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สถานการณ์ท่องเที่ยว
• 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว: ลักษณะการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น
การเดินเรือสำราญ-ต้องดิ้นรนหรือหนทางสดใสเบื้องหน้า
Celebrity Endorsement ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การประชุมสัมมนา
• สรุปสาระการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวในเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสำคัญจากการประชุม PATA Board of Directors Meeting
รายงานสรุปการสัมมนา JATA World Tourism Congress 2009

บทความด้านการท่องเที่ยว

• โรงแรมแนวใหม่: Hamster Hotel
การช้อปปิ้งเสมือนจริง: 3D Shopping
โลกของ Social Media

บทวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่โดยยูโรมอนิเตอร์
• 
• 
• 

• 
• 

• การพัฒนากลยุทธ์การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย (ตอนที่ 1)
นานาสาระน่ารู้

• 
• 

Another kind of … sumers
กับ World Soccer 2010
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ถ้าการตลาดต้องเข้าใจผู้บริโภค การตลาดท่องเที่ยวคือ ต้องเข้าใจนักเดินทาง หรือการเรียกขานในภาษาอังกฤษว่า 
consumer 

Consumer เป็นคำที่มีความหมายชัด เข้าใจง่าย เห็นภาพกว้าง แต่พูดแล้วอาจฟังดูไม่เซ็กซี่
Minisumer คือ การเรียกขานกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็ก เป็นคำที่พูดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเซ็กซี่ ดูดี มีสไตล์
Transumer คือ กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมการเช่า เช่น เช่ากระเป๋าหลุยส์ (แท้) มาถือโชว์ หรือ เช่าเด็กมาเลี้ยงเป็นลูก 

เบื่อแล้วก็ เอาไปคืน และเช่าเด็กคนใหม่มาแทน ตอนนี้ผู้บริโภคแบบนี้มีมากขึ้น
Trysumer เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ประสบการณ์สำคัญกว่าข้อมูล ดังนั้น กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ จึงนิยมการลอง 

การชิม จริงๆ แล้ว ยังมีการเรียกขานกลุ่มผู้บริโภคอีกมากมาย อาทิ Twinsumer, Sellsumer etc.
ทั้งหมดคือพัฒนาการของการสร้างคำศัพท์ทางการตลาด ที่สนุก และทำให้เห็นหน้าตาบุคลิกของกลุ่มลูกค้าชัดเจนขึ้น 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคโลกไร้พรมแดน มันได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก คือ กลุ่มผู้บริโภคเริ่ม 
เข้าใจยาก เข้าถึงลำบาก หลากสไตล์ หลายใจ ไม่รู้ตัวเอง เราเริ่มเห็นคนที่มีบุคลิก รสนิยม ทัศนคติที่เปิดกว้างแบบสับสน 
เช่น อยากมีชีวิตทางวัตถุแบบชาวตะวันตก แต่อยากมีหน้าตาแบบชาวเกาหลี ขณะเดียวกันก็ชื่นชอบนักร้องไต้หวัน 
กลางคืนฝันถึงนักฟุตบอลบราซิล และชอบกินอาหารญี่ปุ่น 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง IT Factor ที่น่าสนใจ เพราะมันได้สร้างพื้นที่ใหม่ ในนาม home page หรือ web site 
มีภาษาใหม่ๆ เช่น 4U หรือ DIY ปรากฏการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เรารู้เนื้อ รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ เวลา และสถานที่ มันถูก 
ควบรวมด้วยวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์  โดยสิ่งที่มากับ โลกาภิวัฒน์ ไม่ว่าจะเป็น การทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ  หรือ 
ความสำเร็จรูปที่แฝงมาในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ อาหาร เครื่องดื่ม ไปจนถึงการมองสังคมและโลกแบบสำเร็จรูป แข็งตัว
ไร้จินตนาการ

กลับมามองเรื่องการท่องเที่ยว ปี 2010 เป็นปีที่ ททท. มี CEO คนใหม่  เป็นปีที่ไทยตั้งเป้าหมายว่า จะเพิ่ม 
นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 16 ล้านคน และปฏิทินโลกบรรจุ  World Events  อย่างน้อย 2 กิจกรรม คือ World Expo
ที่เซี่ยงไฮ้ ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม และ FIFA World Soccer ที่ South Africa ระหว่าง 11 มิถุนายน – 
11 กรกฎาคม ทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าว องค์การท่องเที่ยวโลกได้ระบุชัดเจนว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างกระแสให้คนเดินทาง 
อย่างมีนัยสำคัญ (มีงานวิจัยหลายชิ้น ยืนยัน) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ในฐานะหน่วยงานด้านการส่งเสริมการตลาดอย่าง 
ททท. ก็ขอแจ้งว่า We will do our best. 

ททท.ต้องสู้ .... nothing to lose
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 

บรรณาธิการ 
Yuvadee.nirattakun@tat.or.thสารบัญ
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บทวิเคราะหสถานการณทองเที่ยวโลกและพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหม 

โดยยูโรมอนิเตอร 

                      โศรยา  หอมชื่น1
 

ณัฏฐิรา อําพลพรรณ
2
 

1) แนวโนมผูบริโภคท่ีเกิดขึ้นใหม : การเชาและการเปนเจาของบางสวน 

 
การเชาหรือการเปนเจาของบางสวนเปนกระแสที่

เกิดข้ึนในกลุมผูบริโภคทั่วโลก ซึ่งแบงไดเปนผูบริโภค 3 

ประเภทที่แตกตางกันดังน้ี คือ กลุมแรกเปนผูบริโภคที่

ตองการสินคาฟุมเฟอยช้ันหน่ึงแตไมสามารถซื้อได จึงใช

วิธีการเชาหรือซื้อบางสวนของสินคาน้ัน  กลุมที่สองคือ

ผู บ ริ โ ภคที่ พบว า สิ นค า มี ค ว ามดึ งดู ด ใ จ เ น่ื อ ง จ าก

ประสบการณที่ผานมา แตไมเห็นวาตัวสินคาน้ันมีราคา 

(transumers) และกลุมสุดทายคือผูบริโภคที่มองหาทางเลือก

ในการซ้ือสินคาที่คงทนแตไมจําเปนตองเปนสินคาฟุมเฟอย 

ซึ่งเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่บีบค้ัน 
 เน่ืองจากแนวโนมน้ีมีฐานผูบริโภคที่ขยายกวางจึงมี

ศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวตอทัศนคติ

ของผูบริโภคมากกวาจะเปนเพียงกระแสที่จะผานไป 
 

โอกาสดานการขาย 
-  การกําหนดตราสินคาเปน “ความหรูหราที่หาซื้อได” (affordable luxuries) 

- โฆษณาสินคาเพื่อ “ประสบการณ” (the experience)  

-  พิจารณาทางเลือกในการเชาหรือการเปนเจาของสินคาเพียงบางสวน 

- พิจารณาวิธีการที่ผูบริโภคจะได “ทดลองใช” (try out) สินคากอนที่จะซื้อ เชนเดียวกับ

โครงการ “คืนเงิน” 

                                          
1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

2 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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-  พยายามที่จะเปลี่ยนภาพลักษณเร่ืองเชาวาเปนวิธีการสําหรับผูบริโภคที่มีรายไดนอย เพื่อ

เขาถึงฐานผูบริโภคที่กวางมากเทาที่จะเปนไปได 
 

ภูมิหลัง 
การเชาสินคา และการเปนเจาของเพียงบางสวนเปนวิธีการเขาถึงสินคาที่ผูบริโภคไมตองการ

จะซื้อ หรือไมสามารถซื้อมาครอบครองได แตมิใชเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เกิดข้ึน วิธีการน้ี

มีประโยชนสําหรับผูบริโภคที่คํานึงถึงความประหยัดมากขึ้น และยังเปนทางเลือกสําหรับกลุม

ผูบริโภคกลุมใหมที่เรียกวา “transumers” ซึ่งสนใจในตัวสินคา เพราะประสบการณในการใชสินคา

น้ันๆ มากกวาความสุขที่ไดเปนเจาของสินคาดังกลาว  “นักอนุรักษสิ่งแวดลอม” (environmentalists) 

เปนผูบริโภคอีกกลุมหน่ึงที่กระตือรือรนกับแนวโนมน้ี พวกเขาช่ืนชมกระแสที่ประหยัดการใช

ทรัพยากร ดวยผูบริโภคที่มีศักยภาพกลุมน้ีมีฐานกวางกระแสน้ีจึงสามารถเติบโตได 
 

สวนหนึ่งของความหรูหราโดยการเชา 
จากภาวะเศรษฐกิจขาลงตลาดสินคาฟุมเฟอยจึงเขาถึงไดนอยลง แตมิไดนาปรารถนานอยลง

สําหรับผูบริโภค การซื้อประสบการณในชวงเวลาหน่ึงแทนการเปนเจาของสินคาน้ันอยางเต็มที่จึง

ไดรับความสนใจ ผูบริหารของ Luxury Institute ซึ่งตั้งอยูที่นิวยอรกวิจารณวา ภาวะขาลงในปจจุบัน   

“จะมุง เนนที่จิตใจของคนในการหาทางเลือกในการครอบครองและชวยเรงการเติบโตใน

อุตสาหกรรม” 
ธุรกิจที่เสนอการเชาสินคาฟุมเฟอยผุดข้ึนมาทั่วทุกแหง ตัวอยางเชนบริษัท “From Bags to 

Riches” ซึ่งโฆษณาตนเองวาเปน “ทางเลือกที่จายไดในการซื้อกระเปาถือของดีไซเนอร” ซึ่งประสบ
ความสําเร็จมากในสหรัฐอเมริกาจนตองเตรียมเปดตัวใน

แคนาดา อาฟริกาใต และสหราชอาณาจักรในชวงฤดูรอนป 

2009 โดยการเชามีการเติบโตสูงถึง 50% 
ตลาดการเชาใหผลตอบแทนที่ดีมากตอธุรกิจ หาก

ผูบริโภคเชาสินคาในเวลานานมากพอ เขาอาจจะตอง

จายเงินมากกวาการซื้อสินคาน้ัน ตัวอยางเชน “Bling 

Yourself” ซึ่งเปนเว็บไซตที่เช่ียวชาญในการใหเชาทรัพยสินมี

คา ซึ่งออกแบบโดยดีไซเนอรไดเสนอใหเชานาฬิกาโรเล็กซใน

ราคา 900 เหรียญสหรัฐตอเดือน ซึ่งคาเชาในราคาน้ี 5 

เดือนก็จะสามารถซื้อนาฬิกาเรือนใหมไดแลว และหากขาย

สินคาที่ใชแลวธุรกิจใหเชาก็ยังสามารถทําราคาไดสูงถึง 

85% ของราคาเดิม นิตยสารธุรกิจ Portfolio.com อธิบาย
วาผูบริโภคมิไดใสใจการคํานวนเชนน้ี แตเห็นไดชัดวาเปนคน

ที่ “เกือบจะเสพติด” บริการใหเชาที่ ผู ใหบริการอางวา       
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มีลูกคาจํานวนมากซื้อสินคาที่ตนเคยเชาไปในที่สุด ซึ่งเร่ืองน้ีอาจช้ีแนวโนมผูบริโภคที่ชอบทดลองใช 

(try out) สินคากอนที่จะตกลงใจซื้อ 
ตลาดการเชากําลังเปนที่นิยมในญ่ีปุนเชนกัน ซึ่งเปนตลาดสินคาฟุมเฟอยที่ใหญที่สุดของโลก

ที่คุณสามารถเชาเพื่อนไปรวมงานเลี้ยง เชน งานแตงงาน สํานักงานตัวแทนซึ่งตั้งอยูที่โตเกียว

เช่ียวชาญในการใหเชาสแตนดอิน เห็นไดชัดวาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทําใหบริการเชนน้ีไดรับ

ความนิยม มีการเชาเจานาย  เพื่อนรวมงาน หรือเลขาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการวางงานสูงข้ึน 
 

สวนหนึ่งของสินคาฟุมเฟอยที่ไดเปนเจาของบางสวน (Fractional ownership) 

 หากผูบริโภคไมตองการหรือไมสามารถซื้อสินคาไดทั้งหมดก็จะเปนแนวคิดของการเปน

เจาของบางสวน หรือที่รูจักในรูปแบบของไทมแชร (Timeshare) ซึ่งยอมใหกลุมคนเปนเจาของใน 

สินทรัพยอยางใดอยางหน่ึงรวมกัน ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับสินคาประเภท higher – end เชน เรือยอชท 

แตปจจุบันก็ไดใชกับสินคาอื่นๆ 
 Yachtplus เปนบริษัทที่ไดพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับการซื้อกรรมสิทธ์ิบางสวนของเรือยอชท 

สมาชิกที่จะเขารวมโครงการตองจาย 1.9 ลานยูโรในการเปนเจาของหุน 1 ใน 8 สวนที่จะไดใชเรือ

ยอชท  34  วั น  ต อป  โ ดย  Yachtplus 

โฆษณาวาเปนบริษัทที่นําแผนการใชเงินที่

เหมาะสมมาใหผูบริโภค  เพื่อใหความฝน

ที่จะไดใชชีวิตบนเรือซูเปอรยอชทเปนจริง 
 แนวโนมใหมน้ีเกิดข้ึนในตลาดท่ี

หลับไหลของเม็กซิโก ซึ่งอํานาจในการซื้อ

มีศักยภาพจํากัด และมีประเด็นเดียวกับ

รายไดที่สามารถใชจายไดในอนาคตอัน

ใกล จะดึงดูดผูซื้อมาสูความคิดเร่ือง 

“ความสามารถในการซื้อที่มากข้ึน” การเปนเจาของเพียงบางสวนเปนทางเลือกที่ยิ่งใหญ ซึ่งมี

ความหมายในตลาดการทองเที่ยวพักผอน เน่ืองจากจํานวนวันหยุดที่จํากัดของแรงงานโดยเฉล่ีย 

สําหรับเว็บไซตที่นิยมของธุรกิจน้ีคือ Fractional Life ซึ่งมีความเช่ียวชาญดานการเปนเจาของบางสวน 

โดยเว็บไซตจะมี drop-down list ของสินคาประเภทตางๆ ซึ่งรวมถึง งานศิลปะ เฮลิคอปเตอร กระเปา

ถือ มาแขง ไรองุน ไวน และคอนโด โรงแรม 
 
Transumers 

 ผูบริโภคกลุมใหมที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตออุตสาหกรรมการมีกรรมสิทธ์ิบางสวน 

หมายถึง กลุมของผูบริโภคที่เคลื่อนไหวดวยประสบการณมากกวาความเปนเจาของ มีผูบริโภคที่

ลงทุนดานวิถีชีวิตมากกวาลงทุนดานการเงินเพื่อทําใหเขาสามารถใชชีวิตที่มีประสบการณมากมายที่

เขาอาจไมสามารถมีได หรือไมตองการลงทุนในเร่ืองน้ี ถาหากเขาตองใชเงินซื้อสินคาตางๆ เก็บไว 

“transumer” เหลาน้ีอาจเปนพลังขับเคลื่อนกระแสการใหเชาและการเปนเจาของเพียงบางสวน 
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 มีกระทูเร่ืองหน่ึงกลาววาคนรุนที่ “ตองการทั้งหมด, ตองการเดี๋ยวน้ี” มีการซื้อแบบหนามืด
ตามัวมากพอแลว และแทนที่จะสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค โดยสรางความสมดุลระหวางการให

รางวัลเปนประสบการณ คาใชจาย และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ผูบริโภคกลุมน้ีมิไดใหความสําคัญ

กับการเปนเจาของสินคาโดยแทจริง แตมุงไปที่ประสบการณที่สินคาสามารถใหได และรางวัลในระยะ

สั้น สิ่งน้ีเองที่ทําใหระบบการเปนเจาของเพียงบางสวนเบงบาน ประเด็นในเร่ืองการรอคิวยาว ตนทุน

ที่วิ่งอยูตลอดเวลา และคาเสื่อมราคา ถูกลบลางไปขณะที่ผูบริโภคยังคงมีความสุขกับเรือยอชท 

รถยนตสุดหรู หรือสินคาอื่นๆ 
 Transumer สามารถพบเห็นไดจากการผสมผสานของคนมัธยัสถ (frugalities) คนที่เสพติดวิถี

ชีวิตแบบใดแบบหน่ึง (lifestyle junkies) คนที่ใสใจตอสิ่งแวดลอม (environmentally aware) และคนที่ชอบ

สรางเคร่ืองหมายการคาใหตนเอง (self – branders) ในทศวรรษที่ 21 คนเหลาน้ีตองการมีสวนรวม

ในกระแสลาสุดสําหรับประสบการณในการทดลองสิ่งใหมๆ แตก็ตระหนักวากระแสเปลี่ยนแปลงได

เสมอจึงตองการระมัดระวังสถานะทางการเงินของตน และไมตองการสนับสนุนใหเกิดการสูญเสีย

ทรัพยากร เว็บไซตบางเว็บที่ นําเสนอสินคา

แฟช่ันลาสุดดูจะรองรับผูบริโภคเหลาน้ีไดอยาง

เหมาะเจาะ  โดยใหผูบริโภคเลือกกระเปาถือตาม

ประเภทของ “ Diva, Princess หรือ Trendsetter” 

ลูกคาของเว็บเชนน้ีมักจะเปนพวกบากระเปา 

(bag-aholics) คือแตละคนจะมีกระเปาอยูแลว

โดยเฉลี่ย 25 ใบตอคน และรูสึกวายากที่จะตัด

ใจซื้ออีกใบหน่ึง ลูกคาเหลาน้ีมีอายุชวง 17-70 

ป แตสวนมากจะอยูในวัย 30-40 ป สวนใหญ

อยูกับเพื่อนชายหรือสามี และมีรายไดรวมกัน

ประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐตอป 
 

การบริโภคท่ีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น 
 การเชาหรือการเปนเจาของเพียงบางสวนมิไดจํากัดอยูเฉพาะสินคาฟุมเฟอย เชน เรือยอชท 

กระเปาถือของดีไซเนอร แตผูบริโภคบางคนใชเปนวิธีการเขาถึงสินคาที่คงทนแตซื้อดวยเงินเช่ือ 

(เครดิต) ไดยากในชวงการเงินขาลง บริษัท Bright home ซึ่งมีเปาหมายเปนผูบริโภคกลุมน้ีไดใหเชา

อุปกรณไฟฟา และเคร่ืองใชในบานแกผูบริโภคที่มีความลําบากในการใชเครดิต ซึ่งบริษัทขยายตัว

อยางรวดเร็วมาก เมื่อป 2008 มีรานเปดใหม 29 แหง และมีการเปดสาขาอีก 20 แหง ภายในสิ้นป 

2009 ซึ่งจะเปนการเพิ่ม Portfolio ของรานในสหราชอาณาจักรเปน 197 แหง การรณรงคโฆษณา

อยางกวางขวางสรางแบรนดแก Bright home ในฐานะที่เปนรานคาที่เปนมิตรกับผูบริโภค ซึ่งจายเงิน

เปนรายสัปดาหภายใตคําขวัญ “rent-to-own” ทางเลือกของวิธีการนี้อาจมีผลเชิงบวกตอตลาด

สินคาที่มีความคงทน และตลาดนันทนาการที่ชะลอตัว ซึ่งขอมูลจากยูโรมอนิเตอรอินเตอรเนช่ันแนล 

คาดวาอุตสาหกรรมทั้งสองน้ีจะชะลอตัวในป 2009 และ 2010 หลังจากที่มีการเติบโตอยางตอเน่ือง

มาหลายป 
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 เควิน เคลลี บล็อกเกอรคนหน่ึงระบุวา “การเปนเจาของมิไดสําคัญเทากับการเคยได

ครอบครอง” การเติบโตของการเชา และการเปนเจาของเพียงบางสวนอยูบนพื้นฐานความจริงที่วา

ผูบริโภคจะเร่ิมคุนเคยกับการแบงปน จากการเขาครอบงํา และการเติบโตของอินเตอรเน็ตคนทั่วไปได

แชรดนตรี ภาพยนตร หนังสือ และขอมูลตางๆ แกกัน ซึ่งพิจารณาแลวอยางเปนทางการวาเปนของ

ปจเจกบุคคลมากกวากลุมของบุคคล มีคนจํานวนนอยลงที่ เปนเจาของดนตรีที่ เขาฟง หรือ

ภาพยนตรที่เขาชม และเขาไมตองการเปนเจาของมันดวย ซึ่งพฤติกรรมน้ีเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจที่บีบรัดในปจจุบัน ซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นไดก็คือ การเปลี่ยนแปลงอยางแทจริงในการรับรูและ

พฤติกรรมของผูบริโภค 
 
ภาพอนาคต 
 เน่ืองจากกระแสน้ีมิไดเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจขาลงโดยเฉพาะ แตยังถูกคาดหมายวามัน

จะมีอายุยืนกวาวิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะที่ผูบริโภคบางรายเลือกใชวิธีการเชา หรือเปนเจาของเพียง

บางสวนตราบเทาที่เขายังไมสามารถซื้อสินคาน้ันได ผูบริโภคบางรายก็หาทางเลือกที่จะเปนเจาของ

สินคาโดยสมบูรณ ซึ่งความจริงเปนสินคาที่เหมาะสมกับความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลามากกวา กลุมผูบริโภคที่เปน transumer คือกลุมที่ควรจับตามอง เพราะพวกเขาสามารถ

กลายเปนสวนที่สําคัญของประชากรโลกที่มีกําลังซื้อ 

 
2) ระเบียบใหมในการตรวจลงตรา 

(VISA) เขาประเทศแคนาดาสราง

ความยุงยากแกอุตสาหกรรมการ

เดินทาง 

  
เมื่อเชาวันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 

2009 รัฐบาลแคนาดาไดประกาศระเบียบ

ใหมในการตรวจลงตราเขาประเทศสําหรับ

คนที่เดินทางจากเม็กซิโก และสาธารณรัฐเช็ก 

โดยให เวลาแก นักทองเที่ยวจากประเทศ

เหลาน้ีจนถึงเที่ยงคืนของเวลามาตรฐาน

ตะวันออก (EST) วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009 ในการขอรับวีซาทองเที่ยว ซึ่งการบังคับใชภายใน

ชวงเวลาสั้นไดสรางความยุงเหยิงแกอุตสาหกรรม 
 

กฎระเบียบใหมเพ่ือยับย้ังการอางสิทธ์ิเปนผูอพยพ 
 รัฐบาลแคนาดาช้ีแจงวาการเพิ่มจํานวนของผูขอลี้ภัยโดยผิดกฎหมายจากเม็กซิโกและ

สาธารณรัฐเช็กเปนเหตุใหคาใชจายผันแปรไมสามารถควบคุมไดและการออกระเบียบในการตรวจลง

ตราจะชวยปองกันการอางสิทธ์ิที่ไมถูกตอง ในป 2008 ชาวเม็กซิกันที่อางสิทธ์ิเปนผูอพยพใน
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แคนาดามีจํานวนสูงสุดถึง 9,400 คนซึ่งในจํานวนน้ีมีเพียง 11% ที่ทําถูกตองตามกฎหมาย 

สาธารณรัฐเช็กเปนประเทศที่ 2 ที่มีคนอพยพเขาแคนาดาโดยเพิ่มจาก 6 คน ในป 2006 เปน 3,000 

คนในป 2007 และ 2008 

 ในการอพยพล้ีภัยในแคนาดา บุคคลน้ันจําเปนตองเดินทางเขาประเทศเพื่ออางสิทธ์ิ โดยผูอาง

สิทธ์ิจะไดรับเงินคาครองชีพรายเดือน 500 เหรียญสหรัฐ ตัวแทนดานกฎหมาย และที่พักราคาไม

แพงรวมทั้งสามารถขอรับการตรวจลงตราสําหรับคนทํางานในระหวางที่ดําเนินการ รัฐบาลประเมิน

คาใชจายตอหัวของผูอางสิทธ์ิไวประมาณรายละ 29,000 เหรียญแคนาดา หรือเปนเงินรวม 273 

ลานเหรียญแคนาดาสําหรับผูขออพยพชาวเม็กซิกัน และเทากับ 273 ลานเหรียญแคนาดา หรือ 

80% ของคาใชจายของชาวเม็กซิกันที่

ท อง เที่ ยว ในแคนาดา ในการออก

ระเบียบเร่ืองการตรวจลงตรา (visa) 

รัฐบาลแคนาดาหาทางท่ีจะลดจํานวน

ชาวเม็กซิกันและชาวเช็กที่เดินทางเขา

มาเพื่ออางสิทธ์ิขออพยพเพื่อใหการ

อางสิทธ์ิเปนไปตามกฎหมาย และลด

คาใชจายของโครงการ 

 นักวิเคราะหอุตสาหกรรมช้ีวา

อาจมีแรงจูงใจอื่นสําหรับการออก

ระ เ บียบ น้ี  โดยกอนหน าที่ รั ฐบาล

แคนาดาตองการแรงงานช่ัวคราวจาก

เม็กซิโกจึงไดสรางระเบียบการตรวจ

ลงตราพิเศษสําหรับแรงงานที่มาทํางานในฟารมและแรงงานไรฝมือ  อยางไรก็ดีเมื่อเศรษฐกิจเติบโต

ชารัฐบาลจึงอาจหาทางควบคุมปริมาณของผูอพยพจากเม็กซิโก ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  

ยิ่งกวาน้ันแกงในแคนาดา โดยเฉพาะในเมืองทา เชน แวนคูเวอรมีการเก่ียวพันกับการคาโคเคนใน

เม็กซิโกมากข้ึน สงผลใหเกิดความรุนแรงเพิ่มข้ึน จึงเปนไปไดวากฎระเบียบเร่ืองการตรวจลงตราน้ีจะ

คงอยูอยางถาวร 

 

ผลกระทบตออุตสาหกรรม 

 ระเบียบใหมเร่ืองการตรวจลงตราเขาเมือง และการบังคับใชในทันทีสรางความแตกตื่นแก

อุตสาหกรรมการเดินทาง และเปนสาเหตุของความยุงเหยิงที่สถานทูตแคนาดาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ 

เน่ืองจากนักทองเที่ยวรีบรอนที่จะขอรับการตรวจลงตราเขาแคนาดา ในขณะที่ผูประกอบการใน  

อุตสาหกรรมทองเที่ยวของแคนาดา และเม็กซิโกเรียกรองใหเลื่อนเวลาในการบังคับใชออกไป แต

รัฐบาลแคนาดาก็ยืนยันเชนเดิม โดยช้ีแจงวาการแจงใหทราบลวงหนาจะเปนตนเหตุใหเกิดการ

หลั่งไหลเขามาของผูอพยพที่ตองการดําเนินการใหทันตามกําหนด โดยรัฐบาลระบุวาจะพยายามทุก

วิถีทางในการตรวจลงตราภายใน 24 ถึง 48 ช่ัวโมง แตสถานทูตจะรับการยื่นขอตรวจลงตราเฉพาะ

บางชวงเวลาในการทํางานเทาน้ัน จึงไดมีการลงประกาศในเว็บไซตวาจะใชเวลาในกระบวนการตรวจ

ลงตราอยางมากที่สุด 45 วัน  
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 การขอรับการตรวจลงตราจะดําเนินการไดดวยตนเองเทาน้ันที่สถานทูตแคนาดาในกรุง

เม็กซิโกซิตี้ ซึ่งรัฐบาลแคนาดากลาววากําลังจะเปดศูนยดําเนินการในเมืองอื่นๆ และจะรับเร่ืองทาง

ไปรษณียในที่สุด แตขณะน้ีชาวเม็กซิกันยังตองไปดําเนินการที่สถานทูต 

 จากการบังคับใชระเบียบใหมเร่ืองการตรวจลงตราในชวงเวลาสั้น และมีทางเลือกจํากัดใน

การดําเนินการเชนน้ี ทําใหสายการบินตองยกเวนคาธรรมเนียมการจอง และการยกเลิกการเดินทาง

เชน West Jet และ Air Canada ได

ยกเวนคาธรรมเนียมใหกับผูเดินทาง

ชาวเม็กซิกันที่จองบัตรโดยสารในชวง  

14  กรกฎาคม  – 15  สิ งหาคม 

2 0 0 9  ห า ก เ ดิ น ท า ง ก อ น             

31 กรกฎาคม 2009 ถาราคาบัตร

โดยสารที่จองไวดีกวาราคาในวัน

เดินทาง ผูเดินทางจะไดรับสวนตาง

คืนเปนเครดิต แตถาราคาใหมสูงกวา

แ ล ะ เ ป น ก า ร เ ดิ น ท า งก อ น วั น ที่       

15 สิงหาคม 2009 สายการบินจะ

ยินยอมใหใชราคาเดิม แตอยางไรก็ดีสายการบิน Aeromexico ผลักภาระใหผูเดินทางจายคาบัตร

โดยสารที่สูงข้ึน 

 

ระเบียบใหมสําหรับการตรวจลงตรา 

 ในการขอรับการตรวจลงตรา ผูเดินทางชาวเม็กซิกันจําเปนตองพิสูจนวาเขาจะไมพํานักอยู

เกินเวลาที่กําหนด โดยตองยื่นเอกสารการเดินทางและมีผูสนับสนุนเงินในระหวางที่พักอยูในแคนาดา 

รวมทั้งตองไมมีประวัติอาชญากร หรือมีความเสี่ยงในเร่ืองความปลอดภัย ทั้งน้ีคาธรรมเนียมของ  

วีซาแตละประเภทแตกตางกันไป 

 

อุตสาหกรรมถูกส่ันคลอนแลว 

 เม็กซิโกเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทาง และใชจายในแคนาดามากเปนอันดับที่ 6 และยัง

เปนประเทศหนึ่งที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในชวง 5 ปที่ผานมาในอัตรา 101% นับจากป 2003 

เปน 266,000 คนในป 2008 การขยายเสนทางบินโดยสายการบินของเม็กซิโก และความสัมพันธ

ทางธุรกิจที่เติบโตข้ึน รวมทั้งจํานวนประชากรผูอพยพชาวเม็กซิกันเปนสิ่งที่อยูเบื้องหลังการเติบโตที่

แข็งแกรงน้ี สวนแคนาดาก็มีความไดเปรียบในการแขงขันเน่ืองจากสหรัฐอเมริกาตองมีการตรวจลง

ตรา นักทองเที่ยวที่เดินทางเพ่ือพักผอนและนักเรียน เลือกที่จะเดินทางมาแคนาดาแทนการไปชอปปง 
หรือเรียนตอที่สหรัฐอเมริกา สายการบินที่ไดรับผลประโยชนเน่ืองจากชาวเม็กซิกันบินเขาสูแคนาดา

เพื่อขามไปสูเอเชีย ทั้งน้ี transit visa ก็ยังคงจําเปนแมจะไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 แหลงขาวในอุตสาหกรรมประเมินวา คร่ึงหน่ึงของคาใชจายที่นักทองเที่ยวชาวเม็กซิกันใช 

(344 ลานเหรียญแคนาดา) จะมาในชวง 2 เดือน คือ กรกฎาคม และสิงหาคม ซึ่งเปนชวงปดภาค
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เรียน และมีอากาศดีทําให 2 เดือนน้ีเปนชวง peak season น่ีจะเปนสวนสําคัญที่ขยายสูปที่กําลัง

ประสบความยากลําบากอยางมากดวย 

จํ านวนนักทอง เที่ ยวต างชาติ เดินทางสู

แคนาดาในชวง มกราคม – เมษายน 2009 

ลดลง 4.7% เทียบกันชวงเดียวกันของปกอน 

โดยนักทองเที่ยวจากเม็กซิโกลดลง 7.8% 

และมีแนวโนมจะลดลงอีกในเดือนพฤษภาคม

จากการแพรระบาดของไขหวัดสายพันธุใหม 

อีกทั้งในเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม ก็จะ

ซบเซาจากการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง

ของนักทองเที่ยวเม็กซิกันอันเน่ืองมาจาก

ระเบียบใหมในการตรวจลงตราเขาประเทศ 

 

ตัวอยางที่ผานมาแสดงถึงผลกระทบหลายประการ 

 สถานการณเชนเดียวกันน้ีเคยเกิดข้ึนในป 2005 ในชวงกลางเดือนกันยายน รัฐบาลเม็กซิกัน

ประกาศวาชาวบราซิลจะตองขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางไปเม็กซิโก ซึ่งเปนการตอบสนองตอ

จํานวนที่เพิ่มข้ึนของชาวบราซิลที่เดินทางเขาเม็กซิโกเพื่อขามพรมแดนไปยังสหรัฐอเมริกา แลว

รัฐบาลสหรัฐกดดันใหเม็กซิโกควบคุมการอพยพเขาเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวบราซิล โดยการ

ตรวจลงตราเร่ิมมีความจําเปนตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2005 มีเวลาใหเพียง 1.5 เดือนกอนการ

บังคับใช ทําใหการทองเที่ยวจากบราซิลตองเดือดรอน เน่ืองจากมีคาใชจายเพิ่มข้ึน และสงผลใหชาว

บราซิลเดินทางไปใชเวลาพักผอนวันหยุดที่ประเทศอ่ืนแทน แตก็สงผลตอการลดจํานวนผูอพยพเขา

เมืองโดยผิดกฎหมาย ในป 2006 นักทองเที่ยวจากบราซิลลดลงถึง 60% และรัฐบาลบราซิลก็ได

ออกระเบียบการเขาเมือง โดยใหชาวเม็กซิกันตองขอรับการตรวจลงตราดวยเชนกัน แตนักทองเที่ยว

จากเม็กซิโกลดลงเพียง 3% โดยลดลงเพิ่มมากข้ึนในป 2007 

 

แคนาดามีแนวโนมไดรับผลระยะยาว 

 เปนไปไดวานักทองเที่ยวจากเม็กซิโกจะลดลงมากในแคนาดา เน่ืองจากการบังคับใชระเบียบ

การเขาเมืองอยางรีบเรงสรางความไมสะดวกแกนักทองเที่ยวชาวเม็กซิกันจํานวนมาก และมีการ

เสนอขาวผานสื่ออยางตอเน่ือง ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวของแคนาดาออกมาตอตานการบังคับใช

อยางเรงดวนน้ี แตก็ไมไดชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลบเก่ียวกับแคนาดาในเม็กซิโก การ

เผยแพรขาวดานลบ รวมทั้งคาใชจายดานวีซาเพิ่มข้ึนมีแนวโนมที่จะทําใหนักทองเที่ยวเม็กซิกันเปลี่ยน

จุดหมายปลายทางไปที่อื่นๆ แมแตสหรัฐอเมริกา และยังอาจมีผลระยะยาวถึงจํานวนของแรงงาน

ช่ัวคราว และนักเรียนที่เดินทางไปยังแคนาดา 

อยางไรก็ดี นักธุรกิจซึ่งมีสัดสวน 15% ของชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาอาจมีความยืดหยุนตอ

การเปลี่ยนแปลงระเบียบเร่ืองการตรวจลงตรา ระเบียบน้ีอาจมีผลยับยั้งการเดินทางของ

นักทองเที่ยวในการเขารวมกีฬาโอลิมปก (ฤดูหนาว) ที่เมืองแวนคูเวอรในเดือนกุมภาพันธ 2010 
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แมวานักการเมืองชาวเม็กซิกันบางคนจะเรียกรองใหรัฐบาลเม็กซิโก ออกระเบียบใหชาวแคนาดาตอง

ขอรับการตรวจลงตราเขาเม็กซิโกบาง แตก็จะไมเปนผล เพราะไมมีแนวโนมวารัฐบาลเม็กซิโกจะบังคับ

ใชระเบียบเชนน้ีกับประเทศที่สงนักทองเที่ยวเขาเม็กซิโกมากเปนอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา 

ในชวงเวลาที่ย่ําแยที่สุดชวงหน่ึงสําหรับการเดินทางและทองเที่ยว 

 

3) รัฐบาลบราซิลหาทางกระตุนการเดินทาง 

 

 วิกฤตเศรษฐกิจโลก และความหวั่นเกรงตอภาวะชะลอตัวในบราซิล สรางความกดดันตอ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศน้ี จากขอมูลของยูโรมอนิเตอรระบุวา การใชจายดานการ

ทองเที่ยวในบราซิลคาดวาจะเติบโตเฉลี่ย 5.7% ตอป และลดลงจาก 8.7% ตอปในชวงป      

2003-2008 รัฐบาลจึงเร่ิมหาแนวทางสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ปฏิบัติการของรัฐบาลในการสนับสนุนการเติบโตของการเดินทาง 

 รัฐบาลไดมีมาตรการปองกันการชะลอตัวของภาคการทองเที่ยว โดยการจัดหาแหลงเงินเช่ือ

เพื่อกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนการขจัดอุปสรรคตางๆที่ขัดขวางการแขงขันดาน

ราคา หรือการเคลื่อนไหวของการทองเที่ยว 

 ในเดือนเมษายน 2009 Caixa Economica Federal ธนาคารที่ประชาชนนิยม รวมกับกระทรวง

การทองเที่ยวไดแนะนําเสนทางการใหสินเช่ือ Caixa Facil เพื่อกระตุนความตองการในสินคาและ

บริการดานการเดินทางและทองเที่ยวในบราซิลผานทางเลือกดานการเงินระยะยาวถึง 24 เดือน โดย  
ธนาคารจะเปนผูกําหนดอัตราดอกเบี้ย 

 อี กม าตรก ารห น่ึ ง คื อก า ร

ยกเลิกการกําหนดราคาข้ันต่ําของบัตร

โดยสารเครื่องบินระหวางประเทศ

สําหรับสายการบินของบราซิล และ

นานาชาติที่ไดรับอนุญาตจาก National 

Agency of Civil Aviation (ANAC) ใน

เดือนพฤษภาคม 2009 โดยราคาข้ันต่ํา

จ ะคอยๆถูกยกเลิก ไปจนถึง เดื อน

เมษายน 2010 ที่จะไมมีการกําหนดอีก

ตอไป เมื่อถึงเวลาน้ันสายการบินที่บิน

เขา-ออก ประเทศบราซิลจะสามารถ

กําหนดราคาของตนเองได โดยการ

ริเร่ิมเชนน้ีอาจจะชวยกระตุนใหเกิดการเดินทางระหวางประเทศมากข้ึน โดยการลดราคาบัตรโดยสาร

ของสายการบินเปนตัวเพิ่มการจราจร 
 ตั้งแตมีการประกาศเร่ืองน้ีสายการบินบริติช แอรเวยส และไอบีเรีย ไดลดราคาบัตรโดยสาร

ลง 20% อยางไรก็ดี การขาดความตกลงการเปดนานฟาเสรีจะยังจํากัดจํานวนของเสนทาง และสาย

การบินที่ทําการบินระหวางประเทศ 
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 ในเดือนมิถุนายน 2009 บราซิลและโคลัมเบียก็ไดกําจัดขอกําหนดระหวางกันเร่ืองการเขาถึง

เพื่อพยายามเพิ่มการเดินทางภายในภูมิภาคในชวงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งหมายถึงวาชาวบราซิลและ

ชาวโคลัมเบีย ไมตองถือหนังสือเดินทาง หรือบัตรรับรองการฉีดวัคซีนโรคไขเหลือง เมื่อเดินทาง

ระหวางกัน ทําใหเกิดผลกระทบเชิงบวกโดยประชาชนสามารถเดินทางไดโดยไมตองมีคาใชจายเพิ่ม 

เร่ืองหนังสือเดินทางและฉีดวัคซีน 
 

โอกาสในระยะส้ันยังอึมครึม แตการแขงขันฟุตบอลโลก ป 2014 แสดงถึงศักยภาพ 
 มาตรการตางๆ ที่ออกมาน้ันเปนการเคลื่อนไหวในทางบวก เพื่อเพิ่มทั้งความตองการ

เดินทางของชาวบราซิล และนานาชาติมายังบราซิลโดยทําใหเดินทางมางายข้ึนและไมแพง 
 อยางไรก็ดี ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมจะสรางความซบเซาในเร่ืองความ

ตองการเดินทางในระยะสั้น แตคาดวามาตรการเหลาน้ีจะสงผลดีตอการฟนตัวที่เขมแข็งยิ่งข้ึน 
 จุดที่สดใสคือการแขงขัน World cup หรือฟุตบอลโลกป 2014 ที่จะหนุนเสริมสินคาและ

บริการดานการทองเที่ยวในชวง 5 ปขางหนา 
 นอกจากการใชวิธีการทางการตลาดผาน webmarketing และการใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล

ทางการทองเที่ยวตางๆ ในบราซิลแลว รัฐบาลกําลังทําการทบทวนกลยุทธดานการทองเที่ยว เพื่อ

มาดําเนินโครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่ถูกระงับไปตั้งแตป 2006 

 นอกเหนือจากการมุงสรางสนามกีฬาและโรงแรม รัฐบาลยังไดจัดสรรงบประมาณเกือบ 5 

พันลานเหรียญบราซิล (เรียล) เพื่อปรับปรุงและขยายสนามบินหลักๆ ของประเทศ รวมท้ังปรับ

สภาพระบบความปลอดภัย การจัดการ การขนสง และสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมซึ่งคาดวาจะ

เปนสิ่งสําคัญในอันดับสูงสุด 

 

4) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ในแอฟริกา 
 
 ความตองการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

(Ecotourism) เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความ

หลากหลายทางภูมิศาสตร และ สัตวป า  เช น 

แอฟริกา  ในชวงที่ เศรษฐกิจถดถอยภูมิภาค

ตะวันออกกลางและแอฟริกายังคงมีนักทองเที่ยว

เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 6 หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 98 

ลานคน และมีรายไดถึง 7,500 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มข้ึนรอยละ 5.5 ทั้งน้ีการทองเที่ยวเพื่อช่ืนชม

ชีวิตสัตวปากลายเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 ประเทศตาง ๆ ในแอฟริกาเริ่มมีนโยบาย

เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ชัดเจนเพื่อที่จะ

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการตลาด

การทองเที่ยวในเวลาเดียวกัน นอกจากน้ียังไดรวมการจัดการดานผลประโยชนตอชุมชนทองถ่ินไว
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ดวย เชน ในประเทศบอสวานามีองคกรช่ือ The National Ecotourism Strategy (NES) ซึ่งมีจุดมุงหมาย

ในการสงเสริมการพัฒนาดานการเงินในชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน 

 ทั้งน้ี การทองเที่ยวเชิงนิเวศชวยยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่

ทองเที่ยวผานทางการจางงานและคาแรงที่เพิ่มสูงข้ึน เชนเดียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ประโยชนจากการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 

 หากมีการจัดการที่ไมถูกตองเก่ียวกับการทองเที่ยวในแอฟริกาจะทําใหเกิดผลกระทบดานลบ

ทั้งตอชุมชน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และพื้นที่ทํากิน จึงมีความจําเปนที่จะตองผสมผสานการ

พัฒนาดานชุมชนและวัฒนธรรมในแผนพัฒนาการทองเที่ยวระดับชาติ ทั้งน้ี องคกรบริหารสวน

ทองถ่ินจะทําหนาที่ในการสรางความเขาใจอันดี และสรางเครือขายการทํางานรวมกันในชุมชน 

ตลอดจนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 ความสําเร็จของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในแอฟริกาข้ึนอยูกับความอยูรอดของสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาต ิซึ่งไดแก การอนุรักษสัตวปาและสภาพธรรมชาติ อยางไรก็ดี ยังคงมีปจจัยภายนอกที่

อาจสงผลกระทบตอการเติบโตของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ดังกลาว ไดแก ความหลากหลาย

ของสินคาและบริการ ความสมดุลของกิจกรรมทางการทองเที่ยวในแตละพื้นที่ มลพิษ การเขามามี

สวนรวมของชุมชนทองถ่ิน การแขงขันดานราคาของผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ 

 
5) Pet Airways นองใหมสําหรับธุรกิจการบินในสหรัฐอเมริกา 
 

ในสังคมเมืองของสหรัฐอเมริกา เจาของสัตวเลี้ยงมีความตองการและมีเงินเพียงพอที่จะใช

จายเพื่อสัตวเลี้ยงของตนเหมือนกับเปนมนุษยคนหน่ึง โดยเจาของสัตวเลี้ยงเหลาน้ีมักคิดวาสัตว

เลี้ยงไมไดเปนเพียงสัตวเลี้ยงเทาน้ัน หากแตเปนเด็กทารกและเปนสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัว 

นอกจากน้ียังเปนเพื่อนรักของตนเองอีกดวย 
ผลสํารวจจาก The Association 

Press and Petside.com พบวาเจาของ
สัตวเลี้ยงรอยละ 50 ในสหรัฐอเมริกา

รูสึกวาสัตวเลี้ยงเปนสมาชิกครอบครัว

ที่ตองการการเลี้ยงดู และรอยละ 36 

เห็นวา  เปนสวนหน่ึงของครอบครัวแต

ไม ได เปนสมาชิกในครอบครัวอยาง

สมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเจาของ

สัตวเลี้ยงที่เปนหญิงโสด  
ดวยเหตุผลขางตนจึงไมเปนที่

นาแปลกใจวากลุมเจาของสัตวเลี้ยง

เหลาน้ีมีความตองการเพิ่มข้ึนที่จะให
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สัตวเลี้ยงรวมเดินทางทองเที่ยวดวย ผลการสํารวจออนไลนโดย quantcast.com พบวาลักษณะของ

เจาของสัตวเลี้ยงที่ตองการนําสัตวเลี้ยงเดินทางทองเที่ยวดวยเปนกลุมคนผิวขาวรอยละ 81 และ

รอยละ 65 เปนเพศหญิง ไมมีบุตรรอยละ 69 และมีอายุ 50 ปข้ึนไปรอยละ 39 

 

ตลาดการเดินทางของสัตว เลี้ยงนับวา เปนทางเลือกใหมสําหรับธุรกิจการบินใน

สหรัฐอเมริกาที่ประสบปญหาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยในชวง 2-3 ปที่ผานมาสายการบินได

เพิ่มอัตราคาโดยสารสําหรับสัตวเลี้ยงที่อัตรา 100-150 เหรียญสหรัฐและ 250 เหรียญสหรัฐใน

กรณีสายการบิน United Airlines  

 

ทั้งน้ี เจาของสัตวเลี้ยงมักตองจายแพงกวาสําหรับการเดินทางของสัตวเลี้ยง เชน จาก

รายงานขาวของหนังสือพิมพ New York Times พบวา ในเดือนธันวาคมป 2008 ชายคนหน่ึงตอง

จายคาตั๋วโดยสารของตนเองเปนเงิน 299 เหรียญสหรัฐจากซานฟรานซิสโกเพื่อเดินทางไปยัง

นิวยอรค ในขณะที่ตองจายเงินถึง 350 เหรียญสหรัฐสําหรับสุนัขที่มีนํ้าหนัก 6 กิโลกรัม ทั้งน้ี 

ผูโดยสารคนดังกลาวแสดงความเห็นวาเงินที่เขาตองจายไปเปนคาที่น่ังของสุนัขที่ตองอยูใตที่น่ังหนา

เจาของน้ันเปนคาโดยสารที่ไมเปนธรรม 

 

เหตุผลหลักที่ทําใหมีการหามนําสัตวเลี้ยงเขาไปยังหองผูโดยสาร คือ เหตุผลดานสุขภาพของ

ผูโดยสาร สวน Pet Airways เปนสายการบินที่มุงบริการสัตวเลี้ยงกอนเปนอันดับแรก โดย

กลุมเปาหมายเปนเจาของสัตวเลี้ยงที่หงุดหงิดจากคาเดินทางที่มีราคาสูงและบริการคุณภาพต่ําจาก

สายการบินทั่วไป ทั้งน้ี Pet Airways จะขนสงสัตวเลี้ยงโดยเคร่ืองบินขนาด 19 ที่น่ัง ทั้งน้ี สัตวเลี้ยงจะ

อยูในลังไมที่เขามาแทนที่ที่น่ังโดยสาร และมีพนักงานคอยดูแลสัตวที่จะตรวจสอบความเรียบรอยทุก 

15 นาที ปจจุบันมีการใหบริการในหลายเมือง เชน นิวยอรค ลอสแองเจลีส วอชิงตัน และชิคาโก 

ดวยราคาเร่ิมตนที่ 149 เหรียญสหรัฐตอเที่ยว และกําหนดคาโดยสารจากนิวยอรค - ลอสแองเจลีส

ที่ราคา 299 เหรียญสหรัฐตอเที่ยว 

 

อยางไรก็ตาม สายการบินอื่น ๆ ที่เคยครองสวนแบงทางการตลาดจากการขนสงสัตวเลี้ยง

เร่ิมมีการลดราคาคาบริการเพื่อปกปองตลาดของตนเอง เชน สายการบิน Delta Airways ลดราคาคา

โดยสารสําหรับสัตวเลี้ยงจาก 150 เหรียญสหรัฐ เปน 100 เหรียญสหรัฐตอเที่ยวสําหรับเที่ยวบิน

ภายในประเทศ และ 175 เหรียญสหรัฐจาก 275 เหรียญสหรัฐสําหรับสัตวเลี้ยงที่จะถูกขนสง

เชนเดียวกับกระเปาเดินทาง ในขณะที่สายการบินตนทุนต่ํา เชน สายการบิน JetBlue ซึ่งทําการขนสง

สัตวเลี้ยงมากกวา 80,000 ตัวตอป ไดจัดทํารายการ Flier Program และสายการบิน JetPaws ให

คะแนนสะสม 2 เทาสําหรับผูโดยสารที่ เดินทางพรอมสัตวเลี้ยง เชนเดียวกันกับสายการบิน 

Continental และสายการบิน Midwest 

 

การเขามาแขงขันของ Pet Airways จะทําใหการแขงขันในกลุมตลาดน้ีรุนแรงยิ่งข้ึนและนําไปสู

การลดราคา ตลอดจนการปรับปรุงมาตรฐานของการใหบริการ นอกจากน้ี การเปดตัวของ Pet 

Airways ยังเปนเคร่ืองบงช้ีวาอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐอเมริกายังขาดการเอาใจใสตอกลุม



 

 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย                                                              หนา 13

ตลาดน้ี อยางไรก็ตาม เมื่อสายการบินเร่ิมหันมาใหความสนใจแกกลุมตลาดนักเดินทางพรอมสัตว

เลี้ยงก็อาจเปนโอกาสอันดีที่จะไดเห็นพันธมิตรทางธุรกิจระหวางสายการบินและอุตสาหกรรมบริการ

สัตวเลี้ยงอื่น ๆ  

 

6) ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อ H1N1 ตอการเดินทางแสวงบุญในชวง 
รอมาฎอน 

 
รายงานจากองคการอนามัย โลก  

พบวาจํานวนผูติดเช้ือหวัดสายพันธุ H1N1 ใน
ตะวันออกกลางมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและมีจํานวน

ถึง 1,111 รายเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา 

และคาดวาการแพรระบาดของไขหวัดดังกลาว

จะสงผลกระทบตอจํานวนผูที่จะเดินทางแสวง

บุญ ใ น ช ว ง เ ดื อ น ร อม าฎอน ใ นปร ะ เ ท ศ

ซาอุดิอาระเบีย 
 

อยางไรก็ตาม ผลกระทบดานลบที่จะ

เกิดข้ึนตอจํานวนผูแสวงบุญอาจไม รุนแรง

เทากับในประเทศที่มีการแพรระบาดอยาง

รุนแรง เชน ในประเทศเม็กซิโกที่มีการยกเลิก

เที่ยวบินกวา 2,000 เที่ยวบิน และคาดวาจะมี

มูลคาความเสียหายประมาณ 200-300 ลานเหรียญสหรัฐ เน่ืองจากการเดินทางดังกลาวเปนการ

เดินทางตามความเช่ือทางศาสนาและการเดินทางสวนใหญเปนการเดินทางภายในภูมิภาคซึ่งทําใหผู

แสวงบุญรูสึกปลอดภัยตอการเดินทางทามกลางผูคนที่มาจากประเทศเพื่อนบาน  
 
มาตรการสําหรับการปองกันการแพรระบาดของ H1N1 ในชวงเดือนรอมาฎอนสําหรับผู

แสวงบุญไดแก การอนุญาตใหมีการตรวจลงตราสําหรับผูแสวงบุญที่มีอายุระหวาง 12-65 ป และ

ไมอนุญาตใหมีการตรวจลงตราแกสตรีมีครรภ ผูที่มีโรคเก่ียวกับหัวใจ ตับ ปอด และไต ผูที่เปน

โรคเบาหวาน โรคอวน และโรคความดันโลหิตสูง 

 

ทั้งน้ี มีการคาดการณวาจํานวนผูที่เดินทางแสวงบุญจะมีมากกวา 8 ลานคนในป 2010 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2009 ที่มีจํานวน 3.5 ลานคน และจํานวน 1.6 ลานคนในป 2008 โดยแนวโนม

สถิติผูแสวงบุญที่เพิ่มข้ึนมาจากการเดินทางที่สะดวกสบายโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศ 

ตลอดจนการปรับปรุงที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค 

 

สําหรับผูเดินทางแสวงบุญจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอาจมีแนวโนมลดลง โดยมีการ

คาดการณวาจะมีผูแสวงบุญจํานวน 209,000 คน ในป 2009 ลดลงจากจํานวน 212,000 คนใน



 

 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย                                                              หนา 14

ป 2008 ซึ่งเปนผลมาจากการที่กลุม Expatriate ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีจํานวนลดลงจาก

การถูกเลิกจางงาน 

 

7) ยอดขายทัวรในยุโรปลดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและไขหวัด H1N1 
 

ยอดการขายรายการนําเที่ยวในป 2008 และ 2009 มีแนวโนมลดลงเน่ืองจากการท่ี

นักทองเที่ยวทั่วโลกตัดรายจายดานการทองเที่ยว ตามดวยการแพรระบาดของเช้ือหวัด H1N1 ทั้งน้ี 

UNWTO คาดวาในป 2009 การเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศจะลดลงรอยละ 4-6 
 
บริษัทนําเที่ยวขนาดใหญในยุโรป เชน TUI AG และ Thomas Cook ไดปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินการทางการตลาดเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณโลก โดยลดจํานวนรายการนําเที่ยวเพื่อ

ตอบสนองความตองการที่ลดลง เพิ่มราคา และยกเลิกการลดราคาในชวงนาทีสุดทาย ซึ่งทําใหทั้ง 2 

บริษัทยังคงมีผลกําไรในชวงไตรมาสที่ 2 ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กรายอื่นๆ ตกอยูในภาวะขาดทุน 
 
ทั้งน้ี TUI AG มียอดจองรายการนําเที่ยวในชวงฤดูหนาวป 2008-2009 ลดลงถึงรอยละ 

21 และรอยละ 15 ในชวงฤดูรอนป 2009 ในขณะที่ Thomas Cook ประกาศวาอาจไมสามารถทํา

กําไรไดถึง 480 ลานยูโร ตามที่ไดประกาศไว โดยกลุมบริษัทนําเที่ยวไดประมาณการวาการแพร

ระบาดของเช้ือ H1N1 จะทําใหสูญเสียรายไดถึง 20 ลานยูโร 

 

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัท 

นํา เที่ ยว ได ใหความเ ห็นว าภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยจะสงผลให เกิด

ความตองการรายการนําเที่ยวที่

รวมทุกอยาง รายการนําเที่ยวที่มี

ก า ร ล ด ร า ค า ใ น น า ที สุ ด ท า ย 

ตลอดจนเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง

ทางการทองเที่ยวระยะไกลมาเปน

จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ท า ง ก า ร

ทองเที่ยวระยะกลางและระยะสั้น ซึ่ง

จะทําใหแหลงทองเที่ยวในประเทศ

อียิปต  อิสราเอล  และตุรกี ได รับ

ประโยชนจากการเปนแหลงทองเที่ยว

ที่มีราคาต่ํากวา สวนประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวยุโรป ไดแก ลิเบีย ซึ่งมีชายหาดตอนใตสุดของเมดิเตอรเรเนียนซึ่งอยูทางเหนือของ

แผนดินทวีปแอฟริกา และใชระยะเวลาในการเดินทางสั้นกวาอียิปตและตุรกี อยางไรก็ดี ประเทศลิเบีย

ยังคงมีจุดออนดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวซึ่งสวนใหญอยูระหวางการพัฒนา 
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8) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และการเดินทางของคูเวตในอนาคต 
  
บทบาทของ Event และ Exhibition Sector 

การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเปนภาคสวนที่ดึงดูดใจสําหรับทั้งตลาดที่เติบโตเต็มที่ เชน

ยุโรป และตลาดเกิดใหม เชนคูเวต แตมันก็มีสวนเช่ือมโยงโดยตรงกับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ 

ดังน้ันการสรางลูกคาที่เดินทางซ้ํา ( repeat customers ) จึงทวีความสําคัญเพื่อที่จะสรางความเติบโต

ในสาขาน้ี ทั้งน้ีคูเวตไมไดมีโอกาสสําหรับการพัฒนา mass-tourism ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่ง

ดึงดูดผูคนมาเที่ยวชม และยังขาดช่ือเสียงในดานการเปนแหลงทองเที่ยวอยางดูไบ แตการวาง

ตําแหนงในการเปนที่จัดกิจกรรมและนิทรรศการก็สามารถชวยใหคูเวตกาวสูการเปนศูนยกลาง

ธุรกิจแหงใหมของภูมิภาคที่ดึงดูดบริษัทขามชาติ และนักเดินทางจากทั่วทั้งภูมิภาค สิ่งที่จําเปนตอง

ทําคือการยกระดับช่ือเสียงดานการทองเที่ยว และการสรางความหลากหลายของสิ่งดึงดูดใจนัก

เดินทางทั่วโลก แตตองขยายขอเสนอ/สินคาดานการจัดประชุม และการพบปะทางธุรกิจซึ่งในปจจุบัน

สาขาน้ีไดถูกขับเคลื่อนเพื่อรองรับตลาดภายในประเทศเปนหลัก 

 

การเพ่ิมขึ้นของเท่ียวบิน และเสนทางบิน 
การเพิ่มข้ึนของเสนทางบินสูคูเวตมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาการเดินทาง และ

การทองเที่ยวในประเทศ ทําใหมีทางเลือกมากข้ึนระหวางการเดินทางอยางหรูหรากับการเดินทาง

อยางประหยัด การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางระยะสั้น-ระยะยาว และควรจะคนหาเพื่อสราง

ความหลากหลายของสินคาโดยการขยายตลาดการเดินทางแบบประหยัดในแงของโครงสราง

พื้นฐาน เพื่อชักชวนใหผูที่เดินทางแบบประหยัดเดินทางมามากข้ึน ดังน้ันบทบาทของสายการบิน

ตนทุนต่ําจึงมีความสําคัญสําหรับการกําหนดตําแหนงของประเทศในการเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับ

นักทองเที่ยวที่ประหยัด ซึ่งจะมีผลบวกตออุตสาหกรรมที่พักแรม 
 
สายการบินตนทุนต่ํ า

ของตะวันออกกลางมีแนวโนม

การเติบโตดี เน่ืองจากประชากร

มีความเปนคนเมืองสูง และขาด

ก ารคมนาคมร ะบบร า ง ใ น

ภูมิภาคน้ี รวมทั้งสวนแบงตลาด

ของสายการบินตนทุนต่ํ า ใน

ตะวันออกกลางที่ยังต่ําอยู ใน

ป จ จุ บั น  บ ริษั ท ต า งๆ  เ ช น 

Jazeera Airways ซึ่งตั้งอยูใน

คู เวตจึ งมีความสํ า คัญ  โดย

บริษัท น้ี เปดดํ า เ นินการในป 

2005 ใชสนามบินนานาชาติ
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คูเวตเปนศูนยกลางและมีแผนจะเปดศูนยกลางแหงที่สองในป 2010 ที่ดูไบ ในชวง 4 เดือนแรก    

สายการบินน้ีขนสงผูโดยสาร 100,000 คน โดยทําการบินจากคูเวตสู 10 จุดหมายปลายทางใน

ตะวันออกกลางและอินเดีย โดยมีเปาหมายจะเพิ่มเมืองปลายทางเปน 37 แหง 

 

ภาพรวมการทองเท่ียวขาเขาของคูเวตใน 2 ปขางหนา 
งานวิจัยของยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนช่ันแนล ระบุวาการทองเที่ยวขาออกของคูเวตจะชะลอ

ตัวลงในชวงป 2009 ผลก็คือชาวคูเวตจํานวนมากจะยกเลิกการทองเที่ยววันหยุด และเลือกทําอยาง

อื่นที่ราคาถูกกวา เชนการอยูกับบานในวันหยุด ที่จริงแลวสื่อมวลชนในคูเวตไดยืนยันวาคนตางชาติ

ที่ทํางานในคูเวต และคนทองถ่ินเลือกที่จะพักผอนวันหยุดในบานของตัวเอง อยางไรก็ดีแนวโนมน้ีก็จะ

ไมเปลี่ยนแปลงไปแบบถอนรากสําหรับการเดินทางขาออก 
 

ความสําคัญของการเดินทางภายในภูมิภาค และขามภูมิภาค 
นักทองเที่ยวขาเขาจากประเทศตางๆ เชน ซาอุดิอาระเบีย, อินเดีย, อียิปต, ซีเรีย และอิหราน

ครองตลาดหลักของนักทองเที่ยวขาเขาคูเวต สวนสหราชอาณาจักรเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดิน

ทางเขาคูเวตมากที่สุด โดยในป 2008 มี 40,000 คน เน่ืองจากมีคนอังกฤษที่ทํางานอยูในประเทศ

เพื่อนบานในตะวันออกกลางแลวเขามาทองเที่ยววันหยุดในคูเวต 
 

องคประกอบที่สําคัญที่สุดตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการเดินทางของคูเวตใน 2-3 

ปขางหนา 
     ในระดับประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะชะลอตัวลงกวาประเทศอื่นๆใน

ภูมิภาค การทองเที่ยวของประเทศคูเวตเปนตลาดเฉพาะ (niche market) ที่แทบจะไมมีกิจกรรม

การตลาดเพื่อเพิ่มความนิยม และการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโลก หัวใจสําคัญที่เนนคือ

การเปนแหลงทองเที่ยววันหยุดของกลุมครอบครัวสําหรับพลเมืองจากประเทศเพื่อนบาน แมวากล

ยุทธการตลาดเพื่อสรางความหลากหลายจากเร่ืองนํ้ามันจะมีมูลคาสูงยิ่ง แตก็มีความตองการที่จะ

สรางโอกาสเพิ่มข้ึนสําหรับนักทองเที่ยวขาเขาจากนอกกลุมประเทศ GCC การพัฒนาตลาดใน

ประเทศ และการสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางยั่งยืนควบคูกับการเจาะกลุมตลาดนักธุรกิจก็

มีความสําคัญอยางยิ่ง อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ จําเปนตองนําไปปฏิบัติจริงเพื่ออํานวย

ความสะดวกตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
9) เครือโรงแรมแอคคอรประกาศแยกกิจการ 

 
เครือ Accor ซึ่งเปนกลุม Chain Hotel ขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของโลกไดประกาศแยกการ

ดําเนินการออกเปน 2 สวน คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการ นับวาเปนการปรับปรุงโครงสราง

คร้ังใหญของ Accor  
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การวิเคราะหโอกาสทางการตลาดของกลุม Accor 

 
จุดแข็ง  

-กลุม Accor มีธุรกิจในหลายภูมิภาค ซึ่งจะ

ไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน

บางพื้นที่ 
 -ก ลุ ม  Accor มี ธุ ร กิ จ ที่ ห ล า ก ห ล า ย

นอกเหนือไปจากธุรกิจโรงแรม โดยมีการขยายไปสู

ธุรกิจบริการตั้งแตป 2007 
 -มีสินคาที่หลากหลายครอบคลุมกลุม

ลูกคาเปาหมายต้ังแตหองพักแบบประหยัดไปจนถึง

หองพักแบบหรูหราซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใหเขา

กับรูปแบบการใชจายของลูกคาได 
 -มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงทางการตลาด

แล ะตลอดจน เปลี่ ยนแปลงการสื่ อสารทาง

การตลาด 
 -มีการวางตําแหนงทางการตลาดที่ดีใน

ตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี เชน จีน 

รัสเซีย และอินเดีย 
 -ใหความสําคัญกับตลาดในประเทศ เชน ในบราซิลมีแบรนด Brazil’s Mercure Apartment 
 -มีการปรับปรุงโครงสรางขององคกรโดยดําเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 
จุดออน  

-เครือ Accor ยังคงพึ่งพิงตลาดฝร่ังเศสเปนหลัก โดยรายไดประมาณรอยละ 30 ในป 2007 

มาจากตลาดฝร่ังเศส 
 -ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศที่เปนตลาดนักทองเที่ยวหลักที่เดินทางมายังประเทศ

ฝร่ังเศส เชน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายได โดยมีปจจัยสําคัญ

จากคาเงินยูโรที่แข็งคาข้ึน 
 -เครือ Accor มีจํานวนโรงแรมในเครือลดลงในภูมิภาคอเมริกาเหนือจากการขายโรงแรมใน

กลุม Red Roof Inn ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับ 10 ของภูมิภาคดังกลาว 
 -กลุม Accor ยังคงพึ่งพิงรายไดหลักจากธุรกิจโรงแรมถึงรอยละ 72 จากรายไดทั้งหมดในป 

2007 ซึ่งนับเปนความเสี่ยงที่เกิดจากตลาดที่มีลักษณะผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจ 
 -การเปดตลาดระดับสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดงาย 
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โอกาส  

-มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกระตุนยอดขาย 
 -มีอัตราการเติบโตที่ดีในตลาดเกิดใหม เชน อินเดีย บราซิล และจีน ซึ่งไดรับปจจัยสนับสนุน

จากการเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม ภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวดีข้ึน และการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค 
 -มีการดําเนินการดานการตลาดรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
 -ใสใจกับการ rebrand เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะความ

ตองการที่เกิดจากอารมณและความรูสึก (Emotion) 

 
อุปสรรค  

-อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนและภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยสงผลกระทบทําใหรายไดลดลง  
 -ตลาดนักทองเที่ยวระดับสูงและตลาดนักทองเที่ยวที่เดินทางเพื่อทําธุรกิจอาจมีแนวโนม

ชะลอตัวลงและอาจสงผลกระทบตอแบรนดใหมในเครือซึ่งปจจุบันใชแบรนด Pullman 
 -ความหลากหลายทางธุรกิจและจํานวนธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เคยทําใหไดรับ
ความไดเปรียบทางการตลาดอาจเปลี่ยนเปนปจจัยลบ 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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การสงเสริมการทองเที่ยว: ลักษณะการทองเที่ยวของประเทศญี่ปุน 

( Characteristics of Japanese Tourism, Tourism Promotion ) 

 

จิรา บัวทอง
1 

จากการเขารวมฝกอบรมทุน JICA เร่ืองการเจาะตลาดนักทองเทีย่วญ่ีปุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 

 
1. สถานการณการเดินทางออกของนักทองเท่ียวญี่ปุน  

 
 
1
 พนักงานวางแผน 6 งานวิคราะหตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด 
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• จํานวนนักทองเที่ยวญ่ีปุนที่เดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศมีการเพิ่มข้ึนและลดลง

ข้ึนอยูกับสถานการณวิกฤตที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยว โดยการระบาดของโรค SARS 
สงผลกระทบตอการหดตัวของนักทองเที่ยวมากที่สุด  

• การเดินทางออกของนักทองเที่ยวญ่ีปุนในป 2551 หดตัวลงรอยละ 7.6 หรือมี

นักทองเที่ยวจํานวน 15.98 ลานคน เกิดจากผลกระทบของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งถดถอย

จากปญหาซับไพรม 
• จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศญ่ีปุน ( Inbound ) ยังมี

ความไมสมดุลกับจํานวนนักทองเที่ยวญ่ีปุนที่เดินทางออกไปทองเที่ยวยังตางประเทศ โดย

จํานวนนักทองเที่ยวขาเขามีจํานวนเพียง 8.35 ลานคน กอนหนาน้ี ญ่ีปุนใหความสําคัญกับ

รายไดที่ไดจากการทองเที่ยวไมมากนัก เน่ืองจากเห็นวารายไดที่ไดจากอุตสาหกรรมการ

สงออกยานยนตและสินคาอิเล็กทรอนิกสทํากําไรใหมากกวา  จนเมื่อมีการแขงขันทาง

เศรษฐกิจสูงข้ึนและจีนเร่ิมเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจมากข้ึน ทําใหรัฐบาลญ่ีปุนเร่ิมหันมา

ใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยวใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในญ่ีปุนอยาง

จริงจัง เพราะไมสามารถพึ่งพาการสงออกเพียงอยางเดียวไดโดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจ

ซบเซา  
• ญ่ีปุนใหความสําคัญกับการสงเสริมใหนักทองเที่ยวญ่ีปุนเดินทางออกไปทองเที่ยว

ตางประเทศ โดยไดเปดตัว Visit World Campaign ในป 2551 โดยมีจุดมุงหมายขยายการ

ทองเที่ยว 2 ทาง ระหวางญ่ีปุนและประเทศตางๆ และตั้งเปานักทองเที่ยวญ่ีปุนเดินทางออก

ในป 2553 ไวที่จํานวน 20 ลานคน  
• โครงสรางของตลาดนักทองเที่ยวญ่ีปุนที่เดินทางออกในระหวางป 2547- 2550 :  
 
   [2] 17.4%                                                                   [1] 68.7%  

                                                                                           ฮันนีมูน               
    การเดินทางเพื่อทําธุรกิจ                                                                  ชมแหลงทองเที่ยว (ทัวร , FIT) 

         การเขารวมสมัมนา                                                      ทัวรเพื่อการเรียนรู (study travel) 
              ทัวรรวมญาติ/รวมรุน   
              การเยี่ยมญาติ/ เพื่อน  

      บริษัท / องคกร                 
      (ผูออกคาใชจาย)        (ผูออกคาใชจาย)  
       ทัวรเพื่อเปนรางวัล              ทัศนศึกษากับโรงเรียน 

    การไปดูงานเฉพาะทาง              ทองเที่ยวกับออฟฟศ   
     การเรียนรูทางธุรกิจ            ทองเที่ยวกับคนในชุมชน 
ทัวรสวัสดิการสําหรับพนักงาน                 ทองเที่ยวกับกลุมงานอดิเรก 
                                                                                                                  ทองเที่ยวกับกลุมศาสนา  
            [3] 7.9%                             เดินทางเปนกลุม                       [4]  4.1%   
                                                                        (ขนาด)  

เดินทางสวนตัว 
(ขนาด) 

นักทองเที่ยว/ผูเดินทาง 
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• แหลงทองเที่ยวหลักที่นักทองเที่ยวญ่ีปุนนิยมเดินทางไปทองเที่ยว  

แหลงทองเที่ยว ป 2547 ป 2550 ป 2551 
จีน 3.33 3.98 3.45 
สหรัฐอเมริกา 3.75 3.53 3.25 
เกาหลีใต 2.44 2.24 2.38 

ฮองกง 1.13 1.32 1.33 
ไทย 1.19 1.25 1.17 
ฮาวาย 1.48 1.32 1.16 
ไตหวัน 0.89 1.17 1.09 
กวม 0.91 0.93 0.85 
ออสเตรเลีย 0.71 0.57 0.46 

* หนวย = ลานคน  

• แหลงทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวญี่ปุนตองการเดินทางไปทองเท่ียว (ทําการสํารวจในป 

2551)  

1. ฮาวาย 
2. ออสเตรเลีย 
3. อิตาลี 
4. สวิตเซอรแลนด 
5. แคนาดา 
6. เกาหลีใต 
7. ฝร่ังเศส 
8. กวม 
9. อียิปต 
10. สหราชอาณาจักร 
11. เยอรมนี 
12. นิวซีแลนด 
13. สแกนดิเนเวีย 
14. ตาฮิติ 
15. นิว คาลิโดเนีย 
16. สเปน 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย                                                                      หนา 4 

• ปรามิดจํานวนประชากรของญี่ปุนมีผลตอการทองเท่ียว  
 

 

 

           - จํานวนประชากรสูงอายุ (กลุมชวงอายุ 50) หรือกลุม Baby-boomers (กลุมชวงอายุ 60 ป) 

มีจํานวนมากที่สุด เปนกลุมที่มีเวลาและมีเงินจากบํานาญ  

         -   จํานวนเด็กเกิดใหมมีอัตราการเติบโตลดลงอยางรุนแรง  ผูหญิงญ่ีปุนในปจจุบันนิยมมีลูก

เพียง 1 คน เน่ืองจากคาครองชีพในญี่ปุนสูงมาก และมีหญิงสาวชาวญี่ปุนที่เปนโสดจํานวนมากข้ึน จน

ทําใหรัฐบาลญ่ีปุนกังวลใจในเร่ืองน้ีอยางมากจากฐานประชากรที่แคบลงเร่ือยๆ จนถึงกับเกรงวาชาว

ญ่ีปุนจะสูญพันธุในอนาคต  
 

2. พฤติกรรมของนักทองเท่ียวญี่ปุนเมื่อเดินทางไปทองเท่ียวตางประเทศ  

• แหลงทองเท่ียวที่ช่ืนชอบ ไดแก  
o แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  

 ชอบเรียนรูจากประวัติศาสตร  
 มีความพึงพอใจที่ ได เสริมความรูจากการเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑ  
 ชอบเปรียบเทียบประวัติศาสตรญ่ีปุนกับประวัติศาสตรประเทศอื่น  
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o แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  
 ชอบแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอลังการและมีเอกลักษณ  
 ชอบเปรียบเทียบแหลงทองเที่ยวของญ่ีปุนกับแหลงอื่นๆ  
 ตองไดรับแรงบันดาลใจถึงจะไป  

o แหลงทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม  
 กลุมคนญ่ีปุนอายุนอยจะสนใจในเร่ืองการดูแลความงาม การทําใหรางกายสด

ช่ืน ดูดีข้ึน  
 กลุมผูสูงวัยและ Baby boomers จะสนใจในเร่ืองของสุขภาพและการรักษา  

 คนญ่ีปุนทุกคนช่ืนชอบการอาบ/แชนํ้าแร ( onsen )  
o แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน  

 แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน เชน ตึกระฟา หรือ หอคอย ลวนมีความสําคัญ

เทียบเทาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  
o แหลงทองเที่ยวที่มีความเปนมิตร  

 ช่ืนชอบคนที่มีความเปนมิตรในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ  
 ตองการมีโอกาสที่จะรูจัก พูดคุยกับคนทองถ่ินเมื่อเดินทางไปเยือน  

o แหลงทองเที่ยวที่มีอาหารนาสนใจ  
 คนญ่ีปุนสนใจลิ้มลองอาหารทองถ่ินและเคร่ืองดื่ม  
 พอใจเรียนรูถึงประวัติและความเปนมาของชนิดอาหารน้ันๆ  
 บางคนอาจตองการทานอาหารญ่ีปุนหรือจีนเปนคร้ังคราว  

o แหลงทองเที่ยวที่มีศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม  
 คนญ่ีปุนชอบดนตรีหรือการเตนรําแบบทองถ่ิน  และมองวาดนตรีเปน

องคประกอบสําคัญสวนหน่ึงในประสบการณการเดินทางทองเที่ยว 
 มีความสนใจศิลปวัฒนธรรม และชอบดูการแสดงที่เปนระดับโลกซึ่งแสดงใน

แหลงกําเนิดน้ันๆ 
o แหลงทองเที่ยวชอปปง  

 มีนักทองเที่ยวญ่ีปุน 2 แบบ คือ คนที่มองหาเฉพาะสินคาแบรนดเนม และคนที่

ชอบสินคางานฝมือทองถ่ิน ซึ่งมีการยกตัวอยางวา คนญ่ีปุนช่ืนชอบสินคาของ 

Jim Thompson และ Naraya ของไทยมาก 

 นักทองเที่ยวทั้ง 2 กลุมดังกลาว จะเลือกซื้อสินคาที่ทําใหนึกถึง/กระตุนใหเกิด

ความทรงจําบางอยาง และงายตอการนํากลับบาน  
 บางคนชอบตอรองราคา ในขณะที่บางคนพอใจกับราคาที่ติดไวแลว  
 คนญ่ีปุนมีสายตาที่ดีในการดูคุณภาพของสินคา จึงซื้อเฉพาะสินคาที่มีคุณภาพ

มากกวาราคาถูก 
 ไมชอบพอคา/คนขายของที่ตามตื๊อหรือเอาเปรียบขายของใหแพงกวาความเปน

จริง หรือหลอกพาไปชอปปงในที่ที่ไมอยากไป  
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o แหลงทองเที่ยวกลางคืน  
 นักทองเที่ยวญ่ีปุนบางคนชอบไปเที่ยวกลางคืนในผับหรือบารหลังจากอาหารคํ่า

เหมือนที่ทําในญ่ีปุน  
 สนใจไนทคลับที่สะอาด ปลอดภัย และครึกคร้ืน  

 
• ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกแหลงทองเท่ียว  

o มีความปลอดภัยสูง 
 คนญ่ีปุนมีความออนไหวตอความปลอดภัยสูง เน่ืองจากประเทศเปนเกาะและเคย

อยูอยางโดดเดี่ยวมากวา 400 ป หากมีเหตุการณอันใดที่ทําใหกังวลแมแตนอย

เก่ียวกับความปลอดภัย จะไมเดินทางทันที หากมีคนญ่ีปุนตายในแหลงทองเที่ยว

ตางประเทศ จะเปนเร่ืองใหญมากในญ่ีปุน  
 ระดับการเตือนเร่ืองความปลอดภัยที่กระทรวงการตางประเทศญ่ีปุน 
ตั้งไวมี 4 ระดับ คือ  
  - ระดับ 1 : ใหระมัดระวังตนระหวางการพํานักในประเทศน้ันๆ  

  - ระดับ 2:  ใหพิจารณาเร่ืองการเดินทางและติดตามการประกาศเตือน 
    อยางใกลชิด  
  - ระดับ 3 : แนะนําใหเลื่อนการเดินทาง  

  - ระดับ 4:   ใหเดินทางออกจากพื้นที่ที่ไดรับการเตือน  
o สะอาดและถูกสุขลักษณะ  

 คนญ่ีปุนใหความสําคัญกับเร่ืองความสะอาดมาก 
 ในโรงแรมและรานอาหารตองมีอุปกรณที่สะอาดไดระดับมาตรฐาน เชน

ผาเช็ดตัว ผาปูที่นอน ภาชนะใสอาหาร และสุขภัณฑในหองนํ้า  
o มีความสุขทางใจ วางใจไดเมื่อทองเที่ยวในที่น้ันๆ  

 คนญ่ีปุนคาดหวังวาจะไดสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนอยูบานในทุกๆ วันแมวา

จะเดินทางในตางประเทศก็ตาม และจะวิตกกังวลเมื่อไมไดรับสิ่งอํานวยความ

สะดวกในระดับคุณภาพสูงในโรงแรม  
 กังวลวาเมื่อเจ็บปวยยามเดินทาง จะรักษาอยางไร จึงตองการแหลงที่พรอม

ดานการรักษา  
 กลัววาจะโดนโกงเมื่อซื้อของ จึงมักเลือกแหลงทองเที่ยวที่คนในพื้นที่ที่มี

จรรยาบรรณในการขายของ หรือเลือกซื้อของที่มีคุณภาพมากกวาราคา 
o ที่พักอาศัยที่สะดวกสบายและมีบริการเปนเลิศ  

 พิจารณาสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรมเปนหลัก  
 สะอาดและสะดวกสบาย ไมจําเปนตองหรูหรา  
 ผูสูงอายุ และคูแตงงานตองการหองที่มีเตียงแยกกันมากกวาเตียงคู 
 คาดหวังวาพนักงานโรงแรมจะใหบริการแบบเดียวกับที่ไดในญ่ีปุน  
 ช่ืนชอบโรงแรมที่มีพนักงานที่พูดภาษาญี่ปุนได 
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o มีเที่ยวบินตรง  
 การมีเที่ยวบินที่บินตรงไปยังแหลงทองเที่ยวน้ันๆ เปนสิ่งจําเปน 
 คนญ่ีปุนกลัวการเปลี่ยนเคร่ือง นอกจากวามีความจําเปนจริงๆ  

o การคมนาคมในแหลงทองเที่ยวสะดวก 
 คาดหวังระบบขนสงมวลชนที่สะดวกและตรงเวลาเหมือนในญ่ีปุน  
 มักมีความอดทนต่ําและไมชอบรอนาน  
 ชอบเดินทางไปเร่ือยๆ ชมแหลงทองเที่ยวตางๆ โดยไมเสียเวลานานในการ

เดินทาง 
 ไมชอบถนนขรุขระ ฝุนตลบ เนินลูกระนาด เมื่อเดินทางโดยรถยนต  

o มีไกดภาษาญ่ีปุน 
 ไกดทองถ่ินตองมีความสามารถทางภาษาญี่ปุนเพียงพอที่จะอธิบายแหลง

ทองเที่ยวและวัฒนธรรมไดอยางถูกตอง 
 คาดหวังวาไกดจะมีบุคลิกและมีมิตรไมตรีที่ดี  

 

3. ลักษณะโดยสรุปที่สําคัญของนักทองเท่ียวญี่ปุน ไดแก  

o การปดประเทศโดยแยกตัวอยางโดดเดี่ยวกวา 400 ปทําใหคนญ่ีปุนมีลักษณะพิเศษ 
o มีความสนใจในเร่ืองประวัติศาสตร ภูมิประเทศและวัฒนธรรมสูง 
o คานิยมดั้งเดิมที่สืบตอกันมา คือ ขยัน ใชเงินอยางคุมคา และเก็บออม  
o กลุม parasite singles หรือ หญิงโสดที่อาศัยอยูกับครอบครัว (มีรายจายนอยเพราะไม

ตองเสียคาเชาบาน) เปนกลุมที่มีขนาดใหญและเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญ  
o มีผูถือพาสปอรต 37 ลานคน มีการเดินทางซ้ําคอนขางสูง และมีกลุมนักทองเที่ยวใหม

คอนขางนอย   
 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

ที่มา: จากการบรรยายของ Ms. Akihiko Hosaka , Manager of Outbound Travel Division, JATA  
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การเดินเรือสําราญ – ตองดิ้นรนหรือหนทางสดใสเบื้องหนา1 
 

                                                                                                   โศรยา  หอมชื่น2 
 
 ขณะท่ีสายการบินตางตอสูเพื่อความอยูรอด และขอรองใหพนักงานทํางานโดยไมไดรับเงิน
คาจาง และความตองการของผูบริโภคก็ลดลงในภาคการเดินทางและการทองเท่ียวโลก แตภาคการ
เดินเรือสําราญไดพิสูจนแลววาไมเพียงแตมีความสามารถในการฟนคืนสูสภาพปกติเทาน้ัน แตยังมี
บทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกาเหนือ 
 อุตสาหกรรมลองเรือสําราญไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ตัวอยางท่ี
เห็นคือมีการเสนอขายนาทีสุดทายท่ีใหราคาถูก แตกระน้ันความสามารถในการสงมอบสินคาท่ีเปนแบบ 
tailored all-inclusive โดยมีกลุมเปาหมายเปนขอบขายของกลุมตลาดท่ีกวาง ชวยทําใหการลองเรือ
สําราญผานมรสุมเศรษฐกจิไปได ภายในป 2013 สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร จะมีมูลคาของ
การลองเรือสําราญเพิ่มข้ึนเปน 18,417 ลานเหรียญสหรัฐและ 3,664 ลานเหรียญสหรัฐตามลําดับ 
 
ตลาดช้ันนํายังคงมีการเติบโตอยางแข็งแกรง 
 
 สหรัฐอเมริกาเปนตลาดการลองเรือสําราญท่ีใหญท่ีสุดของโลก ขอมูลจากสมาคมเรือสําราญ  

นานาชาติ (Cruise Lines International 
Associations) (CLIA) ในป 2008 มี
ผู โดยสารใชบริการเรือสําราญเพื่อ
พักผอนในวันหยุด 13.2 ลานคน เทียบ
กับ 12.6 ลานคนในป 2007 เปนผูท่ี
เดินทางระหวางประเทศเพิ่มข้ึน 30% 
และคาดวาจะมีจํานวนผูโดยสารสูงถึง 
34 ลานคน ภายในป 2011   ชาว

อเมริกันท่ีเดินทางโดยเรือสําราญสวนใหญจองสถานท่ีจุดหมายปลายทางในทะเลแคริบเบียน ตามดวย
เมดิเตอรเรเนียน ซึ่งเปนตัวเลือกท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว 

                                         
1 เรียบเรียงจากบทวิเคราะหเรื่อง The Cruise Sector – Struggle or Clear Waters Ahead? เผยแพรในเว็บไซตของ 
Euromonitor International   วันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 
2 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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 สหราชอาณาจักรเปนตลาดใหญอันดับสอง จากขอมูลของ Passenger Shipping Association 
(PSA) ระยะเฉลี่ยของการลองเรือสําราญเพิ่มข้ึนจาก 9.7 เปน 10.4 คืน โดยมีผูโดยสาร 23% เลือก
ออกเดินทางจากทาเรือของสหราชอาณาจักรในป 2008 จุดหมายปลายทางท่ีนิยมคือ เมดิเตอรเรเนียน 
ตามดวยยุโรปเหนือ ในป 2008 ท่ีผานมามีผูใชบริการเรือสําราญ 1.5 ลานคน เพิ่มข้ึนจากปกอน 11% 
 
การเติบโตในตะวันออกกลาง 
 
 ตลาดเรือสําราญในประเทศรอบอาวอาหรับมีการเติบโตอยางแข็งแกรง โดยประเทศท่ีเปน
จุดหมายปลายทางท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท้ังในภูมิภาคและนานาชาติ ไดแก สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตสและบาหเรน ดูไบเปนศูนยกลางของเรือสําราญชั้นนําในภูมิภาคตามดวยโอมาน ต้ังแตการเปด 
Dubai Cruise Terminal ในป 2008 อาคารรองรับผูโดยสารเรือสําราญแหงใหมจะเปดท่ี Ras Al Khaimah 
(UAE), มัสกัต (โอมาน), ซาลาลา (โอมาน), บาหเรน และกาตาร ความนิยมตอการเดินเรือสําราญกําลัง
เติบโตอยางรวดเร็วในภูมิภาคน้ี โดยคาดวาจะมีผูโดยสารมาใชบริการถึง 400,000 คนภายในป 2010  
 โอมานถูกคาดหมายวาจะ
เปนตลาดใหมท่ีสดใสเน่ืองจาก
เรือสําราญสายหลักได นํารัฐ
สุลตานแหงน้ีบรรจุไวในตาราง
การเดินทาง ดูไบสรางความเปน
ผู นํ า ใน ภูมิภาค น้ี  ซึ่ ง ได อ ยู ใ น  
แผนท่ีลองเรือสําราญระดับโลก
แลว และโอมานก็ต้ังอยูไมไกลจาก
ดูไบ  โดยมีทา เ รือมัสกัต  และ 
Mussandam ก็พรอมท่ีจะเติบโต 
โ ด ย จ ะ ไ ด รั บ ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
ขอตกลง ท่ีไดลงนามรวมกับ
บริษัท Costa Crociere ของอิตาลี
ท่ีใหบริการในยุโรป และอเมริกา
ใต และ Dubai Department of 
Tourism and Commerce Marketing (DTCM) 
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สภาพการแขงขัน 
 
 อุตสาหกรรมเรือสําราญของโลกมีความเขมแข็งมาก มีบริษัทใหญ 2 บริษัทท่ีเปนผูครองตลาด
หลัก คือคารนิวัลคอรป (Carnival Corp) และ รอยัลแคริบเบียนครุยส จํากัด (Royal Caribbean Cruises 
Ltd.) มีสวนแบงตลาด 46% และ 24% ตามลําดับ สวนบริษัทท่ีใหญเปนอันดับ 3 คือ นอรวีเจียน ครุยส
ไลนส (Norwegian Cruise Lines)  
 บริษัทคารนิวัลคอรปมีเรือสําราญ 90 ลํา ดําเนินการในพื้นท่ีอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด โดยเนน 2 พื้นท่ีหลัก คืออเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก โดยอเมริกาเหนือเปนพื้นท่ีสราง
ผลกําไรไดมากท่ีสุดในแงของรายไดท่ีเอื้อตอความยืดหยุนท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งจะนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาการนําเสนอสินคา 
 รอยัลแคริบเบียน ครุยส มีเรือสําราญ 38 ลํา และเมื่อป 2008 ท่ีผานมา TUI Cruise ก็ไดถูก
กอต้ังข้ึน โดยการรวมมือกันระหวาง TUI และ รอยัลแคริบเบียน ครุยส โดยมีกลุมเปาหมายตลาด
นักทองเท่ียวระดับบน (premium) ในเยอรมนี ผลประกอบการในไตรมาสของป 2009 พบวามีรายได 
1.3 พันลานเหรียญสหรัฐ เทียบกับ 1.4 พันลานเหรียญ ในป 2008 และผูประกอบการเรือสําราญคาด  

วาจะ ยังคงขาดทุนตอไปในชวง
ปลายป 2009 เน่ืองจากจํานวน
ผู โ ด ย ส า ร ล ด ล ง ใ น จุ ด ห ม า ย
ปลายทางระดับบน เชน อลาสกา 
และเมดิเตอรเรเนียน 
 นอรวีเจียน ครุยสไลนส เปน
ผูประกอบการท่ีเกิดข้ึนลาสุดใน
บรรดา 3 บริษัท ท่ีมีบทบาทหลักใน
ตล า ด  มี เ รื อ สํ า ร าญ  1 1  ลํ า
ใหบริการในพื้น ท่ีอเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต ยุโรป และแคริบเบียน 
โดยบริษัทมีการบริการแบบใหมท่ี

เรียกวา “Freestyle Cruising” ท่ีมุงจะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางบนเรือสําราญ โดยใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก และบริการท่ีหลากหลายบนเรือ และไมกําหนดระเบียบเครงครัดในการรับประทานอาหารค่ํา และ
ความบันเทิง บริษัทออกแบบเรือลําใหม คือ F3 (Freestyle version 3) เพื่อใหบริการในป 2010 โดยเรือมี
ขนาด 150,000 ตัน บรรทุกผูโดยสารได 4,200 คน 
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การคิดนอกกรอบ 
 

ในชวง 2 ปท่ีผานมา การลองเรือสําราญมุงท่ีจะสรางความหลากหลายของกลุมลูกคาเน่ืองจาก
ท่ีผานมามันถูกมองวาเปนการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ คนรํ่ารวยและมีชื่อเสียง ลักษณะเชิง
ประชากรศาสตรของลูกคาท่ีทองเท่ียวกับเรือสําราญจะมีอายุชวง 50-60 ป เน่ืองจากคนรุนหนุมสาวจะ
สนใจกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีพลวัตมากกวาน้ี เชน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผจญภัย กีฬาทางนํ้า 
การปนเขาเปนตน 

เพื่อทําลายความคิดแบบเกา ผูใหบริการเรือสําราญหลายรายไดรับเอามาตรฐานใหมๆ ท่ีมุงใช 
Social networking เชน บริษัทคารนิวัล ไดเปดเว็บไซต www.CarnivalConnections.com เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกลูกคาในการวางแผนการ
ทองเท่ียววันหยุดโดยเรือสําราญ 
รวมท้ังไดจัดทํา blog พัฒนาคลัง
รูปภาพใน  Flickr และ เปดตัว 
Funshiplsland.com บนเว็บไซต ใช 
Twitter เพื่อเสริมความแข็งแกรงของ brand exposure และขยายความดึงดูดใจไปสูคนรุนหนุมสาว 

ในการพยายามขยายตลาดสูกลุมนักเดินทางวัยหนุมสาวท่ีใชจายอยางประหยัด และทําลาย
ความเชื่อท่ีวาการลองเรือสําราญเปนการทองเท่ียวท่ีผูสูงอายุนิยมเทาน้ัน ทางบริษัทนอรวีเจียนครุยส
ไลนส  ออกแบบเรือลําใหม ท่ีจะเปดตัวในป 2010 ชื่อ Norwegian Epic ซึ่งเรือลําน้ีจะมีหองพัก 128 หอง 
ในรูปแบบ micro hotel กระจายอยูบนพื้นท่ี 1,000 ตารางฟุต และหองน่ังเลน 2 ชั้น แมวาจะมีขนาดเล็ก 
แตหองพักจะเพียบพรอมดวยเตียงนอนขนาดคิงไซสท่ีปรับเปนเลานจได ทีวีจอแบน และการสองสวาง
ดวย Special effect นอกจากน้ีผูโดยสารจะมีเวลาอาหารท่ียืดหยุนไดไมตองมีกําหนดเวลา สถานท่ี และ
กลุมคน เชนท่ีเคยเปนมาแตเดิม 

 
ความดึงดูดใจของการลองเรือสําราญตอคนหมูมาก 
 

ผูประกอบการเรือสําราญไดลดราคาคาเดินทาง 15-20% และเปดใหจองในระยะท่ีสั้นลง เพื่อ
กระตุนอุปสงค รูปแบบของการลองเรือสําราญแบบ all-inclusive มีความดึงดูดใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อ
ผนวกกับ last minute deals สําหรับลูกคาท่ีรูสึกถึงผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ 

บริษัทเรือสําราญไดขยายขอเสนอบนเรือในรูปแบบของการใหเครดิตท่ีลูกคาสามารถใชในการ
ซื้อสินคาท่ีรานคาปลอดภาษี รานขายของท่ีระลึก คาสิโน การบริการนวดหนานวดตัว พรอมกับการให
วางมัดจําโอกาสท่ีจะประหยัดเงินเปนพิเศษสําหรับนักเรียนและผูเปนสมาชิกของกองทัพ และใหบัตร
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โดยสารเคร่ืองบินฟรี บริษัท Oceania Cruises ไดจับอบรมทําอาหารแกผูโดยสารท่ีตองการประสบการณ
แปลกใหม 

 
ความใหญโตคือความสวยงาม 
 

การเสนองบประมาณเชิงรุกสรางความกดดันตอผลประกอบการของผูประกอบการเรือสําราญ 
ซึ่งนําไปสูความตองการเรือขนาดใหญข้ึนเพื่อใหไดยอดจองของผูโดยสารมากข้ึน การท่ีจะสรางความ
หลากหลายและความนาสนใจไปสูลูกคากลุมตางๆ ของเรือสําราญ บริษัทมุงไปท่ีความคิดวาย่ิงเรือลํา
ใหญย่ิงดี เชน รอยัลแคริบเบียนไดเปดตัวเรือสําราญขนาดมหึมาในป 2008 (เชน Liberty, Independence, 
และ Freedom) ท้ังสามลําบรรทุกผูโดยสารไดกวา 40,000 คน จากมาตรการน้ีผูประกอบการตางมุงท่ี
จะสรางความแข็งแกรงแก “mass cruising appeal” (ความดึงดูดใจในการลองเรือสําราญของคนหมูมาก) 
และเพิ่มจํานวนผูท่ีเดินทางดวยเรือสําราญเปนคร้ังแรก 

 
Theme cruises สําหรับทุกรสนิยม 
 
 ผูประกอบการเรือสําราญท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดานมีจํานวนเพิ่มข้ึนท่ัวโลก และดึงดูดลูกคา
หลากหลายเชื้อชาติ และวัย ในจํานวนผูประกอบการเหลาน้ีผูท่ีใหบริการ Theme cruises กําลังเติบโตดี 
โดยมีเว็บไซต www.themecruisefinder.com บริษัทน้ีไดใหบริการลองเรือสําราญแกคนท่ีมีความสนใจและ
รสนิยมท่ีแตกตางกัน เชน K9 College cruise (การสัมมนากลางทะเล) chocolate cruise (เดินทางไปยัง
ประเทศท่ีผลิตช็อคโกแลตรายสําคัญๆ), motorcycle cruise, running cruise (เชน การแขงมาราธอน และ
การแขงขันตางๆ ในแคริบเบียน) equestrian cruises 
 หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทนอรวีเจียน ครุยสไลนส ไดนําระบบ “Book Safe” มาใชโดย
ยอมจายเงินจองคืนเต็มจํานวนหากผูจองตองยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากตกงาน และยังมี “Cruise 
Assurance” ท่ีบริษัทอื่นนํามาใชสําหรับผูโดยสารท่ีเดินทางและตองตกงาน โรงแรมท่ีมีเครือขายท่ัวโลก
เชน Starwood Hotels & Resorts ไดนําโปรแกรม Tailored to cruising ซึ่งตัวแทนจําหนายนําไปใช โดย
บริการใหมน้ีชวยใหลูกคาสามารถเลือกจุดแวะเท่ียวชมเมืองตางๆ ไดจาก 60 เมืองทาใน 17 ประเทศ 
และ 140 โรงแรมท่ัวโลก 
 
Green cruises และ eco-friendly ports 

 
 การทองเท่ียวแบบรับผิดชอบ และการปฏิบัติท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม (green practices) มี
ความสําคัญเพิ่มมากข้ึน นอกจากการแนะนํา eco-cruises ไปยังสถานท่ีเชน เกาะกาลาปาโกส แลวบริษัท
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รอยัลแคริบเบียนไดนํานโยบายใหม เพื่อสงเสริมยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมในระยะยาว โดยบริษัทได
ลงทุนเปนเงิน 100 ลานเหรียญสหรัฐในการติดต้ังระบบกรองนํ้าเสียท่ีกาวหนา (Advanced wastewater 
purification-AWP) และเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียท่ีทันสมัยบนเรือทุกลําพรอมกับการนําเคร่ืองไอพนใหมมาใช
กับเรือลําใหมเพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด นอกจากน้ีทาเรือหลายแหงไดนําการใช
กระแสไฟฟาจากบนฝงหรือ on-shore power supply มาใชกับเรือแทนการใชพลังงานท่ีสรางจากในเรือโดย
เคร่ืองยนตดีเซล บริษัทเรือสําราญคาดหวังวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของทาเรือไดมากย่ิงข้ึน 
 
Faith cruises 

 
 ขอมูลจาก World Religion Travel Association ระบุวาการเดินเรือสําราญคาดหวังวาจะเปนผูไดรับ
ผลประโยชนจากการเดินทางเพือ่ศาสนาในป 2009  

Faith Cruises ประกอบดวยดนตรี และความบันเทิงท่ีเหมาะสมกับผูฟง ลดรายไดจากคาสิโน และ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ผูประกอบการรายใหญ เชนคารนิวัล และรอยัล แคริบเบียน มีขอเสนอโอกาสใน
การลองเรือสําราญโดยมีวัตถุประสงคดานความศรัทธา Faith Cruises ชวยใหนักเดินทางท่ีมีใจใฝธรรม 
เครงครัดในศาสนา และจิตวิญญาณไดมาอยูรวมกันและแบงปนความเชื่อ และคานิยมระหวางกัน 

 
อุปสรรคของการประกอบธุรกิจเรือสําราญ 
 

- ไขหวัด 2009 สงผลใหตองปรับเปลี่ยนกําหนดการ และยกเลิกการเขาจอดท่ีเมืองทาของ
เม็กซิโก และนักทองเท่ียวปรับเปลี่ยนแผนการเดินทาง เปนผลลบตอรายไดของผูประกอบการ
เรือสําราญ โดยบริษัทรอยัลแคริบเบียนคาดวาผลกระทบจากโรคระบาดคร้ังน้ีทําใหบริษัทเสีย
คาใชจายถึง 47 ลานเหรียญสหรัฐในป 2009 

- โจรสลัด การโจมตีของ
โ จรสลั ด ใ นอ าว เ อ เดน
ประเทศโซมาเลีย คาดวา
จ ะ ยั ง มี อ ยู ต อ ไ ป ใ น ป 
2 0 0 9   ส ง ผ ล ต อ
ผูประกอบการ เชน รอยัล
แคริบเบียน และคูนารด ท่ี
มีเสนทางยุโรป ตะวันออก
กลาง และเอเชีย นับเปน
ผลกระทบเชิงลบท่ีรุนแรง
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ตออุตสาหกรรมการเดินทางและทองเท่ียวในภูมิภาค จํานวนเงินคาไถท่ีเพิ่มสูงข้ึนท่ีตองจายให
โจรสลัดเพื่อใหปลอยตัวประกัน อาจนําไปสูการโจมตีในลักษณะเดียวกันน้ีในภูมิภาคอื่นๆ 

- เช้ือเพลิง เปนอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลประกอบการดานการเงินของบริษัทใหญๆ ในตลาด
เรือสําราญ มีบริษัทเดินเรือจํานวนมากสงวนสิทธิ์ในการคิดคาธรรมเนียมเพิ่มในกรณีท่ี
เชื้อเพลิงข้ึนราคาเพราะภัยคุกคามจากโจรสลัดโซมาเลียตอประเทศรอบอาว และอาวเอเดน 

- ส่ิงแวดลอม  จําเปนตองมีกฎระเบียบใหมๆ ในการจัดการของเสีย การใชเชื้อเพลิงและการ
ปลอยกาซเรือนกระจกโดยเรือสําราญ เน่ืองจากเรือสําราญเปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีการบังคับ
ใชนโยบายและกฎหมายท่ีเขมงวดนอยท่ีสุด 

- การเขาเมือง การขาดแคลนอาคารผูโดยสาร (Passenger Terminals) ท่ีทาเรือซึ่งผูเดินทาง
สามารถผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองไดทําใหตองผานกระบวนการท่ีเย่ินเยอมาก เปนเหตุใหเกิด
อุปสรรคและความลาชา เชนท่ีญ่ีปุนเมื่อเกิดการลาชาจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนตารางการออก
เดินทางใหม ซึ่งเปนการแทรกแซงกําหนดการของผูประกอบการ 

 
โอกาสในอนาคต 
 
 การดึงดูดลูกคาใหมท่ีเดินทางโดยเรือสําราญคร้ังแรก รวมท้ังกลุม baby-boomers และกลุม
ครอบครัวคาดวาจะเปนยุทธศาสตรสําคัญสําหรับผูประกอบการรายใหญในป 2009 เพราะแนวโนม
ประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนประกอบกับคนรุนเกาท่ีมีฐานะในตลาดอเมริกาเหนือ และตลาดหลักในยุโรปเปน
สิ่งท่ีสนับสนุนการเติบโตของการลองเรือสําราญในอนาคต การเพิ่มความคุมคาเงินผานนวัตกรรม และ
ขอเสนอท่ีหลากหลายจะชวยเสริมความ
แข็งแกรงดานความดึงดูดใจของเรือสําราญ 
เชนกําหนดการเดินทางท่ีใชเชื้อเพลิงตนทุนตํ่า, 
last minute deals จะยังคงครองตลาด สิ่ง
สําคัญท่ีนําเสนอจะรวมถึง water theatres, ice 
bars และหางสรรพสินคาบนเรือ บางบริษัทได
ดําเนินการแลว เชน Silversea ใหบริการโดย
ลูกคาสามารถออกแบบการจัดการเดินทาง
บนฝงดวยตนเอง เชน การเขาชมรานของนัก
ออกแบบชั้นนํา พิพิธภัณฑ สถานท่ีสําคัญใน
เมือง ข้ึนบอลลูน ลองเรือคาตามารัน และ
อื่นๆ 
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 หลายบริษัทจะลงทุนในการสรางเรือลําใหมตลอดป 2010-2012 บริษัท คารนิวัลมีแผนตอเรือ
เพิ่มอีก 15 ลํา ภายในป 2010 ขณะท่ี รอยัล แคริบเบียน จะเปดตัวเรือลําใหมในป 2009 ซึ่งเปนเรือเดิน
สมุทรใหญท่ีสุดในโลกชื่อ “Oasis of the Seas”  
 ในชวงของวิกฤตเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอนักเดินทางเชนน้ี คาดวาผูท่ีนิยมทองเท่ียววันหยุด
จะลงเรือสําราญจากทาเรือท่ีอยูในประเทศของตนเองมากกวาในตางประเทศ บริษัทไดดําเนินการพัฒนา
สินคาการลองเรือสําราญกับครอบครัว โดยมีเปาหมายท่ีจะสรางความแข็งแกรงของตําแหนงในการ
แขงขันในกลุมน้ี แตก็เปนการลงทุนในการดึงกลุมนักทองเท่ียววัยหนุมสาวท่ีมีศักยภาพใหกลายเปน
ผูโดยสารเรือสําราญในอนาคต 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Celebrity Endorsement ขององคการสงเสริมการทองเท่ียว 
 
 

ยลรวี  สิทธิชัย
1 

 

ททท. เลือก “นิชคุณ” เปนพรีเซ็นเตอรแคมเปญใหม 

ดึงเกาหลีเท่ียวไทย – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(ททท.) เปดตัวโครงการ COME TO THAILAND 

“LET’S TAKE A BREAK” รุกตลาดนักทองเท่ียว

เกาหลีใต โดยมี นิชคุณ หรเวชคุณ นักรองวง 2PM 

ขวัญใจวัยรุนเปนพรีเซนเตอร ประชาสัมพันธผานสื่อ

โทรทัศน – ออนไลน หวังดึงกลุมวัยรุนและวัย

ทํางานมาเท่ียวไทย 

Source: thai.tourismthailand.org

29 กรกฎาคม 2552  

 

 ผูเขียนเปดเร่ืองดวยขาวของคุณนิชคุณ หรเวชคุณ นักรองแหงวง 2PM ในฐานะ presenter ของ
แคมเปญ “Come to Thailand - Let’s take a break” เน่ืองจากขาวขางตนไดจุดประกายความคิดใหผูเขียน 

และดวยความท่ีงานของผูเขียนบีบบังคับใหผูเขียนตองติดตามกลเม็ดเด็ดพรายท่ีองคกรทองเท่ียว 

(National Tourism Organization: NTOs) ของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศคูแขงขันของไทยใชชักจูง..

หลอกลอ นักทองเท่ียวตางประเทศใหเขาไปเท่ียวประเทศตน รวมทั้ง ตองติดตามแนวคิดทางการตลาด

สมัยใหมใหทัน และนํามาประยุกตใชกับการสงเสริมตลาดของไทย เพื่อใหประเทศอันเปนท่ีรักน้ี ยังคงยืน

หยัดบนเวทีทองเท่ียวโลกไดอยางสงางาม ดังน้ัน  เม่ือผูเขียนไดอานขาวน้ีคร้ังแรก จึงเกิดความอยากรู

อยากเห็นวา เทคนิคทางการตลาดแบบน้ี ท่ี ททท. ใชมานมนานกาเล มีช่ือทางวิชาการวากระไร? เปน

เทคนิคท่ีลาสมัยไปแลวหรือยัง? ประเทศอื่นเขายังใชกันอยูหรือเปลา? ผูเขียนจึงไดคนหาขอมูลจาก

หนังสือ นิตยสารตางๆ และท่ีสําคัญท่ีสุดไดปรึกษา “พี่กู” (google.com) ของเราแลว ไดความรูมาแบงปน

ทานผูอาน ดังน้ี 

 

                                                            
1 พนักงานวางแผน 5 กองกลยุทธการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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เทคนิคทางการตลาดน้ีมีช่ือทางวิชาการวาอะไร? 

 เทคนิคท่ี ททท. ใชคุณนิชคุณ เปน Presenter ดังขาวท่ียกมาน้ัน มีชื่อทางวิชาการวา Celebrity 

Endorsement หรือ Celebrity Marketing   

 คําวา Celebrity Endorsement ประกอบดวยคําศัพทสําคัญ 2 คํา คือ Celebrity และ Endorsement 

ซึ่งผูเขียนขอสรุปเปนคํานิยามอยางงายของทั้งสองคํา ดังน้ี 

 Celebrity หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา Celeb น้ัน สรุปความไดวา หมายถึง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงโดงดังจาก

คุณสมบัติช้ันเลิศ 4 ประการ คือ ความสามารถและทักษะพิเศษ (Talents) รูปลักษณภายนอก (Looks) 

สถานะทางการเงินและสถานะทางสังคม (Status) และภาพพจนสวนบุคคล (Personal Image) ทําใหเปนท่ี

รูจักของกลุมตลาดเปาหมาย อาทิ นักแสดง พิธีกร นักรอง นักกีฬา นางงาม ไฮโซ ฯลฯ 

 Endorsement เปนคํานาม มาจากกริยา endorse แปลวา ลงนามรับรอง รับรอง เห็นพองดวย  

 ดังน้ัน ผูเขียนขอสรุปวา Celebrity Endorsement จึงเปนการใชผูมีชื่อเสียงโดงดังเปนท่ีรูจักของ

กลุมเปาหมาย ใหการรับรองสินคาและบริการ  

 
เทคนิคน้ีลาสมัยไปแลวหรือยัง? 

 ในแวดวงทองเท่ียวโลก Celebrity Endorsement ไมใชเร่ืองแปลกใหมอะไรนัก องคกรสงเสริมการ

ทองเที่ยว (NTOs) ของหลายประเทศใชเทคนิคน้ีในการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศตนกันอยู

เนืองๆ โดยเฉพาะองคกรสงเสริมการทองเที่ยว (NTOs) ของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก ท่ีมักใชเทคนิค

น้ีกระตุนการทองเที่ยวภายในภูมิภาค และไดผลเปนอยางดีเสียดวย เน่ืองจากโรคยอดนิยมท่ีคนใน

ภูมิภาคนี้เปนคอนขางรุนแรง คือ “โรคเหอคนดัง” ซึ่งยังไมมีทีทาวาจะรักษาหายในเวลาอันใกล ตัวอยาง

ของ “Celebrity Endorsement” ท่ีประเทศแถบน้ีใชกัน อาทิ 

การทองเท่ียวเกาหลีใต แตงต้ัง Lee Jun Ki นักรองนักแสดงยอดนิยม เปน “ทูตทองเท่ียว” 

สงเสริมการทองเท่ียวเกาหลีในตลาดเอเชีย 

 

Lee Jun Ki appointed as the new Korea Tourism Ambassador 

Lee Jun Ki received very high popularity with his Korean movie “The 

King and The Clown” and Korean TV dramas “Time between Dog and 

Wolf” and Iljimae” 

Korean Tourism Organization expressed their views by appointing Lee 

Jun Ki as the new Korea tourism ambassador. 

Through the promotional activities that Lee Jun Ki help in publicized, 

they hope to promote South Korea travel to more Asian countries fans 

so that the South Korea tourism industry can be recovery from the 

impact of H1N1 as soon as possible.
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Lee Jun Ki: “I’m very happy to be appointed as the Korea Tourism 

Ambassador.” 

It is said that during the appointment ceremony which was held on 5th 

August, Korea Tourism Organization has invited many Chinese medias to 

participate. 

Lee Jun Ki felt honor to be the Korea Tourism ambassador. He was 

pleased to help in promoting South Korea culture exchange with other 

countries once again. 

He expressed that he would continue to work hard and put in more 

efforts to show a better image as an appreciation to his Asian fans who 

have supported him. 
Source: http://junkifamily.30.forumer.com 

08-06-2009 

การทองเท่ียวมาเลเซีย แตงต้ัง Jimmy Choo นักออกแบบรองเทาช่ือดัง เปน “ทูตทองเท่ียว” 

สงเสริมการทองเท่ียวมาเลเซียในตลาดสหราชอาณาจักร 

 

Jimmy Choo is Malaysia’s Tourism Ambassador 

Penang-born world-renowned shoe designer Prof Datuk Dr Jimmy Choo is 

the country’s new tourism ambassador, Tourism Minister Datuk Seri Dr Ng 

Yen Yen announced. She said the appointment was part of the ministry’s 

moves to promote Malaysia at the international level, especially in the United 

Kingdom. 

“As we all know, Jimmy Choo is a world-renowed shoe designer whose 

exclusive and high-quality designs have been recognized worldwide. So, we 

hope when he makes working visits or attends fashion shows in other 

countries, he will be recognized not only as the famous shoe designer, but 

also as a Malaysian who will promote the country and its uniqueness to the 

world.” She said this after opening ‘A Tribute To Terengganu Songket’ 

exhibition at the Pavillion shopping mall here today. 

Meanwhile, Choo said that although he was living in London, it was his 

responsibility to promote Malaysia as a unique tourist destination to the other 

side of the world. I am still a Malaysian. Every time they ask me where I 

come from, I will say that I am from Malaysia and then I will promote my 

country to them, especially what we have here and how nice our country is.” 

He explained, “As a Malaysian, our courtesy is our asset, to be more popular 

among the foreigners. If we do not inculcate the culture anymore, it is feared 

that our tourism industry will deteriorate.” He added.  

Source: http://www.malaysia.com 

08-04-2009 
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การทองเท่ียวญี่ปุน แตงต้ัง Hello Kitty การตูนสุดนารัก เปน “ทูตทองเที่ยว” สงเสริมการ

ทองเท่ียวญ่ีปุนในตลาดจีนและฮองกง 

 

Hello Kitty named Japan tourism ambassador 

TOKYO - Hello Kitty — Japan's ubiquitous ambassador of cute — has built 

up an impressive resume over the years. Global marketing phenom. Fashion 

diva. Pop culture icon. Now the moonfaced feline can add "government 

envoy" to the list. The tourism ministry on Monday named Hello Kitty as its 

choice to represent the country in China and Hong Kong, two places where 

she is wildly popular among kids and young women. 

Officials hope that tapping into that fan base will lead to a bigger flow of 

tourists into Japan, and closer toward their goal of attracting 10 million 

overseas visitors every year under the "Visit Japan" campaign. 

Arrivals from China and Hong Kong, who accounted for 16.5 percent of 

visitors to Japan last year, are poised this year to become the second-

largest group of tourists after South Korean. At a press conference, Sanrio 

Co. President Shintaro Tsuji called Hello Kitty's new appointment "an 

honor" and pledged to "work hard to attract many visitors." 

Japan's other goodwill tourism ambassadors include Korean singer Younha, 

Japanese actress Yoshino Kimura and Japanese pop/rock duo Puffy 

AmiYumi. 

Although this is the first time the tourism ministry has tapped a fictional 

character for the role, the foreign ministry in March inaugurated blue robo-

cat Doraemon as Japan's "anime ambassador." 

Source: http://www.msnbc.com 

05-19-2009

 ดังน้ัน ผูเขียนจึงขอสรุปวา “Celebrity Endorsement” ยังเปนท่ีนิยมใชกันอยู...ไมลาสมัย และคาด

วาจะใชกันตอไปเร่ือยๆ อยางแนนอน  

หากทานผูอานไดอานตัวอยางขางตนอยางละเอียดแลว ผูอานบางทานอาจจะมีขอสงสัยเหมือน

ผูเขียนวา ทําไม Celeb บางคน อาทิ Jimmy Choo ถึงเรียกวาเปน Brand ambassador แต ทําไม คุณนิชคุณ 

ของเราถึงเรียกวาเปน Presenter ? Brand ambassador และ Presenter ตางกันอยางไร? ผูเขียนขอคัดลอก

ขอความท่ีผูเขียนคิดวาใหภาพของ Brand ambassador และ presenter ไดคอนขางชัดเจน มาใหทานผูอาน

ไดรับทราบ ดังน้ี  
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“ในมุมมองของคนทําหนังโฆษณา คําวา Presenter, Brand Ambassador และ Celebrity อาจไมมี
ความแตกตางกันมากนัก เพียงแตใครจะพูดวาเปนอะไรเทาน้ัน 
 แตหากลึกลงไปอีกขั้น หรือถาแบงตามประเภทของงานโฆษณา Presenter จะทําหนาท่ีเสมือนตัว

เดินเร่ืองของหนังโฆษณาชิ้นน้ันๆ ท่ีทําหนาท่ีเพียงพูดขายสินคา 

 ขณะท่ี Brand Ambassador จะกินขอบเขตท่ีใหญกวา เพราะนอกจากพูดถึงสินคาแลว ทูตสินคา 

คนน้ันยังติดภาพของสินคาเวลาไปไหนมาไหนอีกดวย” 

นิตยสาร BrandAge Essential – Subdivision 7, 2007 

 ดังน้ัน ผูเขียนขอสรุปวา Celeb ท่ีเปน Brand ambassador จะตองรูลึก...รูจริง หรือเปนแฟนพันธุ

แทของสินคาภายใต Brand น้ันๆ รวมถึง อาจจะตองมีบุคลิกลักษณะท่ีเสริมกับแบรนด มากกวา Celeb ท่ี
เปน Presenter  

 นอกจากน้ี หลักการงายๆ วาดวยเรื่องการเลือก Celeb ท่ีเหมาะสมเรียกวา FRED Principle 

พัฒนาขึ้นโดย Dyson & Turco ซึ่งผูเขียนอนุมานเอาเองวา องคการสงเสริมการทองเท่ียวประเทศตางๆ 

นาจะอิงหลักการนี้ในการคัดเลือก Celeb มาชวยโฆษณาประชาสัมพันธประเทศตน  

 FRED ไดมาจากการรวมตัวอักษรนําของคํา 4 คํา ท่ีเปนแกนของหลักการนี้ คือ 

 F : Familiarity – ความคุนเคย – Celeb ตองเปนผูท่ีกลุมเปาหมายรูจักและคุนเคยเปนอยางดี 

โดยเฉพาะ Celeb ท่ีเปนคนตางชาติ ซึ่งถึงแมจะมีช่ือเสียงโดงดัง แตหากไมเปนท่ีคุนเคยของกลุมเปาหมาย

ทองถ่ินแลว ประสิทธิผลในการใช Celeb คนน้ัน จะดอยกวา Celeb ท่ีกลุมเปาหมายคุนเคย อาทิ การท่ี 

ททท. เลือก Celeb คือ คุณนิชคุณ เปน presenter น้ัน ก็เน่ืองมาจากเขาเปนนักรองวง 2PM ท่ีไดรับความ

นิยมและเปนท่ีคุนเคยของกลุมตลาดเปาหมาย ซึ่งในท่ีน้ี คือ กลุมวัยรุนชาวเกาหลี ในชวงเวลาท่ีผานมา 

เปนตน 

 R : Relevance – ความเก่ียวพัน – Celeb ตองเปนผูท่ีมีความเก่ียวพันกับประเทศไมทางใดก็ทาง
หน่ึง ซึ่งโดยท่ัวไปแลว องคกรสงเสริมการทองเที่ยว มักจะเลือก Celeb ท่ีมีเชื้อสายจากประเทศตนเปน

หลัก อาทิ การทองเท่ียวมาเลเซียเลือก Mr. Jimmy Choo นักออกแบบรองเทาช่ือดังเช้ือชาติมาเลเซีย ท่ี

อาศัยอยูในลอนดอนเปนทูตทองเท่ียว เปนตน 

รองลงมา องคกรสงเสริมการทองเที่ยว มักจะเลือก Celeb ท่ีแมจะไมมีรากจากประเทศนั้น แตมี

ความรัก...ชื่นชม...หลงใหล ในวัฒนธรรมของชาติน้ันๆ อาทิ ททท. เคยเลือกคุณนาตาลี เกลโบวา 

นางงามจักรวาลป พ.ศ.2548 เปนทูตทองเท่ียว เผยแพรวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ

ประเทศไทย เน่ืองจากเธอชื่นชอบคนไทยและประเทศไทยอยางมาก ท้ังยัง “ไหว” ไดสวยงามอยางยิ่งอีก

ดวย  
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'มิสยูนิเวิรส' รับเปนทูตทองเท่ียว ดึงตางชาติมาไทย 
"นาตาลี" มิสยูนิเวิรส 2005 เดินสายขอบคุณ รวมงานเล้ียงแสดง

ความยินดี เผยประทับใจคนไทย ช่ืนชอบวัฒนธรรมทองถ่ิน และ

สถานท่ีทองเท่ียว และอาหารไทย พรอมทําหนาท่ีทูตการทองเท่ียวให

ไทย เพื่อเชิญชวนนักทองเท่ียวใหมาเยือน เปดใจยังโสดสนิท ขณะท่ี 

ททท.ไดไอเดีย ทําเสนทางทองเท่ียวตามรอยมิสยูนิเวิรส ตามสถานที่ท่ี

กองประกวดพาสาวงามทองเท่ียว 
Source: www.bangkokbiznews.com และ Th.wikipedia.org 

           E : Esteem – การยอมรับจนถึงนับถือ – Celeb ตองเปนผูท่ีมีพฤติกรรมดี เปนท่ียอมรับ อาจ

ถึงขั้นเปนท่ีนับถือของกลุมตลาดเปาหมาย อาทิ ทูตทองเที่ยวอีกคนหน่ึงของการทองเท่ียวมาเลเซียใน

ตลาดยุโรป Mr. Jean Todt อดีตผูบริหารระดับสูงของ Scuderia Ferrari ซึ่งเปนผูท่ีมีเกียรติประวัติท่ี

นาช่ืนชมและเปนท่ีนับถือของคนในแวดวงผูผลิตรถยนตในยุโรป เปนตน 

 

การทองเท่ียวมาเลเซีย แตงต้ัง Jean Todt   เปน “ทตูทองเทีย่ว” สงเสรมิการทองเที่ยว

มาเลเซียในตลาดยุโรป 

 

 

Jean Todt Is Tourism Malaysia's Ambassador 

KUALA LUMPUR, May 12 (Bernama) -- Datuk Seri Jean Todt, the 

former executive director of Formula 1 Ferrari, has been chosen as Tourism 

Malaysia's ambassador for a year. 

Tourism Minister Datuk Seri Dr Ng Yen Yen told reporters that the 

appointment letter would he handed over to Todt in Paris, after an "An 

Evening With the Honourable Minister of Tourism", here, tonight. 

Asked why Todt was chosen as the agency's ambassador, Dr Ng said: 

"Because Jean Todt is well known internationally. He believes in Malaysia. 

He has a wide network of friends." 

Dr Ng said Todt, who was also the fiance of Ipoh-born international actress 

Datuk Michelle Yeoh, applied to join the Malaysia My Second Home 

(MM2H) programmer and received the approval letter last month. 

On her visit to Europe, Dr Ng said besides Paris, her delegation would also 

be in Amsterdam and London to promote the MM2H programmer 

Source: www.bernama.com  

May 13, 2009 
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 D : Differentiation – ความแตกตาง – Celeb ตองเปนผูท่ีมีความแตกตางจากคนธรรมดา เปน
คนพิเศษ ซึ่งอันน้ีเปนคุณสมบัติพื้นฐานหรือเปนทาบังคับของ Celeb เลยทีเดียว มิฉะน้ันคงจะดึงดูดความ

สนใจของกลุมเปาหมายไมไดอยางแนนอน อาทิ  Hello Kitty ทูตทองเท่ียวของญ่ีปุน เปนตัวอยางท่ีดีมาก 

ของความพิเศษท่ีเปนเอกลักษณท่ี “ไมมีใครเหมือนและไมเหมือนใคร” เปนตน 

 จากตัวอยางท่ียกมาท้ังหมดขางตนน้ัน เปนการใช Celebrity Endorsement ของ องคกรสงเสริม

การทองเท่ียว สําหรับสงเสริมการทองเที่ยวตลาดตางประเทศ ผูเขียนจึงจะขอยกตัวอยางเพิ่มเติม 

เพื่อใหทานผูอานไดเห็นวา องคกรสงเสริมการทองเที่ยว ประเทศตางๆ มีการใช Celebrity Endorsement 

สําหรับสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศตนเชนกัน อาทิ 

 

การทองเทีย่วอินเดีย แตงต้ัง Aamir Khan นักแสดงช่ือดัง เปน “ทูตทองเที่ยว” สงเสริมการ

ทองเท่ียวภายในอนิเดีย เนนสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและการเปน

เจาบานทีด่ ี

 

Aamir Khan To Be Brand Ambassador For Incredible India 

Campaign 

The tourism ministry has appointed Bollywood actor Aamir Khan as the 

brand ambassador for its Incredible India campaign. As a brand ambassador, 

Aamir Khan will generate awareness among the people to preserve India's 

rich cultural heritage. He is also supposed to teach the Indian people on 

how to behave with the foreign tourist. 

The actor has already completed the work of shooting two TV commercials 

as part of the ministry's Social Awareness Campaign. Aamir featured 

commercials will be aired from today (January 21). Print advertisements 

and poster will also be released on the same day.    

Speaking about the new brand ambassador, Tourism Secretary Sujit 

Banerjee said that Aamir will make the people aware of their bad habits 

such spilling of garbage and scrawling of graffiti at tourist sites. He will also 

instruct the masses to develop amicable behavior towards tourists. 

The two commercials launched Tuesday (January 20) were scripted by 

noted lyricist Prasoon Joshi while Rakeysh Om Prakash Mehra did the 

direction part. In order to generate tourism awareness among the people, 

the ministry also launched a website www.atithi.org. 

Source: www.india-server.com

01-21-2009 
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การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เลือก เบิรด – ธงไชย แมคอนิไตย ซุปเปอรสตาร เปนพรีเซ็น
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สรุปสาระการประชุมสัมมนา การทองเที่ยวในเศรษฐกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
 “The Travel and Tourism in the Green Economy” 

ระหวางวันที่ 14-15 กันยายน 2552 
ณ เมืองโกเธนเบิรก ประเทศสวีเดน 

 
                                                                         

วัชรี  ชรูักษา1 
 
 การประชุมสัมมนา การทองเที่ยวในเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม The Travel and Tourism 
in the Green Economy จัดขึ้นที่เมืองโกเธนเบิรก ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2552 
เปนการจัดรวมกันระหวาง The World Tourism Organisation (UNWTO), the European Travel 
Commission (ETC) and VisitSweden สนับสนุนโดย the United Nations Environment Programme 
(UNEP) and the Swedish Government การจัดประชุมสัมมนาครั้งน้ีเปนสวนสนับสนุนการประชมุเรือ่ง
ภาวะโลกรอนกับการทองเที่ยว ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนด และเปนการประชุมสัมมนา
ตามกรอบความรวมมือในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (the UN Conference 
of the Parties [COP 5] of the United Nations Framework on Climate Change [UNFCCC] ซึง่กาํหนดจัด
ขึ้นในระหวางวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 
  
ประเด็นสําคัญของการประชุมสัมมนา ประกอบดวย 

1. จาก Agenda 21 สูการประชุมที่เมืองโคเปนเฮเกน – การประกาศปฏิญญาที่เมืองดาวอส
และการตกผลกึขอตกลงการรณรงคที่เมืองโคเปนเฮเกน นํามาสูแนวทางการปฏิบัติใน
ระดับนานาชาติ 

2. การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและกิจกรรมในหวงโซของการผลิตทางการ
ทองเที่ยวในบริบทของเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมโลก 

3. การพัฒนาจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในกรอบการทํางานของ
การตลาดการทองเที่ยวโลกที่มีการรับรองทางส่ิงแวดลอม 

4. การทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางเครือขายองคความรูและเทคโนโลยีการ
ส่ือสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

5. องคการการทองเที่ยวแหงชาติควรติดตามแนวนโยบาย การดาํเนนิการของกลุมประเทศ
ยุโรปและของโลก และกระบวนการสรางเครือขาย 
 

 

                                                
1 หัวหนางานฝกอบรม กองเผยแพรความรูดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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รายงานจากผูเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือสนับสนนุการเตรียมการจัดประชุมที่โคเปนเฮเกน 
 
 การประชุมสัมมนาการทองเที่ยวในเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมที่โกเธนเบิรกจัดขึ้นเพื่อ
ตอสูกับสภาวะที่ซับซอนของโลกที่เกิดวิกฤตการทั้งทางส่ิงแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ ที่กําลังเกิด
ผลกระทบที่กอใหเกิดการทําลายชีวิตผูคนที่ยากจนที่สุดจํานวนนับลานคนบนโลก ขณะเดียวกันก็
สรางผลกระทบตอบทบาทของประเทศที่ร่ํารวยกวา การประชุมสัมมนาไดเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียทางการทองเที่ยวมีสวนสนับสนุนขอตกลงโคเปนเฮเกนของสหประชาชาติดานการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ที่กําลังจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมน้ี กระบวนการของการจัด
ประชุมสัมมนามีเปาหมายที่จะสรางความเห็นรวมกันในขอเจรจาในดานความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อติดตามผลการปฏิบัติในชวงระยะแรกของสนธิสัญญาเกียวโตแหง
สหประชาชาต ิซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการภายในป 2012 รายงานน้ีมีเปาหมายที่จะถายทอดขอสรุปและ

ความเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ทางการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มาประชุมสัมมนารวมกันเปนจํานวน
ม า ก ที่ โ ก เ ธ น เ บิ ร ก  ข อ ต ก ล ง ที่
โคเปนเฮเกนจะสรางกรอบการทํางาน
ระดับโลกที่จะเปนขอบังคับในการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช
พลังงานทีส่รางผลกระทบโดยตรงตอผู
มีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว การ
เจรจาที่ครอบคลุม มีประสิทธิผลและมี
ความเทาเทียมกันที่โคเปนเฮเกนสามารถ
ที่ จ ะ เ ริ่ มอย าง ก าวกร ะ โดด ในก าร

เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว การเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนาที่ฟนคืนสูสภาพเดิมของภูมิอากาศ และการชวยใหเกิดการปรับตวัตอผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
 
จาก Agenda 21 สูการประชุมท่ีเมืองโคเปนเฮเกน  
การประกาศปฏิญญาที่เมืองดาวอสและการตกผลึกขอตกลงการรณรงคที่เมือโคเปนเฮเกน 
 การทบทวน The UN Millenium Goals and the World Summit on Sustainable Development’s 
Plan of Implementation และกรอบการทํางานระยะเวลา 10 ปของโปรแกรมการผลิตและการบริโภค
อยางยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production [SCP] และยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน
แหงกลุมประเทศยุโรป ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการนานาชาติในระดับยุโรป ผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ทบทวนถึงการสนองตอบของ Agenda 21 ตอทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปนปญหา นับเปนการทํางานเพื่อตอบสนองประเด็นดังกลาวซ่ึงไดจัดทํา
ขอแนะนําสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนของภาคการทองเที่ยว  
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  ในสวนของผูเช่ียวชาญภายใตการนําของ UNEP สหประชาชาติไดเริ่มดําเนินการ a Green 
Economy Initiative (GEI) เปนการริเริ่มทางดานเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือ
ฟนฟูเศรษฐกิจโลกและกระตุนการจางงาน ขณะเดียวกันก็เรงใหเกิดการตอสูกับสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง ส่ิงแวดลอมที่เส่ือมโทรมและความยากจน ปฏิญญาดาวอส UNWTO การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการทองเที่ยวและ “the Roadmap for Recovery” ไดรับการพัฒนาเพื่อที่จะชวยให
องคกรตางๆเขามามีสวนรวมในการสรางเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม the green economy  
รวมถึงการดําเนินการในยุโรป the Global Green New Deal / the Seal the Deal Campaign [Cool 
Planet 2009 in Europe] และการริเริ่มเพื่อส่ิงแวดลอมอื่นๆ  เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของภาค
การทองเที่ยวในยุโรปและในหลายประเทศกําลังพัฒนา the GEI จะมีบทพิเศษในรายงานที่จะประเมิน
การลงทุนอยางไรในการแกไขปญหาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่จะเปนสวนชวยใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงไปสูเศรษฐกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมในระดับชาติและระดับโลก 
 

 การดําเนินการเหลานี้ทําใหเกิด
แนวทางนโยบาย ช้ันแนวหนา แล ะ
ขอแนะ นําในการจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ดังนั้น รายงานการประชุม น้ียังคง
รับรองและย้ําถอยคําหรือสารดาวอส
และขอใหผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการ
ทอง เที่ ยว เปนสวนชวยให เกิดการ
ปรับตัวและมีมาตรการการบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ี 
 

- การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมการขนสงและที่พัก 
- การใชเทคโนโลยีที่มีอยูและเทคโนโลยใีหมๆเพื่อที่จะปรบัปรุงการใชพลงังานอยาง

มีประสิทธิภาพ 
- สรางความมั่นคงทรัพยากรทางการเงินเพื่อที่จะชวยภูมิภาคและประเทศที่

ยากจน 
- การปรับตัวของภาคธุรกิจการทองเที่ยวและประเทศทองเที่ยวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมเปนตัวขับเคลื่อนที่จะนําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน รายงานน้ีเตือนผูมีสวนไดสวนเสียในภาคการทองเที่ยวที่จะบริหารจัดการ
ตามขั้นตอนโดยทันที เพื่อที่จะตระหนักถึงมาตรการทั้งสี่ขอภายในวาระของการพฒันาการทองเทีย่ว
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อยางยั่งยืนอยางกวางขวาง ในสวนของผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวในยุโรป ไดยอมรับวา
สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกกําลังพัฒนาโปรแกรมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน มี
ตัวอยางในหลายประเทศและภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม เมื่อไดรับการ
เพิ่มเติมใหเปนการริเริ่มของสหประชาชาติ ทําใหสามารถที่จะขยายผลจากระดบัโลกสูระดับทองถ่ินใน
การดําเนินกิจกรรมหวงโซการผลติทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม
ของโลก 
 
 ที่ประชุมสัมมนาตอบรับขั้นตอนของผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทองเที่ยวกาวสู
เศรษฐกิจที่ปลอยคารบอนไดออกไซดต่ําภายใตการปรับตัวและการบรรเทาการปลอยกาซ 
คารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกที่ถายทอดโดยรายงานของ The WTTC “Leading the 
Challenge on Climate Change” 
รายงานน้ีระบุวามีเปาหมายจะลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
รอยละ 50 ภายในป 2035 และ
เปาหมายร ะยะ ส้ันรอยละ  30 
ภายในป 2020 ขณะเดียวกันก็
ยอมรับวาผูมีสวนไดสวนเสียใน
หวงโซอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอง
พัฒนาใหเกิด  Carbon neutral 
ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับหรือ
ความสมัครใจที่ เหมาะสม และมี
มาตรการสนับสนุนที่จริงจัง ที่
ประชุมสัมมนาสนับสนุนความเห็นที่วา หากมีคาใชจายจํานวนมากของรัฐและมีการจัดเก็บภาษีเพื่อ
ตอบสนองตอวิกฤตการปจจุบัน ภาคการทองเที่ยวควรจะมีสวนรวมในเชิงกลยุทธและการวางแผน
เพื่อการจัดหากองทุนฟนฟูเพื่อใหเกิดการพัฒนาและการเติบโตอยางยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจที่
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมไดกําหนดวิสัยทศันสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทกุภาคสวนที่จะพิจารณาปญหาที่
เผชิญ และมีสวนชวยโดยการปฏิบัติการที่เหมาะสมและทํางานรวมกันอยางบูรณาการเพื่อเริ่มแกไข
ปญหา เศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมของโลกเปนหนทางที่จะนําไปสูความยั่งยืนสําหรับทุกภาค
สวน ภาคการทองเที่ยวเปนสวนชวยสําคัญทีนํ่าไปสูเศรษฐกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการ
ฟนฟูเศรษฐกิจและชวยประเทศที่ยากจนกวา เพื่อบรรลุเปาหมาย the Millennium Development Goals 
(MDGS) นอกจากน้ี ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวก็สามารถเขารวมในการพฒันาเศรษฐกจิที่
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดการปรับปรุงเพื่อนําไปสูความยั่งยืน ไดแก ภาคการเกษตร ภาค
พลังงาน ภาคคมนาคมและภาคการกอสราง 
 
 จากการถกเถียงกันในการประชุมสัมมนาน้ีไดมองเห็นวาหวงโซการผลิตทางการทองเที่ยวที่
จําเปนในเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมที่นาจะบรรลุเปาหมายเชิงนโยบายไดคือ ภาคการเดินทาง
ทองเที่ยวทางอากาศและทางรถไฟและภาคที่พักแรม ไดมีการริเริ่มดําเนินการดานการขนสงเพือ่ทีจ่ะ
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ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในการเดินทางทางอากาศและการปรับปรุงเครือขายการเดินทางโดย
รถไฟ เหมือนกับโครงการใหมของ The UNWTO’s Hotel Energy Solutions ที่ผูมีสวนไดสวนเสียในภาค
ที่พักขับเคลื่อนไปสูความยั่งยืน UNEP ไดผลิตเอกสาร “Sowing the Seeds of Change, Integrating 
environmental practices in small and medium hotels” ที่ประชุมสัมมนายินดีที่จะใหความรวมมือกับ
โครงการใหมๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นตามรายงานของ UNWTO/UNEP Report on the tourism sector in 
the green economy และการพัฒนาภาคธุรกิจของสหภาพยุโรปในเรื่องตัวชี้วัดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 
 
จุดหมายปลายทางท่ียั่งยืนในตลาดการทองเที่ยวที่รับรองดานส่ิงแวดลอม 
 การประชุมสัมมนาน้ีไดถกเถียงกันถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนของจุดหมายปลายทางทางการ
ทองเที่ยว และไดระบุการสรางเกราะปองกันเพื่อใหจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวเกิดความ
ยั่งยืนมี 4 ประเด็นดังน้ี 

 
1. การลดการปลอยกาซคารบอน

ไดออกไซด 
2. การจัดการของเสีย 
3. การจัดการนํ้าอยางยั่งยืน 
4. การอนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพ บูรณาการรวมกับ
การจัดการการใชประโยชนทีด่นิ  

 
 ทั้งน้ี ทั้ง 4 ประเด็นจะตองเปนสวนสําคัญของการวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อที่จะ
ปรับปรุงจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวใหยั่งยืนภายใตการนําของภาครัฐในระดับทองถิ่น 
ระดับภูมิภาคและระดับชาต ิ 
 
 การคํานึงถึงส่ิงแวดลอมไมควรที่จะนํามาใชเปนเพียงการรณรงคทางการตลาด แตตองเปน
ความพยายามอยางจริงจังที่จะเปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งดานส่ิงแวดลอม
และสังคม การสัมมนาไดรับรองความพยายามที่จะพัฒนาเกณฑการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของโลก 
และการกอตั้งสภาความยั่งยืนทางการทองเที่ยวและเสนอแนะวาผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเทีย่ว
สนับสนุนการขับเคลื่อนน้ีไปสูการบูรณาการเกณฑการทองเที่ยวอยางยั่งยืนสําหรับภาคการ
ทองเที่ยว สิ่งน้ีจะเกิดขึ้นจริงไดหากมีการนําสินคาและบริการที่ไดรับการรับรองในระดบัภมูภิาคหรอื
ระดับชาติ เขาสูตลาดโลกที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
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การทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางเครือขายองคความรูและเทคโนโลยีการ
ส่ือสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
 การใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีการส่ือสารมีความสําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจวัน
ตอวัน ความมั่นคงและการพัฒนาดานเทคโนโลยีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเปน
ความจําเปนตอความยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาวิกฤตของคนและธรรมชาติ การลงทุน
ของโลกในโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลย ีโดยเฉพาะประเทศกําลังพฒันาและในพืน้ทีช่นบทเปนส่ิงที่
ตองทําเบ้ืองตนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ทันสมัย โครงสรางพื้นฐานน้ีควรจัดใหมีเวทีทาง
เทคโนโลยีที่เทาเทียมกันในการสรางเครือขายองคความรูระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทางการ
ทองเที่ยวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวที่ยากจนที่สุด 
 
 การนําแนวคิดเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมโลกไปปฏิบัติจะกอใหเกิดเศรษฐกิจโลกที่มี
ความรู เพื่อที่จะตระหนักถึงนโยบายและโปรแกรมขางตน ผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว
ทั้งหมดควรมีการเขาถึงเทคโนโลยีการ
ส่ือสารเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ตลอด ชีวิ ต  อัน เ ป นการปรับปรุ ง
การศึกษาและทักษะของบุคลากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่เกี่ยวกับ
การผลิตและการบริโภคที่ คํานึงถึง
ส่ิงแวดลอม องคการสง เสริมการ
ทองเที่ยวและองคการบริหารการ
ทองเที่ยวแหงชาติควรลงทุนในการ
จัดการปฐมนิ เทศและฝกอบรมให
ความรูแกเจาหนาที่ในองคกร 
 
 เครื่องมือในการสรางเครอืขายสําหรบัองคความรูดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยัง่ยนื
ไดจัดทําขึ้นโดย The European Environment Agency’s DestiNet Sustainable Tourism Information and 
Communications Portal ซึ่งเสนอตลาดการทองเที่ยวที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมที่มีการรับรองคุณภาพใน
ระดับโลกใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว การดําเนินการน้ีจะทําใหสามารถกําหนดแผนที่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
  
องคการการทองเที่ยวแหงชาติควรติดตามแนวนโยบายและการดําเนินการของกลุม
ประเทศยโุรปและของโลก รวมถึงการสรางเครือขาย 
 การริเริ่มของ UNWTO รวมกับ UNEP ดําเนินการในเรื่องเศรษฐกจิทีคํ่านึงถงึส่ิงแวดลอม ใน
นามของภาคการทองเที่ยว องคกรบริหารแหงชาติ และหนวยงานนานาชาติอื่นๆ ควรไดรับการ
ผลักดันที่จะพัฒนาใหมีหลักการมากขึ้นระหวางหนวยงานดานสิ่งแวดลอมและดานเศรษฐกิจ 
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงชาติและองคการบริหารการทองเที่ยวแหงชาติจําเปนที่จะตอง
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ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับชาติเพื่อที่จะประสานใหเกิดการปฏิบัติใน
ประเด็นสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในทางกลับกัน หนวยงานตางๆ สามารถสนับสนุนโครงการ
ที่ริเริ่มใหมดานส่ิงแวดลอมและดานเศรษฐกิจของภาคการทองเที่ยวที่เหมาะสม ดังน้ัน การสัมมนา
แนะนําวาควรนํารายงานการประชุมสัมมนาเสนอถึงผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในระดบัชาตแิละซ่ึง
เปนผูที่นาจะสนใจในการพัฒนาแนวทางความรวมมือน้ี 
 
 ธรรมาภิบาลของภาคการทองเที่ยวมีความสําคัญตอกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
ผูบริหารของภาครัฐและภาคเอกชนควรจะไดรับการสนับสนุนใหเรียนรูและปรับระบบคณุคาของการ
พัฒนาอยางยั่งยืนเชนที่กลาวไวใน the UNWTO Global Code of Ethics และ the EU’s Better Regulation 
และ Impact Assessment procedures นอกจากน้ี ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคมทั้งของ

ผูบริโภคและบริษัทตองไดรับการสนับสนุนผาน
หวงโซการผลิตทางการทองเที่ยวจะดวยวิธีตาม
ความสมัครใจหรือตามระเบียบขอบังคับ 
 
 รายงานฉบับน้ีสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวนใชกระบวนการบูรณาการที่มีอยู
เพื่อที่จะทํางานดวยกันอยางใกลชิด เพื่อที่จะสราง
วิ สัยทัศนรวมกันของ เศรษฐกิจที่ คํ านึงถึง
ส่ิงแวดลอมโลกรวมกับกระบวนการของ  the 
UNFCCC ทั้ งก อนและหลังการปร ะ ชุมที่
โคเปนเฮเกน ผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว
สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาในการจัดทํา
แผนงานและโครงการสําหรับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของภาคการทองเที่ยว 
 
 สรุปไดวา UNWTO, ETC และหนวยงาน

หุนสวน หนวยงานเครือขายพันธมิตรไดเชิญชวนองคการการทองเที่ยวในภูมิภาคยุโรปสนับสนุน
นโยบายขางตนและติดตามโปรแกรมเหลาน้ี เพื่อที่จะเปนสวนชวยนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจที่
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมโลก รายงานการสัมมนาที่โกเธนเบิรกน้ีขอสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ทางการทองเที่ยวทุกภาคสวนไดใชโอกาสที่มีอยูในการเปนสวนชวยเสนอขอมูลตอการพดูคยุหารอืที่
โคเปนเฮเกน the Seal the Deal campaign and the EU’s Road to Copenhagen initiative 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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รายช่ือเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ 
http://www.etc-corporate.org 
http://www.un.org/events/wssd/ 
http://www.unep.org/greeneconomy/ 
http://www.sealthedeal2009.org/ 
http://www.coolplanet2009.org/ 
http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/climate_change=final.pdf/  
http://www.hotelenergysolutions.net/  
http://www.sustainabletourismcriteria.org/ 
http://destinet.ew.eea.europa.eu/ 
http://www.world-tourism.org/code_ethics/eng.html/  
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm/  
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm/ 
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุม PATA Board of Directors Meeting 

ระหวางวันท่ี 23-27 กันยายน 2552 ณ เมืองหางโจว  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
โศรยา  หอมช่ืน

1
 

 
  ในการเขารวมงานประชุมของสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเอเชียแปซิฟก (PATA) ระหวาง

วันที่ 23-27 กันยายน 2552 ที่ผานมาน้ี ททท.ไดจัดแถลงขาวเก่ียวกับโครงการใหม ๆ แก

สื่อมวลชนตางประเทศและสมาชิกของสมาคมฯ ในวันที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ 

World Trade Centre Zhejiang Hall 3 โดยนายสันติ ชุดินธรา ผูอํานวยการกองตลาดอเมริกา และ  
ร.ต.ชัยวัฒน เจริญสุข ผูอํานวยการสํานักงาน ททท. เซี่ยงไฮ รวมกันใหขอมูล มีสื่อมวลชนเขารับฟง
การแถลงขาวประมาณ 40 คน สวนใหญเปนสื่อมวลชนทองถ่ิน สาระสําคัญในการนําเสนอไดแก 

สถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทยในเชิงสถิติ จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขาประเทศ

ไทยในชวงที่ผานมา, กลยุทธการสงเสริมการทองเที่ยวในชวงวิกฤตโดยการยกเวนคาธรรมเนียม

การตรวจลงตราเขาประเทศไทย ซึ่งจะมีผลไปถึงเดือน

มีนาคม ป 2553 และการแนะนําสินคาบริการ ทางการ

ทองเที่ยวรวมทั้งโครงการใหม ๆ ที่จะเกิดข้ึน เชน “72 

Hours in Thailand”, การตอกย้ําโครงการ Amazing Thailand 

Amazing Value, การเปดตัวโครงการ The Ultimate Thailand 

Travellers, การทองเที่ยวชุมชน (Community-Based 

Tourism), รายการนําเที่ยวสําหรับผูโดยสารที่รอเปลี่ยน

เคร่ืองบิน (Tour Programme for transfer passenger), ความ

คืบหนาในการเปดใหบริการ Airport Link, โครงการ

กอสรางศูนยประชุมนานาชาติที่เชียงใหม เปนตน 

 ประเทศอื่น ๆ ที่จัดแถลงขาวในวันเดียวกันน้ี ไดแก 

เนปาล ซึ่งนําเสนอแบรนด Naturally Nepal, Once is not enough และประชาสัมพันธปทองเที่ยวเนปาล 

2554 (Namaste Nepal Tourism Year 2011) ซึ่งเปนโครงการตอเน่ือง 3 ป เพื่อสรางการรับรู

เก่ียวกับประเทศเนปาลในระดับนานาชาติ ทั้งในดานศิลปะ วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การประกอบธุรกิจการทองเที่ยวของผูมีสวนเก่ียวของ (stakeholders) ผาน E-marketing  และประเทศ

อินเดีย มีการนําเสนอปทองเที่ยวอินเดีย (Visit India Year 2009) รวมทั้งแถลงถึงความสําเร็จของ

แคมเปญ Incredible India! ของกระทรวงการทองเที่ยวประเทศอินเดีย ซึ่งไดรวมมือกับภาคเอกชนใน

การดําเนินการ รวมทั้งในดานการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเฉพาะกลุม เชน 

Medical, Wellness และ MICE Tourism ตลอดจนผลสําเร็จที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ในหลาย

                                                 
1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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ดาน ทั้ง PATA Gold Awards 2009 ถึง 2 รางวัล, Grand Prix Award ในงานเทศกาลภาพยนตรที่ 

Plock และรางวัล Das Golden Stadttor ในงาน ITB 2009 ในดานภาพยนตรโฆษณาชุด “Nirvana” และ

รางวัล New Frontier Award จากงาน Arabian Travel Mart 2009 นอกจากน้ี การรถไฟของประเทศ

อินเดียยังไดมานําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวจาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจาโดยเดินทางไปยัง

เมืองตาง ๆ ในพุทธประวัติใชระยะเวลา 8 วัน ซึ่งขณะน้ีเปดใหบริการแลว เสนทางทองเที่ยว ไดแก  

เดลี-พุทธคยา-นาลันฑา-ราชคฤห-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี-สาวัตถี-อักรา-เดลี 

 สําหรับการประชุมในวันที่ 25 กันยายน 2552 เปนการประชุมที่จํากัดเฉพาะคณะ

กรรมการบริหารสมาคม ผูแทน ททท. ไมสามารถเขาประชุมไดเน่ืองจากไมไดอยูในคณะกรรมการ

บริหาร แตฝายผูจัดงานไดจัด

ทัศนศึกษาใหแก ผูที่ ไม ได เขา

ประชุมเดินทางไปลองเรือเยี่ยม

ชม XiXi Wetland National Park 

ซึ่ ง อ ยู ไ ม ไ ก ล จ ากตั ว เ มื อ ง    

หางโจว เปนอุทยานแหงชาติ

ประเภทพื้นที่ ชุมนํ้าเปนแหลง

ปลูกพลับและมีนกนํ้ารวมทั้ง

สัตวอื่น ๆ อาศัยอยู อีกทั้งยังมี

บานเรือนแบบโบราณที่ยังเก็บ

รักษาไวเปนแหลงทองเที่ยว แต

เน่ืองจากมีเวลาจํากัดทางผูจัด

จึงมิ ไดจัดให เดินชมหมูบ าน

ดังกลาว  

 การประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2552 เร่ิมตนดวยการประชุมวาระพิเศษเพื่อลงมติในการ

ปรับปรุงแกไขธรรมนูญของสมาคมพาตา จากน้ัน เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานของสมาคม

พาตาในแตละภูมิภาคของโลก  (Regional Outlook Presentations) ในชวง 5 เดือนที่ผานมา สวนการ

ประชุม  Strategic Intelligence Advisory Committee ในชวงบาย Mr. Kris Lim จาก Strategic Intelligence 

Centre ของ PATA เปนประธานและนําเสนอขอมูลตางๆที่ทางสมาคมไดดําเนินงาน และการรายงาน

สถานการณทองเที่ยวทั่วโลกและภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยในป 2009 หลายประเทศมีการ 

หดตัวของ GDP แตก็ยังมีบางประเทศที่ GDP มีการเติบโต เชน จีน อินเดีย เวียดนาม บางประเทศใน

ตะวันออกกลาง และบางประเทศในแอฟริกา  สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวมีอัตราการเติบโตในแดนลบ

ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2008 และติดลบมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2009 โดยในชวงแรกที่

นักทองเที่ยวลดลงเปนเพราะปญหาเศรษฐกิจตกต่ําที่เร่ิมตนในสหรัฐอเมริกา แตหลังจากเดือน

เมษายน 2009 ที่มีการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนบวกเล็กนอยก็เกิด

การระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลงอยางฮวบฮาบอีก  
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จํานวนนักทองเที่ยวขาเขาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในภาพรวมลดลงประมาณ 6.6% โดย

ไดรับผลจากการลดลงของนักทองเที่ยวขาเขาของ ฮาวาย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และกวม แต

ประเทศอินเดียมีอัตราการเติบโตที่ติดลบนอยลงและเร่ิมเขาสูแดนบวกในเดือนมิถุนายน และ

กรกฎาคม 2009  สําหรับประเทศที่มีการเติบโตของนักทองเที่ยวขาเขาโดยเฉลี่ยเปนบวกเกินกวา 

10 % ไดแก ไตหวัน ซึ่งไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากนัก และยังมีการเปดเที่ยวบินของ

สายการบินจีนในเสนทางระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน กับไตหวันเปนเที่ยวบินประจําเพื่อขนสง

ผูโดยสาร ถึง 9 สายการบิน ตั้งแตเดือนสิงหาคม รวมทั้งสิ้น 135 เที่ยวตอสัปดาห และเที่ยวบิน 

Cargo 14 เที่ยวตอสัปดาห  และสายการบินพาณิชยของไตหวันบินสูสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 สาย 

มีเที่ยวบิน 134 เที่ยวตอสัปดาห เที่ยวบิน Cargo 9 เที่ยวตอสัปดาห นอกจากน้ีจะมีเสนทางขนสง

ผูโดยสารทางเรือระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับไตหวันอีกดวย ทั้งน้ี นักทองเที่ยวจีนจะเดิน

ทางเขาไตหวันไดวันละ 3,000 คน และจะมีการปรับปรุงสนามบินในไตหวันใหสามารถรองรับ

ผูโดยสารไดมากข้ึน    อน่ึงการเปดเที่ยวบินระหวางจีนกับไตหวันทําใหความสําคัญของฮองกงลดลง

เน่ืองจากนักทองเที่ยวไตหวันไมจําเปนตองเดินทางเขาฮองกงกอนเพื่อเดินทางสูจีน ฮองกงจึงไดออก

ระเบียบใหมใหนักทองเที่ยวจากจีนเดินทางไปไตหวันสามารถแวะพักที่ฮองกง หรือ มาเกาได เกาหลี

ใตก็มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยในแดนบวกเน่ืองจากคาเงินวอนที่ลดลงทําใหนักทองเที่ยวญ่ีปุนเดิน

ทางเขาสูเกาหลีใตมากข้ึน 

 สําหรับสถานการณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งเปน Value for money และ low cost 

destination สวนใหญมีการเติบโตติดลบ แต PATA คาดวาจะเร่ิมเปนบวกในเดือนสิงหาคม ประเทศที่

ไมไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการระบาดของไขหวัด 2009 โดยยังมีอัตราการเติบโตของ

นักทองเที่ยวเปนบวก ไดแก อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทั้งน้ี มาเลเซียไดประโยชนจากปญหาการเมือง

ในประเทศไทย สวนไทย สิงคโปร และเวียดนาม นักทองเที่ยวลดลงถึงกวา 10 % ในชวง 7 เดือนที่

ผานมา 

 สําหรับผลกระทบจากไขหวัด 2009 ในเอเชียแปซิฟก ทําใหนักทองเที่ยวขาเขาในภูมิภาค  

ตางๆ ในเอเชียแปซิฟกมีแนวโนมลดลง โดยภูมิภาคอเมริกาลดลง 8% เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดลง 5 % เอเชียตะวันออกเฉียงใตลดลง 6 % เอเชียใตลดลง 8 % แปซิฟกลดลง 7 % ในภาพรวม

ทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟกลดลง 6 % 

 ส วนสถานการณ

ดานการบินพบวาสายการ

บินประเภทพรีเมียมเกิดการ

ลดจํ านวนลงทั้ ง จํ านวน

เ ที่ ย ว บิ น แ ล ะ จํ า น ว น

ผู โดยสาร  ในขณะที่  Load 

factor เพิ่มข้ึนเปนประวัติ 

การณ สําหรับจํานวนที่น่ัง

บนเค ร่ืองบินจากยุ โรปสู
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เอเชียแปซิฟกในปน้ีลดลงจากปกอนในชวงไตรมาส 2 แตคาดวาจะกลับเพิ่มข้ึนมาในเดือนสิงหาคม  

สําหรับจํานวนที่น่ังบนเคร่ืองบินจากอเมริกาเหนือสูเอเชียแปซิฟกก็ลดลงทั้งไตรมาสแรกและไตรมาส

สองโดยลดลงอยางมากในไตรมาสที่สอง   แตสายการบินในตะวันออกกลางยังคงมีการขยายตัวโดย

มีการเปดเที่ยวบินดวยเคร่ืองบิน A 380 จากดูไบสูกรุงเทพฯตั้งแตเดือนมิถุนายนที่ผานมา   สําหรับ

สายการบินตนทุนต่ํามีการเติบโตที่ดีทั้งจํานวนเที่ยวบินและจํานวนผูโดยสาร โดยสายการบิน      

แอรเอเชียมีการเปดเสนทางบินใหมทุกเดือน และคาดวาสายการบินตนทุนต่ําจะยังเติบโตไดดีตอไป

โดยจะมีเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางใหมๆ เพิ่มข้ึน  

 สําหรับการคาดการณ

ใ น อ น า ค ต  อ ง ค ก า ร ก า ร

ท อ ง เ ที่ ย ว โ ล ก ค า ด ว า

นักทองเที่ยวทั่ว โลกจะลดลง    
6% อั น ป น ผ ล จ า ก ไ ข ห วั ด 

2009 แตจะมีการขยายภาค

การเดินเ รือสําราญในเอเ ชีย

ตะวันออกเฉียงใต    สําหรับ

ภ า ค ก า ร บิ น จ ะ ต อ ง มี ก า ร

คํานึงถึงเร่ืองผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลกมากข้ึน และอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวโดยรวมก็จะมุงกาวไปสูการทองเที่ยวที่สรางคารบอนไดออกไซดในปริมาณต่ํา (Towards A 

Low Carbon Travel & Tourism Sector)   และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (sustainable tourism) 

 นอกจากน้ี ผูแทนของสมาคมพาตาไดแนะนําสิ่งพิมพเชิงวิชาการที่ทางสมาคมไดผลิตข้ึนใหม

ในปน้ี ไดแก Tourism Forecast 2009-2011 , China  Outbound Tourism 2009 , India Outbound 

Tourism 2009  และจะมีการออก Annual Tourism Monitor ในเร็วๆน้ี  สวน Press Release ของทาง

สมาคมไดออกเปนรายเดือน มีสามภาษาคือ ไทย อังกฤษ และจีน โดยเดือนลาสุดที่จะออกคือฉบับ

เดือน กรกฎาคม และสมาคมไดมีการทํา webinar เปนภาษาอังกฤษ และจีน สําหรับแผนการตอไปของ 

Strategic Intelligence Centre จะพยายามเพิ่มขอมูลในดานการบิน และดานโรงแรม  รวมทั้งจะพัฒนา 

Dashboard ของพาตาเปน PATA Composite Index และ Confidence Index     ชวงทายมีการนําเสนอ

ความเห็นของผูเขารวมการประชุมในประเด็นการนําเสนอขาวสารเก่ียวกับการแพรระบาดของโรค

ไขหวัด  2009 ซึ่ง PATA ควรมีบทบาทในการดูแลการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในเร่ืองน้ีไมให

เสนอขาวเกินจริง เพราะในความเปนจริงมีคนเสียชีวิตเพราะโรคอ่ืนๆ จํานวนมากแตไมเปนขาว ทั้งน้ี

ผูแทนสมาคมช้ีแจงวาไมสามารถทําได  อีกประเด็นที่มีการหารือกันคือผลกระทบของการเก็บ 

Departure tax ของอังกฤษซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเน่ืองจาก

นักทองเที่ยวอังกฤษเปนนักทองเที่ยวจากยุโรปที่เดินทางเขามาในภูมิภาคน้ีมากที่สุด    

ผูแทนสมาคมพาตาแจงวา จากการปลี่ยนแปลงโครงสรางของสมาคมพาตาในการประชุม 

Board of Directors คร้ังน้ี จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการกลุมยอยตางๆ โดย Strategic 
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Intelligence Advisory Committee จะไปแทรกอยูในคณะกรรมการชุดอื่น ๆ และการประชุมคร้ังน้ีอาจ

เปนคร้ังสุดทายในนามของ Strategic Intelligence Advisory Committee สําหรับการประชุม PATA 

Board of Directors คร้ังตอไปจะจัดข้ึนที่เมือง กูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียในเดือนเมษายน 

2010 

 สําหรับการประชุมในวันที่ 27 กันยายน 2009 มีการประชุม PATA Government Destination 

Committee โดยในการประชุมมีการนําเสนอขอมูลโดย Dr. Cesar Castaneda, Director  of Operations, 

World Centre of Excellence for Destinations(CED) ซึ่งเปนการแนะนําองคกรและบริการที่ทางศูนยรับ

เปนที่ปรึกษาทําการวิจัยใหแกแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ไมวาจะเปนแหลงทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 

แหลงทองเที่ยวในเมือง ในชนบท แหลงทองเที่ยวประเภทภูเขา  ประเภททะเล ในการทําการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสินคาบริการและการดําเนินการ

ทางการตลาด การกําหนดตําแหนง

ทางการตลาดและการสรางแบรนดของ

แหลงทองเที่ยว ฯลฯ โดยมีหลักการใช

System of Measures for Excellence in 

Destinations (SMED) หลังจากกอตั้งมา 

1 ปมีสมาชิกเขามารับบริการแลว 9 

แหลง ระยะเวลาในการทําการศึกษาใน

แตละแหง 6 เดือน คาใชจายประมาณ 

45,000 – 80,000 เหรียญสหรัฐ 

เมื่อรายงานผลการศึกษาสําเ ร็จจะ

เผยแพรตอสาธารณะหรือไมเพียงใด

เปนสิทธ์ิที่ เจาของแหลงทองเที่ยวจะ

พิจารณา องคกรน้ีมีสํานักงานตั้งอยูที่ 

รัฐควีเบค ประเทศแคนาดา ไดรับการยอมรับจากองคการการทองเที่ยวโลก ขอมูลเพิ่มเติมสามารถ

ดาวนโหลดจากเว็บไซต www.ced.travel 

จากน้ันเปนการนําเสนอของ Ms. Claudia Brozel จาก Atmosfair ซึ่งเปนบริษัทที่ไมหวังผลกําไร

ตั้งอยูในประเทศเยอรมนี ลักษณะการดําเนินงานเหมือนองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ดําเนินการดาน 

Carbon Offsetting  คือการนําเงินบริจาคเพื่อชดเชยการปลอยคารบอนไดออกไซดไปดําเนินโครงการที่

ตอบสนองตอกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism-CDM) ตามแนวทางของ

องคการสหประชาชาติ โดยมีโครงการดานการพัฒนาพลังงานสะอาด ในประเทศตางๆ เชน อินเดีย

(โครงการพลังงานแสงอาทิตย)   จีน(โครงการพลังงานจากนํ้า)  และประเทศไทย (โครงการพัฒนา 

Bio-gas จากนํ้าทิ้ง ที่จังหวัดชุมพร)   

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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รายงานสรุปการสัมมนา JATA World Tourism Congress 2009 
ระหวางวันท่ี 17-19 กันยายน 2552 

ณ Conference Tower, Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
 

นงลักษณ  อยูเย็นด1ี  
พิจาริณี  โลชัยยะกูล2 

 
การประชุม JATA World Tourism Congress 2009 เปนสวนหน่ึงของงานสงเสริมการขาย

ดานการทองเที่ยว JATA World Tourism Congress & Travel Fair 2009 (JATAWTF 2009) ซึง่จดัขึน้
เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2003 
โดยงานสงเสริมการขายเปนการ
เปดโอกาสใหผูซ้ือและผูขายจากทั่ว
โลกเจรจาธุรกิจดานการทองเที่ยว 
รวมทั้ ง พบป ะ ผู ซื้ อ ช า วญี่ ปุ น
โ ด ย ต ร ง  ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร
ประชุมสัมมนา วัตถุประสงคหลัก
สํ า คัญปร ะก าร ห น่ึ ง คื อ  กา ร
เผยแพรความรู เกี่ยวกับตลาด
นัก ท อ ง เ ที่ ย วญี่ ปุ น  แล ะ ก า ร
นํา เสนอแนวทางความรวมมือ
ระหว างปร ะ เทศ  สํ าหรับการ
ประชุมในครั้งน้ีมีผูแทนภาครัฐและ
เอกชนดานการทอง เที่ ยวจาก
ประเทศตางๆ เขารวมการสัมมนาประมาณ 300 คน ประเด็นสําคัญของการสัมมนาครั้งน้ี สรุปได
ดังตอไปน้ี 

 
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศญี่ปุน 
 

ประเทศญี่ปุนเริ่มมีนโยบายสงเสริมใหชาวญี่ปุนเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศตั้งแตป 
1964 หรือเมื่อ 44 ปที่ผานมา เ น่ืองจากในชวงดังกลาวประเทศญี่ปุนไดเปรียบดุลการคา
ตางประเทศสูง รัฐบาลจึงไดสงเสริมใหนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ โดย
มุงหวังใหเกิดการรักษาเสถียรภาพทางดานการคาระหวางนานาประเทศไว 

                                                
1 หัวหนางานกลยุทธตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
2 พนักงานวางแผน 6 งานวิจัย กองวิจัยการตลาด  
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รัฐบาลญี่ปุนกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวแหงชาติ โดยสงเสริมการทองเที่ยว 2 
ทาง (Two-Way Tourism) คือ สงเสริมใหนักทองเที่ยวตางประเทศเดนิทางมาทองเที่ยวประเทศญีปุ่น
จํานวน 10 ลานคน ขณะเดียวกันก็สงเสริมนักทองเที่ยวญี่ปุนใหเดินทางไปทองเที่ยว ตางประเทศ
จํานวน 20 ลานคนในป 2010 โดยไดมีการจัดตั้ง Japan Tourism Agency ขึ้นในเดือนตุลาคม 2008 
เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานภายใตนโยบายดังกลาว โดยเปนความรวมมือของหนวยงานภาครัฐที่
ดูแลเกี่ยวกับที่ดิน สาธารณูปโภค การคมนาคมและการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้ง
หนวยงาน The JATA VWC 20 Million Travelers Promotion Office เพ่ือรองรับนโยบายสงเสริมให
นักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ 20 ลานคน ในป 2010 ขึน้เปนการเฉพาะ และได
มีการเผยแพร The Visit World Campaign ในป 2008 องคกรดังกลาวจดัตัง้ขึน้โดยความรวมมอืของ
หนวยงานที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว เชน Japan Tourism Agency, JATA (Japan Association of 
Travel Agents) ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว ผูประกอบการภาคพื้นดิน สายการบิน และสนามบิน เปนตน 

 
สถานการณการทองเที่ยวตางประเทศของนกัทองเที่ยวญี่ปุน  
 

ภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ  
สงผลใหอัตราการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวญี่ปุนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
นับตั้งแตป 1964 โดยในปดังกลาว มีนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศจํานวน 
130,000 คน จนกระทั่งในป 1990 มีนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศจาํนวนถึง 

10 ลานคนเปนปแรก และมีจํานวนถึง 17.8 
ลานคนในป 2000 สูงที่ สุดนับตั้งแตมีการ
สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของ
รัฐบาลญี่ปุน แมวาในปตอมาไดเกิดวิกฤตการณ
ตางๆ ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว เชน เหตุการณกอการราย 9/11 ใน
ป 2001 สงครามอิรัก ในป 2002 และโรค
ระบาด SARs ในป 2003 ทําใหนักทองเที่ยว
ญี่ปุนเดินทางออกนอกประเทศลดลงเหลือเพียง 
13.3 ลานคน แตหลังจากนั้นในป 2004 
สถานการณนักทอง เที่ ยว เดินทางออกได    
พลิกฟน โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวจํานวนสูงถึง 

16.8 ลานคน และเพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเน่ืองถึง 17.5 ลานคน ในชวงป 2005-2006 
 
อยางไรก็ตาม ในป 2007 เริ่มมีสัญญาณที่นักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางไปทองเที่ยว

ตางประเทศลดลง โดยมีนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางออกนอกประเทศจํานวน 17.3 ลานคน ลดลง
จากป 2006 รอยละ 1.37 โดยในป 2008 ชาวญี่ปุนเดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศมีจํานวน 
16.0 ลานคน ลดลงจากป 2007 รอยละ 7.56 ทั้งน้ีเปนผลจากปญหาวิกฤตการเงินโลก ประกอบ
กับมีการลดจํานวนเที่ยวบินในภูมิภาค ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหปริมาณการเดินทางออกนอก
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ประเทศของชาวญี่ปุนลดลง นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรม คือ มีปริมาณ
ประชากรญี่ปุนที่ถือครองพาสปอรตลดลง ประกอบกับความนิยมในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศของกลุมชาวญี่ปุนรุนใหมลดนอยลงอีกดวย 

 

 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการสัมมนา JATA / Visit World Campaign, Market Entry Seminar, Tokyo, September 17, 2009 

 

สําหรับประเทศไทย มีนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางมาทองเที่ยวจํานวน 1,277,638 คน อยูใน
ลําดับที ่6 ของแหลงทองเที่ยวยอดนิยมที่นักทองเที่ยวญี่ปุนนิยมเดินทางไปทองเที่ยวในป 2007 
รองจาก จีน เกาหล ีสหรัฐอเมริกา ฮองกง และฮาวาย  

 

 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการสัมมนา JATA / Visit World Campaign, Market Entry Seminar, Tokyo, September 17, 2009 
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แนวโนมการทองเที่ยวตลาดญี่ปุน 
 

1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชบริการในการทองเที่ยว จากรูปแบบกลุมที่ใชบริการผาน
บริษัทนําเที่ยว (Group Tour) เปน FIT (Free Independent Traveler) หรือกลุมที่เดินทางดวยตนเอง 
โดยในชวงเริ่มแรกที่นักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ ดวยความจํากัดดาน
ภาษาตางประเทศ ชาวญี่ปุนจึงนิยมเดินทางทองเที่ยวในลักษณะกลุมโดยมีมัคคุเทศกนําเที่ยว ตอมา

เริ่มมีการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลง
ทองเที่ยวเดิมซํ้า ซ่ึงจากประสบการณใน
การเดินทางครั้งแรก ประกอบกับประเทศ
ตางๆ เริ่มมีการพัฒนาส่ิงอํานวยความ
สะดวก เ พ่ือรองรับการทองเที่ยว ทําให  
เพิ่มความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว
ดวยตัวเอง จํานวนนักทองเที่ยวญี่ปุน
แบบ FIT จึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปดวย   
 

2.   รูปแบบการทองเที่ยวแบบ
ดั้งเดิม มักจัดการเดินทางทองเที่ยวใน
หลายประเทศในคราวเดียวกัน  เชน    
แพ็คเก็จทัวรกลุมประเทศยุโรป 7 วัน 6 
คืน มีการเดินทางไปในหลายประเทศ เชน 
อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน เปนตน 
แตไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูการทองเที่ยว
โดยมีจุดหมายปลายทาง เดี ยวหรือ
ประเทศเดียว เชน ทองอิตาล ี8 วัน 

 
3. ความสนใจในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศในกลุมคนรุนใหมลดนอยลง สาเหตุ

สําคัญ เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและปญหานํ้ามันราคาแพง ทําใหอํานาจซ้ือของคนญี่ปุน
ลดลง ซึ่งกลุมคนรุนใหมน้ีไดรับผลกระทบสูง ทําใหมีการเดินทางทองเที่ยวลดลง ซึ่งผลกระทบ
ดังกลาวไดสรางปญหาทางดานสังคมอันทําใหกลุมคนรุนใหมของญี่ ปุนมีความเปนสากล       
(Level of internationalization) ลดลง  
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4. สังคมผูสูงอายุ (The Danki หรือ Baby Boomer Generation) ประเทศญี่ปุนปจจุบันอยู
ในชวงแนวโนมของอัตราการเกิดต่ําและการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ ดังน้ันอาจกลาวไดวา ตลาด
ผูสูงอายุเปนกลุมศักยภาพของตลาดญี่ปุน รวมถึงผูซึ่งวางแผนการทองเที่ยวภายหลังการ
เกษียณอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุม Baby Boom ซ่ึงมีอยูราว 9 ลานคน เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด
นักทองเที่ยวรุนใหม (Young Generation) กลุมน้ีเปนกลุมที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวตางประเทศ 
สูงกวา และมีความสามารถทางภาษามากกวา เน่ืองจากบางสวนเปนผูที่มีประสบการณไปอยูอาศัย
ในตางประเทศ 
 

5.   การเติบโตของการทองเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษ (Special Interest Tours :SIT)   
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในกลุมนักทองเที่ยวประเภท Revisit สําหรับ
นักทองเที่ยว SIT ตองการไปทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวแหงใดแหงหน่ึงโดยเฉพาะ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณเฉพาะดานใดดานหนึ่งในสถานที่แหงน้ันโดยละเอียด 
 

6.   ความนิยมในโบราณสถาน เมื่อชาวญี่ปุน
พิจารณาเลือกสถานที่ทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ แหลงทองเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร
และโบราณสถานจะมีน้ําหนักสําคัญตอการตัดสินใจ 
ดังน้ันการสงเสริมการทองเที่ยวโดยนําเสนอแหลง
ทองเที่ยวประวัติศาสตรและโบราณสถาน จะดึงดูด
นักทองเที่ยวญี่ปุนไดเปนอยางด ี
 

7. การเติบโตของการทองเที่ยวรูปแบบใหม 
เ ช น  ก าร ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ ฉ พ า ะ 
(Purpose/Experience- based Tourism)  การทองเที่ยว
เพื่อสุขภาพ (Health Tourism)  การทองเที่ยวเ ชิง
อนุรักษ (Eco-Tourism) และการทอง เที่ ยวเ ชิง
อาสาสมัคร (Volunteering Tourism ) เปนรูปแบบที่
กําลังไดรับความสนใจเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในกลุม
ทองเที่ยว Repeater      ซึ่งมักแสวงหารูปแบบการ
ทองเที่ยวที่แตกตางไปจากเดิม โดยใหประสบการณแปลกใหมและตอบสนองความตองการเฉพาะ 
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8. การทัศนศึกษาตางประเทศ (Oversea Educational Travel ) ประเพณีนิยมสําหรับเยาวชน
ญี่ปุนเมื่อจบการศึกษาตั้งแตระดับประถม มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย มักจะใชเวลา 2-3 วนั 
ในการใชชีวิตหางบานดวยการเขารวมทัศนศึกษากับโรงเรียนกอนจบการศึกษาแตละระดับ ซ่ึงการ
ทัศนศึกษาตางประเทศเปนเรื่องปกติ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเซีย ซ่ึงใชเวลาในการเดินทางไมนาน  
มากนักและคาใชจายถูก นอกจากน้ีประเทศที่ใชภาษาอังกฤษก็ไดรับความนิยมดวยเชนกัน 
 

9. การทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเฉพาะทาง (Technical Visits or Study Travel) ในอดีต
นักทองเที่ยวหลายๆ กลุมเดนิทางไปตางประเทศเพื่อการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งมักไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ ในการเดินทาง ปจจุบันการเดินทางประเภทน้ีมีปริมาณลดนอยลง เน่ืองจาก
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา แตอยางไรก็ตามการทองเที่ยวประเภทน้ียังมีศักยภาพ หากมี
การนําเสนอรายการนําเที่ยวที่ตอบสนองความตองการขององคกรได โดยเพือ่ประโยชนในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร การทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเฉพาะทางน้ีรวมถึง การประชุมสัมมนา 
และการเดินทางไปศึกษาดูงานตางๆ ดวย 
 

10.  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural/Sports) ตลาดการทองเทีย่วในดานการแลกเปลีย่น
วัฒนธรรม เชน การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมญี่ปุนในตางประเทศ “Japan Week” การ

เปดการแสดงคอนเ สิร ต ใน
ตางประเทศ การแขงขันกีฬา  
“ซูโม” ในเวทีตางประเทศ การ
แขงขันกีฬากระชับมิตร เปนตน 
เปนกิจกรรมที่มีการสงเสริม
เพื่ อส นับส นุนนโยบายการ
ทองเที่ยวตางประเทศของญีปุ่น 
จึงเปนตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งน้ี
ในการดําเนินการดังกลาวนั้น  
ผูจัดงานมีความตองการอยาง
ยิ่งเกี่ยวกับขอมูลของสิง่อํานวย
ความสะดวกในสวนที่เกี่ยวของ
โดยละ เ อียด  เพื่ อ เปนขอมูล
ประกอบการวางแผนของกลุม
ผูดําเนินการ 

 
11.  ความถดถอยของการทองเที่ยวแบบ Fly & Drive การทองเที่ยวแบบบินไปและเชารถขับ

ทองเที่ยว (Fly and Drive) ไดรับความนิยมอยูขณะหน่ึง ทั้งน้ีเนื่องจากอุปสรรคทางดานภาษาของ
นักทองเที่ยวญี่ปุน แมวาบริษัทใหเชารถยนตจะมีความพยายามในการสงเสริมการขายเพียงใด   
เพื่อตอบสนองการเติบโตอยางรวดเร็วของตลาด FIT นักทองเที่ยวญี่ปุนก็ยังคงมีทัศนคติในเชิงลบ
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กับการทองเที่ยวประเภทน้ีอยู อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวรูปแบบดังกลาวมีศักยภาพในการขยาย
ขอบเขตการทองเที่ยวจากในเมืองไปสูชนบท ทางออกในการสงเสรมิการทองเที่ยวรูปแบบนี ้คือการ
พัฒนาระบบนําทางและระบบโทรศัพทมือถือรวมทั้งจัดหาขอมูลดานการทองเที่ยวโดยละเอียด เชน 
DVD เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกนักทองเที่ยวในการเดินทาง 
 

12.  การเติบโตตลาดเรือสําราญ แมวาตลาดเรือสําราญของญี่ปุนยังคงมีขนาดเล็ก แต
ปจจุบันอยูในชวงของระยะการเจริญเติบโตที่มีศักยภาพสูง แมวาการทองเที่ยวโดยเรอืสําราญยงัคง
มีราคาแพง แตสามารถทํากําไรมากกวาการทองเที่ยวทั่วๆ ไป และตลาดก็ยังคงเติบโตดวยดี ซ่ึง
บริษัทนําเที่ยวยังคงมีทัศนคติที่เปนบวกสําหรับอุตสาหกรรมน้ี 

  
ปจจุบันอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในการเดินทางออกนอกประเทศถงึแมจะมี

แนวโนมลดลง แตอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวญี่ปุนโดยเรือสําราญกลับเพิ่มขึ้น บริษัท Star 
Cruise กลาววาที่ผานมาอัตราการเติบโตเฉลี่ยนักทองเที่ยวญี่ปุนที่เดินทางโดยเรือทองเที่ยวเติบโต
เฉลี่ย 15 % ตอป โดยเสนทางในการเดินเรือกระจายออกไปในหลายภูมิภาค อาทิ ยุโรป อเมริกาใต 
โอเชียเนีย เอเซีย  แคริบเบียน 
ตะวันออกกลาง และอเมริกา
เห นือ  แตที่ ไดรับความ นิยม
สูงสุดสวนใหญ จะอยูในเสนทาง
ที่ไมมีเที่ยวบินตรง  ซึ่งขณะน้ี
ไ ด รั บ ค ว า ม นิ ย มม า ก  คื อ 
อลาสกา เมดิเตอรเรเนียน และ 
แคริบเบียน เปนตน  
  
 ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ลุ ม
นักทองเที่ยว Cruise ในตลาด
ญี่ปุน เปนกลุมนักทองเที่ยวที่รักความสะดวกสบาย และนักทองเที่ยวสวนใหญของตลาดน้ีเปน
ผูสูงอาย ุอายุเฉลี่ยประมาณ 57 ป โดยนักทองเที่ยว 60-80% เปนกลุมเดินทางซํ้า ทั้งน้ี Word of 
Mouth มีอิทธิพลสูงมากในตลาดดังกลาว  

 
สําหรับวิธีการสงเสริมการตลาด เนื่องจากนักทองเที่ยวญี่ปุนสวนใหญจะมีปญหาทางดาน

การใชภาษาอังกฤษ ดังน้ันวิธีการที่จะลดปญหาดังกลาว และจูงใจใหเกิดการทองเที่ยว ทางบริษัท 
นําเที่ยวควรจัดสัมมนาเพื่อใหความรูเรื่องการทองเที่ยวทาง Cruise แกนักทองเทีย่วญี่ปุน เพือ่แนะนํา
การใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจในการ
เดินทาง 
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ลักษณะการทองเที่ยวของตลาดญี่ปุน  
 
  เนื่องจากตลาดนักทอง เที่ยวญี่ ปุน จัดไดวามีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม 
บุคลิกลักษณะ และมีความตองการในการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณเฉพาะตลาด สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

1) บุคคลิกนักทองเที่ยวญี่ปุน (National Characteristics) 
 

1.1) ความสามารถทางดานภาษา ประเทศญี่ปุนเริ่มมีการเปดโอกาสในการศึกษา
ภาษาอังกฤษเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แตปจจุบันชาวญี่ปุนสวนใหญยังคงมีปญหาในการใช
ภาษาอังกฤษอยู ดังน้ันยังคงจําเปนในการจัดทําขอมูลดานการทองเที่ยวเปนภาษาญี่ปุนเผยแพรแก
นักทองเที่ยวญี่ปุน 

1.2) ความขี้อายและความกังวล พฤติกรรมน้ีมีความแตกตางกันระหวางบุคคลและ
ระหวางวัย แตในความเปนจริงอาจกลาวไดวาชนชาติญี่ปุนเปน
ชนชาติที่ขี้อาย รวมทั้งหวาดกลัวตอเหตุการณกอการราย 
เหตุการณความรุนแรง รวมทั้งเหตุการณภัยพิบัติตางๆ จะ
สังเกตเห็นไดจากการที่เมื่อมีเหตุการณใดๆ เกิดขึ้นอัตราการ
เติบโตของตลาดจะลดลงสูง และการกลับคืนมาของตลาดจะใช
ระยะเวลานาน 

1.3) นักทอง เที่ยวญี่ ปุนจะมีการเตรียมขอมูล
รายละเอียดในการเดินทางอยางพิถีพิถัน โดยเฉพาะนักทองเที่ยว 
FIT มักมีการเตรียมขอมูลการเดินทางอยางดีลวงหนากอนการ
เดินทาง  ตัวอยางหนังสือนําเที่ยวที่ไดรับความนิยม ไดแก Chikyu 
no Arukikata เน่ืองจากมีการแนะนําขอมูลการเดินทางที่จําเปน
สําหรับนักทองเที่ยวญี่ปุนอยางครบถวน 

2) ลักษณะนักทองเที่ยว FIT ญี่ปุน ตามลักษณะพื้นฐานของนักทองเที่ยว FIT คือ 
การเดินทางทองเที่ยวโดยมีผูรวมเดินทางเฉพาะกลุม และมักเดินทางดวยตนเอง แตสําหรับ
นักทองเที่ยว FIT ของญี่ปุนอาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

2.1) Ready Made นักทองเที่ยวประเภทน้ีมีลักษณะใกลเคียงกับการทองเที่ยวแบบ 
Group Tour โดยใชบริการบริษัทนําเที่ยวในการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก บริการรับสงสนามบิน 
บริการชวยเหลือกรณีเรงดวน รวมถึงในบางครั้งก็ใชบริการนําเที่ยว และอาหารรวมอยูดวย ซ่ึง
นักทองเที่ยว FIT ประเภท Ready Made น้ีมักนิยมทองเที่ยวอยูภายในตัวเมือง 
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2.2) Air & Hotel & Rail นักทองเที่ยวประเภทน้ีใชบริการตัวแทนการทองเที่ยวใน
การจองเที่ยวบิน ที่พัก ตั๋วรถไฟ และบริการภาคพื้นดินอ่ืน เพื่อเดินทางทองเที่ยวดวยตัวเอง 

2.3) Tailor-made นักทองเที่ยวกลุมน้ีมักมีการออกแบบรายการนําเที่ยวดวย
ตนเอง โดยใหบริษัทนําเที่ยวเปนที่ปรึกษา ดําเนินการประสานงานและจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ  
 

3) นักทองเที่ยวญี่ปุน มักใชบริการที่พักประเภทโรงแรมในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศ เน่ืองจากเปนบริการที่มีมาตรฐานนาเชื่อถือมากที่สุด ประกอบกับโปรแกรมในการ
เดินทางทองเที่ยวของชาวญี่ปุนมักเปนชวงส้ันๆ ที่พักประเภทโรงแรมจึงไดรบัความนิยมมากทีสุ่ดใน
หมูชาวญี่ปุน  
 

4) การปกปองผูบริโภคและกฎหมายอุตสาหกรรม (การรับประกันคุณภาพ
รายการนําเที่ยว) ประเทศญี่ปุนมีมาตฐานการปกปองผูบริโภคในระดับสูง ซ่ึงสะทอนจากกฎ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา โดยใหความสําคัญ
กับการประกันรายการนําเที่ยว (Travel Itinerary Guarantee) ใหลูกคาสามารถเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน โดยบริษัทนําเที่ยวตองชําระคืนลูกคา ถาพิสูจนไดวาการใหบริการไมตรงกบัขอตกลงทีไ่ดทาํ
สัญญาไว  

สถานการณตลาดอนาคต 
 

 
 

ญี่ปุนไดมีการพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเทีย่วภายใต
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวสองทาง (Two-Way Tourism) โดยไดมีการเปดสนามบินแหงใหม 
Shizuoka Airport ในเดือนกรกฎาคม 2009 และสนามบิน Ibaraki ในเร็วๆ น้ี รวมทั้งการขยายจาํนวน
ทางขึ้น-ลงของเครื่องบิน (Runways) ของสนามบินนานาชาติทั้ง 2 แหงของกรุงโตเกียว คือ 
สนามบินนาริตะ (Narita) และสนามบินฮาเนดะ (Haneda) ซ่ึงจะเสร็จสมบูรณในป 2010 ทําให
สามารถรองรับเที่ยวบินตางๆ ไดเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาสนามบินดังกลาวสงผลใหมีจํานวนของ
ผูประกอบการสายการบินตนทุนต่ํา LCC (Low-Cost Carriers) สนใจใหบริการเพิ่มขึ้น 
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  นอกจากน้ี เพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้น 
รัฐบาลญี่ปุนไดมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทวิภาคีและนานาประเทศ ใหมีการ
ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว เชน พัฒนากระบวนการตรวจคนเขาเมอืง 
และการอนุญาต Visa ใหสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหมีการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดาน
การบินในแตละประเทศอยางเพียงพอและเหมาะสมดวย โดยองคการการทองเที่ยวญีปุ่นไดพยายาม
สงเสริมใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ ตระหนักในการเปดสนามบินแหงใหม ๆ เพิ่ม เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวจุดตาง ๆ โดยเล็งเห็นประโยชนในดานการเพิ่มปริมาณความ
ตองการในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของชาวญี่ปุนไดอีกทางหนึ่ง 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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การพัฒนากลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพ 
จัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย 

(ตอนท่ี 1) 

 
ภูริวัจน เดชอุม

1
 

 
บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพ

จัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย โดยหนวยงานที่สามารถเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุม

นานาชาติไดแลวน้ัน จะนํามาซึ่งคุณประโยชน

ในเชิงเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออม 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว น้ัน  ถือวา นักทองเที่ยวที่ เดิน

ทางเขามาในประเทศไทยเพื่อเขารวมการ

ประ ชุมนานาชาติ เปน นักทอง เที่ ยวที่ มี

คุณภาพ (Quality Visitors) จากการศึกษา

ขอมูลที่รวบรวมมาของผูเขียน พบวา ในการ

เสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ

ในแตละคร้ังน้ัน ตองอาศัยการวางแผนกล

ยุทธอยางแยบยลดวยความรวมมือของ

หนวยงานตาง ๆ หลายฝายทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตลอดจนการดําเนินงานเสนอขอ

เปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยแนวทางการพัฒนากลยุทธประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 2 ข้ันตอนหลัก คือ การ

ประกอบข้ึนของกลยุทธ และการนํากลยุทธไปใชปฏิบัติ ซึ่งมีพื้นฐานสําคัญจากขอมูลที่ไดการ

วิเคราะหสภาพแวดลอม (External Analysis) เพื่อกําหนดโอกาสและภัยคุกคาม และการวิเคราะห

ศักยภาพของหนวยงานและประเทศไทยในภาพรวม (Internal Analysis) เพื่อใหทราบถึงจุดออนและจุด

แข็งโดยเปรียบเทียบกับคูแขงซึ่งจะทําใหหนวยงานสามารถกําหนด “กลยุทธ” ที่สอดคลองกับ
สถานการณไดเปนอยางดี    
 

 

 

                                                 
1
 อาจารยประจําภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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Abstract 
The purpose of this article is to describe the concept of the strategic management process for 

bidding international conventions in Thailand.  In the past, the related potential organizations that won 

the bid were the critical players for economic contributions in both direct and indirect aspects.  It is 

generally known in the tourism industry that international convention delegates are quality visitors.  

From the documentary review, it was found that each qualifying bid heavily depended on strategic 

planning through collaboration between public and private sectors as well as effective project 

management planning. The strategic management process comprised two sets of decisions and actions: 

1) strategy formulation and 2) strategy implementation which were typically based on the comparative 

assessment of external and internal environments in order to identify strategic factors or SWOT. 

Consequently, the organization was able to design effective strategies appropriate for the standard 

bidding procedure. 

 
บทนํา 

 การประชุมนานาชาติ (International Convention) เปนแขนงหน่ึงของธุรกิจไมซ (Meeting, 

Incentive, Convention and Exhibition: MICE)
2
 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่

สามารถนํานักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) เขาสูประเทศไทยปละมากกวา 

8   แสนคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 . 9 3  ของนักทองเทีย่วระหวางประเทศโดยรวมตลอดป 

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมน้ี มีระดับการใชจายสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไป 3-4 เทา ดังน้ัน จึง

ทําใหสัดสวนของรายไดที่เกิดจากการใชจายของนักทองเที่ยวกลุมน้ีสูงถึงรอยละ 12.69 ของรายได

รวมที่เกิดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศ โดยในป 2 5 5 0  สามารถประมาณการรายไดของ

ประเทศที่เกิดจากการใชจายของนักทองเที่ยวกลุมไมซสูงถึง 69,517.47 ลานบาท
3
 และจากการ 

ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรจัดทํารายงานการศึกษาถึงผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) ระบุวา ในชวง 6 ปที่ผานมา (2547-2552) สามารถสรางรายได

จากธุรกิจไมซใหกับประเทศไทย 2 7 8 , 0 0 0  ลานบาท จากงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาลจํานวน

ทั้งสิ้น 2 , 5 7 3   ลานบาท คิดเปนการสรางรายไดคืนใหกับประเทศ 1 2 7  เทาของการลงทุน
4 

 การจัดประชุมนานาชาติของกลุมองคกรประกอบไปดวย การจัดประชุมของสมาคมหรือ

องคกรระดับนานาชาติ (Association Meeting) และการจัดประชุมของภาครัฐ (Government Meeting) 

โดยเฉพาะการจัดประชุมของสมาคมหรือองคกรนานาชาติมักเปนการประชุมขนาดใหญที่มีการ

วางแผนลวงหนาและมีผูเขารวมประชุมจํานวนมากเดินทางมาจากทั่วโลก การจัดประชุมประเภทน้ีจะ

                                                 
2
 หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนา การจัดการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การประชุม

นานาชาติ และนิทรรศการ 
3
 ขอมูลจาก บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการสํารวจสถิติการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัด

งานแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทยป 2550 
4
 ขอมูลจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน วันท่ี 4 สิงหาคม 2552 
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เลือกจุดหมายปลายทางสําหรับการประชุมดวยการเลือกประเทศใดประเทศหน่ึงเปนเจาภาพโดย

หมุนเวียนตามลําดับของอักษรนําหนาของประเทศสมาชิก หรือการเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกที่มี

ศักยภาพเสนอตัวแขงขัน ซึ่งในปจจุบัน มักจะเปนการเสนอตัวแขงขันมากกวาซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปใน

หมูผูประกอบการวา “การประมูลสิทธ์ิการเปนเจาภาพ” ดังน้ัน “การชนะการประมูลสิทธ์ิ” ของ

ประเทศไทยเพื่อเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติ จึงตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายและ

กําหนดกลยุทธเพื่อเขาสูกระบวนการคัดเลือกของสมาคมหรือองคกรระดับนานาชาติ รวมไปถึงการ

เตรียมความพรอมในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ โดยในปจจุบันมีแนวโนมของการแขงขันรุนแรง

มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลของหลายประเทศตางเห็นตรงกันวา การจัดประชุมนานาชาติขนาดใหญ

แตละครั้งนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนตอประเทศทั้งทางตรงและทางออมอยางมหาศาล จึง

พยายามผลักดันดวยการสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ภายในประเทศของตนเขาแขงขันเสนอขอเปน

เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติมากข้ึนกวาในอดีต   

ความหมายของการเสนอขอเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติ
5 

 การเสนอขอเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติ หมายถึง การเสนอตัวเขาแขงขันเพื่อขอเปน

เจาภาพจัดการประชุม ซึ่งประเทศและหนวยงานที่จะเสนอตัวเขาแขงขันจะตองมีคุณสมบัติและมีการ

ดําเนินงานตามท่ีสมาคมหรือองคกรระดับนานาชาติกําหนด 

ดวยเหตุที่ประเทศตางๆ จะตองแขงขันเพื่อเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุม จึงมีความ

จําเปนตองทําความเขาใจแนวทางในการเลือกเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติเสียกอน กลาวคือ การ

จัดประชุมนานาชาติของสมาคมหรือองคกรซึ่งมีสมาชิกที่เปนสมาคมยอยในแตละประเทศมักจะ

กําหนดจัดประชุมสมาชิกทั้งหมดเปนระยะๆ เชน ทุก 2 ป ทุก 4 ป เปนตน โดยการจัดประชุมในแตละ

คร้ังจะเปนการประชุมที่มี

ข น า ด ใ หญ แ ล ะ มี ก า ร

หมุนเวียนประเทศเจาภาพ

เพื่อใหผู เขารวมประชุม  
ไดรับประสบการณในตาง

แดนที่หลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน ในกรณีที่จัดใหมี

ก า ร แ ข ง ขั น ร ะ ห ว า ง

ประเทศสมาชิก สมาคม

ห รื อ อ ง ค ก ร ร ะ ดั บ

นานาชาติจะทําประกาศ

หรือจดหมายเวียนเพื่อแจงประเทศสมาชิกใหทราบถึงขอกําหนดหรือกระบวนการการดําเนินงาน

มาตรฐาน
6
 (Standard Operating Procedure) ของการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุม เมื่อสมาคม

                                                 
5 การเสนอขอเปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาติเปนกลยุทธทางการการตลาดที่เปนสวนหน่ึงของ “กลยุทธดึง”  หรือ “Pull Strategy” 

6 หนวยงานหรือสมาคมระดับนานาชาติบางแหงอาจจะใชคําวา Request For Proposal หรือ RFP  แทนก็ได 
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ยอยที่เปนสมาชิกในแตละประเทศรับทราบและสนใจสมัครเขาแขงขัน ก็จะจัดทําขอเสนอการขอเปน

เจาภาพจัดการประชุม (Bidding Proposal หรือ Bid Book) และสงยังคณะกรรมการของสมาคมหรือ

องคกรระดับนานาชาติเพื่อพิจารณาตอไป 

 
ตารางที่ 1 แสดงช่ือสมาคม/หนวยงานยอยในประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกหนวยงาน/สมาคม ระดับ

นานาชาติ 

 

ตัวอยางที่ หนวยงาน/สมาคมยอยในประเทศไทย 
หนวยงาน/สมาคม  ระดับนานาชาติ 

ที่หนวยงาน/สมาคมยอย   
ในประเทศไทยเปนสมาชิก 

1 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ 

Asian Pacific Society of Cardiology 

2 สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย The Transplantation Society 

3 สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ 

World Small Animal Veterinary 

Association 

4 สมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแหง

ประเทศไทย 

World Organization of Gastroenterology

 
การเปดโอกาสใหสมาคมยอยที่เปนสมาชิกในแตละประเทศเสนอตัวเขาแขงขันเสนอขอเปน

เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติน้ัน มี 2 แนวทางหลัก คือ 
 
1. การแขงขันระหวางประเทศสมาชิกในทวีปเดียวกัน โดยสมาคมหรือองคกรระดับ

นานาชาติอาจกําหนดใหมีการแขงขันของประเทศสมาชิกแยกตามทวีป กลาวคือ หากประเทศในทวีป

เอเชียไดรับการคัดเลือกเปนเจาภาพจัดการประชุมในคร้ังน้ีแลว ในการแขงขันคร้ังตอไป จะเปด

แขงขันเฉพาะประเทศสมาชิกในทวีปอื่นๆ เชน ยุโรป อเมริกา เปนตน เมื่อหมุนเวียนจนครบทุกทวีป

แลว ประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียจึงจะมีโอกาสในการแขงขันอีกคร้ังหน่ึง ดังเชน การประชุมวิชาการ

โภชนาการนานาชาติ (ICN) โดยสหพันธโภชนาการนานาชาติซึ่งมีกําหนดจัดข้ึนทุก 4 ป โดยหมุน 

เวียนไปตามทวีปตางๆ ทั่วโลกซึ่งมีอยูทั้งสิ้น 5 ทวีป และจะหมุนเวียนมาจัดในทวีปเอเชียทุก 20 ป 

สงผลใหการประชุมวิชาการโภชนาการนานาชาติ คร้ังที่ 19 (ICN 2009) ประเทศไทยโดยสมาคม

โภชนาการแหงประเทศไทยจึงไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในคร้ังน้ี โดยประเทศ

ในทวีปเอเชียที่เคยไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการประชุมมาแลว คือ ประเทศญ่ีปุน และประเทศ

เกาหลีใต  
2. การแขงขันระหวางประเทศสมาชิกตางทวีป โดยสมาคมหรือองคกรระดับนานาชาติ

อาจเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกเขาแขงขันโดยไมจํากัดทวีปและไมตองรอใหหมุนเวียนมายังทวีปของ

ตน ซึ่งอาจจะทําใหไดเปนเจาภาพเร็วข้ึน 4-5 ป แตมีขอเสียประการหน่ึง คือ ประเทศสมาชิกที่เขา

แขงขันตอจากประเทศสมาชิกในทวีปเดียวกันจะตองโนมนาวใจคณะกรรมการตัดสินและผูที่จะเขา

รวมประชุมอยางมากใหอยากกลับมาประชุมในทวีปเดียวกับการประชุมคร้ังที่ผานมา 
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ดังน้ัน การคัดเลือกประเทศเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติจึงมักจะมีการหมุนเวียนตาง

ทวีปกันไปเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดทําความรูจักเพื่อนสมาชิกและสัมผัสประสบการณที่แปลกใหม

และหลากหลายมากยิ่งข้ึน   ดังจะเห็นไดจาก การจัดประชุม “World Congress of Gastroenterology” 

พบวา มีการหมุนเวียนประเทศเจาภาพตางทวีปกันออกไป ยกเวน การประชุมในคร้ังที่ 6 และ 7 ซึ่ง

จัดข้ึนในประเทศสเปนและประเทศสวีเดนซึ่งอยูในทวีปยุโรปเชนเดียวกัน (สวลี ศิริผล, 2546: 101) 

และการหมุนเวียนการประชุมดังกลาวมายังทวีปเอเชียอีกคร้ังน้ัน มีระยะเวลาหางกันถึง 36 ป (พ.ศ. 

2509 - 2545) โดยการจัดประชุมคร้ังที่ 12 ประเทศไทยไดรับการลงมติคัดเลือกใหเปนเจาภาพ

ดวยเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมรวม 53 เสียง ในขณะที่สิงคโปรซึ่งเปนประเทศคูแขงขันไดรับเสียง

สนับสนุนเพียง 22 เสียง   

 
ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือประเทศเจาภาพในแตละทวีป 

คร้ังที ่ ปที่จัดประชุม ประเทศเจาภาพ ทวีป 

3 พ.ศ. 2509 

(คศ. 1966) 
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน เอเชีย 

4 พ.ศ. 2513 

(คศ. 1970) 
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ยุโรป 

5 พ.ศ. 2517 

(คศ. 1974) 
เมืองเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก อเมริกาใต 

6 พ.ศ. 2521 

(คศ. 1978) 
กรุงเมดริด ประเทศสเปน ยุโรป 

7 พ.ศ. 2525 

(คศ. 1982) 
กรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน ยุโรป 

8 พ.ศ. 2529 

(คศ. 1986) 
กรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล อเมริกาใต 

9 พ.ศ. 2533 

(คศ. 1990) 
กรุงซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 

10 พ.ศ. 2537 

(คศ. 1994) 
กรุงลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา อเมริกาเหนือ 

11 พ.ศ. 2540 

(คศ. 1997) 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ยุโรป 

12 พ.ศ. 2545 

(คศ. 2002) 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย เอเชีย 

13 
พ.ศ. 2549 

(คศ. 2005) 
เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา อเมริกาเหนือ

14 
พ.ศ. 2552 

(คศ. 2009) 
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ยุโรป 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก สวลี ศิริผล, 2546: 101 
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 ในการแขงขันเสนอขอเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติในแตละครั้งน้ัน จะมีหนวยงาน

หรือสมาคมยอยเขารวมแขงขันในนามประเทศตาง ๆ ดวยจํานวนที่แตกตางกันออกไปโดยข้ึนอยูกับ

ความพรอมและเง่ือนไขการหมุนเวียน  (Rotation Criteria) ในแตละป ดังใน ตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงตัวอยางการเขาแขงขันเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติของประเทศ

ไทยและคูแขง 
 

ปที่จัด

ประชุม 

ช่ือการประชุมและขอมลู ประเทศทีเ่ขา

แขงขนั 
ผลการแขงขัน 

2548 การประชุมวิชาการนานาชาติทางดาน

ประสาทวิทยาระดับโลก คร้ังที่ 18 

จํานวนผูเขารวมประชุม 8,000 คน 
หนวยงานที่ เ สนอขอ เปน เจ าภาพ 

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

ออสเตรเลีย อียิปต   

ตูนีเชีย สเปน  
เชคโกสโลวาเกีย 
และไทย  

ประเทศออสเตร-
เลียไดเปนเจาภาพ

2552 การประชุมวิชาการนานาชาติทางการ

ดานประสาทวิทยาระดับโลก คร้ังที่ 19 
จํานวนผูเขารวมประชุม 8,000 คน 
หนวยงานที่ เ สนอขอ เปน เจ าภาพ 

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

อิ ต า ลี  เ ม็ ก ซิ โ ก 

ฝร่ังเศส สเปน  
และไทย 

ประเทศไทยไดเปน

เจาภาพ 

2555 การประชุมวิชาการนานาชาติทาง

การแพทยระบบทางเดินอาหารระดับ

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก 
จํานวนผูเขารวมประชุม 16,000 คน 
หนวยงานที่ เ สนอขอ เปน เจ าภาพ 

สมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหง

ประเทศไทย 

สิงคโปร -

ออสเตรเลีย 

อินโดนีเซีย และไทย 

ประเทศไทยไดเปน

เจาภาพ 

2555 การประชุมใหญโรตารีสากล ประจําป  
พ.ศ. 2555 
จํานวนผูเขารวมประชุม 30,000 คน 
หนวยงานที่ เ สนอขอ เปน เจ าภาพ 

สโมสรโรตา-รีสากล ประเทศไทย 

ออสเตรเลีย  
มาเลเซีย และไทย 

ประเทศไทยไดเปน

เจาภาพ 

 
การคัดเลือกเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในแตละคร้ังน้ันข้ึนอยูกับระเบียบขอบังคับของ

แตละสมาคมซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการที่แตกตางกันออกไป เชน 
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o สมาพันธนานาชาติดานประสาทวิทยา (World Federation of Neurology) ใชรูปแบบการ
พิจารณาและการลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินผลการแขงขันในท่ีประชุมใหญซึ่งมีประเทศ

สมาชิกตาง ๆ เขารวมประชุมดวย
7 

o สมาคมปลูกถายอวัยวะระดับโลก8 
(The Transplantation Society) ใชรูปแบบการพิจารณา

และตัดสินผลการแขง ขัน โดยคณะกรรมการตัดสินที่มาจากการแตงตั้ งของ

คณะกรรมการบริหารสมาคมระดับนานาชาติ 
o สมาคมสโมสรไลออนสสากล (The International Association of Lions Clubs) ซึ่งมีสมาชิก

ถึง 198 ประเทศท่ัวโลกและมีการจัดประชุมไลออนสสากลประจําปที่มีผูเขารวมประชุม

กวา 30,000 คน จะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมาเพื่อพิจารณาความพรอมของ

ประเทศที่เสนอขอเปนเจาภาพนอกเหนือจากการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินดวย

การเดินทางมาสํารวจ ณ สถานที่จริงเพื่อทําขอสรุปตาง ๆ เสนอตอที่ประชุมเพื่อ

ประกอบการพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง (สวลี ศิริผล, 2546: 102) 

 
ดังน้ัน หนวยงานหรือสมาคมที่เปนแกนกลางในการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุม

นานาชาติจะตองศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ และเง่ือนไขที่หนวยงานหรือสมาคมระดับนานาชาติ

กําหนดอยางละเอียดเพื่อเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับขอกําหนดและมีความโดด

เดนกวาประเทศคูแขงอื่น ๆ ดวย   
 
การพัฒนากลยุทธของหนวยงานที่จะเสนอ

ขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ 
 

 จุดเร่ิมตนของการดําเนินการเสนอขอเปน

เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ ลวนมีจุดริเร่ิมมา

จากการเล็ง เ ห็นโอกาสและความสํา เ ร็จของ

หนวยงานที่เปนแกนนําในการเสนอขอเปนเจาภาพ

จัดการประชุม ดวยประสบการณและนโยบายการ

เจริญเติบโตที่มีมากข้ึนขององคกรทําใหเร่ิมขยาย

ขอบเขตของการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมไปสูระดับที่สูงข้ึน ดังเชน สโมสรโรตารี ประเทศ

                                                 
7
 การลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสมาพันธนานาชาติดานประสาทวิทยาใชระบบ 1 ประเทศ ตอ 1 เสียง มีจํานวน

ท้ังส้ิน 93 เสียง (ขอมูล ณ ป 2008) 

8
 ประเทศไทยโดยสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย ไดเสนอกรุงเทพฯ เปนเจาภาพจัดการประชุม World 

Congress of Transplantation ในป ค.ศ. 2016 โดยนําเสนอแกคณะกรรมการตัดสินของ The Transplantation Society 

ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีประเทศคูแขงท่ีเสนอตัวเปนเจาภาพ ไดแก 

อารเจนตินา  แอฟริกาใต และตุรกี 
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ไทย มีประสบการณและผลงานการจัดประชุมโรตารีแหงภูมิภาคเอเชีย ป 2539 จึงเปนโอกาสใหในป 

2555 ประเทศไทยสามารถกาวเขาสูการเปนเจาภาพการจัดการประชุมใหญ   โรตารีสากล ประจําป 

2555 ไดในที่สุด ดังน้ัน ภายใตความพยายามของหนวยงานจึงตองมี กลยุทธการแขงขันของตนเอง

ซึ่งแตกตางกันออกไปตามเง่ือนไขและปจจัยที่เขามาเก่ียวของ โดยกลยุทธน้ัน อาจจะอยูในลักษณะที่

เปนการตระเตรียมวางแผนงานการดําเนินงานลวงหนา (Project Managing) หรือ การแฝงอยูใน

นโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งมีเปาหมายหลัก คือ การบรรลุเปาหมายท่ี

ตองการไดอยางมีประสิทธิผล    

 ในการพัฒนากลยุทธระดับองคการจะตองอาศัยการวิเคราะหและการวินิจฉัยอยางเปนระบบ

ดวยเคร่ืองมือที่มีความแมนยําและนาเช่ือถือ และมีหลักเกณฑในการตอบคําถามที่สําคัญตาง ๆ 

อยางชัดเจนดังที่จะกลาวถึงในสวนตอไป ลักษณะสําคัญของการพัฒนากลยุทธขององคการก็คือ 

ลักษณะที่เปนกระบวนการอันตอเน่ืองอยางเปนข้ันเปนตอนและมีความสัมพันธอยางใกลชิด และจะ

ขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงมิได โดยประกอบไปดวย 1) ข้ันตอนการประกอบข้ึนของกลยุทธ (Strategy 

Formulation) และ 2) ข้ันตอนการนํากลยุทธไปใชปฏิบัติ (Strategy Implementation)  

 

1. การประกอบขึ้นของกลยุทธ (Strategy Formulation) 
 

การประกอบขึ้นของกลยุทธมาจากความพยายามในการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอม

และสถานการณในแงมุมตาง ๆ ที่สงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานขององคการ และนําขอมูล

ที่ไดจากการศึกษาไปสังเคราะหและกําหนดเปนโอกาสและระบุภัยคุกคามของการเขาแขงขันเสนอขอ

เปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนากลยุทธหรือวิธีการที่จะตักตวงโอกาสหรือหลีกเลี่ยง

จากการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกรและประเทศไทยที่มีอยู  
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

(External Scan) เร่ิมตนตั้งแตสิ่งที่อยูใกลตัวที่สุด 

ไดแก  องคกรหรือสมาคมระดับนานาชาติ 

(ลูกคา )  ประเทศคู แขง  ผู ใหบ ริการหลักที่

เก่ียวของ ไปจนถึงสิ่งที่อยูไกลตัวออกไป ไดแก 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และ

เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งสภาพแวดลอมเหลาน้ีมี

ความ เปลี่ ยนแปลงอ ยู ตลอด เวลาและส ง

ผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการไมมาก

ก็นอย ดังน้ัน หากประเทศไทยโดยองคกรหรือ

สมาคมท่ีจะเขาแขงขันเสนอขอเปนเจาภาพ

จัดการประชุมนานาชาติหมั่นติดตามและทําความเขาใจสถานการณอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ

ความสามารถในการคาดการณแนวโนมในอนาคตดวยแลว ยอมสามารถตระเตรียมลูทางการ

เผชิญหนาไวลวงหนาไดเปนอยางดี ทั้งน้ี การเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในแตละ

คร้ังน้ันอาศัยระยะเวลาในการเตรียมการลวงหนาคอนขางนาน เชน การประชุม World Congress of 
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Transplantation ในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยโดยสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทยเสนอขอเปน

เจาภาพจัดการประชุมตั้งแตป 2552 (ดําเนินการลวงหนาถึง 7 ป) เปนตน 

 

 การประเมินตนเองถึงจุดแข็งหรือจุดออน (Internal Scan) ในดานตาง ๆ ขององคการและ

ประเทศไทย ทําใหสามารถเลือกทิศทางที่สามารถตักตวงโอกาสไดอยางมีประสิทธิภาพหรือลดความ

เสี่ยงตอการลมเหลว (Lost Bid) ที่มีอยูสูงในทาง

ปฏิบัติ การวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อใหทราบถึง

จุดแข็งและจุดออนขององคการและประเทศไทยน้ัน 

โดยมากจะพิจารณาปจจัยตาง ๆ 
9
เปรียบเทียบกับ

คูแขง ไดแก 1) คุณภาพของสนามบินและความ

สะดวกในการเดินทางเข ามาในประ เทศ  2) 

คุณภาพของสถานที่จัดประชุม 3) วัฒนธรรมและ

สิ่งดึงดูด 4) พิธีการศุลกากรและการตรวจคนเขา

เมือง 5) โครงสรางพื้นฐาน (การคมนาคมและ

การสื่อสาร) 6) การเขาถึงสถานที่จัดประชุม 7) 

คุณภาพของที่พักแรม 8) ความเปนมืออาชีพใน

การจัดงาน (การประสานงาน การบริการขอมูล 

และการบริการครบวงจร) 9) ราคาและความคุม

คาเงิน และ 10) ภาพลักษณของการเปนแหลง

ธุรกิจ  ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดของแตละปจจัยในสวนตอไป อยางไรก็ตาม หนทาง ตาง ๆ ยังถูก

จํากัดดวยปจจัยพื้นฐานอีก 2 ประการ ไดแก ทัศนคติ คานิยม และความเช่ือของผูนําองคกร
10

 และ

ขอจํากัดในดานกฎระเบียบในการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ เชน กฎเกณฑการ

หมุนเวียนทวีป (Rotation Criteria) ลักษณะการลงคะแนนเสียง (Voting Procedure) เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ขอมูลจาก  รายงานผลการศึกษาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรม MICE, สถาบันวิจัย

เศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยไดทําขอตกลงรวมกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)  ในดานการ

ประมูลสิทธิ์และการเสนอขอเปนเจาภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติของประเทศไทยดวยการดึงงานท้ังใน

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเขามาจัดในประเทศไทยใหมีมากย่ิงข้ึน กิจกรรมน้ีแสดงถึง ความมุงมั่นของ

ผูบริหารในการนําองคการเขาสูการแขงขันในการเสนอขอเปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาติในนามประเทศไทย 
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รูปที่ 1 แสดงปจจัยทีม่ีผลกระทบตอการประกอบข้ึนของกลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ที่มา : ดัดแปลงจาก พอรตเตอร, ไมเคิล อี.  2546.  ยุทธวิธีการแขงขัน.  ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ.  หนา 17 

  

เมื่อองคการศึกษาและประเมินปจจัยทั้ง 4 ประการอยางรอบคอบและถ่ีถวนแลว จึง

สังเคราะหขอมูลตางๆ ออกมาเปนรายงานการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม หรือ 

SWOT Analysis พรอมทั้งใหนํ้าหนักคะแนนในแตละดานเพื่อนําไปสูการคนพบ “ปจจัยสําคัญที่

นําไปสูความสําเร็จ (Key Success factors)” 
 
 เมื่อคนพบปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success factors) ในแตละดานแลว ก็จะ

นํามาสรางกลยุทธดวยการเช่ือมโยงปจจัยตางๆ ลงใน SWOT Matrix ซึ่งกลยุทธที่ไดน้ันจะแตกตาง
กันออกไปตามสถานการณแวดลอมในแตละครั้ง แตกลยุทธเหลาน้ีจะสะทอนภาพชัดเจนและสงผล

กระทบอยางมากในข้ันตอนของการดําเนินการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ (Bid 

Project Managing) และการนําเสนอดวยวาจาตอที่ประชุมสมาชิกหรือคณะกรรมการตัดสิน (Bid 

Presentation) ดังจะกลาวถึงในรายละเอียดสวนตอไป 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการประเมิน 
จุดออนและจุดแข็งขององคกรและประเทศไทย 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดโอกาสหรือระบุ

ภัยคุกคามในการเปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาต ิ

การประเมินทัศนคติ คานิยม และ 
ความเชื่อของผูนําในองคกร 

การตระหนักถึงขอจํากัดในดานกฎระเบียบในการ

เสนอขอเปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาต ิ

การประกอบข้ึน

ของกลยุทธ 
ปจจัยภายใน ปจจัย

ภายนอก 
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รูปที่ 2 แสดงกระบวนการประกอบข้ึนของกลยุทธ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา : ดัดแปลงจาก T. L. Wheelen and J. D. Hunger.  2006.  Strategic Management and Business Policy.  Tenth Edition, New Jersey:  

Pearson Education., Inc.  P. 22-23 

 
ในการกําหนดกลยุทธข้ึนมาน้ัน จะตองอาศัยขอมูลที่นาเช่ือถือหลายดานประกอบการ

วิเคราะหปจจัยตางๆ ดังน้ัน ในบทความน้ี จะกลาวถึงแนวทางสําคัญ 2 ประการ ไดแก แนวทางการ

คัดเลือกงานประชุมนานาชาติที่เหมาะสม และการวิเคราะหศักยภาพของประเทศไทยเพื่อใชกําหนด 

กลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ ซึ่งทั้งสองแนวทางมีเน้ือหาที่ครอบคลุม

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดวยขอเท็จจริงที่ถูกตองและชัดเจน 

 
2. การนํากลยุทธไปใชปฏิบัติ (Strategy Implementation) 

 

การนํากลยุทธไปใชปฏิบัติเปนการนํากลยุทธในแตละดานมาแปลงเปนแผนปฏิบัติการ ซึ่ง

จะระบุเปนกิจกรรมที่ดําเนินการตามข้ันตอนโดยอาศัยมิติที่สําคัญ ไดแก โปรแกรม (กลยุทธยอย) 

กระบวนการ และงบประมาณ และยังใชกรอบแนวคิดการบริหารโครงการ (Bid Project Management) 

มาปรับใชเน่ืองจากการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติน้ันมีลักษณะเปนงานเฉพาะกิจ

หรืองานช่ัวคราวซึ่งมีความกดดันในเร่ืองของเวลา (Time) งบประมาณ (Cost) และคุณภาพในการ

ดําเนินงาน (Quality) นอกจากน้ี ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ยังจะตองระดมความคิดเพื่อ

หาแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปอยางสัมฤทธ์ิผลซึ่งจะเก่ียวของกับประเด็นการบูรณาการและจัดสรร

ทรัพยากรตาง ๆ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่วางไวในตอนแรก นอกจากน้ี ยังตองปรับปรุงโครงสราง

ขององคการเพื่อใหเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินการ รวมถึงสรางกระบวนการในการควบคุมและ

วัดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ไดแก เปาหมาย และตัวช้ีวัด ดังน้ัน ผูจัดการ

โครงการจึงมีบทบาทสําคัญที่สุดในฐานะผูขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ใหไปในทิศทางเดียวกับที่จะบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมายและ 
วัตถุประสงค 

สํารวจและประเมิน 
สิ่งแวดลอมภายนอก 

สํารวจและประเมิน 
สิ่งแวดลอมภายใน 

วิเคราะหปจจัยภายนอก 
โอกาส / ภัยคุกคาม 

วิเคราะหปจจัยภายใน 
จุดแข็ง / จุดออน 

ผนึกเปน SWOT 
เพื่อคนหาปจจัยสําคัญที่

นําไปสูความสําเร็จ  

SWOT 

Matrix 
จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

โอกาส

(O) 

กลยุทธ 

1 

กลยุทธ

2 

ภัยคุกคาม

(T) 

กลยุทธ 

3 

กลยุทธ

4 
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รูปที่ 3 แสดงมิติที่เก่ียวของของกับการนํากลยุทธไปใชปฏิบัติ 

 
การนํากลยุทธไปใชปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ดัดแปลงจาก T. L. Wheelen and J. D. Hunger.  2006.  Strategic Management and Business Policy.  Tenth Edition, New Jersey:  

Pearson Education., Inc.  P. 213.   

  
เพื่อขยายความในขั้นตอนการนํากลยุทธไปใชปฏิบัติในบทความน้ีใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน จึง

จะกลาวถึงการดําเนินการเสนอขอเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติ ซึ่งจะประกอบไปดวยข้ันตอน

การดําเนินงานสําคัญและกระบวนการที่เก่ียวของ ซึ่งหนวยงานหรือสมาคมสามารถนําไปปรับใชให

สอดคลองกับลักษณะการแขงขันและสถานการณในแตละคร้ังได 

 

แนวทางการคัดเลือกงานประชุมนานาชาติที่เหมาะสม 
 

 แมวาการจัดประชุมนานาชาติขนาดใหญจะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนตอประเทศน้ัน

อยางมหาศาล แตผลการดําเนินงานของการจัดประชุมนานาชาติในบางคร้ังอาจจะไมบรรลุเปาหมาย

ที่กําหนดไว หรือมีแนวโนมชะลอตัวในระยะยาวอันเน่ืองมาจากปจจัยภายนอกที่สําคัญหลายประการ 

และอาจจะสงผลเสียตอหนวยงานหรือสมาคมที่เปนเจาภาพจัดการประชุมอยางหลีกเลี่ยงไมไดทั้งใน

ดานการเงินและการเสื่อมเสียช่ือเสียง ดังน้ัน กอนการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติใน

แตละคร้ัง จึงควรพิจารณาประเด็นที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
 

1. สถานการณและแนวโนมของการประชุม 

 ผลการดําเนินงานของการประชุมนานาชาติที่จัดข้ึนลาสุด 2 คร้ัง หรือภายในระยะเวลา 5 ป

ยอนหลังเปนภาพสะทอนผลการดําเนินงานไดเปนอยางดี เชน จํานวนผูเขารวมประชุม สัดสวน

ระหวางผูเขารวมประชุมชาวตางประเทศและภายในประเทศ จํานวนผูสนับสนุนการจัดงานและ

ยอดเงินสนับสนุนที่ไดรับ จํานวนผูเขารวมแสดงนิทรรศการ ความคิดเห็นของผูเขารวมงานที่ผานมา 

เปนตน นอกจากน้ี ยังตองพิจารณาแนวโนมที่สงผลตอการจัดการประชุมโดยตรงในระยะยาว ไดแก 

แนวโนมการเติบโตของผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับการประชุมโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

และประเทศไทย และการควบรวมกัน (Merger & Acquisition) ของผูประกอบการรายหลักซึ่งสงผลตอ

จํานวนผูสนับสนุนการจัดการประชุมในอนาคต 

การดําเนินงาน 
(Programs) 

แผนงบประมาณ 
(Budget Plan) 

กระบวนการ 
(Procedures) 
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2. ลักษณะการหมุนเวียนของประเทศสมาชิกในแตละทวีป 

 ลักษณะการหมุนเวียนของประเทศสมาชิกที่เสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ

โดยทั่วไปมักจะใชหลักการหมุนเวียนแบบไมซ้ําทวีป รวมไปถึงความถ่ีของการจัดการประชุมแตละ

คร้ังซึ่งระบุชัดในกระบวนการดําเนินงานมาตรฐาน (Standard operating procedure) ที่ออกโดยสมาคม

หรือองคกรระดับนานาชาติซึ่งทําใหสามารถคาดการณคูแขงในอนาคตและสรางขอไดเปรียบเพื่อ

เสริมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน หากในปหนารอบการหมุนเวียน

ของประเทศสมาชิกมาถึงทวีปเอเชียอีกคร้ัง ประเทศไทยจะพบประเทศคูแขงที่สําคัญ ไดแก ประเทศ

สิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ฮองกง มาเกา ประเทศญ่ีปุน และประเทศจีน และหากทราบประเทศสมาชิก

ที่เปนเจาภาพจัดการประชุมคร้ังลาสุดก็จะทําใหการคาดการณคูแขงชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

3. ระยะเวลาในการเตรียมการจัดประชุม 

 ระยะเวลาในการเตรียมการจัดประชุมเปนปจจัยประการหน่ึงที่สงผลตอความสําเร็จในการ

จัดประชุม โดยเร่ิมตนตั้งแตระยะเวลาในการ

เตรียมความพรอมเพื่อเสนอขอเปนเจาภาพ

เพียงพอหรือไม กําหนดการจัดการประชุมที่

กําหนดโดยสมาคมหรือองคกรระดับโลกตรงกับ

ชวงใด สามารถเสนอปรับเปลี่ยนใหอยูในชวง 

Low Season
11 ไดหรือไม เน่ืองจากคาบริการ

หองพักและสถานที่จัดประชุมมีราคาไมสูงเมื่อ

เทียบกับชวง High Season จึงทําใหสามารถ

แขงขันดานตนทุนในการบริหารโครงการได และ
ที่สําคัญสมาคมที่เสนอขอเปนเจาภาพสามารถ

เจรจาตอรองกับผูใหบริการใหเพิ่มการบริการ

เสริมอื่น ๆ เพื่อใหกลายเปนจุดเดนของการจัด

ประชุมได เชน การเสนออัตราคาลงทะเบียนเขา

ร ว มป ร ะ ชุ ม เ ป น แพ็ ก เ ก จห รื อ เ หม า จ า ย 

(Registration Package) บริการรับสงระหวางสนามบินและที่พัก เปนตน 
 

4. ความสําเร็จท่ีผานมาและความสัมพันธกับหนวยงานหรือสมาคมระดับนานาชาติ 

 ปจจัยที่สําคัญในการคัดเลือกประเทศสมาชิกเพื่อเปนเจาภาพอีกประการหน่ึง ไดแก ความ

โดดเดนของผลงานและบุคลากรในเวทีระดับโลก กลาวคือ ผลงานการคนควาวิจัยทางวิชาการ 

ผลงานการคิดคนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหม เชน บุคลากรทางการแพทยของไทยที่มีช่ือเสียงใน

ดานการรักษาโรคหัวใจ การปลูกถายไขกระดูก และการผาตัดศัลยกรรม นักวิจัยของไทยมีผลงาน

โดดเดนในดานการคิดคนหุนจําลองจากยางพาราเพื่อใชเปนสื่อการสอนทางดานการแพทย คณะ 

สัตวแพทยของไทยมีผลงานโดดเดนในดานการผสมเทียมชาง เปนตน นอกจากน้ี การที่หนวยงาน
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 ในปจจุบันมีผูนิยมเรียกวา Green Season 
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หรือสมาคมที่เสนอขอเปนเจาภาพมี

บุคคลที่มี ช่ือเสียงและเปนที่ รูจักใน

ระดับนานาชาติก็ถือเปนปจจัยที่สําคัญ

เชนเดียวกัน เชน ศาสตราจารย ดร. 

ระพี  สาคริก
12

 เปนผูมี ช่ือ เสียงใน

ว ง ก า ร พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร แ ล ะ ก า ร

เพาะเลี้ยงกลวยไม รองศาสตราจารย 

นายสัตวแพทยปานเทพ รัตนากร เปน

ผูมี ช่ือ เสียงในวงการสัตวแพทย
13 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย

ประเสริฐ ทองเจริญ
14 
เปนผูมีผลงาน

การคนควาเก่ียวกับโรคไขหวัดนกและ

โรคซารส (SARS) และเคยไดรับรางวัลในระดับโลก เปนตน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง หากประเทศไทยมี

บุคลากรที่เคยมีประสบการณการทํางานและมีความสัมพันธที่แนบแนนกับหนวยงานหรือสมาคม

ระดับนานาชาติมากอนน้ัน จะชวยเพิ่มโอกาสการไดรับคัดเลือกเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ

ใหสูงยิ่งข้ึนดวย 

 

5. นโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานหรือสมาคมระดับนานาชาติ 
 นโยบายและวัตถุประสงคของการจัดประชุมนานาชาติของแตละองคกรมีความแตกตางกัน 

เชน นโยบายและวัตถุประสงคที่เนนการกระจายความองคความรูยังประเทศเจาภาพและกลุมประเทศ

ใกลเคียง นโยบายและวัตถุประสงคที่เนนการคัดเลือกจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพและสราง

ผลตอบแทนทางดานการลงทุนจากการจัดประชุมนานาชาติ สําหรับประเทศน้ันมีจุดเดนในเร่ืองทําเล

ที่ตั้งที่เปนศูนยกลางของภูมิภาคอินโดจีนและแวดลอมดวยประเทศเพื่อนบานที่เปนประเทศกําลัง

พัฒนามากกวาประเทศไทย ยกเวน ประเทศสิงคโปร ประกอบกับตนทุนของการดําเนินงานที่มา

คาบริการไมสูงมากนัก จึงทําใหมีความไดเปรียบในการตอบสนองนโยบายและวัตถุประสงคของ

ประชุมนานาชาติแตละคร้ังไดเปนอยางดี 
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ศาสตราจารย ดร. ระพี สาคริก ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสมาคมกลวยไมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ และเปนกรรมการกิตติมศักดิ์ขององคการกลวยไมโลกโดยไดเปนประธานจัดการประชุมกลวยไมโลก 

ครั้งท่ี 9 ท่ีกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2521 
13

 รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ปานเทพ รัตนากร เปนอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหิดล เปนท่ีรูจักในดานการรักษา Exotic Animals และอื่น ๆ และยังเคยเปนผูแทนของสมาคมสัตวแพทย             

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทยในการจัดการประชุมนานาชาติของสมาคมสัตวแพทยสัตวเล็กโลก 

ครั้งท่ี 28 หรือ WSAVA  2003 World Congress และในป ค.ศ. 2008 ยังไดรวมเปนเจาภาพจัดประชุมชาง

นานาชาติวาดวยการอนุรักษและวิจัยชาง ค.ศ.2008 ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิชางไทย และยังไดเผยแพรผลงาน

การผสมเทียมชางนํ้าเช้ือแชแข็งเปนครั้งแรกของโลกอีกดวย 
14 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ ไดเขารับรางวัล “Public Health Recognition Award” 

จากสมาพันธการศึกษาดานสาธารณสุขแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ในท่ีประชุมวิชาการนานาชาติดานสาธารณสุข

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งท่ี 38 
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6. กระบวนการลงคะแนนเสียงและผูมีอิทธิพลตอการลงคะแนนเสียง 

 โดยทั่วไปกระบวนการลงคะแนนเสียงจะมีผูที่เก่ียวของ 3 กลุมหลัก ไดแก คณะกรรมการ

ตัดสิน ผูแทนของประเทศสมาชิก และผูบริหารโครงการการจัดประชุมหลัก (Core PCO) ซึ่งผูเสนอ

ขอเปนเจาภาพจําเปนจะตองมีขอมูลที่เช่ือถือไดเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการลงคะแนนเสียงของผูที่

เก่ียวของทั้ง 3 กลุม เชน คณะกรรมการตัดสินตองการลงคะแนนเสียงใหประเทศบานเกิดของตนเอง

หรือไม ผูแทนของประเทศสมาชิกที่มาจากกลุม

ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟกซึ่งมีผลตอเสียงขางมาก 

และความเปนมืออาชีพของผูบริหารโครงการจัด

ประชุมในทองถ่ิน (Local PCO) ซึ่งจะมีผลตอการลง 

คะแนนเสียงของผูบริหารการจัดประชุมหลัก (Core 

PCO) ที่หนวยงานหรือสมาคมระดับนานาชาติ

มอบหมายใหเปนรับผิดชอบผลการดําเนินงานใน

ภาพรวม นอกจากน้ี หากทราบถึงรายละเอียดของ 

ผูมีอิทธิพลตอการลงคะแนนเสียงและสามารถเขาถึง

เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมได ก็จะทําใหโอกาสในการไดรับ

การลงคะแนนเสียงคัดเลือกประเทศไทยเปนเจาภาพ

จัดการประชุมมีมากยิ่งข้ึน 

 
 การทําความเขาใจประเด็นสําคัญเหลาน้ี ทํา

ใหผูวิเคราะหมองเห็นปจจัยภายนอกที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธไดทะลุปรุโปรง น่ันคือ เมื่อ

สถานการณเปลี่ยนไป การปรับเปล่ียนกลยุทธจึงเปนสิ่งที่จําเปนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังสามารถ

คาดการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในเชิงโอกาสและอุปสรรคไดเปนอยางดีอีกดวย 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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โรงแรมแนวใหม: Hamster Hotel 

โรงแรมใน Nantes ประเทศฝร่ังเศสไดเปดโอกาสให
แขกผูเขาพักไดลองใชชีวิตแบบหนูแฮมสเตอร โดย
คิดคาบริการคืนละ 99 ยูโร หรือประมาณ 148 
เหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งแขกจะไดรับประทานเมล็ด
ธัญพืชซึ่งเปนอาหารของหนูแฮมสเตอร วิ่งออก
กําลังในวงลอขนาดใหญ และพักในกองหญาแหงท่ี
เรียกวา ‘Hamster Villa’ 

ท้ั ง น้ี  แ ข ก ท่ี เ ค ย เ ข า พั ก แ ล ะ ไ ด รั บ
ประสบการณการเปนหนูแฮมสเตอรเปนคูแรกไดถายทอด
ความรูสึกวา การไดเปลี่ยนตัวเองเปนหนูแฮมสเตอรเปน
ประสบการณท่ีแตกตางและโดดเดน ตลอดจนเปนการ
เปลี่ยนแปลงการใชชีวิตโดยเปนการพาตัวเองออกจาก
ชีวิตประจําวันท่ีซ้ําซาก นอกจากน้ี ท้ังคูยังไมไดรูสึกกลัวกับ
การท่ีจะตองนอนในกองหญาแหง ด่ืมนํ้าจากทอใหนํ้าของ  
หนูแฮมสเตอร และรับประทานธัญพืชชนิดพิเศษ  

โดยเจาของโรงแรมดังกลาวไดใหความเห็นวาในโลกของเด็กหนูแฮมสเตอรเปนสัตวท่ีนารัก นา
สัมผัส ทําใหพบวาแขกท่ีเขาพักในโรงแรมสวนใหญเคยใฝฝนท่ีจะมีหนูแฮมสเตอร หรือเคยเลี้ยง            
หนูแฮมสเตอรมากอนในวัยเด็ก 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ขอมูลและภาพประกอบจาก  www.reuters.com 
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การชอปปงเสมือนจริง: 3D Shopping 

เหลานักชอปในเมือง Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียกําลัง
จะไดพบกับประสบการณใหมสําหรับการชอปปงในชวงเทศกาล
คริสตมาสท่ีกําลังจะมาถึง ผานเว็บไซต Trillenium ซึ่งประกาศตัววาเปน
ศูนยรวมการชอปปงเสมือนจริงท่ีสมบูรณแบบแหงแรกของโลก      
โดยลูกคาสามารถจับจายสินคาและมีปฏิสัมพันธกับลูกคารายอื่น ๆ 
ไดในเวลาเดียวกัน 

เว็บไซตดังกลาวไดเร่ิมเปดทดลองใหบริการต้ังแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน  
2552 ท่ีผานมา โดยมีสินคาและบริการมากกวา 100,000 ชนิด ท้ัง
สินคาท่ีผลิตภายในประเทศและสินคาท่ีมีการนําเขาจากตางประเทศ 
โดยสินคาดังกลาวมีความหลากหลายต้ังแตสินคาเพื่อความบันเทิง 
เทคโนโลยี และอื่น ๆ ในพื้นท่ีเสมือนจริงกวา 180,000 ตารางเมตร 

อยางไรก็ตาม ผูสราง Trillenium กลาววา Trillenium เปน
ศูนยการคาเสมือนจริงท่ีใหบริการเต็มรูปแบบเปนแหงแรกของโลก 
โดยจะเปดใหบริการตลอด 7 วัน วันละ 24 ชั่วโมง ลูกคาท่ีจะชอปปง
ใน Trillenium สามารถสรางตัวตน (Avatar) ท่ีออกแบบและสรางสรรค
เอง ตลอดจนขอคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาจากพนักงานจริงผานทาง
ชองทางการ chat นอกจากน้ี  ลูกคายังสามารถดู  presentation 
เกี่ยวกับสินคา วิธีการใช ท้ังน้ี ลูกคาสามารถเลือกชําระเงินไดท้ัง
ทางบัตรเครดิต และเงินสดภายหลังจากไดรับสินคา 
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ลูกคาท่ีเขามาใชบริการใน Trillenium นอกจากจะไดซื้อของแลวยังสามารถน่ังจิบกาแฟในรานกาแฟสุดฮิปเสมือนจริง
กับเพื่อนนักชอปดวยกัน นอกจากน้ี ผูบริหารเว็บไซตยังไดกันพื้นท่ีสวนหน่ึงเปนสนามเด็กเลน ศูนยบริการทาง
ธุรกิจ (Business Center) และโครงการสําหรับการศึกษา 

แนวคิดเร่ืองการชอปปงเสมือนจริงไมใชเร่ืองใหม เน่ืองจากเคยมีการดําเนินการโครงการลักษณะเชนน้ีมา
กอนในเยอรมนีโดยใชชื่อ ‘Twinity’ ซึ่งมีพื้นท่ียอยแบงออกเปน 2 เมือง คือ เบอรลิน และสิงคโปร โดย ‘Twinity’ ไดเปด
ใหบริการมากวา 1 ปแลว 

จะเห็นไดวาชุมชนเสมือนจริงมีแนวโนมเติบโตข้ึนเปนอยางมาก สาเหตุหน่ึงอาจมาจากการท่ีผูใชบริการ
สามารถใชจินตนาการในการกําหนดรูปรางหนาตา และรูปแบบการใชชีวิตตามท่ีตนเองตองการซึ่งอาจแตกตาง
จากชีวิตความเปนอยูในชีวิตจริง โดยเว็บไซตเสมือนจริงชื่อดังอยาง secondlife ไดสรางมูลคาทางธุรกิจถึง 120 

ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และมีประชากรออนไลนถึง 124 
ลานชั่วโมงในไตรมาสแรกของป 2552 เพิ่มข้ึนรอยละ 42 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  

อยางไรก็ดี ในปจจุบันมี เพียงธนาคารไทยพาณิชยซึ่งเปน
หนวยงานหรือองคกรของไทยเพียงแหงเดียวท่ีเปดใหบริการใน 
secondlife โดยเปดใหบริการใน 2 สวน คือ Thai Legend และ      
SCB Island ซึ่งท้ัง 2 แหงไดนําเสนอความเปนไทยผานการตกแตง
ภายในเสมือนจริง 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

ขอมูลและภาพประกอบจาก : 
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โลกของ Social Media 

ผลการสํารวจทางออนไลนของ Nielsen Global Online Consumer Survey จากผูบริโภคออนไลนมากกวา 
25,000 คน ใน 50 ประเทศ พบวาผูบริโภคออนไลนรอยละ 90 เชื่อคําแนะนําจากคนรูจัก และรอยละ 70 เชื่อถือ
ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีโพสตในเว็ปไซตตาง ๆ   

สาเหตุท่ีผูบริโภคเชื่อถือในคําแนะนํา (Advice) และขอเสนอแนะ (Recommendation) มาจากความตองการท่ีจะ
ควบคุมสถานการณในการซื้อสินคาอยางสมบูรณแบบโดยการเรียนรูขอเท็จจริงท้ังหมดเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดและความผิดหวัง ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังจากไดรับสินคา ท้ังน้ี สื่อออนไลนสามารถตอบสนองความ
ตองการในขอน้ีของผูบริโภค เน่ืองจากเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก ตลอดจนเปนสื่อท่ีเปด
โอกาสใหสามารถแบงปนประสบการณและความคิดเห็นได นอกจากน้ีผูบริโภคยังสามารถติดตามขอคิดเห็นตาง  ๆ
ไดในเวลาท่ีเปนปจจุบัน (Real-time) เชน การใช Twitter 

ท้ังน้ี ผูประกอบการควรเขาใจและยอมรับรูปแบบการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งเปลี่ยนไปสูการแลกเปลี่ยน
ขอมูลโดยตรงระหวางผูบริโภค โดยในขณะน้ีมีผูบริโภค
จํานวน 1,600 ลานคนท่ีอยูบนตลาดออนไลน และสวน
ใหญมีประสบการณการซื้อสินคาออนไลนมากอน 
นอกจากน้ียังมีความชํานาญดานการตอรองสินคา 
(Bargain seeker) และการเลือกซื้อสินคาท่ีดีท่ีสุด (Best of the 
best hunter) ตลอดจนเปนผูท่ีมีเครือขายบนโลกออนไลน
รวมท้ังมีประสบการณในการโพสตขอคิดเห็นและความเห็น
จากประสบการณหลังการใชสินคา  

ผูบริโภคจํานวนมากในตลาดเกิดใหม (Emerging 
Markets) กระตือรือรนท่ีจะกระโจนเขาสูโลกออนไลน ผลการ
สํารวจขององคการสหประชาชาติ (United Nations) พบวา  

                                                
1 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ในปจจุบันมีผูใชบริการโทรศัพทมือถือมากกวา 4,000 ลานคนท่ัวโลกโดยสองในสามอยูในประเทศกําลังพัฒนา 
และหากหน่ึงในสามใชบริการออนไลนผานโทรศัพทมือถือในอนาคตก็จะทําใหยอดผูบริโภคออนไลนเพิ่มข้ึนอีกหลาย
พันลานคน 

ตัวอยางของการถายทอดความเห็นจากประสบการณ (Review) ของผูบริโภคออนไลนท่ีเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว ไดแก Tripadvisor.com ซึ่งในปจจุบันมีการโพสตความเห็นจากประสบการณและความคิดเห็น
มากกวา 25 ลานคร้ัง ในจํานวนน้ีเปนความเห็นเกี่ยวกับโรงแรมมากกวา 490,000 แหง โดยเมื่อตนปท่ีผานมาได
เซ็นสัญญารวมทุนกับ VisitBritain.com และ easyJet Holidays ซึ่งเปนบริษัทลูกของ Hotels.com ในขณะท่ีฝงอเมริกามี
เว็บไซต Raveable (www.raveable.com) ซึ่งใหบริการขอมูลจากความเห็นจากประสบการณ (Review) มากกวา 35 ลาน
ความเห็นเกี่ยวกับโรงแรมตาง ๆ  ท่ัวอเมริกาเกือบ 55,000 แหง  

 

 

 

ผลกระทบท่ีสําคัญจากความนิยมของ Social Network คือ มีการโพสตความเห็นจาก
ประสบการณเปนจํานวนมากบนเว็บไซตซึ่งอาจมีขอความท่ีไมเปนความจริง หรือการกลาวรายตอ     
แบรนดคูแขง 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสินคาและบริการเกือบทุกประเภทไดถูกนํามา review เชน สินคาดาน
สุขภาพความงาม บริการดานกฎหมาย การศึกษา สนามบิน เทคโนโลยี การรับสมัครงาน และ
รานอาหาร 

เครือขายของ Social Network มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดการแสดงความเห็นจาก
ประสบการณ (Review) ในเวลาท่ีเปนปจจุบัน (Real Time) โดยผูใชอาจไมไดทําการ update ขอมูลทุก ๆ 
ชั่วโมง แตอาจกลาวไดวาเปนการ update ทุกวัน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตองมากข้ึน   

ในปจจุบันประชากรออนไลนสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดท้ังจากแลปทอปและโทรศัพทมือถือ 
นอกจากน้ีอุปกรณเหลาน้ียังมีกลองวิดีโอ ซึ่งทําใหขอความท่ีแสดงความเห็นจากประสบการณ (Review) 
มีท้ังรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว 

ในขณะท่ีเว็บไซต Google ได เปดตัว
โปรแกรมใหมชื่อ Rich Snippets ซึ่ง
ออกแบบให search engine สามารถแสดง
การใหคะแนน (Rating) แกสินคาและ
บริการ 
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ตัวอยางของ Social Network ท่ีมาแรงและ  เปนท่ี
นาจับตาคือ Twitter ซึ่งสรางข้ึนบนคําถามพื้นฐาน
เกี่ยวกับความคิด ความรูสึก และประสบการณของผูคน  

กระแสของการรวมแผนท่ีเขาไวกับขอความท่ี
แสดงความเห็นจากประสบการณ (Review) เปน
การใชแผนท่ีประกอบในการ review จะชวยทําให
ความเห็นจากประสบการณน้ัน ๆ มีความ
น าสนใจและ ใชประ โยชน ไดม าก ข้ึน  ท้ั ง น้ี 
นักทองเท่ียวสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวจากขอความแสดงความเห็นจาก

ประสบการณ ท่ีจัดหมวดหมูตามสถานท่ี โดยสิ่งท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับคือ ขอมูลเกี่ยวกับหองพักใน
โรงแรมท่ีดีท่ีสุด โตะท่ีดีท่ีสุดในรานอาหารท่ีดีท่ีสุด และท่ีน่ังบนสายการบินท่ีดีท่ีสุด 

โรงแรม Hilton ไดใหบริการ Homewood Suites ซึ่งแขกสามารถเลือกหองพักไดโดยดูจาก      
แบบแปลนของหองพัก รูปถาย และคําอธิบาย ท้ังน้ีบริการดังกลาวเปดใหบริการสําหรับลูกคาระดับ 
Premium ท่ีใชบริการ eCheck-in  

SeatGuru ชวยผูโดยสารในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน โดยใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความ
สะดวกบนเคร่ืองบิน และขอมูลอื่น ๆ ซึ่งแตกตางกันตามสายการบินและชนิดของเคร่ืองบิน โดยใน
ปจจุบันมีการโพสตความเห็นจากประสบการณ (Review) มากกวา 25,000 ขอความ รวมท้ังมีแผนผงัท่ี
น่ังบนเคร่ืองบินของสายการบินมากกวา 90 แหง ปจจุบัน SeatGuru ไดเปดบริการรวมกับเว็บไซต 
expedia.com 

เว็บไซต booking.com และ TripAdvisor ไดใหบริการขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ (Profile) ท่ีทําการ
โพสตความเห็นจากประสบการณ (Review)  เชน อายุ เพศ ลักษณะการเดินทาง ท่ีอยู ประสบการณใน
การเดินทาง ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูใชบริการอื่นในการประเมินความนาเชื่อถือของขอความในความเห็น
จากประสบการณ หรือการเปน followers และ following ในเว็บไซต twitter.com และการเปนเพื่อนในกรณี
ของ facebook 

ท้ังน้ี TripAdvisor ไดเปดใหบริการในสวนของ ‘Management Response Feature’ ซึ่งเปนการเปด
โอกาสใหตัวแทนของผูประกอบการในธุรกิจทองเท่ียว เชน โรงแรม รานอาหาร และสถานท่ีทองเท่ียว 
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สามารถชี้แจงประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของกับขอความในความเห็นจากประสบการณ (Review) ท่ี
นักทองเท่ียวมาโพสตไว  

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

ขอมูลและภาพประกอบจาก    
www.trendwatching.com      
www.tripadvisor.com 
http://googlewebmastercentral.blogspot.com 
 


