442 คน, - 6.92%) 
(Bloody right wing coup : 6 Oct 1983) สาเหตุ - วิกฤตราคาน้ํามันโลกพุงสูงขึ้น

           - ความสงบภายในไทย

2520 การพัฒนาการทองเที่ยวไดรับการ แผนพัฒนาทองเที่ยวฉบับแรก แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 4
บรรจุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 ของประเทศไทย ดําเนินการโดย (2520-2524)
(พ.ศ.2520-2524) เปนครั้งแรก บริษัทท่ีปรึกษาจากประเทศ 1.ใหความสําคัญดานการ

เนเธอรแลนด โดยในแผนพัฒนา เพิ่มรายไดในรูปเงินตรา
ทองเที่ยวฉบับน้ี ใหความสําคัญกับ ตางประเทศ/ลดการขาดดุล
มิติทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 2.กําหนดแนวทางและ

มาตรการอยางชัดเจน
ในการสงเสริมการทองเที่ยว
3.กําหนดเปาหมาย
จํานวนนักทองเที่ยว 

2522 ยกระดับ อ.ส.ท. เปน "การทอง เกิดวิกฤตน้ํามันโลก ครั้งท่ี 2 เพิ่มขึ้นรอยละ 11
เท่ียวแหงประเทศไทย(ททท.)" (2 nd Oil Crisis) รายไดจากการทองเที่ยว
ใชช่ือภาษาอังกฤษวา"Tourism เพิ่มขึ้น รอยละ 19
Authority of Thailand"และ
บังคับใช พ.ร.บ.การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย พ.ศ.2522

2523 ประกาศเปนปทองเที่ยวไทย
" Visit Thailand Year " เปนครั้งแรก

2524 นักทองเที่ยวตางชาติ>2 ลานคน(2,015,615 คน)รายไดจากการทองเที่ยว
2525 สูงเปนอันดับ 1 ของมูลคาสินคาสงออกท้ังหมด(1,038.21 Mil.$US) แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 5

ผลสําเร็จจากการประกาศ "Visit Thailand Year" (2525-2529)
1.ใหนักทองเที่ยวตางชาติ
มากขึ้น /พักนานวันขึ้น
ใชจายมากขึ้น
2.ชะลอการเดินทางไปตาง

2526 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก/ นักทองเที่ยวตางชาติลดลงครั้งท่ี 2 (2,191,003 คน,  - 1.24%) ผลจาก ประเทศของคนไทย
ขณะที่เกิดการแขงขันทางการทองเที่ยว ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 3.เพิ่มนักทองเที่ยว
มากขึ้น รอยละ 8.5 รายไดเพิ่มขึ้น 
(World Economic Recession) รอยละ 21.5 

4.กําหนดมาตรการบํารุง
2529 สหประชาชาติเสนอเอกสาร รักษาแหลงทองเที่ยว

"Our Common Future"ซ่ึงเปนเอกสาร 5. สงเสริมการลงทุนภาครัฐ
ท่ีใหชาวโลกเปลี่นวิถีการดําเนินชีวิตท่ี และเอกชน
ฟุมเฟอยและเปลี่ยนแนวทางการ 6. สนับสนุนเอกชนลงทุน
พัฒนาใหมีความปลอดภัยตอสิ่งแวด ดานการบริการทองเที่ยว
ลอมและขอจํากัดทางธรรมชาติ ใหมีตนทุนไมสูงและ

สามารถแขงขันได
กับตางประเทศ

5 ทศวรรษการทองเท่ียวไทย บนการเปลี่ยนผานระบบคิดและเศรษฐกิจโลก



จัดทําโดย กองวิจัยการตลาด 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 (25 พ.ค.50)

พ.ศ. พัฒนาการขององคกรภาครัฐ พัฒนาการแนวการ สถานการณดานเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโตเชิงปริมาณ พัฒนาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว และสังคมแหงชาติ

5 ทศวรรษการทองเท่ียวไทย บนการเปลี่ยนผานระบบคิดและเศรษฐกิจโลก

2530 ครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จ นักทองเท่ียวตางชาติ>3ลานคน(3,482,958 คน)ผลจากการประชา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6
พระเจาอยูหัว รัฐบาลจึงประกาศให สัมพันธปทองเท่ียวไทยครั้งท่ี 2 "Visit Thailand Year 1987" (2530-2534)
เปนปทองเที่ยวไทย ครั้งท่ี 2 1.สรางระบบความสัมพันธ
"Visit Thailand Years 1987" ระหวางการพัฒนาและ

การสงเสริม
2531 รัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัน ททท.ศึกษา เรื่องขีดความสามารถใน นักทองเที่ยวตางชาติ > 4 ลานคน (4,230,737 คน) 2.เนนการปรับปรุงคุณภาพ

ใหหนวยงานรัฐทุกหนวยและ การรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว สินคาทางการทองเที่ยว
ภาคเอกชนเกื้อกูล/ขยายตลาด เกาะสมุย (Carrying Capacity for 3.สงเสริมการจัดระเบียบ
ดานการทองเที่ยว ตลอดจนการ Tourism Development:Samui Island) ธุรกิจและการบริการ
ลงทุนจากตางประเทศเพื่อการ กําหนดแนวทางการพัฒนาแหลง ใหมีมาตรฐาน
สรางงานและถายทอดเทคโนโลยี ทองเที่ยวภายใตขีดความสามารถฯ 4.สรางความมั่นใจ/

2533 นักทองเที่ยวตางชาติ>5 ลานคน (5,298,860 คน) ปลอดภัย
5.สงเสริมความรวมมือ
กับตางประเทศดานการ

2534 รัฐบาลอานันท ปนยารชุน เกิดสงครามอาวเปอรเซีย นักทองเที่ยวตางชาติลดลงครั้งท่ี 3 (5,086,899 คน, - 4.0%) สงเสริมการตลาด
1.สงเสริมความสัมพันธทาง (Gulf War) และรายไดจากการทองเที่ยวตกลงอยูอันดับ2(4,325.96 Mil.$US) 6.สงเสริมไทยเท่ียวไทย
เศรษฐกิจ การคา การลงทุนและ เกิดวิกฤตน้ํามันโลก ครั้งท่ี 3 ผลกระทบจากสงครามอาวเปอรเซีย 7.สงเสริมความเขาใจ
การทองเที่ยว (3 rd Oil Crisis) และภาพลักษณท่ีดี
2.ฟนฟูแหลงทองเที่ยว 8.สงเสริมการลงทุน
3.พัฒนาแหลงนํ้า *ททท.เสนอโครงการ The World our Guest ใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการ

เพื่อฟนวิกฤต ลงทุนขนาดกลาง/เล็ก
2535 รัฐบาลชวน หลีกภัย ประชุม Earth summit ณ กรุงริโอเดอ เกิดวิกฤตทางการเมืองในไทย"พฤษภาทมิฬ" แผนพัฒนาฯฉบับท่ี  7

1.สงเสริมเอกชนดานการพัฒนา จาเนโร  เกิด Agenda21 และนําเสนอ ( May Incident) (2535-2539)
การทองเที่ยว แนวคิดเรื่อง Ecotourism 1.ใหไทยเปนศูนยกลาง
2.พัฒนาไทยเปนศูนยกลางการ บังคับใช  พ.ร.บ.ธุรกิจนําเท่ียว การทองเที่ยวในภูมิภาค
ทองเที่ยวในภูมิภาคนี้ ททท.ผลักดันงานดานอนุรักษ และมัคคุเทศก  พ.ศ.2535 อาเซียน
3.อนุรักษฟนฟูทรัพยากรทองเที่ยว  - จัดทําการศึกษาขีดความสามารถ *สนับสนุนไทยเปน
4.สงเสริมการประสานงาน ในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว gateway สูกลุมประเทศ
ระดับประเทศ ภูมิภาค เกาะพีพี อินโดจีนและประเทศ
นานาชาติ  - เสนอคําขวัญ "พัฒนาคูอนุรักษ เพื่อนบาน

พิทักษทองเที่ยวไทย" *สนับสนุนการลงทุน
(เริ่มใหความสําคัญกับชุมชน) ภาคเอกชน

2537 ททท.จัดตั้งคณะกรรมการ นักทองเที่ยวตางชาติ >6 ลานคน (6,166,496 คน) 2.อนุรักษและพัฒนา
Ecotourism เพื่อดําเนินการขับ ทรัพยากรทองเที่ยว
เคลื่อนEcotourismในไทย 3.ยกระดับคุณภาพ
(เปนคณะกรรมการภายใน ททท.) กําลังคนดานการทองเที่ยว

2538 รัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา เสนอนโยบายเฉพาะกิจเรื่อง
สงเสริมการลงทุน/พัฒนาการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใหมีผลใน
ทองเที่ยวใหสมดุล/ไทยเที่ยวไทย ทางปฏิบัติระหวางป2538-2539

2539 รัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธ นักทองเที่ยวตางชาติ>7 ลานคน(7,192,145 คน)
ไทยเที่ยวไทย/อนุรักษ/ศูนยกลาง

2540 รัฐบาลชวน หลีกภัย ททท.ดําเนินการเพื่อกําหนดนโยบาย เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย ในหลวงพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง" แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8
1.เรงการขยายตัว/ขจัดอุปสรรค การทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ " Asian Economic Crisis" สงผลใหคาเงิน เปนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2540 (2540-2545)
2.ปรับโครงสรางการบริการเนน บาทตกต่ําจาก 25 บาท:1 $US ในป 2539 1.พัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพแหลงทองเที่ยว เปน31 บาทและ 41 บาท:1 $US ในป 2540 2.ศูนยกลางการทองเที่ยว
3.นโยบายตางประเทศ /สงเสริม และ2541 ตามลําดับ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ความรวมมือทางการทองเที่ยว เฉียงใต

2541 ประกาศใชนโยบายการทองเที่ยวเชิง เริ่มใชแคมเปญ"Amazing Thailand(1998- พ.ศ.2541-2546 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.นักทองเที่ยวเพิ่มรอยละ7
นิเวศแหงชาติและตั้งคณะกรรมการ 1999)" ถูกนํามาใชเฉพาะภาคเกษตรและชนบท รายไดเพิ่มรอยละ 15 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ เกิดเปนแนวคิด "ทฤษฎีใหม" ซ่ึงจํากัด

เฉพาะในโครงการพระราชดําริ ยังไมมีการ
2542 เปด ภูเก็ต แฟนตาซี 6 กพ.2542 นักทองเที่ยวเปน 8 ลาน นําไปใชในภาคธุรกิจมากนัก
2543 ใชแคมเปญ"Amazing Thailand 2000" นักทองเที่ยวเปน 9 ลาน

ตอเน่ือง

2544 รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร " วินาศกรรม 11 กันยา" เกิดการกอการราย นักทองเที่ยวเปน 10 ลาน
1.พัฒนาภาคบริการ ในสหรัฐอเมริกา(คนรายจ้ีเครื่องบิน2ลํา 
2.สงเสริมการทองเที่ยว ชนตึก World Trade : 11 Sep 2001)
*การทองเทียวเปนวาระแหงชาติ

*ตั้งบริษัทThailand Longstay Management
เพื่อสงเสริมตลาดพํานักระยะยาว



จัดทําโดย กองวิจัยการตลาด 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 (25 พ.ค.50)

พ.ศ. พัฒนาการขององคกรภาครัฐ พัฒนาการแนวการ สถานการณดานเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโตเชิงปริมาณ พัฒนาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว และสังคมแหงชาติ

5 ทศวรรษการทองเท่ียวไทย บนการเปลี่ยนผานระบบคิดและเศรษฐกิจโลก

2545 จัดตั้ง"กระทรวงการทองเท่ียว องคการสหประชาชาติจัดประชุม "Bali Bomb"12 ตุลาคม เกิดวินาศกรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9
และกีฬา"กําหนดอํานาจหนาท่ี World Summit on Sustainable ท่ีเกาะบาหลี อินโดนีเซีย (2545-2549)
เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน Development ท่ีกรุงโจฮันเนสเบิรก 1.พัฒนาการทองเที่ยวท่ี
และพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาธารณรัฐแอฟริกาใต เปดตัวโครงการ"Thailand Smiles Plus" ย่ังยืน เพื่อเพิ่มการจางงาน
การกีฬา การศึกษา และ และกระจายรายไดสูชุมชน
นันทนการ เปดตัวโครงการ Amazing of Thailand * พัฒนาคุณภาพแหลง

expirience variety 2002 - 2003  ทองเที่ยวใหสามารถ
รองรับการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวชาวไทย/
ชาวตางชาติ

2546 จัดตั้ง "องคการบริหารพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ *สงเสริมบทบาทชุมชน
พิเศษเพื่อการทองเท่ียว เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดประชุม "วิกฤตการระบาดของโรคซารในเอเชีย" นักทองเที่ยวตางชาติลดลง * สงเสริมกลุมพํานักระยะ
อยางย่ังยืน" (อพท.) เรื่อง การพัฒนาที่ย่ังยืน เพื่อรายงาน (SARs Outbreak) ครั้งท่ี 4(10,004,453 คน, ยาวและนักทองเที่ยวกลุม
เปนองคกรมหาชน ภายใตสังกัด ผลการพัฒนาประเทศโดยใชดัชนี  - 0.57%) ผลกระทบจาก คุณภาพจากตางประเทศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ความอยูดีมีสุข และดัชนีช้ีวัด เปดตัวแคมเปญ "Unseen in Thailand"  SARs 2. พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมี

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ กระตุนการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว ศักยภาพ
ชาวไทย * การสงเสริมการทองเทียว

สุขภาพและกีฬา
* สงเสริมธุรกิจภัตตาคาร

เปดโครงการเมกะโปรเจกต  รานอาหาร
 - Bangkok City of Fashion * สงเสริมดานการศึกษา
 - Kitchen of The World  นานาชาติ
 - Medical Hub * ปรับปรุงคุณภาพบริการ
 - Aviation Hub และผลิตภัณฑ
 - Detroit of Asia Tourism Capital of Asia * สงเสริมบทบาทชุมชน/
 -  Tourism Capital of Asia ตั้งเปานักทองเที่ยวตางชาติ องคกรชุมชน
(แตละโครงการมีกระทรวงตางๆรับผิดชอบ) มาไทย 20 ลานคน/รายได * สงเสริมกลุมพํานักระยะ

700,000 ลาน ภายในป2551 ยาวและนักทองเที่ยวกลุม
เปดตัวบัตร"Thailand Elite Card" เปดรับ คุณภาพจากตางประเทศ
สมัครสมาชิกของประเทศใบแรกของโลก 2. พัฒนาธุรกิจบริการที่มี
โดยรัฐบาลไทยใหความสําคัญถึงคุณภาพ ศักยภาพ
และมูลคาดานความพึงพอใจในบริการ * การสงเสริมการทองเทียว
โดยมุงหวังเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สุขภาพและกีฬา

2547 จัดตั้ง "สํานักงานสงเสริม "Bird Flu" เกิดการระบาดของโรคไขหวัดนก นักทองเที่ยวตางชาติ พ.ศ.2547-2549 * สงเสริมธุรกิจภัตตาคาร
การประชุมและนิทรรศการ ในเอเชีย และทั่วโลก >11 ลานคน(11,650,703 นโยบายเศรษฐกิจ กระแสหลักนํามาซ่ึง  รานอาหาร
(สสปน.)" ทําหนาท่ีสงเสริม คน) ปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว หน้ีสาธารณะเพิ่ม * สงเสริมดานการศึกษา
สนับสนุน และทําการตลาด เปดตัวแคมเปญ "Thailand Happiness ขึ้น และขาดสมดุลในการพัฒนา  นานาชาติ
สําหรับกลุมประชุมสัมมนา   on Earth" สื่อถึงความสงบสุข เริ่มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
โดยเฉพาะ ปลอดภัย และรื่นรมย  ใชในภาคธุรกิจและการดํารงชีวิตมากขึ้น
สังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี

เกิดเหตุการณความไมสงบในภาคใต
ปลนปน / กรือเซะ / ตากใบ

26 ธันวาคมเกิด "ธรณีพิบัติภัยสึนามิ"
แหลงทองเที่ยวชายฝงอันดามันของไทย
ถูกทําลาย นักทองเที่ยวเสียชีวิตจํานวนมาก

2548 เปดตัว"เชียงใหมไนทซาฟารี" เปด สยามนิรมิต 1 พย.2548 นักทองเที่ยวลดลงเปนครั้งที5
แหลงทองเที่ยว manmade โรงละคอนที่ไดมาตรฐานสากล (11,516,936 คน, -1.15%)
แหงใหมเนนสรางรายไดจาก ผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย
การทองเที่ยวและยกระดับ เปด สยาม พารากอน(Siam Paragon) สึนามิ
มาตรฐานการทองเที่ยวใหอยู 9 ธค.2548 มิติใหมดานการ shopping
ในระดับสากล



จัดทําโดย กองวิจัยการตลาด 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 (25 พ.ค.50)

พ.ศ. พัฒนาการขององคกรภาครัฐ พัฒนาการแนวการ สถานการณดานเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโตเชิงปริมาณ พัฒนาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว และสังคมแหงชาติ

5 ทศวรรษการทองเท่ียวไทย บนการเปลี่ยนผานระบบคิดและเศรษฐกิจโลก

2549 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท "Thailand Grand Invitation 2006" "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ถูกประกาศใช
แถลงนโยบายทองเที่ยวตอ เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนนโยบายหลักดานเศรษฐกิจ ในการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครองราชย 60 ป บริหารประเทศ มุงเนนหลักคุณธรรม การ
1.การทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพ และ พัฒนาที่ย่ังยืน สังคมเขมแข็งและประชาชน
มีมาตรฐาน ความปลอดภัย มีความสุข
2. เนนเอกลักษณ /วัฒนธรรมไทย
คูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แผนฯ 10 (พ.ศ.2550-2554) ปรับเปลี่ยน

เปดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เปาหมายมุงสู "สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน"
 28 กย.48 และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
เกิดรัฐประหารในไทย 19 กันยายน 2549
(Thailand Coup de tat) นําหลักเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุในหลักสูตร

เน่ือหาการศึกษาทุกระดับช้ัน จนถึงระดับ
มหกรรมพืชสวนโลก เชียงใหม ปริญญาโท

2550 คณะกรรมาธิการ แคมเปญ "Amazing Thailand" ถูกนํากลับ แผนพัฒนาฯ ท่ี 10
การอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว มาใชใหมอีกครั้ง เนนการประชาสัมพันธและชี้แจง "ปรัชญา (พ.ศ.2550-2554)
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เสนอ เศรษฐกิจกิจพอเพียง" ในเวทีระดับนานาชาต ิ- เนนการพัฒนาอยาง
 - ปรับปรุง พ.ร.บ.การทองเที่ยว เนื่องจาก ชาวตางชาติยังคงสับสนใน ยั่งยืนภายใตปรัชญา
พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.ธุรกิจนํา นโยบายของรัฐและไมเขาใจหลักแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 สรางศักยภาพคนและ
 - ยกราง พ.ร.บ.คณะกรรมการ ภาคเอกชนใช "ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ พัฒนาแบบองครวม
นโยบายทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ… ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการทองเที่ยวเปนสวน พอเพียง"เปนสวนหนึ่งในการสราง  - การบริหารอยางโปรงใส
สูการพิจารณา เสริมสรางความสุขใหแกคนไทย ภายใตแนว ภาพลักษณองคกร และเปนธรรม

คิด"การทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิต"  - กระจายผลประโยชน
และพัฒนาอยางท่ัวถึงและ

ททท.นําเสนอโครงการ เก็บเมืองไทย เทาเทียม
ใหสวยงาม  - จัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
 - สรางสมดุล เสริมขีด
ความสามารถและเสถียร
ภาพใหแกประเทศ

ลาสุด20/05/2550
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รายงานสถานการณและแนวโนมการทองเที่ยวโลกรายงานสถานการณและแนวโนมการทองเที่ยวโลก11  

ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ 2 

  สถานการณทองเท่ียวโลกในป 2006 พบวา ความตองการในการเดินทางทองเท่ียวยังคง
อยูในระดับสูง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของการเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศรอยละ 4.5 หรือ
มีนักทองเท่ียวจํานวน 846 ลานคน เพิ่มข้ึนจากป 2005 ถึง 36 ลานคน แมวาในชวงปท่ีผานมาจะมี
วิกฤติการณท่ีสงผลกระทบดานลบ เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคไขหวัดนก และการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 

UNWTO Panel of Tourism Experts 

 ผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวสวนใหญท่ีใหขอมูลในการจัดทํา UNWTO World Tourism 
Barometer เห็นตรงกันวาสถานการณการทองเท่ียวในป 2006 ดีกวาป 2005 โดยภูมิภาคท่ีมีแนว
โนมการเติบโตท่ีดี ไดแก แอฟริกา เอเชียแปซิฟก และยุโรป ตามลําดับ  

 ท้ังน้ี มีความเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ในป 2006 ซึ่งไดแก การเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามันเชื้อเพลิง การกอการรายขามชาติ โรคระบาด ภัย
ธรรมชาติ ซึ่งปจจัยขางตนก็ไดสงผลตอเศรษฐกิจในภาพรวมดวยเชนกัน นอกจากน้ี การเพิ่มบทบาท
ของตลาดใหม เชน จีน อินเดีย และบราซิล ซึ่งไมเพียงแตจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมเพิ่ม
ข้ึนเทาน้ัน แตยังเปนตลาดนักทองเท่ียวเดินทางออกท่ีทวีความสําคัญมากข้ึน สวนสินคาทางการทอง
เท่ียวก็ปรับตัวไปสูรูปแบบท่ีลูกคาเปนผูกําหนด (Customer Oriented) มากข้ึน รวมถึงมีการซื้อสินคา
ทางการทองเท่ียวผานทางอินเตอรเน็ตมากข้ึนดวยเชนกัน ดานอุตสาหกรรมการบินพบวา ในปท่ีผาน
มาสายการบินไดรับผลกําไรเพิ่มข้ึนแมวาราคานํ้ามันเชื้อเพลิงจะปรับตัวเพิ่มข้ึนตลอดท้ังป ในขณะท่ี
ธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่าก็มีการแขงขันเพิ่มข้ึนอยางรุนแรง 

 ในป 2007 UN คาดการณวา เศรษฐกิจโลกจะมีการชะลอตัวลงเล็กนอยจากการท่ีประเทศท่ี
มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และยุโรป มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวระหวางประเทศ
เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา อยางไรก็ตาม ในจีน และอินเดียซึ่งเศรษฐกิจยังคงมีแนวโนมการเติบโต
ท่ีดีและสงผลใหธุรกิจการทองเท่ียวในสองประเทศขางตนจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองตอไป ท้ังน้ี 
UNWTO คาดวาตลาดการเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศจะเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 4.1 ไปอีก 
15 ป และจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทําธุรกิจทองเท่ียว ไดแก การเพิ่มข้ึนของการขายสิน
คาทางการทองเท่ียวผานระบบออนไลน การแขงขันท่ีเพิ่มสูงข้ึนของแหลงทองเท่ียว และธุรกิจท่ีเกี่ยว

                                         
1 ขอมูลจากเอกสาร UNWTO World Tourism Barometer Vol.5 No.1 January 2007 
2 พนักงานวางแผน 5 กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 2 

ของกับการทองเท่ียวเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน (Public-Private Partnership-PPPs) โดยใชจุดแข็งของแตละฝายเพื่อท่ีจะประสบความสําเร็จใน
ธุรกิจทองเท่ียว 

 ดานบทบาทของ UNWTO ในป 2007 พบวาจะพยายามสนับสนุนให เกิดความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะชวยใหเปาหมายในภาพรวมของ UNWTO ประสบความสําเร็จในการ
สรางการพัฒนาอยางย่ังยืน การเขาถึงทางการทองเท่ียว (Accessible Tourism) ซึ่งจะชวยในการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และการสรางความเขาใจท่ีตรงกันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศ
กําลังพัฒนา 

 Transport 

 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สายการบิน Air Asia อยูระหวางการพัฒนาเพื่อเปนสายการบินแหง
ชาติสายการบินท่ีสองของมาเลเซีย โดยใชชื่อวา Air Asia X โดยมีฐานการบินท่ีกัวลาลัมเปอร ท้ังน้ี 
สายการบินดังกลาวยังคงลักษณะของการเปนสายการบินตนทุนตํ่า และจะเร่ิมเปดใหบริการจากกัว
ลาลัมเปอรไปยังยุโรปซึ่งอาจเปนสหราชอาณาจักร นอกจากน้ียังจะใหบริการในอีก 2 เสนทางในจีนได
แก Hang Zhou และ Tianjin ซึ่งท้ัง 3 เสนทางจะเร่ิมใหบริการในเดือนกรกฎาคม 2007  

Hospitality 

 
 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก พบวา อัตราการจองหองพักไดปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนรอยละ 10 ถึงแม

วาภูมิภาคเอเชียแปซิฟคประสบวิกฤติการณตางๆ ในป 2006 เชน เหตุแผนดินไหวท่ีเมืองยอรกยา
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การตาในอินโดนีเซีย การกอการรายในรถไฟท่ีเมืองมุมไบ และเหตุระเบิดหลายคร้ังในกรุงเทพฯ ใน
ชวงเทศกาลฉลองงานปใหม 

Travel Distribution 

 ชองทางการขายสินคาทางการทองเท่ียว มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการใช ICTS 
(Information and Communication Technologies) มากข้ึน   โดยการขายสินคาทางการทองเท่ียวผาน
ทางอินเตอรเน็ต (Online travel) ซึ่งรวมไปถึงรายการนําเท่ียวท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงรายการนําเท่ียว
ได (Dynamic Packaging) กําลังไดรับความนิยมแพรหลายในกลุมนักทองเท่ียวในป 2006 โดยนักทอง
เท่ียวสามารถกําหนดรายการนําเท่ียวดังกลาวไดดวยตนเอง ซึ่งเห็นไดชัดวานักทองเท่ียวตองการมี
สวนรวมในการกําหนดและวางแผนการทองเท่ียวมากข้ึน 

 นอกจากน้ีการเติบโตของ (Broadband) อินเตอรเน็ตไรสาย และเทคโนโลยีของโทรศัพท เคลื่อน
ท่ีก็ชวยใหนักทองเท่ียวสามารถแบงปนประสบการณทางการทองเท่ียวและสินคาทางการทองเท่ียวท่ี
ไดรับรวมกับกลุมนักทองเท่ียวท่ีใชบริการอินเตอรเน็ตดวยกัน ท้ังน้ี มีการคาดการณวาในป 2008 
การจองสินคาทางการทองเท่ียวผานทางอินเตอรเน็ตในสหรัฐอเมริกาจะครองสวนแบงทางการ
ตลาดถึงรอยละ 54 และประมาณรอยละ 40 ในภูมิภาคยุโรป 

Information and Communication Technology (ICT) 

ชองทางการติดตอสื่อสารมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยน
แปลงไปในรูปแบบท่ีกวางขวาง (Broader) สามารถใชไดใน
ทุกท่ี (mobile) และอยูในรูปแบบ digital มากข้ึน ซึ่งรูปแบบท่ี
ปรับเปลี่ยนไปน้ีจะมีสวนในการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง
อินเตอรเน็ตท่ีมีการใชอยางแพรหลายสําหรับธุรกิจการ
ทองเท่ียว เร่ิมต้ังแตการหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทอง
เท่ียว  ตลอดจนการจองซึ่ งสงผลกระทบโดยตรงตอ     
พฤติกรรมของนักทองเท่ียว ท้ังน้ี Search Engine ไดกลาย
เปนชองทางการคนหาขอมูลท่ีนาเชื่อถือกวาครอบครัวและ
เพื่อน และการใชอินเตอรเน็ตในการจองสินคาทางการทอง
เท่ียวก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยในสหรัฐอเมริกาการจองหอง
พักในโรงแรม และรีสอรทตางๆ รอยละ 46 เปนการจอง
ผานอินเตอรเน็ต (ประมาณการโดย Pho Cus Wright)  

 นอกจากน้ี การบริโภคสื่อในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะเปนสื่อ Digital มากข้ึน ท้ังน้ีประชากรอายุ
ตํ่ากวา 55 มีแนวโนมท่ีจะใชเวลามากข้ึนกับสื่อ Digital ในรูปแบบตางๆ รวมท้ังสื่อ Digital รูปแบบ
ด้ังเดิม เชน โทรทัศน และวิทยุ 
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 สําหรับเทคโนโลยี Broadband ไดเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญตอการติดตอสื่อสารในปจจุบัน 
โดยในป 2005 มีจํานวนผูใชบริการดังกลาว 216 ลานแหง สวนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีก็เร่ิมมี
การใหบริการผาน mobile broadband รวมถึงบริการ 3G (Third Generation Mobile System) นอกจาก
น้ีเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย เชน Wi-Fi, Wi-Max ก็เร่ิมไดรับความนิยม 

 มีการประมาณการวาในป 2009 การโฆษณาผานทางอินเตอรเน็ตจะมีมากกวาการโฆษณา
ผานวีดีโอ ท้ังน้ี ในกลุมตลาดวัยผูใหญ (Mature Market) การโฆษณาผานทางอินเตอรเน็ตครอบครอง
สวนแบงสูงถึงรอยละ 70 ในขณะท่ีในภาพรวมตลาดท้ังหมดมีสัดสวนเพียงรอยละ 17 

 ในป 2005 ผูบริโภคใน USA, Japan, และ UK (ตลาดท่ีมีการโฆษณาผานทางอินเตอรเนตสูง
สุด 3 อันดับแรก) ใชเวลารอยละ 22 จากเวลาท่ีดูโฆษณาผานสื่อท้ังหมด ท้ังน้ี สื่ออินเตอรเน็ตไดเขา
มาครอบครองสวนแบงทางการตลาดมากกวารอยละ 10 จากการใชจายเพื่อการโฆษณาท้ังหมดใน
นอรเวย, สวีเดน และสหราชอาณาจักร 

The Economic Environment 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ จากเอกสาร The World Economic Outlook  (WEO) ซึ่งตีพิมพในเดือน
กันยายน 2006 พบวาเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตท่ีดีในป 2006 และมีการเติบโตสูงกวาป 2005 โดย
การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตํ่ากวาท่ีคาดการณไว ประกอบกับการฟนตัวของ
เศรษฐกิจในยุโรปและญ่ีปุน ท้ังน้ี ในตลาดใหมเชน อินเดีย และจีน ก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
เกณฑดี โดยมีการเติบโตรอยละ 8.3 และ10 ตามลําดับ 

สถานการณการเดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคตาง ๆ (Inbound Tourism) 

 

ภูมิภาคแอฟริกายังคงเปนภูมิภาคท่ีมีการเติบโตอยางโดดเดนดวยอัตราการเติบโตถึงรอยละ 
8 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกยังคงรักษาอัตราการเติบโตไดในระดับเดียวกันกับปท่ีผานมาในอัตรารอยละ 
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7.6 โดยภูมิภาคท่ีมีแนวโนมการเติบโตท่ีดีไดแก เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยอัตรารอยละ 9 และเอเชีย
ใตในอัตรารอยละ 10 ซึ่งสูงกวาอัตราเฉลี่ยรวมของท้ังภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ท้ังน้ี ปจจัยสนับสนุนท่ี
สําคัญมาจากการท่ีตลาดนักทองเท่ียวในประเทศไทยและมัลดีฟสไดกลับมาเติบโตอีกคร้ังภายหลังเหตุ
การณธรณีพิบัติภัย ภูมิภาคยุโรปมีการเติบโตตามท่ีมีการคาดการณไว คือ รอยละ  4  ภูมิภาคตะวัน
ออกกลางมีการเติบโตรอยละ 4 แมวาในภูมิภาคดังกลาวจะมีปญหาทางการเมือง ความขัดแยง
ระหวางอิสราเอลและเลบานอน ภูมิภาคอเมริกาเปนเพียงภูมิภาคเดียวท่ีมีการเติบโตตํ่ากวาท่ีมีการ
คาดการณ กลาวคือมีการเติบโตเพียงรอยละ 2 แมวาตลาดการทองเท่ียวในแถบทะเลแคริบเบียนและ
อเมริกากลางจะยังคงมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี  

เมื่อพิจารณารายเดือน พบวา กระแสการเดินทางในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสองไดรับแรง
ผลักดันสําคัญจากเทศกาลอีสเตอร จากน้ันมีการชะลอตัวลงต้ังแตเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมและ
กลับมาเติบโตอีกคร้ังจนถึงสิ้นป ท้ังน้ี ความตองการในการเดินทางมาจากการขยายการใหบริการ
อยางแพรหลายของสายการบินตนทุนตํ่า ซึ่งชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวเพิ่มความถี่ในการเดินทาง
และใชระยะเวลาในแหลงทองเท่ียวในแตละคร้ังสั้นลง ตลอดจนชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ไปยังสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม ๆ  

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการเดินทางพบวาการเดินทางเพื่อการพักผอนระยะไกลในทุก
ภูมิภาคไดกลับมาเติบโตอีกคร้ัง นอกจากน้ีการเดินทางเพื่อธุรกิจและการประชุมสัมมนาก็มีแนวโนม
การเติบโตท่ีดีเชนกัน 

รายรับทางการทองเที่ยว 

 เมื่อพิจารณาดานรายรับทางการทองเท่ียว พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนําดานรายรับ
ทางการทองเท่ียวโดยมีการเติบโตรอยละ 5 ในชวง 11 เดือนแรกของป 2006 โดยมีประเทศสเปน 
และฝร่ังเศสอยูในอันดับท่ี 2 และ 3 สวนประเทศเยอรมนีเติบโตรอยละ 12 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลัก
จากการเปนเจาภาพการแขงขันฟุตบอลโลกป 2006 สวนประเทศอิตาลีมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 
7 จากการเปนเจาภาพโอลิมปคฤดูหนาวท่ีเมืองตูริน 

 สถานการณการเดินทางออกทองเที่ยวในตางประเทศ (Outbound Tourism) 

จากการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวระยะไกลจากยุโรป ซึ่งเปนผลจากการท่ีฤดูกาลทอง
เท่ียวสําหรับการเลนสกีเปลี่ยนแปลง ทําใหอัตราการเติบโตของคาใชจายทางการทองเท่ียวอยูใน
ระดับสูง โดยตลาดท่ีมีการเติบโตของการใชจายจากการเดินทางระหวางประเทศสูงจะเปนตลาดใหม
เชน โปแลนดรอยละ 30 (ม.ค.–ก.ย. 06), อินเดียรอยละ 28 (ม.ค.–ก.ย. 06), บราซิล รอยละ 22, 
สาธารณรัฐเกาหลีรอยละ 19 (ม.ค. – พ.ย. 06), และจีน รอยละ 16 (ม.ค. – มิ.ย. 06) 

 นักทองเท่ียวจีนเปนตลาดนักทองเท่ียวเดินทางออกท่ีใหญท่ีสุด โดยมีจํานวน 34.5 ลานคน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 11 และมีอัตราการเพิ่มข้ึนของคาใชจายรอยละ 16 โดยมีการเดินทางไปยังภูมิภาค
อเมริกา และแอฟริกาเพิ่มข้ึนรอยละ 20 -30 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ยุโรปเพิ่มข้ึน
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รอยละ 4-5 ขณะน้ีนักทองเท่ียวจีนสามารถเดินทางทองเท่ียวได 132 ประเทศ จากจํานวนเพียง 18 
ประเทศในป 2001 

 นักทองเท่ียวจากเกาหลีมีการใชจายทางการทองเท่ียวระหวางประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 19 
ขณะท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 13 ในขณะท่ีนักทองเท่ียวจากญ่ีปุนใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 
4 และมีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 1 

 นักทองเท่ียวจากออสเตรเลียมีการเติบโตของจํานวนการใชจายในตางประเทศเกือบสองเทา
ของจํานวนนักทองเท่ียว ท่ีอัตรารอยละ 7 และ 3 ตามลําดับ 

 ท้ังน้ี ตลาดนักทองเท่ียวจากสหราชอาณาจักรและเยอรมนีมีรูปแบบการใชจายทางการทอง
เท่ียวท่ีตางออกไป โดยตลาดนักทองเท่ียวจากเยอรมนีมีการใชจายเพิ่มข้ึนเกือบรอยละ 4 (พ.ย. 06) 
ในขณะท่ีมีการคาดการณวาจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางออกจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูงกวา ในขณะท่ี
ตลาดสหราชอาณาจักรมีการใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 3.5 (ม.ค.-ต.ค. 06) ใกลเคียงกับจํานวนนักทอง
เท่ียวท่ีคาดวาเพิ่มข้ึนรอยละ 3 

 ตลาดนักทองเท่ียวจากสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวรอยละ 4 ในชวง 
3 ไตรมาสแรกของป ในขณะมีการเพิ่มข้ึนของคาใชจายในชวง 11 เดือนแรกรอยละ 6 สวนนักทอง
เท่ียวจากแคนาดามีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางออกเพิ่มข้ึนรอยละ 7 (ม.ค. – ก.ค. 06) และมีการ
เพิ่มข้ึนของคาใชจายรอยละ 5.5 

 ตามความเห็นของ UNWTO’s Panel of Experts’ พบวา อัตราการเติบโตของตลาดนักทอง
เท่ียวยังคงอยูในภาวะท่ีไมแนนอน โดยยังคงมีปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางของนัก
ทองเท่ียว เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความหวาดวิตกตอการแพรระบาดของโรคไข
หวัดนกจากมนุษยสูมนุษย ซึ่งก็ไดรับการพิสูจนแลวในป 2006 ท่ีผานมาวาไมมีการแพรระบาดในรูป
แบบดังกลาว อยางไรก็ตาม ความวิตกกังวลตอการแพรระบาดของโรคดังกลาวก็ยังคงอยู ท้ังน้ี 
UNWTO ไดชวยประเทศสมาชิกในการจัดทําแผนรองรับวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคไขหวัด
นก นอกจากน้ี การประกาศเตือนนักทองเท่ียว (Travel Advisory) ในบางประเทศ การเพิ่มข้ึนของอตัรา
ดอกเบ้ีย ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราจะสงผลกระทบตอการเดินทางในป 2007 
ท้ังน้ี จะมีการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว และในขณะเดียวกันก็
ลดตนทุนในสินคาและบริการทางการทองเท่ียว ตลอดจนมีแนวโนมท่ีหนวยงานสงเสริมการทองเท่ียว
แหงชาติ (NTO) จะเพิ่มการใหความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนท่ีประกอบธุรกิจทองเท่ียวในการท่ีจะ
นําเสนอสินคาและบริการท่ีแตกตางจากคูแขงขัน 

แนวโนมตลาดป 2007 

สําหรับแนวโนมตลาดการทองเท่ียวในป 2007 คาดวาจะมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 4 ภูมิ
ภาคแอฟริกามีแนวโนมการเติบโตรอยละ 9 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟครอยละ 8 ภูมิภาคอเมริการอยละ 2  
ท้ังน้ี ยังคงมีปจจัยท่ีสงผลกระทบตออัตราการเติบโตของภูมิภาคน้ี ไดแก การเปลี่ยนแปลงระเบียบ
วิธีการในการขามแดน อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินเหรียญดอลลารสหรัฐและเงินเหรียญดอลลาร
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แคนาดา ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง ผลกระทบจาก Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI) ซึ่งจะเร่ิม
มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 23 มกราคม 2007 โดยบุคคลสัญชาติอเมริกันท่ีเดินทางโดยทางอากาศไป
ยังแคนาดา เม็กซิโก เบอรมิวดา และแคริบเบียน จะตองใชพาสปอรตสําหรับการเดินทางกลับเขา
ประเทศ สวนอัตราการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังตะวันออกกลางมีรอยละ 4 ใน
ขณะท่ีตลาดในภูมิภาคยุโรปมีแนวโนมการเติบโตรอยละ 3   

สถานการณตลาดรายภูมิภาค 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

 ตลาดนักทองเท่ียวเอเชียแปซิฟกมีการเติบโตรอยละ 8 โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี
การเติบโตรอยละ 9 สวนเอเชียใตมีการเติบโตรอยละ 10 ซึ่งเติบโตมากกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ท้ังภูมิภาค โดยเปนผลมาจากการท่ีประเทศไทยและมัลดีฟสซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณี
พิบัติภัยในชวงปลายป 2004 กลับมาเติบโตเปนอยางมาก 

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคาดวาจะมีการเติบโตรอยละ 7 โดยตลาดเกาหลีมีการเติบ
โตรอยละ 2.2 ท้ังน้ี ตลาดไดรับผลกระทบจากขาวการทดลองระเบิดนิวเคลียรในเกาหลีเหนือ สวน
ไตหวันมีการเติบโตรอยละ 4 ญ่ีปุนมีการเติบโตรอยละ 9 โดยจํานวนนักทองเท่ียวจากยุโรปและ
อเมริกาเหนือท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในญ่ีปุนมีการเติบโตลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2005 
แมวาคาเงินเยนจะออนคาลงเมื่อเปรียบเทียบกับคาเงินเหรียญดอลลารสหรัฐและเงินยูโร สวนตลาด
นักทองเท่ียวในประเทศจีนมีการเติบโตรอยละ 6 ดานมาเกามีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 19 โดยไดรับ
ปจจัยสนับสนุนจากการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว เชน โรงแรม สถานบันเทิง
และคาสิโน ประกอบกับการขยายเสนทางบินของสายการบินตนทุนตํ่าซึ่งมีสวนสําคัญในการผลักดัน
ใหการเดินทางระยะสั้นเพื่อการพนันไดรับความนิยม ท้ังน้ี รายไดท่ีเกิดจากกิจกรรมดังกลาวมีสูงถึง 
7,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และเปนสถานท่ีทองเท่ียวดานการพนันท่ีทํารายไดสูงสุดเหนือกวา 
Las Vegas ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมเดิม 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใตเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 9 โดยหลายประเทศมีการเติบโตมากกวารอยละ 
10 เชน ประเทศไทยมีการเติบโตรอยละ 23 (สิงหาคม 2006) ท้ังน้ี บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณธรณีพิบัติภัยในป 2004 ไดกลับมาเติบโตอีกคร้ัง โดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งมีจํานวนนักทองเท่ียว
จํานวน 4.7 ลานคนในป 2006 เพิ่มข้ึนรอยละ 87 จากป 2005 นอกจากน้ี กิจกรรมท่ีจัดข้ึนตลอด
ท้ังป 2006 ก็มีสวนสําคัญในการเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียว เชน การเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสท่ีพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ท้ังน้ี ตลาดนักทองเท่ียวรัสเซียเปนกลุม
ตลาดท่ีมีการเติบโตสูงสุด กลาวคือมีการเติบโตถึงรอยละ 108 ประกอบกับการเติบโตเพิ่มข้ึนของ
ตลาดนักทองเท่ียวยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ในขณะท่ีตลาดนักทองเท่ียวจากมาเลเซียมีการ
เติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 16 แมวาจะมีปจจัยดานความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เหตุการณดัง
กลาวก็ไมไดสงผลกระทบดานลบตอการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวในประเทศไทย 

 ประเทศอินโดนีเซียยังคงไดรับผลกระทบจากภัยการกอการรายและภัยธรรมชาติ โดยจํานวน
นักทองเท่ียวลดลงเกือบรอยละ 5 ในชวง 11 เดือนแรกของป 2006 
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 ประเทศกัมพูชาไดรับนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 20 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการเปดตัว
ของสถานท่ีทองเท่ียวและสินคาทางการทองเท่ียวใหม ตลอดจนการเปดใหบริการของทาอากาศยาน
ภายในประเทศท่ี Sihanoukville 

 

 ประเทศมาเลเซียไดรับนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 6 (กันยายน 2006) โดยสายการบินตน
ทุนตํ่าไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากตอการเพิ่มความตองการในการเดินทางมายังแหลงทองเท่ียว
ในประเทศมาเลเซีย 

 ตลาดนักทองเท่ียวในประเทศเวียดนามมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 4 ท้ังน้ี ตลาดไดรับปจจัย
สนับสนุนจากการขยายเสนทางการบินของสายการบินตนทุนตํ่าซึ่งเปนผลมาจากการเขาเปนสมาชิก
ขององคการการคาโลก (WTO) ตลอดจนภาพลักษณท่ีดีจากการเปนเจาภาพจัดงานประชุม APEC 
(Asia Pacific Economic Cooperation)  

 ดานนักทองเท่ียวในฟลิปปนสมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 9 ประเทศสิงคโปรไดรับนักทอง
เท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 9 (มกราคม-พฤศจิกายน 2006) ท้ังน้ี รัฐบาลสิงคโปรไดตัดสินใจเลือก 2 
บริษัทท่ีจะเขามาดําเนินกิจการคาสิโน ไดแก The Las Vegas Sands Corporation ซึ่งจะกอสรางคาสิโน
บริเวณ Marina Bay สวนบริษัท Genting International และ Star Cruises ซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจจะ
กอสรางคาสิโนบริเวณเกาะ Sentosa โดยมีการวางกลุมเปาหมายเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเพื่อพัก
ผอน นอกจากน้ีจะมีการกอสราง Universal Studios ซึ่งจะตองใชเงินลงทุนกวา 1 พันลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ สวนคาสิโนท่ีกอสรางบริเวณ Marina Bay มีกลุมเปาหมายเปนนักธุรกิจ 

 มีบางประเทศในภูมิภาคเอเชียใตท่ีมีการเติบโตตํ่ากวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของท้ังภูมิภาค ได
แก ตลาดนักทองเท่ียวในเนปาลและศรีลังกามีการเติบโตรอยละ 2 ท้ังน้ี ตลาดนักทองเท่ียวของศรี
ลังกามีการเติบโตลดลงเปนอยางมากจากปญหาการเมืองภายในประเทศ ทําใหรัฐบาลของหลาย
ประเทศออกประกาศเตือนนักทองเท่ียวใหหลีกเลี่ยงการเดินทางทองเท่ียวในพื้นท่ีดังกลาว 

 ตลาดนักทองเท่ียวในมัลดีฟสมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 52 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลาดไดกลับ
มาเติบโตใหมอีกคร้ังหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยในป 2004 โดยไดปจจัยสนับสนุนหลักจากการเปด
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ใหบริการตามปกติของสายการบินตาง ๆ ภายหลังเหตุการณวิกฤติ สวนตลาดนักทองเท่ียวใน
อินเดียมีการเติบโตรอยละ 13 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากกิจกรรมสงเสริมตลาดภายใตโครงการ 
Incredible India ท่ีชวยเพิ่มความตองการในการเดินทางทองเท่ียวไดเปนอยางดี ประกอบกับการ
พัฒนาสินคาทางการทองเท่ียวภายในประเทศอินเดียเอง ความสะดวกสบายในการเดินทางดวยเสน
ทางการบินท่ีเปดใหบริการเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนการเปดใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่า 

 ภูมิภาคโอเชียเนียไดรับผลกระทบโดยตรงจากการลดลงของจํานวนนักทองเท่ียวญ่ีปุนท่ีตัด
สินใจเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางทางการทองเท่ียวจากปจจัยดานราคานํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีเพิ่มสูง
ข้ึน และสงผลใหราคาคาโดยสารเคร่ืองบินสูงข้ึนตามไปดวย รวมท้ังการแขงขันระหวางแหลงทอง
เท่ียวท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท้ังน้ี ตลาดนักทองเท่ียวในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดมีการเติบโตตํ่ากวาท่ี
เคยมีการคาดการณไว โดยมีการเติบโตเพียงรอยละ 0.5 และ 13 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมท้ังภูมิภาคพบวาการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในภูมภิาค
เอเชียแปซิฟกในป 2006 มาจากการขยายการใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่า และการเพิ่มท่ีน่ัง
โดยสารบนเคร่ืองบินจากตลาดนักทองเท่ียวหลัก เชน จากยุโรป และตะวันออกกลาง ท้ังน้ี ในป 
2007 คาดวาตลาดการเดินทางดวยสายการบินตนทุนตํ่าจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองตอไป ในขณะ
ท่ีการแพรระบาดของไขหวัดนกก็จะยังคงเปนปจจัยหลักท่ีนักทองเท่ียวคํานึงถึงกอนการตัดสินใจเดิน
ทาง สวนปจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวในภูมิภาคน้ี ไดแก 
สถานการณในประเทศไทยท้ังความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเหตุการณขูวางระเบิดใน
กรุงเทพฯ  

 

 นอกจากน้ี ประเทศจีนอาจสูญเสียความไดเปรียบทางการแขงขันจากการแข็งคาข้ึนของคา
เงินหยวน ประกอบกับการท่ีนักทองเท่ียวกลุมท่ีเดินทางซ้ํามีความตองการสินคาทางการทองเท่ียวท่ี
มีความหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนปญหาดานความสะดวกสบายในการขอรับการตรวจลงตรา 
และการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในฤดูกาลทองเท่ียว อยางไรก็ตาม ในป 2007 ประเทศจีน
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จะเปนท่ีรูจักในกลุมนักทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึนจากการประชาสัมพันธการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกป 
2008 ณ กรุงปกกิ่ง 

 สวนประเทศมาเลเซียจะมีการสงเสริมการขายตามโครงการ Visit Malaysia Year ซึ่งจะเปนการ
จัดงานเฉลิมฉลองการเปนเอกราชครบรอบ 50 ปของประเทศท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนหวังวาการ
ประชาสัมพันธโครงการดังกลาวจะชวยกระตุนความตองการในการเดินทางทองเท่ียวของนักทอง
เท่ียวกลุมเปาหมาย 

 รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) และอํานวย
ความสะดวกดานการลงทุนแกนักลงทุนตางชาติ ท้ังน้ี มีการคาดการณวาการเขามาของนักลงทุนจะ
มีสวนชวยในการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว  

ประเทศเวียดนามภายหลังจากท่ีไดเขาเปนสมาชิกของ WTO คาดวาจะมีการพัฒนาไปในทิศ
ทางท่ีดีข้ึนของธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว นอกจากน้ี การเปดใหบริการอยางเปนทางการของ
สะพาน Huu Nghi ท่ีเชื่อมระหวางจังหวัดมุกดาหารและเมืองสุวรรณเขตของลาวก็จะชวยสงเสริมการ
ทองเท่ียวและธุรกิจการคาในพื้นท่ีดังกลาว 

ประเทศสิงคโปรใหความสนใจเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เชน
เดียวกันกับมาเกาท่ีมีความพยายามในการดึงดูดลูกคากลุมดังกลาวเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม ธุรกิจ
พนันในมาเกาจะยังคงเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีจะทําใหตลาดนักทองเท่ียวมีการเติบโตเชนเดียวกันกับ
ในปท่ีผานมา เชนเดียวกับจํานวนหองพักในโรงแรมท่ีคาดวาจะเพิ่มข้ึนถึง 3 เทา ในชวง 10 ปขางหนา 
เปน 40,000 หอง 

สวนเนปาลคาดวาในป 2007 จะเปนปท่ีตลาดนักทองเท่ียวกลับมาเติบโตอีกคร้ัง โดยมีปจจัย
สนับสนุนท่ีสําคัญจากการเปดใหบริการของสายการบิน GMG Bangladesh, Air Arabia, Korean Air 
รวมถึงการขยายการใหบริการของ Air China นอกจากน้ี สายการบิน China Southern Airline ก็มี
แผนท่ีจะเปดใหบริการไปยังเนปาลอีกดวย 

ภูมิภาคยุโรป 
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ภูมิภาคยุโรปมีการเติบโตตามท่ีมีการคาดการณไว คือ รอยละ  4 โดยไดรับปจจัยสนับสนุน
จากการจัดงานตาง ๆ ตลอดท้ังป เชน การแขงขันโอลิมปคฤดูหนาวท่ีเมืองตูริน, การแขงขันฟุตบอล
โลกป 2006, งาน Ryder Cup ในไอรแลนด, การเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 400 ปของแรมแบ
รนดท, ครบรอบ 250 ปของโมสารท และครบรอบ 125 ปของปกัสโซ นอกจากน้ี การขยายเสนทาง
การใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่าก็เปนปจจัยสนับสนุนสําคัญอีกประการหน่ึงตอการเติบโตของ
ตลาดยุโรป อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยดานลบท่ีสงผลตอการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวยุ
โรป ซึ่งไดแก ความวิตกกังวลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก แมวายุโรปจะไมไดเปนพื้นท่ีแพร
ระบาดของโรคก็ตาม ตลอดจนขาวการกอการรายขามชาติคร้ังใหม ซึ่งมีผลตอความเขมงวดในการ
รักษาความปลอดภัยในสนามบินนานาชาติ สภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลใหในหลาย
พื้นท่ีในยุโรปมีอุทกภัย นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามันเชื้อเพลิงก็สงผลใหสายการบินตางๆ ข้ึน
ภาษ ีและคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

 ในยุโรปเหนือพบวามีแนวโนมการเติบโตท่ีดี โดยเฉพาะตลาด ไอซแลนด, ฟนแลนด, และไอร
แลนด ซึ่งมีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 10 สวนตลาดนักทองเท่ียวในสหราชอาณาจักรมีการ
เติบโตรอยละ 7 ซึ่งเมื่อพิจารณารายตลาดพบวา ตลาดนักทองเท่ียวในไอซแลนดมีการเติบโตรอยละ 
14 จากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราท่ีถูกลง รวมถึงการท่ีสายการบิน SAS และ British Airways ได
เปดใหบริการในตารางการบินฤดูหนาวท่ีผานมา ตลาดนักทองเท่ียวฟนแลนดมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน
รอยละ 11(อัตราการพักคางคืน Overnight Stay ต้ังแต ม.ค.-ต.ค.) โดยไดรับปจจัยสนับสนุนหลักจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซีย จีน ญ่ีปุน และอินเดีย ท่ีเปนตลาดนักทองเท่ียวหลัก 

 สําหรับการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวในอังกฤษถึงรอยละ 7 น้ัน (11 เดือนแรกของป 
2006) เปนผลจากการขยายการใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่า และการเพิ่มการใหบริการเท่ียว
บินจากอินเดีย โดยเหตุการณความไมสงบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสนามบินฮีทโทรว ระหวางเดือน
สิงหาคม–กันยายน ไมไดสงผลมากนักตอการเติบโตของตลาดดังกลาว นอกจากน้ี การเติบโตของ
ตลาดนักทองเท่ียวในประเทศเยอรมัน ยังเปนไปตามท่ีมีการคาดการณเกี่ยวกับความสําเร็จของการ
เปนเจาภาพฟุตบอลโลกป 2006 ซึ่งทําใหมีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 9.5 ในชวง 11 
เดือนแรก 

 ดานภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออกมีการเติบโตของนักทองเท่ียวเพียงรอยละ 1 ซึ่งแทบทุก
ประเทศมีการเติบโตตํ่ายกเวน อารเมเนีย, บัลแกเรีย, สาธารณรัฐเชก, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย และสโลวา
เกีย  สวนตลาดนักทองเท่ียวในยุโรปใต และเมดิเตอรเรเนียนมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 4 โดย
ตลาดหลัก เชน ตุรกีมีการชะลอตัวลงรอยละ 7 โดยสาเหตุหลักมาจากปจจัยดานการเมืองจากวิกฤติ
การณอิสราเอล–เลบานอน รวมถึงเหตุการณการลอเลียนศาสดาของศาสนาอิสลามของนักเขียน
การตูนชาวเดนมารกในชวงตนป อยางไรก็ตาม ตลาดทองเท่ียวของประเทศอิตาลีมีการเติบโตเพิ่มข้ึน
ถึงรอยละ 11 จากปจจัยหลักการเปนเจาภาพจัดงานโอลิมปคฤดูหนาวท่ีตูริน ประกอบกับสภาพภูมิ
อากาศท่ีสดใสในชวงหนารอน ซึ่งแมวาการแขงขันดังกลาวจะสิ้นสุดลงแลวกต็าม บรรยากาศการเดิน
ทางทองเท่ียวในเมือง (City tourism) และการเดินทางเพื่อธุรกิจก็ยังมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี 

 แนวโนมการทองเท่ียวในภูมิภาคยุโรปป 2007 คาดวาจะมีการเติบโตท่ีดีจากการจัดงาน
สําคัญตางๆ เชน การจัด Rugby World Cup ท่ีประเทศฝร่ังเศส และ America’s Cup ในวาเลนเซีย 
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ประเทศสเปน ตลอดจนการจัดการแขงขัน Tour de France ซึ่งปน้ีจะมีการกําหนดจุดปลอยตัวท่ี
อังกฤษเปนคร้ังแรก  อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยท่ีอาจสงผลดานลบตอการทองเท่ียวในยุโรป เชน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกไดสงผลกระทบตอฤดูกาลการเลนสกีของรีสอรทตางๆ ในยุ
โรป ซึ่งอาจทําใหการเก็บภาษีเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม (Green Tax) จากการเดินทางทางอากาศใน
หลายประเทศ ตามท่ีรัฐบาลอังกฤษไดมีการประกาศใชไปแลว ตลอดจนปจจัยดานการแข็งคาของคา
เงินยูโร และความไมแนนอนของการใชจายของผูบริโภคจากอัตราดอกเบ้ียและราคาท่ีอยูอาศัยท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน 

 สําหรับประเทศกรีซไดมีการประกาศโครงการ “Explore You Sense in Greece” มูลคา 40 
ลานยูโร เพื่อสงเสริมการขายสินคาทางการทองเท่ียวอื่นๆ ใหเปนท่ีรูจักมากกวาสินคาประเภทหาด
ทรายชายทะเล สวนประเทศโปรตุเกสก็มีโครงการสงเสริมการทองเท่ียวผานกีฬากอลฟ โดยจะมีการ
จัดการแขงขัน “The Annual Portugal Masters Tournament” นอกจากน้ี ประเทศบัลกาเรียและโรมาเนีย
ก็จะเขามาเปนสมาชิกใหมของสหภาพยุโรป ซึ่งจะสงผลใหมีการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ประเทศท้ังสอง อยางไรก็ตาม การเขาเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปก็มีผลกระทบดานลบตอตลาดนัก
ทองเท่ียวรัสเซีย ซึ่งเปนตลาดนักทองเท่ียวหลักของประเทศท้ังสอง เน่ืองจากจะตองใชกฎระเบียบ
ดานวีซาตอนักทองเท่ียวของประเทศท่ีไมไดเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป สวนประเทศสโลวีเนียก็จะมี
การประกาศใชเงินยูโรเปนประเทศท่ี 13 

ภูมิภาคอเมริกา 

 ภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใตมีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยมีการเติบโตรอยละ 6 และ 7 
ตามลําดับ ในขณะท่ีประเทศแถบแคริบเบียนมีการเติบโตรอยละ 3 สวนประเทศในแถบอเมริกาเหนือมี
การเติบโตเพียงรอยละ 0.5 

 สถานการณในภูมิภาคอเมริกาเหนือพบวา การออนคาลงของเงินเหรียญดอลลารสหรัฐ และ
การแข็งคาข้ึนของคาเงินดอลลารแคนาดา ทําใหรูปแบบการเดินทางของนักทองเท่ียวเปลี่ยนไป โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปยฝายท่ีได รับผลประโยชน  ท้ังน้ี  Department of Commerce (DOC) ได
ประมาณการณจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางทองเท่ียวในสหรัฐอเมริกาวามีจํานวน 
50.9 ลานคน เพิ่มข้ึนรอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2005 อยางไรก็ตาม ตลาดยังไมสามารถฟน
ตัวกลับมาเติบโตไดในระดับเดียวกับป 2000 ซึ่งเปนปท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดถึง 51.2 ลานคน 
โดยตลาดนักทองเท่ียวระยะไกลท่ีมีการเติบโตเปนอยางมากไดแก บราซิล จีน เกาหลีใต และออสเตร
เลีย ในขณะท่ีตลาดนักทองเท่ียวยุโรปมีการเติบโตเพียงรอยละ 3 ตํ่ากวาป 2005 แมวาจะไดรับ
ปจจัยสนับสนุนจากคาเงินท่ีออนตัวลงของดอลลารสหรัฐ โดยสวนหน่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Western Hemisphere Travel Security Initiative (WHTI)  

 สวนสถานการณตลาดในประเทศแคนาดาพบวา ในชวง 11 เดือนแรกของป ตลาดมีการเติบ
โตลดลงรอยละ 3.5 ท้ังน้ี อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอนักทองเท่ียวจากยุโรป และ
ตลาดนักทองเท่ียวระยะไกลอื่น ๆ นอกจากน้ี ปญหาความขาดแคลนท่ีน่ังโดยสารจากบางประเทศใน
เอเชียก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีทําใหตลาดนักทองเท่ียวลดลง เชนเดียวกับตลาดนักทอง
เท่ียวในประเทศเม็กซิโกเติบโตลดลงรอยละ 3 ซึ่งอาจเปนผลจากความหวาดวิตกตอการเกิดพายุเฮอริ
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เคน ตลอดจนสถานการณทางการเมืองท่ีขาดเสถียรภาพก็ทําใหความตองการเดินทางทองเท่ียวใน
ประเทศลดลง 

 สถานการณการทองเท่ียวในสาธารณรัฐโดมินิกัน มีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 7 ซึ่งนักทอง
เท่ียวสวนใหญเปนชาวอเมริกัน ตลาดนักทองเท่ียวของประเทศเปอโตริโกมีการเติบโตรอยละ 2.4 ใน
ชวง 9 เดือนแรก ในขณะท่ีประเทศคิวบามีการลดลงของจํานวนนักทองเท่ียวรอยละ 4 โดยเปนผลมา
จากการลดลงของความตองการในการเดินทางของตลาดนักทองเท่ียวหลัก เชน สเปน อิตาลี และ
เยอรมนี อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาภาวะเศรษฐกิจของอารเจนตินายังคงมีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 
และสงผลโดยตรงตอการขยายตัวของตลาดการเดินทางภายในภูมิภาคและการเดินทางทองเท่ียวใน
ตางประเทศในป 2006 

 คาดการณ ป 2007 พบวา ระดับความเชื่อมั่นในระดับภูมิภาคละตินอเมริกายังคงอยูในระดับ
สูง การปรับตัวลดลงของคาเงินดอลลารสหรัฐจะยังคงเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดนักทองเท่ียว
จากยุโรป และทําใหประเทศสหรัฐอเมริกากลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางเลือกท่ีสําคัญของนักทอง
เท่ียวจากยุโรป นอกจากน้ีการจัดการแขงขัน  The Cricket World Cup (CWP) ระหวางวัน ท่ี  5 
มีนาคม–28 เมษายน ก็เปนแรงผลักดันใหมีการทองเท่ียวในประเทศแถบน้ีเพิ่มข้ึน ท้ังน้ี ประเทศตาง 
ๆ ในแคริบเบียนรวม 10 ประเทศไดบรรลุขอตกลงซึ่งเรียกวา “Single Domestic Space” ซึ่งจะสงผล
ใหนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผานพิธีการเขาเมืองและศุลกากรในประเทศแรก สามารถเดินทางตอในอีก 9 
ประเทศท่ีเหลือไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยขอตกลงดังกลาวจะมีผลต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ–
15 พฤษภาคม และอาจสนับสนุนใหมีการเดินทางทองเท่ียวในหลายประเทศ ท้ังการเดินทางเพื่อการ
พักผอนและการเดินทางเพื่อธุรกิจ 

 Office of Travel and Tourism Industries (OTTI) ของสหรัฐอเมริกา คาดวาในป 2007 จํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มข้ึนรอยละ 4 หรือมีจํานวนนักทองเท่ียว 
52.9 ลานคน ท้ังน้ี ปจจัยสําคัญท่ีจะสงเสริมใหตลาดนักทองเท่ียวในอเมริกาเพิ่มสูงข้ึน ไดแก โครง
การ “Discover America Partnership” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวในการ
สรางความรับรูตอการทองเท่ียวในสหรัฐอเมริกาแกนักทองเท่ียวระหวางประเทศ เชน การเพิ่มงบ
ประมาณของแตละรัฐในการดําเนินกิจกรรมดานการตลาดในตางประเทศ โดยในปน้ีหลายรัฐ เชน อริ
โซนา แคลิฟอรเนีย โคโลราโด ไดเขารวมรายการสงเสริมการขายท่ี ITB Berlin 

แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

ตลาดในภูมิภาคแอฟริกามีแนวโนมการเติบโตสูงสุด โดยคาดวาเมื่อถึงสิ้นปจะมีการเจริญเติบ
โตรอยละ 8 เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาคยอยพบวา ภูมิภาคแอฟริกาเหนือมีการเติบโตเปนอยางมาก 
โดยไดรับปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญจากการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวในโมร็อคโคท่ีมีสูงถึงรอยละ 9 
จากนโยบายการเปดเสรีทางการบิน และเปดใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่าจากยุโรป ตลอดจน
การลงทุนปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว โรงแรม และแหลงทองเท่ียว นอกจากน้ี 
ตลาดนักทองเท่ียวในโมซัมบิกก็มีการเติบโตถึงรอยละ 37 (อัตราการเขาพักในโรงแรมชวงคร่ึงปแรก
ของป 2006) ท้ังน้ี นักทองเท่ียวสวนใหญมาจากยุโรปจากการท่ีมีการเพิ่มการใหบริการทางการบิน 
และปรับปรุงสินคาทางการทองเท่ียว 
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ตลาดนักทองเท่ียวในแอฟริกาใตมีการเติบโตดีในป 2006 โดยเปนผลมาจากการท่ีคาเงิน

แรนดออนคาลง ประกอบกับการเปดใหบริการทางการบินจากสหรัฐอเมริกาโดยสายการบิน Delta 
Airlines ตลอดจนการโหมประชาสัมพันธของ South African Tourism สําหรับการเปนเจาภาพฟุตบอล
โลกในป 2010 

 ตลาดนักทองเท่ียวใน Seychelles มีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 9 โดยเปนผลจากการรวมกันสง
เสริมการทองเท่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

 สําหรับ ตลาดนักทองเท่ียวในภูมิภาคตะวันออกกลางคาดวาจะมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 4 
แมวาประเด็นความขัดแยงทางการเมืองระหวางอิสราเอลและเลบานอนจะยังคุกรุนอยูก็ตาม โดย
จํานวนนักทองเท่ียวจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีใหญท่ีสุดของอิส
ราเอลมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 8 ท้ังน้ี ตลาดนักทองเท่ียวในเยเมนไดรับการเลือกจากNew 
York Times วาเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อการผจญภัยแหงป 

 ตลาดนักทองเท่ียวในอียิปตมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 6 แมวาในชวงเดือนเมษายนของปท่ี
ผานมาจะมีเหตุระเบิดในรีสอรทแถบ Red Sea และสงผลใหผูเสียชีวิตรวม 20 ราย ซึ่งในจํานวนดัง
กลาวเปนนักทองเท่ียวดวย 

 ตลาดนักทองเท่ียวในดูไบมีการเติบโตข้ึนรอยละ 4 โดยเปนท่ีนาสังเกตวาจํานวนผูโดยสารขา
เขา ณ สนามบินดูไบมีจํานวนเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 16 หรือมีจํานวน 28.7 ลานคน 

 ดานแนวโนมทางการทองเท่ียวในป 2007 คาดวา ตลาดนักทองเท่ียวในภูมิภาคแอฟริกาจะ
ยังคงไดรับประโยชนจากเหตุการณการกอการรายขามชาติในหลายภูมิภาคของโลก โดยภูมิภาคน้ีมี
สินคาท่ีมีจุดเดนดาน Wildlife ซึ่งไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางพัก
ผอนเพื่อหลีกหนีวิถีชีวิตท่ีจําเจ โดยในป 2007 ประเทศ ซิมบับเว, แอนโกลา, นามิเบีย, บอสวานา และ
แซมเบีย ไดบรรลุขอตกลงท่ีจะกอต้ัง Wildlife Park ระหวางกันเปนแหงท่ีสองโดยพื้นท่ีสวนใหญจะ
ครอบคลุมแนวแมนํ้า Zambezi โดยการพัฒนาทางการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนมีจุดมุงหมายท่ีจะสนับสนุน
การเดินทางภายในภูมิภาค การอนุรักษพันธสัตวนํ้า และอํานวยความสะดวกตอการเดินทางขามแดน 
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 สําหรับการทองเท่ียวในดูไบ คาดวา จะมีการเติบโตเปนอยางมากจากการจัดเทศกาล Dubai 
Shopping Festival ซึ่งกินระยะเวลาถึง 45 วัน ระหวางเดือนธันวาคม 2006-กุมภาพันธ 2007 รวม
ท้ังจํานวนเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โรงแรม รีสอรท สิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับตลาด Incentive 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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FFuuttuurree  TTrraavveelleerr  TTrriibbeess    

จิรา  บัวทอง 1 

AMADEUS รวมกับ Henley Centre Headlight Vision ทําการวิจัยในเร่ือง กลุมนักทองเท่ียวใน
อนาคตใน ป ค.ศ. 2020 เพื่อศึกษาถึงกลุมลูกคาในอนาคต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทองเท่ียว เพื่อ
ใหผูประกอบการทองเท่ียวมองเห็นโอกาสในการทําการตลาดในอนาคตวาจะมีทิศทางใดบางและตอง
เตรียมพรอมรับมืออยางไร เน่ืองจากในปท่ีผานๆ มาไดเกิดเหตุการณตางๆ ข้ึนมากมาย ไมวาจะเปน
สงคราม ปญหาทางเศรษฐกิจในบางประเทศ หรือราคานํ้ามันท่ีพุงสูงข้ึน แตเมื่อพิจารณาแลว พบวา 
แมจะมีวิกฤตตางๆ เกิดข้ึน ความตองการในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ัวโลกไมไดลดลงแต
อยางใด สิ่งท่ีเกิดข้ึนกลับทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงวิกฤตหรือเกิดการสรางสรรคในอุตสาหกรรมทอง
เท่ียวข้ึน กอใหเกิดการบริการแบบใหม เกิดรูปแบบทางธุรกิจท่ีไมไดคาดการณไวหรือวางแผนไว และ
เกิดการทํางานใหมๆ หรือนวัตกรรมใหมๆ ของเทคโนโลยี แตสิ่งสําคัญท่ีสุดเหนือสิ่งอื่นใดทามกลาง
วิกฤต  คือ การดูแลและรูจักลูกคาจะทําใหธุรกิจดําเนินรอดไปได ลูกคาในท่ีน้ี ก็คือ นักทองเท่ียว ซึ่ง
เมื่อการเดินทางเร่ิมถูกลง คนเร่ิมมีความสามารถในการจับจายมากข้ึนคําวา “นักทองเท่ียว” เร่ิม
ครอบคลุมไปถึงกลุมคนท่ีมีความหลากหลายท้ังทางวัฒนธรรม ความคาดหวัง และรูปแบบการใช
ชีวิต  

 

บริษัทผูวิจัยจึงมีความมุงหวังท่ีจะรูจักกลุมลูกคาใหมากข้ึนโดยทําความเขาใจแนวโนมทาง
ดานประชากรศาสตร (Demographic) ภูมิศาสตร รวมท้ังปจจัยอื่นๆ วาจะมีผลอยางไรบางตอการ
หลอหลอมใหเกิดกลุมนักทองเท่ียวในอนาคตข้ึนเพื่อใหทราบกลุมนักทองเท่ียวในอนาคตวาเปนอยาง
ไร โดยบริษัท Henley Centre Headlight Vision ไดมีการทํา Desk Research ในเร่ืองของแนวโนมผูบริโภค
ในอนาคต พฤติกรรมท่ีมีตอย่ีหอหรือแบรนดตางๆ โดยทําการสํารวจทัศนคติผูบริโภคใน 14 
ประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจดี หรือ GDP คิดเปนรอยละ 70 ของท่ัวโลก นอกจากน้ี มีการทําการสัมภาษณ
และการประชุมเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนสายการบิน   ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี ผูชํานาญการในอุต
สาหกรรมทองเท่ียว นักวิชาการและนักวิเคราะห และผูเชี่ยวชาญจาก Amadeus 

                                         
1 พนักงานวางแผน 5 กองกลยุทธการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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วัตถุประสงคหลักของการวิจัย  

• แบงกลุม (Segments) นักทองเท่ียวเดินทางระหวางประเทศ  

• สํารวจความตองการในอนาคตของกลุมนักทองเท่ียวท่ีไดแบงไว  

• ชี้ใหเห็นถึงโอกาสของผูประกอบการทองเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนจากความตองการในการเดินทางใน
อนาคตของนักทองเท่ียวกลุมน้ี 

• สํารวจเทคโนโลยีท่ีจะสามารถพัฒนาใหตอบสนองความตองการของกลุมนักทองเท่ียว  

แนวทางในการศึกษา  

Ø การรวบรวมแนวโนมตางๆ (Contextual trends)  

Ø ปจจัยภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอกลุมนักทองเท่ียว (Critical Uncertainties)  

Ø แนวโนมผูบริโภค (Consumer Trends)  

Ø กลุมนักทองเท่ียวท่ีไดจากการจัดกลุม (Traveler Tribes)  

Ø การพัฒนาเทคโนโลยี (Travel Technology Developments)  

ผลการศึกษาโดยสรุป คือ  

Ø ไดกลุมนักทองเท่ียวท่ีแบงตามลักษณะประชากรศาสตร 4 กลุม  

Ø ไดทราบความตองการของกลุมนักทองเท่ียวและวิธีท่ีผูประกอบการในอุตสาหกรรมจะสนอง
ตอบคนท้ัง 4 กลุม  

Ø ไดผลสรุปวา เทคโนโลยีตองทําใหมีความเปนมนุษยมากข้ึน (Humanized) เพื่อทําใหการเดิน
ทางงายข้ึน  

แนวโนมสําคัญที่จะมีผลกระทบตอการทองเที่ยวในอนาคต  
1. แนวโนมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน (Contextual Trends)  

• การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของประชากรโลก (Burgeoning global population) – องคการ        
สหประชาชาติคาดวาประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนเกือบ 8 พันลานคนในป 2025 ซึ่งเพิ่มข้ึน
ประมาณ 1.5 พันลานคนจากป 2005  

• อัตราการเติบโตของการยายถิ่นท่ัวโลกเพิ่มข้ึน (Growth in global migration) – องคการ       
สหประชาชาติคาดการณวา จะมีผูอพยพยายถิ่นประมาณ 250 ลานคนในป 2050 
(ปจจุบันมีจํานวน 180 ลานคน) โดยสวนใหญ เปนผูยายถิ่นฐานจากเอเชีย ละติน-
อเมริกา/คาริบเบียน และ แอฟริกา ไปยังทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนา
ดา) ยุโรปและโอเชียเนีย ซึ่งผูท่ีอพยพไปยังมีความตองการในการเดินทางเพิ่มข้ึน โดยยัง
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มีความผูกพันกับถิ่นเกิดท่ีตนเองจากมาและพรอมจะเดินทางกลับไปเย่ียมเยียนครอบ
ครัวท่ีเหลืออยูหรือเพื่อน  

• การเกิดโลกาภิวัฒนทางธุรกิจ (Globalization of business) – การเปดเสรีการคาทําใหเกิด
การเดินทางขามแดนมากข้ึนเพื่อซื้อขายสินคาและบริการ หนวยงานในรัฐบาลกลาง
สหรัฐประเมินการคาขายโลกในป 2020 วาจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนกวาในป 2000 กวา
รอยละ 80 การเกิดโลกาภิวัฒนทางธุรกิจท่ัวโลกน้ีจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการเดินทาง
ระหวางประเทศมากข้ึนเพื่อการเจรจาเปดเสรีการคาซึ่งจะนํามาสูการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตางๆ ไมเพียงแตการเกิดการแลกเปลี่ยนทางสินคา แตจะมีการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม ความคิด และรูปแบบของพฤติกรรมเกิดข้ึน 

• การเกิดโลกาภิวัฒนทางการเดินทางทองเท่ียว (Globalization of travel and tourism) – ใน
ชวง 5 ทศวรรษท่ีผานมาพิสูจนแลววาการทองเท่ียวเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุด
ในโลก มีการประมาณการณวา การเดินทางขาเขาระหวางประเทศเพียงอยางเดียวท่ัว
โลกจะมีจํานวนมากกวา 1.56 พันลานเท่ียวในป 2020 โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป
ของเอเชียและตะวนัออกกลางคาดวาจะมีมากกวารอยละ 6 ระหวางป 1995 –2020  

 

• การเดินทางทองเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน (Increased travel) – บริษัท Mintel ซึ่งเปนหนวยงานท่ีทํา
การวิจัยดานการตลาดเกี่ยวกับผูบริโภคและสื่อท่ัวโลกไดคาดการณวา จํานวนการเดิน
ทางระหวางประเทศของนักทองเท่ียวท่ีมาจาก 15 อันดับประเทศท่ีเดินทางออกมากท่ีสุด
ในโลกจะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาในป 2020 จาก 433 ลาน เปน 837 ลานคน อัตราการเติบ
โตสูงสุดของนักทองเท่ียวเดินทางออกท่ีคาดการณไวระหวางป 2010 และ 2015 คือ 
จีน (รอยละ 9.9)  

• คนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน (Rising affluence) – การเติบโตของการทองเท่ียวมาจาก
การท่ีผูบริโภคมีความสามารถในการจับจายใชสอยเพิ่มข้ึน เมื่อคนเรามีสิ่งของท่ีตองการ
หมดแลว ก็จะหันมาแสวงหาความสุขท่ีไดจากประสบการณตางๆ แทน รายไดหลังหัก
ภาษีของประชาชนในยุโรปเติบโตคอนขางคงท่ีในยุโรปในชวง 10 ปท่ีผานมา แตกลุมท่ีจะ
มีผลกระทบตอการทองเท่ียวในอนาคตของโลกตอไป คือ ชนชั้นกลางท่ีมีเงินในประเทศ
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กลุม BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ่งเกิดมากข้ึนเร่ือยๆ ตัวอยางเชน คาดวารอย
ละ 40 ของประชาชนจีนจะเปนชนชั้นกลางซึ่งมีรายไดครัวเรือนระหวาง 18,137 – 
36,275 เหรียญสหรัฐฯ ตอป (ประมาณ 634,795 – 1,269,625 บาท) ในป 2020 
ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจในขณะน้ัน  

• การพัฒนาใหมๆ ทางอากาศยาน (New development in aircraft) - การออกแบบเคร่ือง
บินจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการเดินทางของลูกคา เชน เคร่ืองบินขนาดใหญ
จะทําใหผูโดยสารน่ังสบายข้ึน เคร่ืองบินขนาดเล็กจะใหความยืดหยุนในดานความหลาก
หลายของเสนทางบินสามารถลงจอดไดในสนามบินขนาดเล็ก และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
จะทําใหสายการบินบินไดเงียบข้ึน ไกลข้ึน และสะอาดข้ึน (ในอนาคต มีการวางแผนการ
พัฒนาเชื้อเพลิงแบบชีวภาพหรือ bio fuel เพื่อสิ่งแวดลอม)  

2. ปจจัยภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอกลุมนักทองเท่ียว (Critical Uncertainties)  

• ราคานํ้ามันพุงสูงข้ึน (Rising cost of oil) – ความตองการใชพลังงานมากข้ึนของประเทศ
กําลังพัฒนา เชน จีน และอินเดีย ทําใหราคานํ้ามันเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีไมมีการคนพบ
แหลงขุดเจาะนํ้ามันขนาดใหญแหลงใหมต้ังแตป 1976 เปนตนมา แตความตองการใชนํ้า
มันยังมีอยูสูง โดยความตองการของโลกในการใชนํ้ามันดิบเพิ่มข้ึนจาก 78 ลานบาเรล/
วัน ในป 2002 เปน 84 ลานบาเรล/วัน ในป 2005 จีนประเทศเดียวคาดวา จะมีความ
ตองการใชนํ้ามันดิบ 103 ลานบาเรล/วัน ในป 2015 และมากกวา 119 บาเรล/วัน ใน
ป 2025  

• บรรยากาศแหงความหวั่นวิตก (Climate of fear) – ผูบริโภคในโลกสมัยใหมมีความวิตก
กังวลเพิ่มข้ึน คนเร่ิมตระหนักถึงภัยคุกคามท่ีสื่อตางๆ ท่ัวโลกไดนําเสนอเพื่อดึงความสน
ใจผูชม/ผูอาน คนจํานวนมากเชื่อวาความปลอดภัยในชีวิตเร่ิมมีนอยลง ความหวัน่วติกท่ี
มีผลกับการทองเท่ียว คือ ปจจัยทางการเมืองระหวางประเทศ การกอการราย และการ
เกิดโรคระบาด เชน ไขหวัดนก หรือ SARS  

• การตระหนักถึงสภาวะการร่ัวไหลของสารคารบอนและผลกระทบท่ีเกิดกับสิ่งแวดลอม      
(Carbon emission and environmental issues) – ความกังวลในเร่ืองบรรยากาศของโลก
กําลังเปลี่ยนแปลงมีมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากการร่ัวไหลของสาร
คารบอนซึ่งมีผลใหอุณหภูมิของโลก
เพิ่มข้ึนสูง การเดินทางทางอากาศ
เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดการร่ัว
ไหลของคารบอนข้ึน  

3. แนวโนมผูบริโภค (Consumer Trends)  

• ประชากรสูงวัยมี จํานวนมากข้ึน  
(Aging population) – ใ น ป  2020 
ประชากรโลกท่ีมีอายุ 60-65 ปข้ึน
ไป จะเพิ่มข้ึนเปน 3 เทาของปจจุบัน 
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หรือ มีจํานวน 700 ลานคน มากท่ีสุด คือ คนญ่ีปุน รองลงมาเปนคนเยอรมนั ฝร่ังเศส 
อังกฤษ อเมริกัน ชาวแคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ในประเทศท่ีพัฒนาแลวอัตรา
การเกิดลดลงเร่ือยๆ สงผลใหผูสูงอายุเปนกลุมท่ีมีสัดสวนเพิ่มมากข้ึนในกลุมประชากร
ท้ังหมด ยุโรปและญ่ีปุนไดชื่อวามีประชากรท่ีแกเร็วท่ีสุด โดยญ่ีปุนเปนประเทศแรกท่ี
ประชาชนคร่ึงหน่ึงของประเทศมีอายุมากกวา 40 ป และอังกฤษจะตามมาในชวงทศ
วรรษน้ี ในขณะเดียวกัน กลุมผูสูงอายุรุนน้ี มีสุขภาพท่ีแข็งแรงข้ึนกวาแตกอนและมีฐานะ
ดีข้ึน  

• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชจาย – จายแพงข้ึน และจายถูกลง (Changing spending 
patterns – trading up / bargain hunting) – เร่ิมมีคนจํานวนมากข้ึนท่ีมองหาทางเลือกท่ี
ถูกกวา โดยยอมเสียคุณภาพบางสวนเพื่อใหไดราคาท่ีถูกลง ทําใหเกิดนักทองเท่ียวท่ี
นิยมการตอรอง (bargain hunting) เพิ่มมากข้ึน สวนมากเปนกลุมท่ีมีอายุนอย โดยแนว
โนมน้ี เกิดจากอินเตอรเน็ตซึ่งเสนอราคาแขงขันกัน ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุมท่ียินดีจะจาย
แพงเพื่อใหไดความหรูหราตามท่ีตองการ สวนใหญเปนกลุมคนมีฐานะท่ีอยูในประเทศท่ี
พัฒนาแลว ซึ่งรับขอมูลจากสื่อตางๆ ผานผูมีชื่อเสียงและรํ่ารวย และคาดหวังจะไดรับ
บริการท่ีดีเลิศซึ่งสามารถจับจายได  

• คนหาสิ่งท่ีจะเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีข้ึน (Search for health and well-being) – 
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมและความเปนอยูกอใหเกิดแรงบันดาลใจแกนักทองเท่ียวใน
การแสวงหาการเดินทางเพื่อการพักผอนและผอนคลายจากภาวะตึงเครียดของงานและ
สังคมท่ีเปนอยู รวมท้ัง มองหาสิ่งท่ีจะมาเสริมใหสุขภาพดีย่ิงข้ึน ในปจจุบัน พบวา อัตรา
การเติบโตของ Medical Tourism เพิ่มข้ึนอยางมาก ลูกคาตองเขาคิวยาวในการรักษาใน
ประเทศตนเอง ทําใหเลือกท่ีจะไปรักษาท่ีอื่นท่ีมีราคาถูกกวา ถูกตองตามกฎหมาย 
สะอาดไดมาตรฐานและมีการดูแลท่ีดีกวาในประเทศตนเอง  

• ความตองการความเปนสวนตัว (Desire for personalization) – คนฐานะดีท่ีมีมากข้ึน โดย
เฉพาะในโลกตะวันตก และคนท่ีมีความเปนตัวของตัวเองซึ่งแยกไปอยูโดดเด่ียวตามลําพัง
ท่ีมีมากข้ึน ไดสรางกระแสความตองการสินคาและบริการท่ีมีการออกแบบเฉพาะเพื่อ
คนๆ น้ัน แทนท่ีการออกแบบมาอยางเดียวเพื่อคนทุกคน (one size fits all)  
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• ความตองการเพิ่มประสบการณ – ผูบริโภคสมัยใหมตองการใชชีวิตอยางเต็มท่ี ความ
ตองการดานวัตถุสวนใหญจะไดรับการเติมเต็มไปเรียบรอยแลว รอยละ 58 ของผู
บริโภคในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีวตัถุฟุมเฟอยท่ีตองการหมดแลว เมื่อความตองการ
ดานวัตถุหมดไป คนกลุมน้ีจึงแสวงหาความตองการดานประสบการณตางๆ ในชีวิต
แทนเพื่อความสุขและเพื่อคนหาตัวเอง ประสบการณ เชน การทองเท่ียว กลายเปนวิธี
ใหมท่ีจะแสดงถึงฐานะทางสังคมแทนวัตถุฟุมเฟอย 

• การทองเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainable tourism) – นักทองเท่ียวจํานวนมากข้ึนมองหาการ
ทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ มีจุดมุงหมายท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมของคน
ทองถิ่นควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม อัตราการเติบโตของบริษัทนําเท่ียวท่ีเสนอ
ประสบการณท่ีเขาถึงวิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดลอมท่ีสมบูรณมีเพิ่มมากข้ึน  

• รูปแบบการใชชีวิตท่ีหลากหลายข้ึน (Modal lives) – โอกาสและความตองการท่ีทวีจํานวน
มากข้ึน ทําใหคนสมัยใหมมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีหลากหลายข้ึน คนหน่ึงคนจะมีบทบาทท่ี
ตองทําหลายอยางในชีวิตประจําวัน และบทบาทแตละอยางท่ีตองทํานํามาสูความ
ตองการท่ีแตกตางกัน เชน คนๆ หน่ึงจะมีความตองการในการเดินทางท่ีตางกันไปหลาย
รูปแบบข้ึนอยูกับเวลาท่ีแตกตางกัน คนท่ีเดินทางดวยชั้นธุรกิจเมื่อไปทํางานใหกับบริษัท
อาจเลือกเดินทางดวยชั้นประหยัดเมื่อไปทองเท่ียวเอง  

นักทองเที่ยว 4 กลุมในป 2020 (The Four Tribes)  

 จากขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดมา รายงานน้ีไดสรุปกลุมนักทองเท่ียวออกเปน 4 กลุมซึ่งแนวโนมทาง
สังคม เศรษฐกิจและประชากรศาสตรจะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมคน 4 กลุมน้ีในอีก 
15 ปขางหนา ท้ัง 4 กลุมไมไดเปนตัวแทนนักทองเท่ียวท้ังหมดในอนาคต แตไดรับเลือกเพราะความ
โดดเดนท่ีเปนตัวจุดประกายโอกาสใหแกผูใหบริการดานการทองเท่ียว คน 4 กลุมน้ี เปนกลุมคนท่ีเดิน
ทางอยูแลวในปจจุบัน แตจากการวิจัยพวกเขาเหลาน้ี จะเติบโตมากย่ิงข้ึนในป ค.ศ. 2020 นักทอง
เท่ียวท้ัง 4 กลุม มีดังน้ี  

1. กลุมผูสูงอาย ุ(Active Seniors)  
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ลักษณะทั่วไป  

§ อายุ 55 ป ข้ึนไป ใชชีวิตวัยรุนตอนปลายหรือเร่ิมวัยผูใหญในป 1960s, 70s และ 80s 

§ เกษียณอายุ / ทํางาน part-time หรือ เปนท่ีปรึกษาพิเศษ  

§ มีสุขภาพแข็งแรง ในอีก 15-20 ปขางหนาคาดวาความกาวหนาดานอาหารและยาจะทําให
ผูสูงอายุมีสุขภาพดีกวาและดูเปนเด็กกวาวัยอันควรกวาผูสูงอายุในรุนกอนๆ  

§ มีฐานะรํ่ารวยกวารุนกอนๆ  

 
จุดมุงหมายของการเดินทาง  
§ การพักผอนระยะสั้นเพื่อผอนคลายและเพื่อความสุข  

§ คนท่ีมีฐานะดีมักจะใชเวลาในการไปพักผอน 4-5 คร้ังตอป เพราะมีเวลามากข้ึน 

§ สําหรับคนท่ีเกษียณแลว จะสามารถเดินทางไดระยะยาวข้ึน  

§ มีการมองหาการพักผอนท่ีเปนแบบเฉพาะ เชน การเดินทางไปเย่ียมเพื่อนหรือญาติ การ
ทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ (well-being/medical tourism) การเรียนรูวัฒนธรรม และการเดิน
ทาง   

ความตองการดานการเดินทางทองเที่ยว  

§ เนนในเร่ืองสุขภาพ 

§ เนนความสะดวกสบายเน่ืองจากอายุมากข้ึน  

§ ราคาเปนปจจัยสําคัญ แตมีการพยายามปรับใหสมดุลกับความสะดวกสบายท่ีจะไดรับ  

 รายละเอียดการเดินทาง  

§ เดินทางในชั้นประหยัดเปนหลัก แตอาจจะมีการอัพเกรดเปนชั้นพิเศษในวาระสําคัญ 
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§ เดินทางท้ังระยะสั้นและระยะไกล (short and long haul)  

§ จองและหาขอมูลผานอินเตอรเน็ต หรือ ผานบริการบริษัทนําเท่ียวข้ึนอยูกับแตละภูมิภาค  

2. กลุมผูยายถ่ินฐาน (Global Clans)  

ลักษณะทั่วไป  

§ ผูอพยพยายถิ่นท่ีเดินทางไปคนหาชีวิตท่ีดีกวาในตางแดนและใชชีวิตสรางฐานะอยูใน
ประเทศอื่น 

 

จดุมุงหมายของการเดินทาง  

§ เดินทางมาเย่ียมครอบครัวหรือเพื่อนในชวงวันหยุดซึ่งเปนการรวมญาติหรือกลับมาเจอ
กันอีกหนในประเทศบานเกิด  

ความตองการดานการเดินทางทองเที่ยว  

§ คํานึงถึงราคาเปนหลัก เพราะเนนการเดินทางมาเย่ียมญาติมากกวาเดินทางเพื่อทอง
เท่ียวพักผอน 

§ หากมีการเดินทางกับเด็กมักจะเจาะจงวันท่ีท่ีเดินทาง คือ ชวงวันหยุดคร่ึงปหรือปลายป
และชวงเทศกาลสําคัญตางๆ  

§ มักจะเดินทางเปนกลุมเพื่อไปฉลองวันหยุดสําคัญดวยกันหรือไปรวมงานสําคัญของ
ครอบครัว  

รายละเอียดการเดินทาง  

§ เดินทางโดยชั้นประหยัด  

§ เดินทางระยะไกลและระยะสั้นเพื่อตอเคร่ืองไปยังแหลงทองเท่ียว นิยมเดินทางชวงท่ีคน
นอย เชน กลางคืน เพื่อประหยัดเงิน  
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§ จองการเดินทางออนไลนเปนหลัก  

3. กลุมผูเดินทางมาทํางานในเมืองใหญ (Cosmopolitan Commuters)  

ลักษณะทั่วไป  

§ นักธุรกิจชาย-หญิง/ผูทํางานแบบ Freelance/ลูกจางท่ี
ทํางานแบบมีสัญญาระยะสั้นหรือมีความยืดหยุนดาน
เวลาทํางาน/ผูมีความรูเฉพาะดานเทคโนโลยีท่ีสามารถ
ทํางานทางไกลผานระบบออนไลนและเดินทางไปไซตงาน
ชั่วคร้ังชั่วคราว 

§ ยังอยูในวัยหนุมสาว (ชวงอายุ 20 – 40 ป)  

§ ทํางานและอาศัยอยูคนละท่ี เชน อยูในเมืองนีซ ไปทํางาน
ท่ีลอนดอน  

§ มักเลือกอาศัยในประเทศท่ีคาครองชีพตํ่ากวา/มีสิ่งแวดลอมดีกวา/มีคุณภาพชวีติท่ีดีกวา
ประเทศท่ีไปทํางานเพื่อใหไดรายไดท่ีมากข้ึน  

จุดมุงหมายของการเดินทาง  

§ เดินทางมาเพื่อทําธุรกิจบอยๆ โดยมักเดินทางแบบ Short – haul  

§ เปนนักธุรกิจท่ีทํางานจันทร – ศุกร และบินกลับบานในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย เชน ใน
สหรัฐอเมริกา หรือในภูมิภาคแบบยุโรป 

ความตองการในการเดินทาง  

§ คํานึงถึงเร่ืองราคาเปนหลัก  

§ มีตารางเวลาท่ีแนนอน  

§ อยูในบริเวณท่ีไปสนามบินสะดวก เพราะตองเดินทางบอย 

§ สามารถทํางานไดตลอดเวลา เชน สามารถเขาถึงเทคโนโลยีตางๆ ได 

§ มีความยืดหยุนสูงในเร่ืองของต๋ัวเดินทาง เน่ืองจากการเลื่อนการประชุมเกิดข้ึนไดบอย
คร้ัง  

รายละเอียดดานการเดินทาง 

§ ใชสายการบินตนทุนตํ่าเปนหลัก เพราะเดินทางระยะสั้น  

§ เดินทางโดยเคร่ืองบินบอยคร้ัง  
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4. กลุมผูบริหาร (Global Executives)  

ลักษณะทั่วไป  

§ ผูบริหารระดับสูงท่ีเดินทางจาก /ไปยัง ตลาด BRIC (Brazil, Russia, India, China)  

จุดประสงคของการเดินทาง 

§ เพื่อประชุมธุรกิจระดับนานาชาติ  

§ อาจมีการรวมการพักผอนเขาไปในการเดิน
ทาง โดยมีคูสมรสหรือพบเพื่อนเกาหรือ
เพื่อนรวมงานเกา  

ความตองการดานการเดินทาง  

§ ความสะดวกสบายและการผอนคลาย 

§ สามารถทํางานระหวางการเดินทางได 

§ มีฐานะและคาดหวังจะไดรับการบริการท่ีดี
เย่ียม หากมีการสรรหาบริการท่ีออกแบบ
มาเฉพาะบุคคล จะไดรับความพึงพอใจมาก   

รายละเอียดดานการเดินทาง 

§ เดินทางชั้นธุรกิจและมีแนวโนมในการใชเคร่ืองบินสวนตัว/เชาเหมาลําสวนบุคคลมากข้ึน 

§ เดินทางระยะสั้น / ระยะไกล  

§ มีการจัดการดานการจองไวแลว สวนใหญมีคนจัดการให  

การนําเทคโนโลยีมาปรับใช  

§ นักทองเท่ียวตองการความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความเปนสวนตัว และความ
สามารถในการควบคุมสิ่งตางๆ ไดตามใจชอบ เทคโนโลยีจึงเปนตัวท่ีสามารถสราง
ประสบการณการเดินทางดีข้ึนและเปนสวนตัวมากข้ึน  

§ เทคโนโลยีตองมีความเปนมนุษยมากข้ึน เนนมนุษยเปนศูนยกลาง คือ ลดอุปสรรคและ
ความยุงยากของกระบวนการในการใช และสรางประสบการณท่ีดีใหกับนักทองเท่ียว 
โดยเนนการพัฒนาทางเทคโนโลยี 4 จุด คือ   

- Digital personal identities – มีขอมูลลูกคาเก็บไวในระบบและสามารถนํามาใชไดทันที
ซึ่งทําใหเกิดการสรางบริการท่ีมีความเปนสวนตัวมากข้ึน  

- Integrated information systems – มีระบบท่ีรวมขอมูลมาจากหลายๆ แหลงขอมูลได  



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 11 

- Access to real-time – สามารถดึงขอมูลไปใชไดทันทีท่ีตองการไมวาจะอยูในสถานท่ีใด
ก็ตาม  

- New communications technologies – พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเพิ่มความสามารถใหสามารถ
สื่อสารกับลูกคาไดโดนผานระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง โดยเฉพาะระบบขอมูลแบบ 
Visual ซึ่งคาดวาจะมีราคาถูกและทันสมัยมากข้ึน 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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แนวโนมในการใชแนวโนมในการใชอินเตอรเน็อินเตอรเน็ตในการขายปลีกสินคาทางการทองเที่ยวตในการขายปลีกสินคาทางการทองเที่ยว    

ณัฏฐิรา อําพลพรรณ 1 

ภาพรวม 

 ในป 2006 มีนักทองเท่ียวเดินทางระหวางประเทศ จํานวน 795 ลานคน ซึ่งจะเห็นไดวา ภาย
หลังจากป 2004 เปนตนมา สถานการณการทองเท่ียวโลกไดฟนตัวกลับคืนมาขยายตัวอีกคร้ังหลัง
จากเหตุการณ  9/11 โดยสถานการณ ดังกลาวได เปนไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดการใช
อินเตอรเน็ตท่ีมีการเติบโตเพิ่มข้ึนเชนกัน  

 
ในป 2006 มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตมากกวา 1,000 ลานคน โดยเปนการขยายตัวเพิ่มข้ึน

โดยเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป ในชวงระหวางป 2001-2006 ไดมีการใชอินเตอรเน็ตในการขายปลีกทาง
การทองเท่ียวมีมูลคาตลาดมากกวา 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เติบโตมากกวา รอยละ 250 
และ เร่ิมครอบครองสวนแบงทางการตลาดการคาปลีกทางการทองเท่ียวมากข้ึน หากพิจารณาถึง
มูลคาทางการซื้อขายผานอินเตอรเน็ต พบวา ในป 2006 มีมูลคาในการซื้อขายสูงถึง 223,000 
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยสัดสวนรอยละ 38 เปนสินคาทางการทองเท่ียว รองลงมา เปนสินคา
คอมพิวเตอรและซอฟแวร สัดสวนรอยละ 13 

                                         

 
1 พนักงานวางแผน 5 กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ปจจัยสงเสริมการขยายตัวตลาดสินคาทางการทองเที่ยวผานทางระบบ On-line  
1. ตอบสนองความตองการรับรูขาวสารทางการทองเท่ียวผานทางระบบ On-line  

2. ทําใหผูคนใกลชิดกันมากข้ึน 

3. มีความสะดวกสบายในการใชงานตลอด 24 ชั่วโมง 

4. ประหยัดคาใชจายสําหรับผูประกอบการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาใชจายตอหัว ทําใหสามารถเสนอ
ราคาท่ีถูกกวาสําหรับนักทองเท่ียว 

5. เปนชองทางการขายท่ีเปดกวางสําหรับนักทองเท่ียวท่ัวไป 

6. ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ โดยภาครัฐมีสวนสําคัญเปนอยางมากสําหรับการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกข้ันพื้นฐานดานการใชอินเตอรเน็ต แตอยางไรก็ตาม การเขาถึงอินเตอรเน็ตสวนมาก
จะอยูในวงจํากัดเพียงในเขตเมือง 

 ในปจจุบัน ตลาดการขายสินคาทางการทองเท่ียวแบบ On-line โดยมีสหรัฐอเมริกาเปนผูริ
เร่ิมการคาปลีกสินคาทางการทองเท่ียวผานอินเตอรเน็ตจะเปนผูประกอบการในระดับนานาชาติ เชน 
Travelocity, Expedia, และ ebookers ท้ังน้ี มีขอสังเกตวาตลาดเกาหลีใต มีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการ
คนหาขอมูลและวางแผนในการทองเท่ียวในระดับสูง 

 

รูปแบบของการซื้อสินคาทองเที่ยวผานระบบ On-line ในแตละตลาด 
1. ตลาดญ่ีปุน : นิยมซื้อรายการนําเท่ียวเปนสวนสําคัญ 

2. ตลาดไตหวัน : นิยมซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบินเพียงอยางเดียว 

3. ประเทศไทย : สวนใหญยังเปนกลุมนักทองเท่ียว Expats ท่ีนิยมซื้อสินคาทองเท่ียวผานระบบ 
On-line และเปนการซื้อสถานท่ีพักแรมเทาน้ัน 
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ปจจัยสําคัญในการขยายตัวการซ้ือ-ขายสินคาทองเที่ยวผานระบบ On-line 

1. มีการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางจริงจัง 

2. การขยายตัวของจํานวนประชากรในเมือง ทําใหอัตราการใชอินเตอรเน็ตเพิ่มข้ึนสูง อาทิ อินเดีย 
จีน 

3. การนิยมใชบัตรเครดิต โดยในธุรกิจออนไลนมากกวารอยละ 10 จะซื้อขายผานบัตรเครดิตการด 
สวนประเทศใดท่ีนิยมใชเงินสด เชน เวียดนามและไทย จะมีจํานวนผูซื้อสินคาทองเท่ียวผานทาง
อินเตอรเน็ตไมสูง ตลาดท่ีมีการขยายตัวการใชบัตรเครดิตเพิ่มข้ึนสูง คือ อินเดียและจีน 

4. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมากระหวางระดับการศึกษาและจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 
โดยในภูมิภาคยุโรปผูท่ีมีระดับการศึกษาตํ่าใชอินเตอรเน็ตเพียงรอยละ 25 ในขณะท่ีผูจบการ
ศึกษาภาคบังคับจะมีการใชอินเตอรเน็ตสูงถึงรอยละ 77 

กลุมเปาหมายกลุมใหมสําหรับตลาดการขายสินคาทางการทองเที่ยวผานอินเตอรเนต็ 
1. กลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดสูง โดยในประเทศเดนมารก ประมาณรอยละ 27 ของประชากรท่ีมีอายุ

มากกวา 70 ป จะมอีินเตอรเน็ตท่ีบาน ในสหราชอาณาจักร มีการใชอินเตอรเน็ตเติบโตสูงในกลุม 
Baby Boomer และ บริษัทคอมพิวเตอร เชน Intel ใหความสําคัญตอการพัฒนาสินคา เพื่อใหเหมาะ
สมกับลูกคากลุมดังกลาว ในประเทศญ่ีปุน โรงเรียนสอนคอมพิวเตอรและเว็บไซตตาง ๆ ได
พยายามพัฒนา Website สําหรับผูสูงอายุ เชน golog และ re:log 
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2. นักทองเท่ียวมีแนวโนมในการใชเวลาสําหรับอินเตอรเน็ตมากข้ึน เน่ืองจากการทองเว็บไซตกลาย
เปนกิจกรรมสําคัญในเวลาวาง กลุมเด็กนักเรียนในชวงอายุ 5-10 ป สามารถใชคอมพิวเตอรได 
และกลุมผูมีชวงอายุอายุ 15-20 ป จะมีความสามารถการใชอินเตอรเน็ตเปนอยางมาก ในป 
2010 

3. ความตองการใชอินเตอรเน็ตเติบโตข้ึนจากความสะดวก เน่ืองจากคนเหลาน้ันเปนผูท่ีมีเวลานอย 
จะใชอินเตอรเน็ตในการทํากิจวัตรประจําวัน 

   

การพัฒนาอินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
1. มีการพัฒนาเว็บไซด Travel Blog เพื่อเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับนักทองเท่ียวในการคนหาขอมลู

และวางแผนทองเท่ียว และเปนชองทางสําหรับการตัดสินใจซื้อแบบกะทันหัน 

2. มีการกระตุนการใชจาย โดยใชการตัดสินใจในนาทีสุดทาย (Last Minute)  

3. มีการพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีมีความสะดวก ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดขายของสิน
คาทางอินเตอรเน็ต 

4. การประสบความสําเร็จในการขยายตัวของสายการบินตนทุนตํ่า อาทิ ในตลาดอินเดีย  

 

แนวโนมตลาดในอนาคต 

 ในป 2010 ประเทศท่ีมีแนวโนมใชการซื้อสินคาทางการทองเท่ียวผานอินเตอรเน็ตสูงสุด 5 
อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน และฝร่ังเศสตามลําดับ 
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ในชวงป 2006-2010 ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของผู ท่ีซื้อสินคาทางการทองเท่ียว

ออนไลนสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก โปแลนด อารเจนตินา และตุรก ีสวนในเอเชียแปซิฟก ไดแก อินเดีย 
และเวียดนาม  

ท้ังน้ี ไดมีการคาดการณป 2010 ของตลาดอินเดีย ดังน้ี  

§ จํานวนเดินทางออกนอกประเทศ 14.3 ลานคน ในป 2010 จากจํานวน 7.2 ลานคนในป 
2006 

§ ใชอินเตอรเน็ต 205 ลานคน ในป 2010 จากจํานวน 73 ลานคน ในป 2006 

§ มีบัตรเครดิต 46 ลานคน ในป 2010 จากจํานวน 26 ลานคน ในป 2006 

§ มีประชากรอาศัยในเขตเมืองรอยละ 30 ในป 2010 เพิ่มข้ึนจากสัดสวนรอยละ 25 ในป 
2006 

§ มีการขยายตัวของผูท่ีซื้อสินคาทางการทองเท่ียวออนไลนเพิ่มข้ึน รอยละ 271 ในป 2010 
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ซึ่งในป 2010 ภาพรวมธุรกิจการขายปลีกสินคาทางการทองเท่ียวจะมีมูลคาสูงถึง 209 พัน
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยตลาดจะมีการเติบโตถึงรอยละ 22 ตอป ระหวางป 2006-2010  

สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกตลาดจะขยายตัวถึงรอยละ 89 (ในป 2006-2010) และมูลคา
สูงถึง 24 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 



 
 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 1 

 

อิทธิพลของภาพยนตรและรายการโทรทัศนตอการทองเที่ยวอิทธิพลของภาพยนตรและรายการโทรทัศนตอการทองเที่ยว    

โศรยา  หอมช่ืน 1 
ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ 2 

 จากการศึกษารวบรวมขอมูลของคณะนักศึกษาจาก Indian Institute of Tourism and Travel 
Management พบวาคนจํานวนมากท่ีไดชมภาพยนตรท่ีใชสถานท่ีถายทําท่ีมีทิวทัศนสวยงาม หรือ
สถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร มักจะเกิดความปรารถนาท่ีจะไดมีโอกาสไปเยือนสถานท่ี
แหงน้ันสักคร้ังหน่ึง ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนอยางย่ิงของสถานท่ีท่ีเคยเปนเมืองท่ีไมมีใครรูจักแตกลับ
กลายมาเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของนักทองเท่ียว หลังจากท่ีมีการถายทําภาพยนตรท่ีมีชื่อ
เสียงโดงดังไปท่ัวโลก ก็คือ ประเทศนิวซีแลนด ซึ่งเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรแฟนตาซีไตรภาคเร่ือง 
The Lord of the Rings ท่ีสรางจากนวนิยายคลาสสิคของ Tolkien  ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2001 ท่ีมี
การเปดฉายภาพยนตรเร่ืองน้ีเปนตนมา ผูคนนับแสนมุงหนาสูเกาะแฝดท่ีหางไกลเพื่อไปชมสถานท่ี
ถายทําภาพยนตร ท้ัง ๆ ท่ีตามธรรมดาภาพยนตรมิไดสรางข้ึนมาดวยเจตนาท่ีจะชักจูงผูชมไปยัง
สถานท่ีถายทํา แตเปาหมายท่ีสรางก็เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อผลทางเศรษฐกิจ แตกระน้ันภาพยนตร
ก็มีอิทธิพลตอการทองเท่ียวอยางลึกซึ้ง และการเติบโตของปรากฏการณดังกลาวก็ถูกเรียกวา Movie 
tourism หรือ Film tourism หรือ การทองเท่ียวตามรอยภาพยนตร ซึ่งนักทองเท่ียวเดินทางไปยังจุด
หมายปลายทาง หรือแหลงทองเท่ียว เน่ืองจากสถานท่ีน้ันถูกนําเสนอผานจอภาพยนตรหรือโทรทัศน 

  
 สําหรับในประเทศอินเดียซึ่งมีอุตสาหกรรมภาพยนตรขนาดใหญคือ Bollywood น้ันแหลงทอง

เท่ียวท่ีไดรับอานิสงคจากการเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรของ Bollywood ก็เชน Manali, Shimla, 

                                         

 
1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
2 พนักงานวางแผน 5 กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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Gulmarg, และ Ooti ซึ่งเปนท่ีนิยมท้ังในการเปนสถานท่ีถายทําและเปนแหลงทองเท่ียว การศึกษาผล
กระทบของภาพยนตรตอภาพลักษณของแหลงทองเท่ียวจึงเปนสิ่งท่ีนักวิจัยสนใจและบางรายคนพบ
วาการเย่ียมเยือนสถานท่ีน้ัน ๆ โดยประสบการณตรงของตนเองมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก
ไขภาพลักษณของสถานท่ีท่ีไดเห็นผานภาพยนตร นักวิจัยบางรายพบวาการสรางภาพลักษณของจุด
หมายปลายทางในการทองเท่ียวไดรับอิทธิพลจากขอมูลท่ีมาจากหลายแหลงท่ีแตกตางกัน รวมท้ัง
บุคลิกเฉพาะตัวของแตละบุคคล 

 กระบวนการในการสรางภาพลักษณแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ภาพลักษณสมมุติฐาน 
(organic images) ซึ่งมาจากแหลงท่ีมิไดเกี่ยวของกับความสนใจดานการทองเท่ียวโดยตรง เชน ราย
งานขาวในหนังสือพิมพและภาพยนตร  2) ภาพลักษณท่ีถูกสรางข้ึน (induced images) ซึ่งมาจาก
ความพยายามของนักการตลาดในการพัฒนาสงเสริมและโฆษณาแหลงทองเท่ียวของตน จากการสื่อ
สารโดยวิธีตาง ๆ ตลอดชวงชีวิตของเราท้ังการโฆษณา วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วารสาร หนังสือ 
คําวิจารณจากญาติมิตร เราไดสะสมภาพลักษณน้ันไว แลวใหคามันวาดีหรือไมดี ซึ่งเปนเร่ืองท่ีใช
ความเห็นสวนตัวสูง ในขณะท่ีความพยายามในการสงเสริมแหลงทองเท่ียวผานสื่อตาง ๆ เชน การ
โฆษณา แผนพับ และหนังสือแนะนําแหลงทองเท่ียวมบีทบาทสําคัญในการสรางอิทธิพลเหนือกระบวน
การตัดสินใจของนักทองเท่ียว แตก็ยังมีขอมูลจากแหลงอื่น ๆ อีกมากท่ีไมใชการชี้นํานักทองเท่ียวซึ่ง
สามารถเปนองคประกอบสําคัญในการสรางภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว และสรางเหตุผลเพื่อ
การเดินทาง อาทิ รายงานขาว และวัฒนธรรมท่ีนิยมของประชาชน 

 อิทธิพลของภาพยนตรและรายการโทรทัศนยอดนิยมท่ีมีตอความเชื่อและพฤติกรรมของ
บุคคลและสังคมจะเพิ่มข้ึนตอไปเน่ืองจากการใชเคเบิลทีวีและวีดีโอกระจายตัวอยางรวดเร็วในฐานะ
ของกิจกรรมบันเทิง ในโลกสมัยใหม ดังน้ันภาพท่ีปรากฏในภาพยนตร วีดีโอ และจอโทรทัศน จะย่ิงมี
ความสําคัญมากกวาสื่อสิ่งพิมพในการสรางภาพลักษณ และการไปเยือนสถานท่ีตาง ๆ เน่ืองจาก 
การเขาถึงแหลงขอมูลสะดวกข้ึนและมีความนาเชื่อถือสูง 

 ภาพยนตรเปนรูปแบบท่ีสําคัญอยางหน่ึงของวัฒนธรรมมวล
ชน และสื่อสารมวลชนท่ีเรามักจะบอกวาเปนแคสิ่งบันเทิง แตในเวลา
เดียวกันมันก็เปนสิ่งท่ีใหขอมูลแกประชาชนในหลายดาน และมีอิทธิ
พลอยางย่ิงในการสรางและการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของสถานท่ี
ท่ีปรากฏสูสายตาผูชม เน่ืองจากมันเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงผูคนนับ
ลานไดในเวลาอันสั้น ตัวอยางเชน หลังจากท่ีภาพยนตรการตูนของ
ดิสนียเร่ือง Finding Nemo ออกฉายทําใหเกิดการรณรงคของ
พิพิธภัณฑสัตวนํ้าในสหรัฐอเมริกาท่ีจะนําครอบครัวชาวอเมริกันมา
ชม Great Barrier reef ท่ีออสเตรเลีย ซึ่งเปนฉากของการตูนเร่ืองน้ี 
นอกจากน้ี เมือง Matmata ในประทศตูนีเซียซึ่งเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรเร่ือง Star Wars ก็ทําให
การทองเท่ียวของประเทศตูนีเซียในภาพรวมเติบโตข้ึนอยางกาวกระโดดจากท่ีเคยมีนักทองเท่ียวตาง
ชาตินอยกวา 1 ลานคนในป ค.ศ.1976 กอนท่ี Star Wars จะเร่ิมฉายเปน 4.8 ลานคน หลังจากท่ีภาพ
ยนตรเร่ืองน้ีเผยแพรไปท่ัวโลก สงผลใหรายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มข้ึนจาก 86 ลานเหรียญสหรัฐ
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เปน 1,300 ลานเหรียญสหรัฐและการทองเท่ียวกลายเปนอุตสาหกรรมท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของตูนี
เซีย รองจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากตัวอยางเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของภาพยนตรท่ีสงผล
ตอการสรางภาพลักษณแกสถานท่ีท่ีเปนฉากของภาพยนตร การเพิ่มการรับรูและเพิ่มการเดินทาง
ทองเท่ียวในสถานท่ีเหลาน้ัน และแนนอนวามันยังสงผลในเชิงเศรษฐกิจตอสถานท่ีทองเท่ียวเหลาน้ัน
ดวย ประเทศท่ีใชโอกาสจากการเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรมาเปนจุดขายทางการทองเท่ียวมาเปน
เวลานานแลวก็เชน สหรัฐอเมริกา และออสเตรีย (The Sound of Music) 

 

 ในสวนของภาพยนตรโทรทัศน ตัวอยางท่ีโดดเดนมากในขณะน้ีคือภาพยนตรมินิซีรีส ของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จากตัวอยางงานวิจัยเร่ือง การวิเคราะหการใชภาพยนตรชุดทางโทรทัศน
เพื่ อการตลาดของการทองเท่ียวเกาหลี  (Analyzing the use of TV Miniseries for Korea Tourism 
Marketing) มีขอมูลท่ีนาสนใจดังน้ี 

 ตลาดนักทองเท่ียวไตหวันท่ีเดินทางทองเท่ียวในเกาหลีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในป 2006 หรือมี
การเติบโตเพิ่ม ข้ึนรอยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา หรือมีจํานวนนักทองเท่ียวเกือบ 
370,000 คน และเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงสําหรับนักทองเท่ียวไตหวัน ท้ังน้ี สถิติ
ต้ังแตป 1999-2005 ไดแสดงใหเห็นวาจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางทองเท่ียวใน
เกาหลีน้ันเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองโดยไดรับปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญจากภาพยนตรชุดทางโทรทัศน จาก
การศึกษาพบวาภาพยนตรชุดทางโทรทัศนเกาหลีเปนการเปดตัวสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศ จากน้ัน
หนวยงานสงเสริมการทองเท่ียวระดับชาติก็ไดเขามาดําเนินกิจกรรมดานการตลาดเพื่อดึงดูดนักทอง
เท่ียวใหเขามาเย่ียมชมสถานท่ีถายทําละคร 

 นักทองเท่ียวไตหวันท่ีเดินทางไปทองเท่ียวในเกาหลีเพิ่มข้ึนเปนอยางมากในชวง 2-3 ปท่ีผาน
มา ท้ังน้ี มีการเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดในป 2000 ซึ่งไดรับปจจัยสนับสนุนจากการแพรภาพของภาพ
ยนตรชุดเร่ือง Firework โดยภาพยนตรชุดเกาหลีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมตลาดการทองเท่ียว
ของประเทศ นอกจากน้ี ยังมีภาพยนตรเกาหลีมากกวา 100 เร่ืองท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
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ของไตหวัน โดยในเดือนสิงหาคม ป 2006 มีภาพยนตรชุดของเกาหลีมากกวา 20 เร่ืองท่ีออกอากาศ
ในไตหวัน 

 

 ภาพยนตรชุดทางโทรทัศนเกาหลีท่ีไดรับความนิยมเปน
อยางมาก ไดแก เร่ือง Full House และ Dae Jang Guem โดยภาพยนตรชุดเร่ือง Full House ไดสรางชื่อ
เสียงใหกับบริเวณ The Gwangyeok-Si ซึ่งเปนสถานท่ีถายทําในเร่ือง โดยสถานท่ีดังกลาวอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาติ Inchoen โดยนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาเย่ียมชมและทองเท่ียวในพื้นท่ีดัง
กลาว จนในปจจุบันมีการเปดใหบริการรานอาหาร ท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวโดยคนในทองถิ่นเปน
จํานวนมาก สําหรับบานท่ีใชเปนสถานท่ีถายทําในเร่ือง Full House เปนบานท่ีกอสรางข้ึนใหมโดยใชงบ
ประมาณในการกอสรางประมาณ 1 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปเย่ียมชมบาน
หลังดังกลาวสามารถถายรูปรวมกับโปสเตอรของดารานําในเร่ือง รวมท้ังยังสามารถพักคางคืนใน
บานหลังดังกลาวโดยจะตองเสียคาใชจายประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ 

 และจากความสําเร็จของภาพยนตรโทรทัศนเร่ือง Dae Jang Guem ทําใหในปจจุบันมีการเปด
ใหบริการ Theme Park เพื่อใหบริการนําเท่ียวตามรอยภาพยนตรเร่ืองดังกลาว ท้ังในสวนของสตูดิโอ
ท่ีใชในการถายทํา และ Theme Park โดยรายการนําเท่ียวท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูง ไดแก ราย
การนําเท่ียว Theme Park ของภาพยนตรเร่ือง Dea Jang Guem ซึ่งจะมีสิ่งกอสรางตามเน้ือเร่ืองถึง 
23 อาคาร ไดแก พระราชวังของกษัตริย หองเคร่ืองหลวง ท้ังน้ี รายการนําเท่ียวดังกลาวเปนท่ีนิยม
มากในกลุมนักทองเท่ียวจากจีน ฮองกง และไตหวัน นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมมากมายสําหรับนักทอง
เท่ียว เชน การทดลองสวมใสชุดประจําชาติเกาหล ีการทดลองทําอาหารเกาหลี 
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 สําหรับนักทองเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปทองเท่ียวในเกาหลีก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เชนกัน โดยจาก

สถิติ 5 ป (2001-2005) ยอนหลังจะเห็นไดวามีการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มข้ึนดวยอัตรารอยละ 17.19 
จากจํานวน 44,964 คนในป 2001 เปน 84,804 คนในป 2005 ท้ังน้ี จากสถิติลาสุดระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2006 มีนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางไปทองเท่ียวในเกาหลีจํานวน 46,498 คน 
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