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เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อแผ่นดิน 
ของเราชาวสยาม

     จุลสารท่องเที่ยวฉบับนี้ มาพร้อมกับ บทความน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ของไทยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต , บทความงานวิจัยความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี , พบกับบทสรุปสาระสำคัญจาก 
การประชุมประจำปีพาต้า ครั้งที่ 55 (55th PATA Annual Conference), การลดลงของการใช้จ่ายของ 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ , แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเรียนรู้ดูงานประเทศ 
นิวซีแลนด์

     เรื่องของการท่องเที่ยวในปี 2549 จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถคลิกดูข้อมูลได้จากที่นี่เลย 
สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ ไตรมาสแรก ปี 2549

     สุดท้ายสาระน่ารู้ประจำฉบับ แนวคิดใช้ "ตัวเมืองตรัง" เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

     สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงฉบับหน้า ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพให้ดีน่ะค่ะ และอย่าลืมไทยเที่ยวไทย เงินจะได้ 
หมุนเวียนในประเทศ ขอบคุณค่ะ

ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ
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การพัฒนาดานการทองเท่ียวของไทยท้ังอดีตปจจุบันและอนาคตการพัฒนาดานการทองเท่ียวของไทยท้ังอดีตปจจุบันและอนาคต  

ภราเดช พยัฆวิเชียร 1 

อดีต (ระยะที ่1 พ.ศ.2503 - 2522) 
• การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2503 ในขณะน้ันมีช่ือวาองคการสงเสรมิการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (อสท.) การกอตั้ง อสท.น้ีเกิดขึ้นในชวงที่ประเทศไทยมีการพฒันา
ประเทศอยางรวดเร็ว (เปนสวนหน่ึงของแผนระยะ 5 ป ซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งปจจุบันใชแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 หรือ แผน 9) ใน
ขณะเดียวกันก็ไดมีการจัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของเชนการบินไทยดวย 

• ในระยะแรก ภารกิจหลักของ อสท. คือสงเสริมและประชาสัมพันธอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว
ไทย ซึ่งเปนการดําเนินการอยางจริงจังเปนครั้งแรก กอนที่จะมีการกอตั้ง อสท. การกระจาย
ขอมูลดานการทองเที่ยวดําเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ และการรถไฟแหงประเทศไทย ซึง่
เปนเครือขายการส่ือสารคมนาคมที่ดีที่สุดของประเทศในขณะน้ัน  

เหตุการณและกิจกรรมสําคัญ 

• ดานการตลาด:อสท.ไดเปดสํานักงานสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหมเมื่อป พ.ศ. 2511 และ
เปดสํานักงานตางประเทศแหงแรกขึ้นในนครนิวยอรกเมื่อวันที่ 28 กนัยายน 2507 (ปจจบัุน
มีสํานักงานภูมิภาค 22 แหงทั่วประเทศ และสํานักงานตางประเทศ 18 แหง) ไดมีการจัด
พิมพหนังสือ "Holiday Times in Thailand" และจดหมายขาว อสท. (นิตยสารทองถ่ิน) ขึน้ เพือ่
เปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลสูคนไทย ประเทศไทยยังไดรับเลือกใหเปนเจาภาพในการ
จัดประชุมประจําปขององคกรสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (PATA) เมือ่ปพ.ศ. 
2512 เปนครั้งแรก 

• ดานการพัฒนา: ภายหลังจากการประชุมประจําปขององคกรสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก ไดมีการกดดันใหขยายทาอากาศยานเชียงใหมและปรับเปลี่ยนใหเปนทาอากาศ
ยานนานาชาติ นอกจากน้ันไดฟนฟูประเพณีสําคัญตางๆ ของไทยขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง เพื่อดึง
ดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาในประเทศ เชนประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย และ
ขบวนแหเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี (เทียนบางเลมมีขนาดใหญมากจนไมสามารถนํา
เขาไปในภายในโบสถได) 

• งานเทศกาลสําคัญที่สุดที่ไดมีการนํากลับมาและสงเสริมคือ ประเพณีการคลองชาง จังหวัด
สุรินทร ซ่ึงไมเพียงเปนการฟนฟูประเพณีการคลองชางโบราณ (ซ่ึงเปนประเพณีที่แสดงให

                                                
1
 ท่ีปรึกษา 11 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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เห็นวาชางปาถูกจับและฝกฝนอยางไร เพื่อใชในการตอสูในสงครามในอดีต หรอืเพือ่ลากซุงใน
อุตสาหกรรมปาไม) แตยังแสดงใหเห็นถึงทักษะโบราณในการฝกชาง ซ่ึงยังคงใชไดอยูใน
ปจจุบันดวย หรือแมกระทั่งสอนชางใหเลนฟุตบอลก็สามารถทําได 

• (ในระยะที่ 1) อสท. รับผิดชอบในการกระจายขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในกลุมตลาดใน
ประเทศ มีการจัดกิจกรรมหลายๆ ประเภท เชน การจัดขบวนคาราวานไปยังจังหวัดตางๆ 
จัดการสัมมนาสําหรับผูนําในระดับจังหวัด เพื่อกอใหเกิดความคุนเคยกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (รวมถึงบุคคลจากภาครัฐ นักธุรกิจ ส่ือมวลชน ผูนําระดับทองถ่ิน และผูนําดาน
วิชาการ เปนตน) ซึ่งนําไปสูความสนใจที่จะพัฒนาและลงทุนดานการทองเที่ยวมากขึ้น เชน 
โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

• การสรางความรู - มีการคิดคนโครงการและกิจกรรมตางๆ ไมใชเพียงเพื่อดึงดูดนักทอง
เที่ยวแตยังชวยใหคนในทองถ่ินมีความเขาใจนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น มีความยินดีที่จะเปนเจา
บาน และเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีการจัดสัมมนา ฝกอบรม จัดทํา
ส่ือจดหมายขาว อสท. และรายการทั้งทางวิทยุและโทรทัศน ซ่ึงเปนเครื่องมอือนัสําคัญในการ
สงเสริมการเปดตัวสูการทองเที่ยวในประเทศไทย 

• การพัฒนาดานการทองเที่ยวเริ่มตนจากการทองเที่ยวภายในประเทศกอน กาวแรกคือการ
พัฒนาสาธารณูปโภคดานการทองเที่ยวขั้นพื้นฐานสําหรับชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งอาศัย
อยูในประเทศไทย เมื่อการพัฒนาดังกลาวกาวหนาขึ้น สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ก็มีความ
พรอมมากขึ้นที่จะรองรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ 

บทเรียนจากระยะที ่1  
• เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาดานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคในสถานที่ทอง

เที่ยวสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคตางๆ จึงยังไมดีพอที่จะรองรับนักทองเที่ยวจาก
ตางชาติ ทําใหการเดินทางเขามาทองเที่ยวสวนใหญมุงมายังกรุงเทพฯ และเน่ืองจากจังหวัด
ตางๆ ขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โครงการตางๆ เพื่อ
การพัฒนาจึงไมไดรับความสําคัญและขาดการบูรณาการ เชน ถนนตางๆไดสรางขึ้นใหมใน
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ โดยปราศจากสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ เชนการกําจัดของเสีย และ
การจัดการดานนํ้า นําไปสูความเส่ือมโทรมทั้งดานส่ิงแวดลอมและสังคม เชนที่พัทยา 

• การพัฒนาดานการทองเที่ยวควรดําเนินการไปในครรลองเดียวกับความพรอมของภูมิภาค 
หรือไปในทางเดียวกับการรักษาสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ถาเรามุง
เฉพาะดานการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ ผลกระทบที่ตามมาจะเปนลบ 

• ตัวอยางจากกรณีของพัทยา ซึ่งเคยเปนหมูบานประมงขนาดเล็กที่เงียบสงบไมหางจาก
กรุงเทพฯนัก และไดเปลี่ยนแปลงกลายเปนสถานที่พักผอนและสันทนาการสําหรับทหาร
อเมริกันในชวงสงครามเวียดนาม ทําใหสถานที่น้ีเติบโตอยางรวดเร็วมากและไมมทีศิทางที่แน
ชัด ภาครัฐไมสามารถควบคุมการลงทุนของภาคเอกชนได การขาดแผน การจัดการ อํานาจ
ตัดสิน และความรูสึกเปนเจาของในทองถ่ิน (เน่ืองมาจากการลงทุนจากภายนอก) สงผล
กระทบใหเกิดความเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว การจัดทําแผนฟนฟูและกูคืนในภายหลังตองใช
ทั้งเงินและเวลามาก และจําเปนตองอาศัยการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของเมืองเองดวย 
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• การใชประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคาใหกับการทองเที่ยวเปนการดําเนินการที่ดี เปนการ
ทําใหชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณีของตน ในขณะเดียวกันก็ไดผลประโยชน
ดานเศรษฐกิจดวย อยางไรก็ตามควรกระทําดวยความเขาใจวาวัฒนธรรมจะสามารถสราง
ขึ้น และทําใหเฟองฟูไดก็ตอเมื่อวัฒนธรรมน้ันๆ กอประโยชนใหกับชุมชน จึงจะสามารถนํามา
ใชเปนเครื่องมือดึงดูดนักทองเที่ยวได ในขณะเดยีวกันก็ไมควรสงผลกระทบทางตรงกบัวฒัน
ธรรมและประเพณีทองถ่ิน มิเชนน้ันแลวจะทําใหเสียคุณคาตอชุมชนโดยกลายเปนเพียงกิจ
กรรม เพื่อจุดประสงคทางการทองเที่ยวเทานั้น ตัวอยางหน่ึงคือขบวนแหเทียนพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธานี 

อดีต (ระยะที ่2) ปพ.ศ. 2522 - 2534 (สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิฉบับที่ 6) 

• ภายหลังจากระยะที ่1 ที่มุงเนนเรื่องการสงเสริมและประชาสัมพันธประเทศ ใหเปนจุดหมาย
ปลายทางที่เปนที่รูจักในเวทีทองเที่ยวโลก ธุรกิจการทองเที่ยวไดเติบโตขึ้นมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงป พ.ศ. 2508 ถึงพ.ศ. 2516 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติทีเ่ดินทางเขามา
เพิ่มขึ้นจาก 200,000 คน เปน 1 ลานคนในป 2516 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 5 เทา รายไดจาก
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 500 ลานบาทในป 2508 เปน 3,500 ลานบาท คิดเปน 7เทาใน
ระยะเวลาไมถึง 10 ป ในระดับโลกแลว อุตสาหกรรมน้ีมีศักยภาพที่จะเติบโตอีกได ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีแผนพัฒนาดานการทองเที่ยวในระดับประเทศ เพื่อเปนแนวทางดานการตลาด
และการพัฒนา เพื่อตอบสนองตอการเติบโตอยางรวดเร็วที่คาดวาจะมีขึ้นในอนาคต 

เหตุการณและกิจกรรมท่ีสําคัญ 

• แผนพัฒนาดานการทองเที่ยวฉบับแรกไดจัดทําขึ้นจากความชวยเหลือของInstitute of Tourism 
Development Consultants ของประเทศเนเธอรแลนด โดยรวมกับคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอสท. การดําเนินการตามแผนไดเริ่มขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2518 
และไดเสร็จส้ินเมื่อป พ.ศ. 2519 เปาหมายของแผนดังกลาวคือ เพื่อสรางแนวทางในการรอง
รับการเติบโตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และตอบสนองความตองการของตลาด เชน ตนแบบ
สาธารณูปโภคและกิจกรรม/ การทองเที่ยวตางๆจะตองเหมาะสมกับจุดหมายปลายทางและ
สถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ สวนที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพอ่ืนๆ ตองกระจายตวัออกไปและไมกระจกุ
ตัวอยูเฉพาะที่เดียว ในสมัยน้ันมีสถานที่ทองเที่ยวหรือจุดสนใจทัง้ส้ิน 21 จดุ เชนกรงุเทพ /พั
ทยา, สงขลา/หาดใหญ และเชียงใหม ซ่ึงสถานที่เหลาน้ี ทําหนาที่เปนศูนยกลางใหกับภูมิภาค
ตางๆ โดยรอบ ในระยะที่ 2 มีการเสนอ ภูเก็ต หัวหิน และกาญจนบุรี ซึ่งไดมีการจัดการ
ศึกษาแยกออกไป เพื่อกําหนดแผนเฉพาะสําหรับแตละจุดหมายปลายทาง ดังน้ันจึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะเปลี่ยน อสท.ใหเปนกระทรวงการทองเที่ยว เพือ่ใหองคกรมีอํานาจมากยิง่ขึ้นเพือ่
อํานวยความสะดวกในการบูรณาการ การพัฒนา และการรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ (แมวาจะ
ใชเวลากวา 25ปกวาที่กระทรวงจะถูกจัดตั้งขึ้นอยางเต็ม รูปแบบ สถานะของกระทรวงก็ยัง
ไมมีเสถียรภาพ ยังตองมีการปรับเปลี่ยนความเหมาะสม ใหเปนไปตามแบบแผนดานการทอง
เที่ยวโลกซ่ึงเปลี่ยนไปอยางมาก) 

• การพัฒนาดานการทองเที่ยวถูกรวมเขาอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน
ครั้งแรกในแผนฉบับที ่4 ระหวางป พ.ศ. 2520-2524 รัฐบาลไดเลง็เห็นความสําคัญของอุต
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สาหกรรมการทองเที่ยว ซ่ึงกอใหเกิดรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศเปนลําดับ 3 รอง
จาก การสงออกยางและขาว และชวยลดภาระการขาดดุลยการคา 

• การเปลี่ยนจาก อสท. เปน ททท.ไดทําใหองคกรมีสถานะทางนิติบัญญัติทีสู่งขึ้น (อสท.ถูกจดั
ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเทาน้ัน) ททท. มีหนาที่รับผิดชอบดูแลการวางแผน และพัฒนาอุต
สาหกรรมทองเที่ยวและมีการจัดโครงสรางองคกรสอดคลองกัน 

• แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับแรกในป พ.ศ. 2519 ไดนําไปสูการจัดทําแผนแมบท
ควบคูกับการศึกษาความเปนไปได ในสถานที่ทองเที่ยวหลักหลายๆ แหงเชน พัทยาในป พ.ศ. 
2521 ภูเก็ตในปพ.ศ. 2522 และการศึกษาเบ้ืองตนของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 
2522 และ สงขลา/หาดใหญในเดือนตุลาคม 2522 ตอมาแผนแหงชาติจึงไดถูกกําหนดขึ้น
และถูกรวมเขาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

• ในดานการตลาด ไดมีการดําเนินการหลายๆ ขั้นตอน เริ่มมีการกําหนดแผนปฏิบัติการดาน
การตลาดประจําป (MAP) ขึ้นในป 2521 ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมรวมกนัระหวางภาครฐั 
เอกชน และ ททท. เพื่อหาแนวทางตางๆ มากําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย และกิจกรรมที่จะ
ชวยใหบรรลุเปาหมาย ภายหลังจากที่ไดรับการจัดลําดับความสําคัญและไดเงินสนับสนุน
อยางเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดการเติบโต การเปดตัวโครงการ Visit Thailand Year ในป 2530 
เพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัว ถือเปนการทําการตลาดที่ประสบผลสําเร็จมากครั้งหน่ึงของไทย ตอมาหลาย
ประเทศไดดําเนินการตามอยาง ทําใหเกิดแคมเปญคลายๆกัน เชน Visit Malaysia Year, Visit 
Lao Year, Visit Myanmar Year รวมถึงในภูมิภาคอื่นๆ ในโลก 

• นอกเหนือจากแคมเปญดานการตลาดที่ประสบผลสําเร็จ ททท.ยังตองรับมือกับวิกฤตการณ
ตางๆเชน วิกฤตการณนํ้ามันในป 2523 การซบเซาของเศรษฐกิจโลกในป 2526 สงคราม
อาวฯในป 2534 เปนตน นอกจากน้ียังเกิดความไมสงบภายในเชนพฤษภาทมิฬ ในเดือน
พฤษภาคม 2535 ซ่ึงนําไปสูแคมเปญเพื่อใหประเทศฟนตัวในช่ือ "The World Our Guest" ซ่ึง
เปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนโดยเชิญผูประกอบการนําเที่ยว ส่ือ บุคคลสําคัญ
มาทองเที่ยวประเทศไทยเพื่อใหเกิดความมั่นใจขึ้น แคมเปญน้ีไดใชซํ้าหลายหนรวมถึงในชวง
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียป 2540 และนํามาใชอีกครั้งหน่ึงภายหลังประสบภัยธรรม
ชาติจากสึนามิ  

• นอกจากน้ัน ไดมีการประสานงานดานการทองเที่ยวอยางจริงจังกับกลุมตางๆ เชน ASEAN, 
EATA (East Asia Travel Association) และ PATA 

• ดานการพัฒนาน้ัน นอกเหนือจากการจัดทําแผนแมบทและแผนอ่ืนๆ แลว ไดมีความพยายาม
ตางๆในการสรางแหลงทองเที่ยวใหมๆขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกลุมแหลงทองเที่ยว 
นอกจากน้ันยังมีความพยายามเพิ่มขึ้นในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวของขึ้นเปนครัง้แรก เชน
เทศกาลแสงเสียงจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตอมาไดขยายไปสูแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
อ่ืนๆ เชนสุโขทัย จนทําใหในปจจุบันกลายเปนกิจกรรมประจําปในหลายๆ สวนของประเทศ 

• สินคาเพิ่มเติมตางๆ ก็ไดเกิดขึ้น เชน กอลฟ ดํานํ้า และที่สําคัญมากคือการจับจายซ้ือสินคา 
ชุมชนชนบทไดรับการสนับสนุนและฝกอบรมเพื่อผลติสินคาหัตถกรรมตางๆ การจดัจาํหนาย
และการวางขายสินคาตางๆ เหลาน้ีไดกระจายตัวออกไปดวย จากกรณีหน่ึงในอดีตเมื่อเรือ
สําราญ Queen Elizabeth II ไดทอดสมอที่ภูเก็ต นักทองเที่ยวไดขึ้นฝงและแลกเงินเปนจํานวน
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มากเพื่อจับจายซ้ือของ แตผิดหวังและตองแลกเงินกลับคืนเปนจํานวนมาก เพราะไมมีของที่
นาซ้ือวางขาย กรณีน้ีไดทําให ททท. เปดตัวโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมสินคาทองถ่ิน วางรูป
แบบการพัฒนา และการจัดงานแสดงสินคาเพื่อแลกเปลี่ยนระหวางพอคาจากหลายภูมิภาค 
และตอมาไดใชกลวิธีน้ีแพรหลายไปทั่วประเทศ 

• การพัฒนาที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือดานการเมือง ใน
การตอสูกับการจลาจลของคอมมิวนิสต ที่ใดที่รัฐบาลประสบความสําเร็จในการกําหนดบาง
พื้นที่ใหเปนกลาง การทองเที่ยวจะถูกนําเขาไปใชเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตของประชาชน 
การสรางงาน และตลาดสําหรับสินคาพื้นเมือง ในปจจุบัน หลายพื้นที่ในประเทศเชน ภหิูนรอง
กลา เขาคอ และเขาหลวง ไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว 

บทเรียนสําคัญจากอดีต (ระยะที ่2) 
• การวางแผนสวนใหญมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจนและมีการใชทักษะที่ดี อยางไรก็ตาม 

ปญหาคือมีการดําเนินการตามแผนดังกลาวไมมากนัก ในสวนของการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวและการพัฒนาสินคา นอกจากน้ันยังขาดการประสานงานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่ว
ของและขาดการใชอํานาจบังคับที่เหมาะสม ดังน้ัน จึงประสบความสําเร็จนอยกวาที่ควรเปน 
รัฐบาลไมไดใหความสําคัญเทาที่ควร และไมไดจัดงบประมาณที่สมควรกับแผนงาน แมวาจะ
ไดอนุมัติแผนไปแลว ขาดความมุงมั่นดานการเมือง ประกอบกับสถานการณทางการเมืองที่
ไมมั่นคง กอใหการบังคับใชกฎหมายไมประสบผล ทําใหภาคเอกชนเขามายึดพื้นที่ของทาง
ภาครัฐและประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กอใหเกิดการสรางส่ิงกอสรางมากเกินความจํา
เปน ไมมีการคุมครองส่ิงแวดลอม หรือ การใหความสนใจดานสาธารณสุขและการวางผัง
เมือง ผลในทางลบสวนใหญน้ี เกิดจากนักลงทุนจากภายนอกที่ไมมีความรับผิดชอบและ
บุคคลในทองถ่ินที่มีอิทธิพล 

• การพัฒนาบางสวนเชน การสรางถนนเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวในหลายกรณีเปนการกระทํา
เพื่อปูทางไปสูผลกําไรของนักลงทุน แมวาในขณะน้ันชุมชนและสถานที่ตางๆ จะอยูหางไกล
จากระบบนิเวศเปราะบางตางๆ เชน ชายหาด หมูเกาะ ภูเขา และนํ้าตก ซึ่งสถานที่เหลาน้ีไมมี
กฎหมายควบคุมการกอสรางหรือการใชพื้นที่ ผลที่ตามมาคือราคาของพื้นที่ไดสูงขึ้นกวา
ราคาจริง และตามมาดวยการกอสรางที่หนาแนนบนพื้นที่ที่มีราคาสูงกวาความเปนจริงเพื่อ
ใชที่ใหคุมกับราคาที่จายไป จึงกอใหเกิดผลกระทบหลักตอสภาพแวดลอมและทําใหเกิดความ
เส่ือมโทรมเชนที่หาดปาตอง ภูเก็ตและคอนโดมิเนียมสูงๆตามชายหาด หัวหินและชะอํา 

• การกระทําดังกลาวทําใหเจาของที่ดินดั้งเดิมซ่ึงหมายถึงผูอยูอาศัยในพื้นที่ทองถ่ินในพื้นที่
น้ันๆ สูญเสียวิถีความเปนอยูของตนไป เมื่อรายไดที่ไดจากการขายที่ดินหมดไป คนทองถ่ิน
จะอพยพไปยังสถานที่อ่ืนๆ และกอใหเกิดการบุกรุกที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคม
ตางๆตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

• การวางแผนในระยะเริ่มตนน้ันไมไดใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมเทาใดนัก นโยบายของรัฐบาล
สวนใหญจะมุงไปยังการขยายตลาดและตัวเลขจากการทองเที่ยว แมวาจะมีการมุงเนนไปยัง
ความสมดุลและการพัฒนา แตกระบวนการตั้งเปาที่อิงจํานวนนักทองเที่ยวทีเ่ดนิทางเขามาใน
ประเทศ ยังคงเปนตัวเนนย้ําความสําเร็จดานเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงกอใหเกิด
การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศและรายได อยางไรก็
ตามผลกระทบในดานลบตอสังคมและส่ิงแวดลอมไดเกิดตามมา การขาดคุณภาพในการ
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พัฒนาไมวาจะเปนดานบุคลากร มาตรฐานของสินคาและบริการ หรือความปลอดภัยและ
ความมั่นคง ตางไมไดเปนไปตามการเติบโตของตลาด 

• โดยสรุป การพัฒนาดานการทองเที่ยวซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของชาติโดยรวมน้ัน อาจทําใหรายไดประชาชาติโดยเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น แตก็ทําใหชอง
วางระหวางคนรวยและคนจนขยายกวางขึ้นดวย นอกจากน้ันยังทําใหสภาวะทางสังคม วฒัน
ธรรม และส่ิงแวดลอมเส่ือมทรามลง ดัง น้ัน แผนฯ 8 ของคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนเพื่อคุณภาพการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
โดยปราศจากผลกระทบในทางลบตอสังคม หรือที่เรียกวา "การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

อดีต (ระยะที ่3) ป 2535 - 2544 (การเริ่มตนของแผนฯ 7 ไปจนถึงกอนรัฐบาล
ปจจุบัน) 

• ภายหลังจากระยะที่ 1 และ 2 ที่มุงเนนการทําการตลาดและสงเสริมการทองเที่ยวเปนหลัก 
ไดมีการดําเนินการวางแผนและการพัฒนาเกิดขึ้นบาง แตสวนใหญจะเพื่อขยายธุรกิจการ
ทองเที่ยวของประเทศ เพื่อใหเกิดผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ดังน้ันจึงทําใหมีผลกระทบ
ทางลบหลายดานเกิดขึ้นควบคูไปกับการพัฒนาหลกัที่เปนเหตุเปนผล แมวาเศรษฐกจิ (ทีม่ผีล
รายไดประชาชาติที่สูงขึ้น)จะดีขึ้น แตก็ไดกอใหเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย ในชวงน้ีเองที่
ทฤษฎีการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนไดเกิดขึ้นและประยุกตใช  

เหตุการณและกิจกรรมสําคัญตางๆ  

• หลังจากความลมเหลวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดานสิ่งแวดลอมในอดีต 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแผน ครั้งน้ีคนถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางและใชแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแบบอยางสําหรับแผนอื่นๆ รวมถึง
แผนฯ 9 ที่ใชอยูในปจจุบัน 

• ภาคการทองเที่ยวไดเห็นถึงผลกระทบในดานลบของการพัฒนาดานทองเที่ยวในอดีต ดังน้ัน
จึงเริ่มหาความมั่นใจวาการวางแผนนับจากน้ันจะตองมีความยั่งยืนมากขึ้น (ซึ่งเปนไปในทิศ
ทางเดียวกับการประชุม World Summit ณ กรุงริโอเดจาเนโร เมื่อป พ.ศ. 2535/วาระ 21) 

• นอกจากแผนพัฒนาซึ่งไดดําเนินการในชวงแรก ยังไดมีการศึกษาความเปนไปไดในสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหงเชนกัน เพื่อคํานวณความสามารถในการรองรบั ซ่ึงการศึกษาดงั
กลาวตอมาไดถูกปรับเปลี่ยนใหเปนแผนปฏิบัติการ แผนอิงการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดถูก
กําหนดขึ้นและไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและตามมาดวยการออกแผนปฏิบัติการ ทํา
ใหเกิดการศึกษาและการสงเสริมการทองเที่ยวซ่ึงอิงชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงโครงการ 
homestay การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงผจญภัย เปนตน ซ่ึงทําใหภาคเอกชนได
จัดตั้งสมาคมรวมกัน เชน สมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย สมาคมเรือไทย เกดิ
พระราชบัญญัติผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวและมัคคุเทศกป พ.ศ. 2535 เกิดพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อเปนองคกรบูรณาการของภาคเอกชนซ่ึงมี
สถานภาพทางกฎหมาย 

• การพัฒนาประการหน่ึงที่สําคัญในชวงน้ีคือความตองการที่จะเพิ่มคาใหกับการทองเที่ยว 
นอกจากการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาอ่ืนๆ ก็ไดรับการสงเสรมิเชนกนั เชน การจบัจายใช
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สอย กีฬา อาหาร วัฒนธรรม มรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ การเกษตร และ
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนบาน เพื่อเพิ่มระยะเวลาวันพักและคาใชจายโดยเฉลี่ย และ
เนนย้ําถึงการทองเที่ยวคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

• ไดมีการบูรณาการ การบริหารจัดการการพัฒนาและแผนการตลาดมากยิ่งขึ้น เชนใชงบ
ประมาณของ ททท. และองคกรรัฐบาลอื่นๆ การพัฒนาและการตลาดถูกจบัคูเขาดวยกนัภาย
ใตแผนปฏิบัติการดานการทองเที่ยว (TAP) ซ่ึงเปนความพยายามรวมกันระหวางรัฐบาลและ
ภาคเอกชน ซ่ึงดําเนินการผานกลุม focus groups กิจกรรมประจําป การประเมินผล การ
วิเคราะห และการวางแผนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการเพิ่มมากขึ้น 

• มาตรฐานส่ิงแวดลอมที่สูงขึ้นไดนําไปสูความพยายามในการรักษาพลังงาน ซ่ึงเริ่มจากอุต
สาหกรรมโรงแรม โครงการใบไมเขียวไดริเริ่มขึ้นซึ่งไดรับความชื่นชมจากทั้งในประเทศไทย
และนานาชาต ิเชน TUI ซ่ึงเปนบริษัทนําเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลก ครอบคลุมตลาดเยอรมันและ
ตลาดยุโรป ไดใชมาตรฐานใบไมเขียวเปนมาตรฐานอางอิงสําหรับโรงแรมของไทย ในดานการ
สงเสริมการทองเที่ยว นับเปนครั้งแรกที่ไดมีการจัดการมอบรางวัล Tourism Awardsในป 
พ.ศ. 2539 และไดเนนย้ําความสําคัญของส่ิงแวดลอมในการดําเนินการธุรกิจ มีการมอบ
รางวัล Friends of Thailand แกบริษัทนําเที่ยวและส่ือตางประเทศ เพื่อแสดงการรับรูถึงความ
เปนมิตรของบริษัทเหลาน้ีตอประเทศไทย 

• เหตุการณที่สําคัญในชวงน้ีคือวิกฤตดานการเงินของภูมิภาคเอเชียในป 2540 ซ่ึงไดเริม่ขึน้ใน
ประเทศไทยและสงผลกระทบตอทั่วทั้งภูมิภาค ประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมาก เน่ือง
จากภูมิภาคเอเชียเปนตลาดนักทองเที่ยวที่สําคัญ อยางไรกต็ามประเทศไทยฟนคืนจากวกิฤต
ไดดีกวาประเทศอ่ืนๆสวนใหญ ซึ่งเปนผลจากจากวางแผนที่เหมาะสมในการลดความเส่ียง 
และเปลี่ยนความพยายามดานการตลาดไปมุงตลาดนักทองเที่ยวทีเ่ดนิทางระยะไกล ยิง่ไปกวา
น้ันประเทศไทยไมไดลดงบประมาณดานการทําการตลาด และไมไดตัดความสัมพนัธของพนัธ
มิตรดานการทองเที่ยว ซ่ึงไดรับผลกระทบจากวิกฤตเชนเดียวกัน 

• กิจกรรมสําคัญที่ชวยใหประเทศกลับฟนคืนภายหลังจากวิกฤตคือ แคมเปญ Amazing 
Thailand ระหวางป พ.ศ. 2541- 2542 แมวาแรกเริ่มน้ันแคมเปญน้ีจะริเริ่มขึ้นเพ่ือใชเปน
เครื่องมือฟนฟูการทองเที่ยว เชนเดียวกับความสําเร็จของแคมเปญ Visit Thailand Year ในป 
2530 แคมเปญ the Amazing Thailand ไดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 6รอบ (72 พรรษา) ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แมวาคาเงินบาทจะ
ลดลง แคมเปญน้ีไดใชงบประมาณประจําปตามปกติเทาน้ัน (ไมไดมีการสนับสนนุงบประมาณ
พิเศษจากรัฐบาล) 

• จากการที่คาเงินบาทของไทยลดลง จึงไดมีการใชกลยุทธแบบ win-win เพื่อเปนการ บูรณา
การระหวางภาครัฐบาลและเอกชน แคมเปญนี้ไดทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดใชงบ
ประมาณของตนเองที่มีอยูแตมุงไปยังเปาหมายเดียวกัน ดังน้ันจึงเปนการสงเสริมซึ่งกันและ
กัน โดยมีททท. เปนผูประสานระหวางคณะทํางานจากภาครัฐและเอกชนกวา 60 แหง เพื่อให
เกิดการ บูรณาการที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น ททท. ไดออกแบบองคประกอบปลีกยอยตางๆที่
เหมาะสม เชน โลโก มาสคอท และทําใหแพรหลายสามารถใชไดทั่วไป องคกรภาครฐัตางๆกไ็ด
ใชเชนกัน แมวาจะไมมีงบประมาณดานการตลาดที่ชัดเจน แคมเปญน้ีไดกระตุนตลาดโดยการ
สรางสภาพแวดลอมใหกระตือรือรน มีความหวัง และแสดงถึงความตองการที่จะกาวหนาตอ
ไป 
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• ดานการจัดการ ไดมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระบบของรัฐบาลดานการทองเที่ยว 
เน่ืองจากการทองเที่ยวมีความเกี่ยวของกับกระทรวงตางๆหลายกระทรวง และ ททท. ซ่ึงมี
สถานะเปนเพียงรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งเทาน้ัน จะไมสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาห
กรรมการทองเที่ยว ซ่ึงเติบโตขึ้นในอนาคตได จงึมีการเสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการดานการ
ทองเที่ยวแหงชาต ิโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและที่สําคัญคือไดมีการกอตั้งสํานักงาน
ของคณะกรรมการชุดน้ี เพ่ือส่ือสารดานการพัฒนาทั้งหมด เชนเดียวกันกับคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดานการทองเที่ยว 

• การส่ือสารที่ดีขึ้นระหวางสํานักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ ททท. ไดทําใหเกิดการบูรณาการดานงบประมาณที่ดีขึ้น ทั้งควบคูไปกับเปา
หมายรวม แนวทางการทําวิจัย มาตรฐานการวัด และกระบวนการประเมินผลที่เปนไปใน
ครรลองเดียวกัน ซึ่งนําไปสูการใชเงินทุนของภาครัฐไดมีประสิทธิภาพและถูกเปาหมาย 

• การไดรับความรวมมือเพิ่มขึ้นจากประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในกลุม 
ASEAN และ GMS มีสวนชวยเสริมคุณคาของแคมเปญการตลาดตางๆ จากการระดมเงินงบ
ประมาณและใชทรัพยากรรวมกัน  

บทเรียนจากอดีต (ระยะที่ 3) 
• แมวาจะมีความตองการที่จะดําเนินการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน แตเปาหมายน้ันยังคง

ยากที่ทําใหเปนจริงได ทุกรัฐบาลยังคงมุงเนนการสงเสริมใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเปน
จํานวนมากยิ่งขึ้น และกอใหเกิดรายไดจากตางประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนภาค
เอกชนและทําใหตลาดเติบโตมากขึ้น ซ่ึงในที่สุดไดทําใหเกิดการละเมิดกฎหมายหลายฉบับ ใน
ขณะที่มีความหวงใยตอสังคมและส่ิงแวดลอมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

• ในขณะที่จํานวนนักทองเที่ยวพื้นฐานเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยประจําป กลับชะลอลง
เล็กนอย การแขงขันมีสูงขึ้นกวาแตกอนควบคูไปกับการเกิดขึ้นของสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ 
ในภูมิภาค ศักยภาพของประเทศไทยเริ่มลดลงเปนผลเน่ืองมาจาก การแขงขันและความ
ตองการในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น รสนิยมของผูบริโภคก็เปลี่ยนไป กลายเปนความตองการ
เดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว ที่ใสใจตอสังคมและส่ิงแวดลอม การกีดกันทางการคาที่นอก
เหนือจากภาษีตางๆ ไดกลายเปนอุปสรรคและทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยตอง
เปลี่ยนแนวทางการพัฒนา 

• อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยไดตกอยูในวัฎจักรของ "กับดักราคาถูก" ซ่ึงทายที่สุดจะ
นําไปสูการเส่ือมลงของสถานที่ทองเที่ยวและสินคาตางๆ 

• แผนการพัฒนาตางๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มการบูรณาการในหลายๆ คราวไดถูกยบัยัง้ดวยเหตุ
ผลทางการเมือง โดยนักการเมืองที่มีอิทธิพล ซ่ึงตองการดึงใหการพัฒนาเขาสูภูมิภาคของ
ตน ทําใหเกิดการพัฒนาที่กระจัดกระจายไปทั่ว ไมใชการพัฒนาแบบบูรณาการ 

• ในขณะเดียวกัน ไดมีการปลุกระดมของนักกิจกรรมจากหลายชุมชน เพ่ือกดดันรัฐบาลให
ยอมรับสิทธิของพวกเขาและเพื่อปกปองทรัพยากรตางๆ การประทวงเหลาน้ี ไดนําไปสูการ
ยับยั้งโครงการพัฒนาตางๆ ที่สามารถสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม
นักกจิกรรมไมมีกําลังเพียงพอที่จะปองกันโครงการแยๆ ตางๆ ไดทั้งหมด  
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ปจจุบัน - ตั้งแตรัฐบาลทักษิณป พ.ศ. 2545 

• รัฐบาลทักษิณเปนรัฐบาลแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม นับเปนความหวังดานความมั่น
คงทางการเมือง เนื่องดวยเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่รัฐบาลไดรับเสียงขางมากในสภา
และอยูครบ 4 ป เปนครั้งแรกเชนกันที่รัฐบาลจัดตั้งโดยรัฐบาลเพียงพรรคเดียวเปนสมัยที ่2 

• รัฐบาลทักษิณมีระเบียบวาระที่ชัดเจน (รวมทั้งดานการทองเที่ยว) ในการจัดตั้งและดําเนิน
นโยบาย โดยมิไดใหความสนใจตอแผนฯ ฉบับที่ 9 ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ซ่ึงไดเริ่มใชเมื่อรัฐบาลชุดน้ีเริ่มมีอํานาจ รัฐบาลทักษิณไดสนับสนุนการ
เปลี่ยนระบบรัฐบาล (หรือที่รูจักวาการปฏิรูประบบราชการ) มีการกอตั้งกระทรวงการทอง
เที่ยวและกีฬา กระจายอํานาจออกไปสูภูมิภาคตางๆ ในรูปแบบของผูวาฯ CEO และกลุม
จังหวัดตางๆ (แตไมไดลงไปสูทองถ่ิน เชน ในระดับจังหวัด อําเภอ และ เทศบาล) 

• รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการทองเที่ยวอยางมาก มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ระดับชาติหลายครั้ง โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีการคิดคนกลยุทธดานการทอง
เที่ยว โดยมุงเปาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย โดยวางเปา
หมายนักทองเที่ยวเดินทาง มาเปนจํานวน 20 ลานคน (ซ่ึงมากกวาจํานวนในปจจุบันถึง 2 
เทา) ภายในป 2551 นอกจากน้ียังตั้งเปาที่จะเพิ่มรายไดที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวจาก 
384,000 ลานบาทเปน 788,993 ลานบาท 

• แผนกลยุทธดานการทองเที่ยว ไดชี้ถึงความตองการที่จะกําจัดกลลวงราคาถูกและมุงไปสู
การทองเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยใชแคมเปญการตลาดใหมๆ ที่กําหนดฐานะใหประเทศไทยเปน 
"สวรรคบนดิน" สินคาดานการทองเที่ยวและกลุมเมืองทองเที่ยวถูกจัดใหเขาคูกับตลาดเปา
หมาย เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขัน ภาคเอกชนจะถกูทําใหแขง็แกรงมากยิง่ขึน้ การ
ทองเที่ยวจะถูกขยายออกไปนอกเหนือจากสถานที่ทองเที่ยวที่มีอยู รัฐบาลทักษิณไดเสริม
สรางความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และเนนใหเกิดความสมดลุระหวาง
การตลาดและการพัฒนาใหมีมากยิ่งขึ้น โดยการใชแรงผลักดันของอุปทานมากกวาอุปสงค 

• ในระยะเริ่มตนสมัยแรกของรัฐบาลน้ี ประเทศไทยยงัคงตองเผชิญกบัปญหาเศรษฐกจิถดถอย 
รัฐบาลไดใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือฉุดการเริ่มตนเศรษฐกิจโดยใชโครงการกระตุนเฉพาะ
ตางๆ นอกเหนือจากการสงเสริมการตลาดตางประเทศตางๆ งบประมาณไดรับการอนุมัติ
เพิ่มขึ้น เพื่อใหบรรลุถึงจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ตั้งเปาไว 
การทองเที่ยวภายในประเทศไดถูกกระตุนดวยเชนกัน เพื่อกอใหเกิดการใชจายมากขึ้นและ
กระจายรายไดสูภูมิภาคตางๆ 

• รัฐบาลไดจัดทําแคมเปญดานการตลาดตางประเทศมากมายที่คลายคลึงกับ "The World Our 
Guest" โดยในชวงแรกเนื้อหาหลักยังเปน "Amazing Thailand" และแคมเปญเหลาน้ันเปน
ประโยคเสริมทาย สโลแกนของแคมเปญในปจจุบันไดเปลี่ยนจาก Amazing Thailand เปน 
Happiness on Earth 

• ตลาดในประเทศก็ไดมีการดําเนินการเชนเดียวกัน แคมเปญวา "เที่ยวเมืองไทย ไปไดทุกเดอืน 
(2545)" ไดเปดตัวและตอมาไดเปลี่ยนเปน "Unseen Thailand" แคมเปญใหมไดเปดตัวในทกุๆ 
ป เชน เที่ยวเมืองไทยไมไปไมรู และวันเดียวเที่ยวสนุก 

• รัฐบาลไดมุงประชาสัมพันธทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ เพื่อกระตุนการทองเที่ยว
และแสดงผลลัพธที่จับตองได ของการทํางานในดานจํานวนตัวเลขที่แทจริง กิจกรรมขนาด



e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 10 

ใหญหลายกิจกรรมไดดําเนินการ เชน เทศกาลเย็นทั่วหลามหาสงกรานต เทศกาลศิลปวัฒน
ธรรมลานนา เทศกาลภาพยนตร กีฬานานาชาติ และโครงการ Elite Card 

• ในดานการพัฒนา โครงการสําคัญโครงการหน่ึงคือการพัฒนาเกาะชาง ไดมีการจัดตั้งองค
กรพิเศษ เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวขึ้นเพ่ือพัฒนาเกาะชางตามแนวทางบูรณาการ โดยคาดวา
เกาะดังกลาวจะไดรับสถานะเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลชุดใหม (ที่มีดร. ทักษิณกลับมา
เปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง) คาดวาจะอนุมัติเห็นชอบเรื่องน้ี ซึ่งจะทําใหกฎหมายอ่ืนๆ 
ผานออกมาไดอยางรวดเร็วและลงตัว โครงการอ่ืนๆ ที่เปนไปในแนวทางเดียวกันรวมถึง 
Night Safari ในจังหวัดเชียงใหม และเรื่องที่ยังอยูในระหวางการดําเนินการคือ ศูนยการ
ประชุมแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และการปรับเปลี่ยนถนนราชดําเนินกลางใหเปน
เสมือน ถนน Champs Elysees ในกรุงปารีส 

• รัฐบาลไดเนนย้ําความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานตางๆ โดยการขยายความรวมมือ และ
การใหการสนับสนุนดานการทําการตลาดและการพัฒนาไปสูอนุภูมิภาค เชนสามเหลี่ยม
มรกตไทย-ลาว-กัมพูชา อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) และHeritage Necklace of Southeast 
Asia มีการเช่ือมโยงสินคาทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชน พุกามของพมา นานของไทย 
และหลวงพระบางของลาว Hue ของเวียดนามและเสียมเรียบของกัมพูชา รวมถึงความรวม
มือในกรอบ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMEC) 

• รัฐบาลไดผลักดันการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิที่ลาชา และในขณะน้ีไดประกาศกําหนด
เวลาเปดที่แนนอนออกสูสาธารณะแลว นอกจากนั้นไดดําเนินการนโยบายเปดนานฟา โดย
สนับสนุนใหมีการใหบริการสายการบินราคาต่ํา สนับสนุนใหเกิดการยกระดับและพัฒนาคุณ
ภาพสนามบินนานาชาติตางๆ ในภูมิภาค และการพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุมพื้น
ที่ตางๆ ในกรุงเทพและชานเมืองมากยิ่งขึ้น 

• นอกจากน้ี รัฐบาลทักษิณไดเผชิญกับวิกฤตตางๆ มากมาย เชน โรค SARS สงครามอิรัก ไข
หวัดนก การกอการราย ความไมสงบภาคใต และลาสุดคือสึนามิ อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก
ความเปนผูนําและการบริหารจัดการที่ด ีนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการเพือ่ทาํใหผลกระทบจาก
วิกฤตการณเหลาน้ีตอธุรกิจทองเที่ยว เปนเพียงผลกระทบเพียงนอยนิด และไดมีการฟนตัว
อยางรวดเร็ว 

บทเรียนจากการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

• แมวารัฐบาลจะมีความตั้งใจอยางสูงในการพัฒนาและสงเสรมิการทองเที่ยวดานคุณภาพ แต
นโยบายการพัฒนาคุณภาพ เชนการบริหารจัดการอุปสงคและอุปทาน ทรัพยากรมนุษยใน
ทุกระดับ การจัดกําหนดมาตรฐานตางๆ การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่น
คง ยังไมชัดเจน และไมเปนไปตามกลุมเปาหมายเหมือนกับนโยบายดานการตลาด ทีต่ัง้เปานัก
ทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศจํานวน 20 ลานคนภายในป 2551 ซ่ึงอาจเห็นไดจากโครง
การตางๆเพื่อเพ่ิมจํานวนนักทองเที่ยวโดยการสนับสนุนสายการบินตนทุนต่ํา และการเนน
การประชาสัมพันธและการทําการตลาด ทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ ดังน้ันการ
พัฒนาอาจใชเวลามากกวาที่จะเห็นผล ในขณะที่การตลาดสามารถกระทําไดทันท ีอยางไรก็
ตาม จากประวัติการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยไดพิสูจนใหเห็นวา ถาขาดคุณภาพ จะกอให
เกิดผลกระทบในทางลบระยะยาว 
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• การดําเนินการของรัฐบาลที่แข็งขันคือการออกนโยบาย และการเขาถึงในระดับบนสูลาง แต
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการดําเนินการตามนโยบาย ขาดโอกาสที่จะเสนอความคิดใหมๆ
ใหกับรัฐบาล เชน โครงการ Elite Card (Thai Privilege Cards) ซ่ึงปรากฏผลต่ํากวาเปาหมายที่
ตั้งไวมาก และสามารถเรียกไดวาเปนความลมเหลว อยางไรก็ตามเน่ืองจากเปนนโยบายของ
รัฐบาล จึงจําเปนตองดําเนินการตอไป 

• การมีสวนรวมของประชาชนยังมีไมมากพอ ที่จรงิแลววิธีการทํางานในแนวดิง่จากบนสูลางมี
ความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น แมวารัฐบาลจะไดพยายามกระจายอํานาจสูผูวา CEO และกลุม
จังหวัดตางๆ แตในความเปนจริงแลวการบริหารงานยังคงเปนการออกนโยบายในสวนกลาง
และผลักดันสูผูวาในระดับจังหวัด เน่ืองจากในระดับภูมิภาคยงัไมมีศักยภาพในการจดัประเภท 
และลําดับความสําคัญในเรื่องความตองการของคนในทองถ่ิน โดยการใชแนวทางจากราก
หญาสูเบ้ืองบน คนในทองถิ่นยังไมมีความสามารถในดานเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม ความ
รู และการสนับสนุนดานเทคนิค เพื่อสรางพลังในการตอรองใหตนเปนสวนหน่ึงของระบบ 

• การปรับเปลี่ยนโครงสรางใหเปนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬายังไมคงที่ ยังมีการพูดถึง
การปรับเปลี่ยนตอไปเปนกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยว สวนสําคัญคือปญหาพื้น
ฐานไมไดรับการแกไขกลาวคือ การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับกระทรวงมากกวา 
1 กระทรวง ที่ผานมา ภาระงานไดถูกจัดสรรใหทางกระทรวงโดยมีหนาทีร่บัผดิชอบดานการ
ริเริ่มนโยบาย การวางแผนการพัฒนาและออกกฎระเบียบตางๆซึ  งเคยอยูภายใตความรบัผดิ
ชอบของ ททท. เจาหนาที่ ททท. ที่ดูแลดานน้ีไมไดโอนยายตามงานไป ในขณะที่เจาหนาที่
กระทรวงไมมีประสบการณและพื้นฐานเพียงพอที่จะรับหนาที่ตอ กอใหเกิดปญหาชองวาง
ขนาดใหญในระยะการปรับเปลี่ยน ขณะที ่ททท. ในปจจุบันมีหนาที่รับผิดชอบนอยลง และรับ
ผิดชอบแคดานการตลาดและการสงเสริม ทําใหในปจจุบัน ททท. มีจํานวนพนักงานมากเกิน
ภาระงาน และกระทรวงขาดพนักงาน 

• ปญหาจากการพัฒนาที่ไดสะสมเปนเวลากวา 40 ปไมไดรับการแกไข เชนการพัฒนาที่ไม
เหมาะสม การกอสรางที่ไมถูกกฎหมาย และการละเมิดกฎหมายดานส่ิงแวดลอม ไปจนถึง
การพัฒนาดานบุคลากร การตั้งมาตรฐานการใหบริการ การรับประกันคุณภาพ ความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน ในขณะที่มีการเรงใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
ภายในป 2551 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะใหความสําคัญกับการสนับสนุนการพัฒนา
ดาน hardware, software และ peopleware ซ่ึงจะตองใชเวลาและงบประมาณอยางมากแนนอน 
ในความเปนจริงแลวจึงไมสามารถกระทําไดในระยะเวลาที่ตั้งไว 

• แมวาจะไมมีตัวเลขและรายงานอันใดที่จะแสดงถึงการกระจายรายไดดานการทองเที่ยวใน
ขณะน้ี แตก็ยังไมมีหลักฐานแสดงถึงการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญเชนกัน นักทองเที่ยวได
กระจายตัวออกไปยังภูมิภาคตางๆซ่ึงมีนักทองเที่ยวอยูมากกวา 1 ลานคน แตเปนเพียงแค
บางภูมิภาคเทาน้ัน (จังหวัดที่รับนักทองเที่ยวจํานวนมากกวา 1 ลานคน ประกอบดวย 
ก รุ ง เท พ ฯ  9,780,143 ค นชล บุ รี  2,810,759 ค น  ภู เก็ ต  2,746,786 ค น  พั ง ง า 
1,567,811 คน เชียงใหม 1,477,847 คน หาดใหญ 1,044,900 คน) จุดเหลานี้ไมไดรับ
การพิจารณาในการวางแผนกลยุทธของรัฐบาล การพิจารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การลงทุนขนาดใหญ ทําใหเห็นวามีการลงทุนไมมากนักในดานการทองเที่ยวที่อิงชุมชน ซ่ึง
เอ้ือประโยชนโดยตรงตอชุมชน ตัวอยางเชนเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมเมืองลานนา ใชงบ
ประมาณมูลคากวา 70 ลานบาท แตกิจกรรมทั้งหมดดําเนินการโดยบรษิทัจากกรงุเทพทีเ่ปน
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ผูทําสัญญารับเหมาดําเนินการ จนทําใหคนลานนาเริ่มตั้งคําถามวาทําไมเทศกาลศิลปวัฒน
ธรรมเมืองลานนา จึงใหคนลานนามีสวนรวมเพียงนอยนิด ดังน้ันจึงไมแนใจวาผลประโยชน
ดานเศรษฐกิจจะตกลงไปสูชุมชนมากเทาใด 

• แมวาวิกฤตการณตางๆ ในอดีต เชน การกอการราย โรค SARS ไขหวัดนก สงครามอิรัก 
ความไมสงบทางภาคใต และ สึนามิจะไดรับการจัดการเปนอยางดี แตก็ยังมีจุดออนที่จําเปน
ตองพัฒนา เชนการขาดความพรอมในการจัดการกับปญหา การขาดระบบที่ดี การวางแผน
และอํานาจในการดําเนินการและรับผิดชอบ และศูนยบริหารจัดการวิกฤต ผลทีต่ามมาคอืการ
ตอบสนองเบ้ืองตนที่ลาชา ความสับสนในการดําเนินการและเมื่อถึงที่สุดจะเกดิความพยายาม
มากเกินไป โดยไมจําเปน ซ่ึงสงผลใหเกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้น การสิ้นเปลอืง และการใชงบ
ประมาณซ้ําซอน  

อนาคต 

• อนาคตของการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท สวนแรก
คือวิสัยทัศนที่จะดําเนินการตอไป อีกสวนคือความเปนจริงที่สะทอนจากสภาวะปจจุบันและ
โอกาสที่จะทําตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว  

วิสัยทัศน 
• วิสัยทัศนของการทองเที่ยวไทยคือการเปนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนซ่ึงหมายถึง การใชวิถีทางที่

ยั่งยืนในการรวมเศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และสังคมเขาไวดวย ไมใชเพียงแคการลงทนุในธุรกจิ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจเทานั้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะไมสามารถดํารงอยูไดถา 
ไมมีการรักษาวัฒนธรรม สังคม และส่ิงแวดลอม 

• วิสัยทัศนของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจควรเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ Millennium 
Development Goals (MDG) ของ องคการสหประชาชาติ และ ST-EP (Sustainable Tourism- 
Eliminating Poverty) of WTO ซ่ึงนอกเหนือไปจากการกอใหเกิดรายไดโดยสม่ําเสมอแลว ควร
ใชการทองเที่ยวใหเปนเครื่องมือในการลดความยากจนในชุมชนชนบทตางๆ ซ่ึงประชากร
สวนใหญเปนเกษตรกร รายไดปกติของเกษตรกรขึ้นอยูกับราคาของสินคาซ่ึงไดตกลงใน
ตลาดโลก ทรัพยากรตางๆ ซ่ึงใชในการเกษตรไดมีศักยภาพในดานการทองเที่ยว เชน 
สาธารณูปโภคดานชลประทาน ภูเขา ปาไม ชุมชน และวถีิการดําเนินชีวิตทีน่าสนใจซ่ึงสามารถ
เพิ่มคาใหแกการทองเที่ยวที่อิงชุมชน หรือ การทองเที่ยวเชิงเกษตร ผานทางการบริหารจัด
การที่ด ีและการพัฒนาความสามารถตางๆของเกษตรกรในการบริหารจดัการกจิกรรมดาน
การทองเที่ยวตางๆ 

• วิสัยทัศนดานความยั่งยืนของชุมชนและวัฒนธรรม ไมควรอยูที่การควบคุมใหเปนเครื่องมือ
รับใชของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ในแนวทางที่อาจทําใหชุมชนและวัฒนธรรมเส่ือมทรามหรอื
ออนแอลง แตควรเปนการใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสราง และทําใหชุมชนทองถ่ิน
มีความเขมแข็งขึ้น เพื่อที่จะสามารถสืบสานวัฒนธรรมอยางภาคภูมิ และสรางสังคมที่นิยม
ความสงบสุข ความเคารพซึ่งกันและกัน ความมีศักดิ์ศรี และพรอมที่จะแบงปนความสุขและ
ความงามรวมกับนักทองเที่ยว โดยไดรับผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจเปนการตอบแทน 
ประเด็นสําคัญคือการใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคมไทย ใหเปนหนทางสู
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นันทนาการ กระบวนการเรียนรู การศึกษา และการเปนแมพิมพในการสรางเยาวชนที่มีคุณ
ภาพเพื่อวันขางหนา 

• วิสัยทัศนดานความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมคอนขางชัดเจน ชุมชนทองถ่ินตางๆคือผูที่ตองอยู
กับทรัพยากรไมวาจะเปน ปาไม แหลงนํ้า และทิวทัศนที่สวยงาม ถาสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนยังคงแยอยู จะเปนการยากที่จะรักษาส่ิงแวดลอมของทองถิ่น หากไมขายที่ดินใหแกนัก
ลงทุน พวกเขาก็จะบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อขยายที่ดินสําหรับทําการเกษตร แตถาพวกเขามีราย
ไดเสริมจากการทองเที่ยว จะทําใหพวกเขาตระหนักถึงคณุคาของทรพัยากรธรรมชาตทิีก่อให
เกิดผลประโยชนโดยตรงแกพวกเขา ซ่ึงจะนําไปสูการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

• การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนโดยรวมคือการพัฒนาที่มีการกระจายตัวที่ดี และเอ้ือ
ประโยชนตอคนจํานวนมากที่สุด ชุมชนที่เขมแข็งคือชุมชนที่มีความสุขเน่ืองจากชุมชนที่มี
ความสุขที่สุดจะสรางสินคาการทองเที่ยวที่ดีที่สุด  

ความจริง 

• รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่มีความเปนผูนําสูง มีความมุงมั่นทางดานการเมอืงและมคีวามมัน่
ใจ มีนโยบายดานการทองเที่ยวที่ชัดเจน เปนรัฐบาลที่ไดรับความนิยมในชวง 4 ปที่ผานมา 
และขณะนี้กําลังเริ่มสมัยที ่2 ยอมไมสามารถละสายตาจากอนาคตอันสดใสของการทองเทีย่ว
ได 

• ความจําเปนในทุกวันน้ีคือ "นโยบายควบคูกัน 2 ทาง" ซ่ึงไดเนนความสําคัญของการแขงขัน
ในระดับสากล ควบคูไปกับกิจกรรมที่มุงตรงไปยังการบรรเทาความยากจนในชุมชน 

• การทองเที่ยวอิงอยูกับการแขงขัน การสงเสริม การลงทุน และการพัฒนาขนานใหญ ซ่ึงเปน
ส่ิงที่ถูกตองและจําเปน ในขณะเดียวกันก็มีการใหความสําคัญที่นอยกวากับการทองเที่ยวซ่ึง
เปนผูสนับสนุนคนยากจน ที่เขาถึงชนช้ันรากหญาในชุมชน 

• รัฐบาลมีโครงการที่ดีมากมายที่เขาถึงชุมชนทองถ่ินเชน โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
(OTOP) ซ่ึงอิงสินคาทองถ่ินตางๆ อยางไรก็ตามสินคาดานการทองเที่ยวไมไดถูกผนวกเขาไว
ในกระบวนการของสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ซึ่งไดรับการพัฒนาคุณภาพสินคาเพิ่ม
มาตรฐานการใหบริการ การขายและการตลาดทีด่ีขึ้น หรือ การเปดจุดขายและแจกจายใหมๆ 
เชน งานแสดงสินคา และ รานคาขายปลีกในลักษณะเดียวกันกับที่ไดดําเนินการกับสินคาทอง
ถ่ินตางๆ 

• ไดมีการทําวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทหลายแหงใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
แบบอิงชุมชน ชุมชนมีความพรอมแตขาดการสนับสนุนในดานการตลาด การพัฒนาสินคา 
และการสรางเครือขาย ซ่ึงทั้งหมดน้ีอยูเกินความสามารถของชุมชนที่จะทําเองได 

• การกระจายอํานาจไปยังจังหวัดตางๆเปนการกระทําที่ดีในหลักการแตขาดความเช่ือมโยงที่
เพียงพอกับชุมชนทองถ่ินตางๆ นอกจากชุมชนทองถ่ินจะไมมีชองทางเรียกรองส่ิงที่ตน
ตองการ ผานทางระบบที่เหมาะสมแลว ก็ยังไมมีกําลังที่เพียงพอที่จะโนมนาวใหเกิดนโยบาย
ตางๆ หรือดําเนินการโครงการพัฒนาตางๆที่สอดคลองกับความตองการและผลประโยชน
ของพวกเขามากกวาเปนผลกระทบ 
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• เปาหมายของรัฐบาลที่จะเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวอีกเทาตัวในป 2551 ยงัคงแสดงถึง การให
ความสําคัญตอปริมาณมากกวาเชนเดิม ในแงหนึ่งการวางเปาหมายดังน้ีก็เปนการดีเน่ือง
จากจะกอใหเกิดรายไดมากยิ่งขึ้น และรายไดดังกลาวจะชวยกระตุนการทองเทีย่วและกระจาย
ไปทั่วประเทศ แตถายังไมมีนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
การรักษา สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน และความสามารถในการรองรับของแหลงทอง
เที่ยว การพัฒนามาตรฐาน การใหบริการ ความปลอดภัยและบุคลากร จํานวนนักทองเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วก็จะไมเหมาะสมสําหรบัอุตสาหกรรมที่มีปญหาสั่งสมมาเปนเวลาหลาย
ป มีแตจะกอใหเกดิความสูญเสียในระยะยาวและจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจิและสังคมของชุม
ชน  

สรุป 

• ถาทิศทางในการพัฒนาดําเนินไปตามแนวทางที่ไดกลาวขางตน การทองเที่ยวจะไมสามารถ
เปนไปในแนวทางที่ยั่งยืนได ไมวาจะทําการตลาดเทาใดก็ตาม ถาสินคาไมสามารถขายได 
(เน่ืองจากไมมีคุณภาพ) ก็เปนเรื่องยากที่จะคงอยูไดอยางยั่งยืน นอกจากน้ัน ยังจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม หรือจํานวนนักทองเที่ยวที่มากขึ้นอาจนําความสูญเสียที่
มากกวาเขามา ไมวาจะเปนในรูปของคาใชจายตอคนที่ลดลง คาใชจายในการรณรงคเพือ่การ
กูคืนและการฟนฟูที่เพิ่มมากขึ้น ความเสื่อมของสังคมและส่ิงแวดลอม 

• มีโอกาสอันดทีี่การทองเที่ยวในประเทศไทยจะสามารถทําใหเปนรูปธรรมไดตามภาพฝนทีว่าด
ไว เน่ืองจากในปจจุบัน เรามีรัฐบาลที่มีความเปนผูนําสูง มีเสถียรภาพและมีวิสัยทัศน ซ่ึงมี
ฐานของนโยบายและการพัฒนาในดานอื่นๆ ที่เขมแข็ง (นอกเหนือจากการทองเที่ยว) เปนตวั
อยางที่มีอยูจริง 

• รัฐบาลเพียงจาํเปนที่จะตองถอืหางเสอืนําการพัฒนาดานการทองเที่ยวไปในทิศทางทีถู่กตอง 
ซ่ึงจะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูที่ตองการมากที่สุด 

• รัฐบาลควรใหความสนใจมากยิ่งขึ้นในการรักษาสมดุลของอุปทานและอุปสงค วิถีทางที่ถูก
คือการใหอุปทานเปนหลัก เน่ืองจากงายตอการควบคุมมากกวา ดังน้ันจึงมีความยั่งยืนกวา 
อุปสงคจะควบคุมไดยากกวาเนื่องจากถูกผลักดันโดยการแขงขัน และยงัไวตอวกิฤตตางๆ ซึง่
สามารถเห็นไดวาเกิดถ่ีขึ้นเรื่อยๆในปจจุบัน 

• รัฐบาลจําเปนตองตระหนักมากยิ่งขึ้น และดําเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายของตน รวมทั้ง
ดําเนินการวางแผนตามทิศทางที่ไดกลาวไวในตอนตน ขอเสนอที่กอใหเกิดการดําเนินการเชน
น้ีควรมีการนําเสนออยางเปนระบบ มีการชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธที่ชัดเจนตอภาคสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองอ่ืนๆ โดยอิงการศึกษาวิจัยที่มีแรงผลักดันจากหลักศีล
ธรรมตางๆ และไดรับการสนับสนุนจากชุมชนทองถิ่นตางๆ หรือคนสวนใหญ ในกรณีน้ี รัฐ
บาลจะรับฟงอยางแนนอน  
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ภาคผนวก 

• กลยุทธหลักสําหรับการตลาดตางประเทศ 
• 2541-2542 โครงการ Amazing Thailand 
• มุงเนนความคุมคาของเงินและสินคาและบริการทางการทองเที่ยวที่มีมูลคาเพิ่มตางๆ 
• สินคานําเสนอ 9 กลุม (Amazing Products) 

- การจับจายซื้อสินคา (Amazing Shopping Paradise) 
- อาหารไทย (Amazing Taste of Thailand) 
- มรดกทางวัฒนธรรม (Amazing Cultural Heritage) 
- ศิลปะและวิถีชีวิต (Amazing Arts and Lifestyle) 
- มรดกโลก (Amazing World Heritage) 
- มรดกทางธรรมชาติ (Amazing Natural Heritage) 
- ประตูสูภูมิภาค (Amazing Gateways) 
- กีฬาและความบันเทิง (Amazing Sports & Entertainment) 
- มรดกทางการเกษตร (Amazing Agricultural Heritage) 

• กิจกรรมพิเศษตางๆเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย  
• การเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ 200 ป 
• โครงการ Visit Thailand Year 
• 2531-2532 ปศิลปหัตถกรรมไทย 
• โครงการ The World Our Guest 
• การสงเสริมวัฒนธรรมไทย 
• ป 2538-2539 การฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
• ป 2541-2542 โครงการ Amazing Thailand  

แคมเปญสงเสริมการขาย 

ตลาดตางประเทศ ตลาดในประเทศ 
• โค ร ง ก าร  Amazing Thailand Come to 

Thailand Experience the Splendours of a 
Kingdom ป 2541-2542  

• โค ร ง ก า ร  Enchantment for the Next 
Thousand Years 

• โครงการ  Treasures for the Pleasure of 
the World 

• ป  2545 - 2546 โค ร งก าร  Thailand 
Smiles Plus ซ่ึงเปนแคมเปญที่ใชราคาเปน
กลยุทธ ในการดึงดดูนกัทองเทีย่ว และใน
ขณะเดียวกันก็ คุมครองคุณภาพของสิน
คาและบริการ การเสนอแพ็คเก็จในราคา

• โครงการ เที่ย ว เมื องไทย  ไม ไปไมรู  ป 
2542 

• โครงการคืนชีวิตใหสายนํ้า สืบสานความ
เปนไทยถวายในหลวง  

• โครงการ เที่ยวเมืองไทยไปไดทุกเดือน ป 
2545 

• โครงการวันเดียวเที่ยวสนุก ป 2547 

• แคมเปญฟนอันดามัน ป 2548 โดย สภา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (TCEB), Nok Air, 
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ตลาดตางประเทศ ตลาดในประเทศ 
คาและบริการ การเสนอแพ็คเก็จในราคา
พิเศษ เชน โครงการซื้อหน่ึงแถมหน่ึง 
โดยไดริเริ่มบัตร Big Smile Card เพื่อใช
เปนสวนลดระหวาง 20-50 % สําหรับ
ที่พักและบริการตางๆ (แคมเปญน้ีเพื่อ
กระตุนตลาดภายหลังวิกฤต SARS) 

• ป 2547- 2548 สึนามิ 

• ดําเนินการจัด Road Shows  

• ก า ร จั ด  Media Educational Trip แ ล ะ 
Agent Educational Trip 

• ป  2547-2548 โค ร ง ก า ร  Thailand 
Happiness on Earth 

Orient Thai และ Bangkok Airways ไดเสนอ
แพ็คเก็จนําเที่ ยวราคาพิ เศษสูจังหวัด
ตางๆ ในแถบอันดามัน เพื่อกระตุนตลาด
ภายหลังจากเหตุการณสึนามิ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2547 

• แนวคิดในการดําเนินการประชาสัมพันธ
ภายใตโครงการ ชวยอันดามัน เที่ยวอัน
ดามัน  กิ จกรรมต างๆ  ใน โครงก าร
ประกอบดวยการจัด Media Educational 
Trip และ Agent Educational Trip การจัด
ทําบทความพิเศษตางๆ การจัดเตรียม
เอกสารขอมูลภาพและเสียง การจัดราย
การวิทยุ และการปรับขอมูลใน เว็บไซต 
ททท. ใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

• ป 2547 - 2548 แคมเปญ "เที่ยวที่ไหน 
ไมสุขใจเทาบานเรา" 

  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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บทความงานวิจัยบทความงานวิจัย  
ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียวความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว  

ของอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีของอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  

ศิริรัตน มีเดช 1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และเปรียบเทียบสภาพการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรม โดย จําแนกตามรูปแบบการประกอบธุรกิจ 
ประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวนบุคลากรในองคการ ระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ ศึกษาความ
ตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา และการฝกอบรมของพนักงานระดับปฏิบัติการ และ
เปรียบเทียบความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องที่ตองการฝกอบรม โดยจําแนกตามเพศ 
อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได วุฒิการศึกษาและประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว และศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร/ผู
จัดการ จํานวน 165 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวน 365 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ใชสําหรับเก็บขอมูลจากผูบริหาร/ผูจัด
การ จํานวน 1 ชุด และเก็บขอมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ ที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวน ทางเดียว  

 ผลการวิจัย พบวา สภาพทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝก
อบรมในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางนอย เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการศึกษาอยูในระดับนอย และดานการฝกอบรมอยูในระดับคอน
ขางนอย ผลการเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรมใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว จําแนกตามรูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
จํานวนบุคลากรในองคการ และระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 

 ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ พบวา สวนใหญ ไมไดรับการพัฒนาดานการศึกษา แตไดรับการพัฒนาทางดานการฝก
อบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ พนักงานระดับปฏิบัติการสวนใหญมีความตองการศึกษาตอ เพือ่เพิม่พนู
ความรูและประสบการณในการทํางาน โดยตองการศึกษาตอระดับปริญญาโททางดานภาษาตาง

                                                
1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
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ประเทศ และความตองการพัฒนาทางดานฝกอบรม พนักงานสวนใหญมีความตองการฝกอบรม
คอนขางมาก โดย ตองการฝกอบรมในเรื่องทักษะดานบุคคลมากที่สุด และผลการเปรียบเทียบความ
ตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในเรื่องที่ตองการฝกอบรมจําแนกตาม เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และรายได ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตจําแนกตามวุฒิการ
ศึกษา และประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และจากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดบั
คอนขางมาก  

บทนํา  

ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสารสนเทศหรือยุค e-BUSINESS ซ่ึงสง
ผลใหธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนหลายเรื่อง ไมวาจะเปนรูปแบบการคาระหวางประเทศ การจัดการใน
การผลิต การจัดจําหนาย การขายและการบริการ และกระแสของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี ทําใหผู
บริหารธุรกิจตาง ๆ จําเปนตองปรับทั้งธุรกิจและทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยถือเปนกุญแจสําคัญของธุรกิจประการหน่ึง ดังน้ัน หลักสําคัญของฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ก็คือ ความสามารถในการกําหนดภารกิจที่เปนหัวใจของการบริหารใหสอดคลอง 
และสามารถรองรับนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การจัดการ "ทรัพยากรมนุษย" ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด น้ัน นักบริหารจะตองเขาใจถึงภารกิจหลกัที่
ชัดเจน จึงจะสามารถกําหนดบทบาทหนาที่ของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ทีส่ามารถดาํเนินภารกจิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภารกิจหลักดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ คือ การ
พัฒนาในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนการดําเนินการที่จะสงเสริมใหพนักงานมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ 
และประสบการณเพิ่มขึ้น ในรูปแบบของการฝกอบรม (Training) การศึกษาของพนักงาน (Employee 
Education) การพัฒนาพนักงาน (Employee Development) เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนงปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การดําเนินการพัฒนาอาชีพพนักงาน (Career 
Development) ใหพรอมที่จะรับผิดชอบหรือเติบโตในตําแหนงที่สูงขึ้น รวมถึง การปรับหรือพัฒนา
องคการ (Organization Development) ใหเปนองคการที่ชนะในการแขงขันไดในที่สุด (ดนัย เทียนพุฒ. 
2543 : 54)  

จากความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ไดกลาวมา ขางตน โดยเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จะเห็นไดวา ในปจจุบันอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีบทบาท
สําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ไดนําเงินตราตาง
ประเทศเขามาใชจายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกป จึงนับไดวาเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการลงทุนอยางตอเน่ือง
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโอกาสในดานอาชีพบริการและธุรกิจบริการแกคนไทย
จํานวนมาก นอกจากน้ัน รัฐบาลไทยไดเนนความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอเศรษฐกิจและ
สังคมเปนอันมาก ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย ป 2546 - 2549 ใน
การที่จะมุงพัฒนาองคกร ระบบการบริหารจัดการ การเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและขีดความ
สามารถทางการตลาดทองเที่ยว เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มีประสิทธิ
ภาพในการดําเนินงานและมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาล รวม
ทั้ง การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่เกีย่วของกบัเรือ่งการ
ตลาด ซ่ึงสินคาทางการทองเที่ยวสําหรับตลาดตางประเทศที่กําหนดไว ซ่ึงเปนกลุมสินคาหลักทาง
การทองเที่ยว ใน Cluster ที่ 1 ไดแก หาดทราย ชายทะเล โดยจะมุงไปในแหลงทองเที่ยวของประเทศ 
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ไดแก พัทยา ภูเก็ต พังงา กระบ่ี เกาะสมุย หัวหิน-ชะอํา และไดกําหนดเงื่อนไขสูความสําเร็จไววา คุณ
ภาพของสินคาและบริการตองไดมาตรฐาน เปนแมเหล็กที่จะดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดอยางแทจริง 
นอกจากน้ัน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตองมีการดาํเนิน
งานในทิศทางที่สอดคลอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาต ิและ จังหวัดสุราษฎรธานีได
กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด ในป 2551 โดยมีเปาประสงคใหอําเภอเกาะสมุย และปริมณฑล
เปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวทั่วโลกตองการเดินทางมาเยี่ยมเยอืน แหลงทองเทีย่วทางบกได
รับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมคุีณภาพ ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรและหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
ประสบความสําเร็จ จะเห็นไดวา การบริการและการทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุยและปริมณฑลในป 
2547 มีนักทองเที่ยว ทั้งหมด จํานวน 937,763 คน เปนนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 161,998 
คน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 775,765 คน ซึ่งขยายตวัเพิ่มขึ้นกวาในชวงเดยีวกนัของป 
2546 ประมาณ 10% (แผนยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , 
2006 และแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสมุย ป พ.ศ. 2548-2550) ไดใหความสําคัญเกีย่วกบัการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ทางดานการฝกอบรมเฉพาะดานใหบุคลากรมีทักษะเปนมืออาชีพ การจัด
หลักสูตรรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เนนการพัฒนาอาจารยดานการทองเที่ยว และพัฒนา
ศักยภาพของการศึกษาดานการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ มีนโยบายที่จะจัดใหมีแหลง
เรียนรูที่เพียงพอและทั่วถึง สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้ง 
การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เปนตน  

ดังน้ัน เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรของประเทศไทย แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี และแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสมุย ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย ในดานการศึกษาและการฝกอบรม เพื่อใหทราบถึง
สภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และทราบถึง
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการ
วิจัยในครั้งน้ี จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยว
ของ ในการที่จะนําไปใชเปนขอมูล เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทอง
เที่ยวของอําเภอเกาะสมุย ใหทันตอภาวะการณเปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตออุตสาห
กรรมทองเที่ยว ของอําเภอเกาะสมุยตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความตองการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และ ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ
อําเภอเกาะสมุย 

2. เปรียบเทียบสภาพทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา และการฝกอบรมของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวจําแนกตามรูปแบบการประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 
จํานวนบุคลากรในองคการและระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ  

3. เปรียบเทียบความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องที่ตองการฝกอบรม โดยจําแนก
ตามเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได วุฒิการศึกษา และประเภทอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบสภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย 

2. ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของสามารถนําผลจากการศกึษาไปปรับปรุง พัฒนาและดําเนินการ
ในการบริหารจัดการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอ
เกาะสมุยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอบเขตการวิจัย  

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาทรัพยากรมนษุยของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวโดยตรง ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร/ผูจัดการ จํานวน 284 คน จากอุตสาห
กรรมทองเที่ยว จํานวน 5 ประเภท ทั้งหมด 284 แหง และพนักงานระดับปฏิบัติการในอุต
สาหกรรมทองเที่ยวที่จดทะเบียนและยื่นแบบประกันตนลูกจาง ณ สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 7,338 คน ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอ
เกาะสมุย  

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร/ผูจัดการ และพนกังานระดบั ปฏบัิตกิาร 
จํานวน 530 คน โดยแบงเปน ผูบริหาร/ผูจัดการ 165 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการ 
จํานวน 365 คน จากอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งหมด 284 แหง และพนักงานระดับปฏิบัติ
การที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งหมด 7,338 คน  

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะของอุตสาหกรรมทอง
เที่ยว คือ รูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวนบุคลากรในองคการและ
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ระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ คุณลักษณะของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดแก 
เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได วุฒิการศึกษา และประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว และ
ตัวแปรตาม ไดแก สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว คือ สภาพทั่วไปเกี่ยว
กับการพัฒนาดานการศึกษา และฝกอบรม ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และเรื่องที่ตองการฝกอบรม รวมทั้ง ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาความตองการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดานการศึกษา และการฝกอบรม จากผูบรหิาร/ผู
จัดการ และพนักงานระดับปฏิบัติการ ในอําเภอเกาะสมุย โดยใชแบบสอบถาม ศกึษาจากอตุสาหกรรม
ทองเที่ยวแบบ แบบแบงเปนพวก จํานวน 5 ประเภท เก็บขอมูลสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
จากผูบริหารและผูจัดการ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง แหงละ 1 คน โดยใชผูบริหาร/ผูจัดการ 
จํานวน 165 คน และจากพนักงานระดับปฏิบัติการโดย การสุมตัวอยางแบบเจาะจง แหงละ 2 คน 
โดยใชพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 365 คน รวมประชากรที่ใชในการศึกษา ทั้งหมด 530 คน  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ผูวิจัยไดขอคํา
แนะนําจาก ผูมีความรู ความสามารถ ผูเช่ียวชาญ ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูก
ตองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทางดานการวิจัย จํานวน 1 ทาน และทางดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน 2 ทาน ทดสอบเครื่องมือวิจัย โดยหาคาความเชือ่มัน่ (Reliability) กบั
ประชากรที่ใกลเคียงกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ชุด ใชกลุมตัวอยางจากผูบริหาร/ผูจัดการ จํานวน 
20 ชุด และพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 20 ชุด นําแบบสอบถาม หาคาความเชื่อมั่น ใชสูตรคา
สัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpla Coefficient) ของครอนบัค (พรเพ็ญ เพชรสุขสริ.ิ2538 : 37) ซ่ึงแบบสอบ
ถามของผูบริหาร/ผูจัดการไดคาความเช่ือมั่น .9399 และแบบสอบถามของพนักงานระดับปฏิบัติ
การไดคาความเช่ือมั่น .9795  

 ชุดที่ 1 สําหรับผูบริหาร/ผูจัดการที่ปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอ
เกาะสมุย มี 4 ตอน เกี่ยวกับ ขอมูลเบ้ืองตนของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ความคิดเห็นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรมในอตุสาหกรรม
ทองเที่ยว ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ชุดที่ 2 สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ของ
อําเภอเกาะสมุย มี 6 ตอน ศึกษาเกี่ยวกับ ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามตองการพฒันาดาน
การศึกษา ความตองการพัฒนาดานการฝกอบรม ระดับความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
เรื่องที่ตองการฝกอบรม ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะ  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยเครื่องมือ เปนแบบสอบถาม จากผูบริหารผูจัดการและและพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ อยางละ 1 ชุด โดยเดินทางไปเกบ็ขอมูลจากอตุสาหกรรมทองเที่ยวที่ใชในการศกึษา
ดวยตนเอง และมีผูชวยเก็บขอมูล ใชเวลาในการเก็บขอมูล 2 เดือน  

การวิเคราะหขอมูล 

 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม ตามตัวอยางที่กําหนด และ 
นําขอมูล ลงรหัส (Coding) เพื่อวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติ หาคารอยละ หา
คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสภาพทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
การศึกษา และการฝกอบรม กับลักษณะของอุตสาหกรรมทองเที่ยว และเปรียบเทียบความตองการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องที่ตองการ ฝกอบรมกับคุณลักษณะของพนักงาน กรณีเปรียบเทียบ
ผลออกมาแตกตางกัน จะเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธ ี Scheffe' สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่ม
เติม 

ผลการวิจัยอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
สวนท่ี 1  
 จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ
อําเภอเกาะสมุยจากผูบริหารและผูจัดการ เกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดาน
ความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมทองเที่ยว สภาพทั่วไปในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในดานการศึกษาและการฝกอบรม รวมทั้ง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เตมิในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และศึกษาความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากพนักงานระดับปฏิบัติ
การ เกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการ
ศึกษา ดานการฝกอบรม เรื่องที่ตองการฝกอบรม ปญหาและอุปสรรค รวมทั้ง ขอคิดเห็นและขอ
เสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผลการวิจัย พบวา  

1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวสวนใหญเปนบริษัท จํากัด ประเภทรีสอรท /โรงแรม มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน จํานวน 51 - 100 คน เปดดําเนินกิจการมาแลว 5-9 ป อัตราการเพิ่มของ
บุคลากรโดยเฉลี่ยตอป ต่ํากวา 10 % และงบประมาณเพื่อการพัฒนา รอยละ 5-9 % ของ
งบดําเนินการ พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อายรุะหวาง 25-30 ป มรีะยะ
เวลาในการปฏิบัติงาน 1-3 ป รายไดตอเดือนระหวาง 5,000 - 9,999 บาท จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภูมิลําเนาเปนคนอําเภอเกาะสมุย ปฏิบัติงานในรีสอรท/โรงแรม ดานธุรกจิ
บริการ พนักงานสวนใหญ ไมเคยไดรับการพัฒนาตนเองดานการศึกษาตอ แตไดรับการฝก
อบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  

2. สภาพทั่วไปในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในอําเภอเกาะสมยุ พบ
วา กิจกรรมการที่เหมาะกับลักษณะงานสามารถเพิ่มความรู ทักษะ ความสามารถและคุมคา
กับการลงทุนเปนอยางมาก ไดแก การฝกอบรม (Training) เชน การสอนงาน ปฐมนิเทศ ฝก
อบรมเฉพาะดาน และการศึกษาดูงาน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูบริหารในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย ไดใหความสําคัญกับการฝกอบรมวา เปนการเพิ่มความรู
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ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคการ เพื่อรองรับนักทองเที่ยว 
ซ่ึงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นทุกขณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับที่ จุฬามณี ตระกูล
มุทิตา (2544 : 39) เห็นวา มีเหตุผลและความจําเปนที่แนวคิดการฝกอบรมและพัฒนาจะ
ตองมีบทบาทในองคการ และการฝกอบรมเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับองค
การที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีมาตรฐานตามที่องคการกําหนดได 

3. ผูบริหาร/ผูจัดการเห็นวาควรจัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการสงพนักงานไป
รวมกิจกรรมการพัฒนากับหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผลการวจิยัทีเ่ปนเชน
น้ี มีความจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน เชน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย การทองเที่ยวจังหวัด องคการปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเทศบาล หนวย
งานเอกชนที่มีหนาที่ในการรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรง รวมถึง สถาบัน
การศึกษาที่มีภารกิจในการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อเสริมสรางรายได และสามารถแขงขันกับนานา
ประเทศ ตอไปในอนาคต ซ่ึงตรงกับที ่วิจิตร อาวะกุล (2540 : 82-87) กลาวถึง การฝกอบ
รมระหวางปฏิบัติการหรือประจําการ หมายถึง การจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ ความชํานิชํานาญในหนาที่ที่ตนทําใหมากยิ่งขึ้น โดยการเขาอบรมในหนวยงาน
หรือที่ทางราชการจัดขึ้น เชน การอบรมระยะสั้น การสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และ  

4. ผูบริหาร/ผูจัดการเห็นวาบุคลากรระดับบริหาร ควรจะมีความรูความเขาใจในกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ สวนเกณฑในการคัดเลือกพนักงานเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนา คือ ประเภทของงานที่ปฏิบัต ิและส่ิงที่ผูบริหาร/ผูจัดการนํามาวิเคราะหในการจัดกิจ
กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การวิเคราะหการบรรลุเปาหมายขององคการ ผล
การศึกษาที่เปนเชนน้ีนับวา มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับกิจ
กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ  มีการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเน่ือง จะตองจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ หรอืการฝกอบรมเพือ่สอน
งานใหพนักงานมีความรูในงานที่ปฏิบัติเปนอยางดี และเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน รวมไปถึง เพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ นอกจากน้ัน ผูบริหารจะตองนําระบบ
การทบทวนผลงานไปใชในการวิเคราะห และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
ตามแผน จึงจะทําใหการบริหารงานมีวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดารณี ตรีนุชกร. (2546) ไดศึกษาความตองการฝกอบรมของพนักงาน 
บริษัท เบ็ทเทอร เท็กซไทส จํากัด พบวา พนักงานกลุมบริหารมีความตองการฝกอบรมมาก
ที่สุด และองคการควรจัดการฝกอบรมเสริมความรูและทักษะกับพนักงานอยูตลอดเวลา เพือ่
สนับสนุนใหการปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุเปาหมาย และพนกังานตองการอบรมเกีย่วกบั
การปฏิบัติงานในหนาที่ที่ปฏิบัติมากที่สุด  

5. สภาพทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมยุ โดย
รวม อยูในระดับคอนขางนอย รายดาน พบวา ดานการศึกษา อยูในระดับนอย และดานการ
ฝกอบรมอยูในระดับ คอนขางนอย สภาพการพัฒนาดานการศึกษารายดาน พบวา พนกังาน
ที่สําเร็จการศึกษาแลวสามารถนําความรูทักษะที่ไดมาปรับปรุงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การบรรจุบุคลากรในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถอยูในระดับคอนขางนอย 
และจากการศึกษาสภาพการพัฒนาดานการฝกอบรมรายดาน พบวา ในองคการมหีนวยงาน
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ที่รับผิดชอบในเรื่องการฝกอบรมเปนการเฉพาะอยูในระดับนอย ผลการศึกษาที่เปนเชนน้ี 
เน่ืองจากอําเภอเกาะสมุยมีการประกอบการทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนหลัก และผล
กําไรที่ไดจากการประกอบการสวนใหญมาจากนักทองเที่ยว การประกอบธุรกิจมกีารแขงขนั
สูง อุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือผูบริหารอาจจะไมมีเวลาหรือไมเห็นถึงความสําคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีประสิทธิ
ภาพและสามารถแขงขันได ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เชน ในดานการศึกษา จะตองความสําคัญกับบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรอืประสบความ
สําเร็จไดมีโอกาสรับการพัฒนาดานการศึกษาอยางตอเนื่อง ใหพนักงานไดมีความรูพืน้ฐานที่
จําเปนในงานเพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีการเพิ่มความเปนวิชาชีพ พนักงานไดรับ
การพัฒนาดานการฝกอบรม เชน การอบรมทักษะเบื้องตนในการปฏิบัติงาน การอบรมปฐม
นิเทศ การฝกอบรมตามคุณสมบัติของงาน หรือแมแตการฝกอบรมขามหนาที่การงาน เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําความรูที่ไดไปพัฒนางาน รวมทั้ง ในองคการจะตองมหีนวยงาน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิ
ไกร (2544 : 5) กลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเรจ็ของการฝกอบรมวา ฝายบรหิาร
ตองใหความสําคัญและสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมฝกอบรม เพราะกุญแจสําคัญตอความ
สําเร็จขององคการ คือ คุณภาพของผูปฏิบัติงาน ฝายบริหารขององคการสามารถจะใชการ
ฝกอบรมเปนเครื่องมือในการเพิ่มพูนคุณภาพของบุคลากรไดเปนอยางดี หากมีการจัดการ
ฝกอบรมอยางเปนระบบและสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ และฝายบรหิารจะตองมี
ความรูและทกัษะเกี่ยวกับการพัฒนาและการจดัการโครงการฝกอบรม ถาหากไมมผีูทีม่คีวาม
รูดังกลาว องคการควรจางผูที่มีความสามารถในการจัดการฝกอบรม และ สมคิด บางโม 
(2545 : 13) ไดใหความหมายของการพัฒนาวา หมายถึง กระบวนการทุกอยางที่จะทําให
ส่ิงที่มีอยูเจริญขึ้น ดีขึ้น เปนประโยชนมากขึ้น ไมวาจะเปนตัวตน ระบบงานขององคการ 
สถานที่ ทฤษฎี ความรูสึกนึกคิด เปนตน ในที่น้ี จะกลาวถึงเฉพาะการพัฒนาคนหรือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดขององคการ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพสูงขึ้นกระทําไดหลายวิธี เชน การสอนงาน การประชุม การใหการศึกษา 
การฝกอบรม การสัมมนา การสงไปดูงานและสงไปศึกษาตอ  

6. สภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรมในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว จําแนกตามรูปแบบการประกอบธุรกิจ พบวา หนวยงานรัฐบาลมีความตองการ
พัฒนาสูงสุด รองลงมาคือธุรกิจเจาของคนเดียว และรูปแบบธุรกิจที่ตองการพัฒนานอยที่
สุด คือ หางหุนสวนจํากัด และผลการเปรียบเทียบพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายดาน ซ่ึงสอดคลองกบังานวจิยัของ พริณุ วฒุพิงศวรกจิ 
(2537) ที่ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการสวนราชการและรฐัวิสาหกจิไทย พบ
วา องคการทั้งสวนราชการและรฐัวิสาหกจิมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดบัคอนขาง
มาก ทั้งนี ้อาจจะเปนเพราะในองคการสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีปจจัยพื้นฐานที่เอื้อตอ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการมากกวาองคการเอกชน  

7. การพัฒนาทรพัยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรมในอุตสาหกรรมทองเทีย่วจําแนก
ตามประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว พบวา บริษัทนําเที่ยว ตองการพัฒนาสูงสุด รองลงมา 
คือดานคมนาคม (บก/นํ้า/อากาศ) และนอยที่สุด คือ รานอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ นิคม จารุมณี (2544 : 2) เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาห
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กรรมทองเที่ยว ไดแก บริษัทนําเที่ยว การคมนาคมทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศที่นักทอง
เที่ยวซ้ือบริการ ทั้งนี ้อาจจะเน่ืองมาจาก บริษัทนําเที่ยวและการคมนาคมเปนธุรกิจที่เกี่ยว
ของโดยตรงกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวซื้อบริการ (Service) เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายตลอดการเดินทางทองเที่ยว ซ่ึงจากผลการศกึษา ถาผูบรหิารอตุสาหกรรมทอง
เที่ยว และพนักงานไดรับการพัฒนา จะสามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวตอไป 

8. สภาพความตองการพัฒนาทางดานการศึกษาของพนักงานระดับปฏิบัติการ พบวา สวน
ใหญมีความตองการศึกษาตอ เพื่อเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ ซ่ึงตรงกบัที ่เสาวลกัษณ 
นิกรพิทยา (2546 : 3) ไดกลาวถึง ความหมายของการศึกษาวาการศึกษาเปนกิจกรรมที่มี
ความมุงหมายที่จะเสริมสรางความรู ความชํานาญ และสําหรับผูที่ปฏิบัติงานเปนกิจกรรม
ดานการพัฒนาคนที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานและตองการศึกษา
ตอในระดับปริญญาโท ดานภาษาตางประเทศ เนื่องจากผลการศึกษา พบวา พนักงานสวน
ใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตร ีและภาษาตางประเทศมีความจําเปนสําหรบัการประกอบ
การในแหลงทองเที่ยว และพนักงานสวนใหญตองการใหหนวยงานคัดเลือกสงไปศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาในประเทศโดยหนวยงานออกคาใชจายให และปรับเงินเดือนเมื่อสําเร็จการ
ศึกษา ซึ่งสอดคลองกับที ่อุทัย หิรัญโต (2531 : 10) ไดกลาวถึง แนวคิดเพือ่เพิม่ความพอใจ
ในการทํางานโดยมีหลักการสําคัญ คือ เพื่อความกาวหนาในงาน ผูปฏิบัติควรมีโอกาสเรียนรู
งานใหม ๆ เพื่อการเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถอันนําไปสูการเลื่อนขั้นและเลื่อนตําแหนง  

9. สภาพความตองการพัฒนาทางดานการฝกอบรม พบวา พนักงานตองการฝกอบรมเพ่ือเพิม่
พูนประสบการณ ในการทํางาน ทางดานภาษาตางประเทศ และฝกอบรมแบบเปนทางการใน
ระหวางการทํางานในเรื่องการมอบหมายงาน และตองการฝกอบรมชวงเดือนเมษายน-
มิถุนายน สวนจํานวนวันและสถานที่ในการฝกอบรมขึ้นอยูกับหลักสูตรทีจ่ดัฝกอบรม ซึง่ตรง
กับที ่ดารณ ีตรีนุชกร (2546)ไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการฝกอบรมของพนักงานบริษัท 
เบ็ทเทอรเท็กซไทล จํากัด พบวา ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและพนักงานสวนใหญมีความ
ตองการฝกอบรมเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ สถานที่ในการจัดอบรมที่
เหมาะสมที่สุด คือ การจัดตามความเหมาะสมของหลักสูตรที่ฝกอบรม รวมทั้ง โครงการ
พัฒนาบุคลากรทางดานการทองเที่ยว ตามยุทธศาสตรของประเทศ ไดกลาวถงึความสําคัญ
ของโครงการวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่การพัฒนาบุคลากรทางดานการทองเที่ยว โดย
หนวยงานที่รับผิดชอบจะตองพัฒนาบุคลากรที่ใหบริการทางการทองเที่ยวทกุประเภทจะตอง
เสริมทักษะดานภาษาอยางนอย 2 ภาษา เพ่ือใหการบริการการทองเที่ยวไดอยางมีคุณภาพ 

10. ระดับความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องที่ตองการฝกอบรมโดยรวม พบวา 
พนักงานระดับปฏิบัติการตองการอบรมมีจํานวนคอนขางมาก เมื่อศึกษารายดาน พบวา ทกุ
ดานอยูในระดับคอนขางมากและ มีความตองการฝกอบรมเรื่องทักษะดานบุคคลมากที่สุด 
รองลงมาดานทักษะในการใชความคิดและระดับนอยที่สุด คือ เรื่องความรูเกีย่วกบัหนวยงาน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารณี ตรีนุชกร (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการฝก
อบรมของพนักงานบริษัทเบ็ทเทอรเท็กซไทล จํากัด พบวา พนักงานกลุมปฏบัิตกิารสวนใหญ
มีความตองการฝกอบรม ในเรื่องทักษะในการปฏิบัติงานดานบุคคลในหัวขอ การทาํงานรวม
กันเปนทีม มากที่สุด  
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11. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานระดับปฏิบัติการพบวา โดย
รวมอยูในระดับคอนขางมาก ซ่ึงทุกดานอยูในระดับคอนขางมาก และเมื่อศึกษารายดาน พบ
วา ปญหาและอุปสรรคมากที่สุดคือ โอกาสไมอํานวย รองลงมาคือบุคลากรในองคการขาด
แคลนทุนทรัพย ซ่ึงสอดคลองกับที่วิจิตร อาวะกุล (2537) กลาววา การพัฒนาและการฝก
อบรมบุคลากรเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับการทํางาน แตในบางครั้งการฝกอบรมอาจจะ
ไมประสบผลสําเร็จเน่ืองจาก บุคลากรไมมีความพรอมในการเขารับการอบรม อาจจะเน่ือง
จากมีงานประจํามากไมสามารถเขาอบรมตามเวลาที่กําหนดได หรือผูเขารับการอบรมไมใชผู
ปฏิบัติหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่จัด ทําใหการฝกอบรมตองสูญเปลา รวมทั้ง การพัฒนา
บุคลากรจะเกิดขึ้นไดผูบริหารควรใหความสําคัญและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนตาง ๆ เชน 
บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ในการพัฒนา และ ขจรศักดิ ์
หาญณรงค ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยบริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จํากัด (2541 : 22) 
กลาววา ปญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปจจุบันประกอบดวย ดานการฝกอบรม 
ปญหาอาจจะอยูที่ความไมเขาใจการฝกอบรมที่เปนระบบ เน่ืองจาก วิทยากรที่จัดการฝกอบ
รมเองมีความรูเรื่องฝกอบรม ไมมีความเปนมืออาชีพ เทาที่เห็นจะเปนบุคคลที่ถูกยายมาจาก
ที่อ่ืน จึงไมมีความชํานาญดานการฝกอบรม ดานการพัฒนาบทบาทของผูบริหาร บทบาท
ของผูบริหารจะตองลงมาคลุกคลีกับลูกนองทุกระดับ แนะนําใหทุกคนเกดิการเรยีนรูจากการ
ทํางาน เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มความสามารถ มีจุด
ดอยในสวนใดก็เสริมเขาไป ดานการศึกษา ปจจุบันยังมีชองวางระหวางสถานศกึษากบัสถาน
ประกอบการ ดังนั้น ตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดกันใหม สถานศึกษาตองคํานึงถึงความ
ตองการของภาคเอกชน เพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพกอนการประกอบอาชีพ ในบางวิชาที่ใชใน
วิชาชีพ ตองเขมงวดและปรับเกณฑมาตรฐานการฝายหลักสูตรใหม ไมใชกําหนดเพียงเกรด
เฉลี่ยและจํานวนชั่วโมงเรียนเทานั้น ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนเองตองใหขอมูลที่เปนจริงกับ
สถานศึกษาดวย ไมเพียงแครับนักศึกษาเขาไปฝกงานเทาน้ัน ทั้งน้ี ในปจจบุนัหลาย ๆ องคกร
มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ทันสมัย อาทิการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงนาจะมีการ
ออนไลนแบงขอมูลรวมกับสถานศึกษาและ ปญหาดานแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ตอง
เปลี่ยนแนวคิด คือใหเสริมจุดแข็งที่มีอยูในตัวคน ดึงจุดเดนศักยภาพและความสามารถของ
คนมาใชประโยชนใหมากที่สุด รวมทั้ง มอบอํานาจใหตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการทาํงาน 
ซ่ึงแตเดิมมีเพียงการแกจุดออนเทาน้ัน เชน เมื่อไมรูเรื่องคอมพิวเตอรก็มาฝกอบรมสอนกัน 
ซ่ึงเปนการแกปญหาดานเทคนิค ไมใชแกปญหาดานการพัฒนาคน 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเทีย่ว มขีอ
เสนอแนะสําหรับผูบริหารหรือผูจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย องค
การบริหารสวนจังหวัด การทองเที่ยวจังหวัด สํานักงานเทศบาลเกาะสมุย และสถาบันการศึกษาใน
ทองถ่ิน รวมทั้ง หนวยงานหรือองคการที่มีหนาที่จัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังน้ี  

1. ผูบริหารในองคการจะตองมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนา ใหความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ทั้งทางดานการศึกษาและการฝกอบรม ใหโอกาสบุคลากรไดรับการพฒันา 
เชน การมองทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในองคการของตนวาจะมีวิธีการอยางไร
จึงจะพัฒนาไดสอดคลองกับธุรกิจของตน มีความรูความเขาใจในสายงานการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง มีฝายที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ทีม่คีวามชํานาญ 
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จะตองกําหนดนโยบายหรือมีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งทางดานการศึกษา และการฝก
อบรม อาจจะเปนแผนพัฒนาระยะส้ันหรือระยะยาว ซ่ึงถาหากผูบริหารองคการสามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนไปตามแผนได พนักงานก็สามารถจะนําความรูหรือประสบ
การณที่ไดไปใชในการพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน จะตองมีการประเมิน
ผลการพัฒนา มีแนวคิดริเริ่มในการพัฒนาขั้นตอไป หรือแมแตการพัฒนาคนรุนใหมหรือผู
บริหารในองคการแตละระดับตามความสําคัญ เพื่อใหเปนผูนําองคการตอไปในภายภาคหนา 
และตองใหโอกาสบุคลากรในองคการในการพัฒนาดานการเรียนรู การปรับตัวหรือแมแต
การลองผิดลองถูกเพื่อประสบการณในการที่จะพัฒนา เพื่อการบรรลุเปาหมายของอุตสาห
กรรมทองเที่ยวตอไป 

2. ผูบริหารองคการ จะตอง กําหนดนโยบาย และใหความสําคัญกับการพัฒนา ซ่ึงการจัดกิจ
กรรมการพัฒนาใหกับบุคลากรในองคการ เปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความ
สามารถ สรางทัศนคติที่ดีในการทํางานที่จะทําใหบุคลากรสามารถรับผิดชอบหนาที่ของตน
เองใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และองคกรจะบรรลุผลสําเร็จจากการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดน้ัน ผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาจะตองดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในองคการตามแผน เชน จะตองมีการปฐมนิเทศกอนเขาทํางาน การสอนงาน การฝกอบรม
ในงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับองคการ ซึ่งการปฐมนิเทศ จะเปนการแนะนําใหพนักงานไดรูจักหนา
ที่ที่รับผิดชอบ การรับรูในกฎ ระเบียบการปฏิบัติงาน ตลอดไปจนถึงหัวหนางานและเพื่อน
รวมงาน นอกจากน้ัน ผูบริหารตองใหความสําคัญกับกิจกรรม การพัฒนา อยางตอเน่ือง 
เพราะถึงแมวาพนักงานจะสามารถเรียนรูงานไดจากการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบอยู แต
ประสิทธิภาพของการเรียนรูในงานดวยตนเองจะไมดีเทากับการที่พนักงานไดรับการอบรม 
อยางถูกวิธี หรือแมแต การใหพนักงานในองคการไดพบกับสถานการณใหม ๆ ดวยตนเอง 
การเรียนรูงานจากเพื่อนรวมงาน หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณจากเพื่อนรวมงาน ให
โอกาสพนักงานเขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 
รวมทั้ง การอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงกิจกรรมที่ไดกลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยมี
ความเห็นวาจะทําใหเปนการเพิ่มความรู ทักษะและความสามารถและจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่จะบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

3. ผูที่เกี่ยวของจะตองนําผลจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุต
สาหกรรมทองเที่ยว ใหตรงกับความตองการ ตามลักษณะของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน 
จากผลการศึกษาที่พบวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มี รูปแบบการประกอบการ ประเภทของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวนบุคลากร ระยะเวลาที่ดําเนินการ ที่แตกตางกันจะมีสภาพใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปนการพัฒนาทางดานการศึกษาหรอืการฝกอบรมตาง
กัน ดังน้ัน การที่ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหตรงตาม
ความตองการ จะทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

4. ผูบริหารองคการจะตองกําหนดนโยบายหรือมีแผนในการพัฒนาดานการศึกษา และการฝก
อบรมใหกับพนักงานอยางตอเน่ือง เชน เปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการพัฒนาใหตรงกับ
ลักษณะงาน หรือตามความจําเปนในการนําไปใชกับงานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะ การพัฒนาทาง
ดานภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนส่ิงที่พนักงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวสวนใหญใหความ
สําคัญเปนอยางมาก และสนใจที่จะเขารับการพัฒนา เพราะภาษาตางประเทศเปนส่ิงที่จําเปน
อยางยิ่งที่ผูประกอบการอุตสหกรรมทองเที่ยวหรือผูที่ปฏิบัตงิานจะตองนําไปใชในชีวิตประจาํ
วัน เน่ืองจาก นักทองเที่ยวสวนมากเปนชาวตางชาติ และจะตองรับบริการจากอุตสาหกรรม
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ทองเที่ยวตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ นอกจากน้ัน อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะตอง
สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว ใหมีโอกาสได
ศึกษาตอตามความเหมาะสมใน ระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงอาจจะมีการทําสัญญาเมือ่จบการศกึษาตาม
หลักสูตร โดย ผูรับทุนจะตองนําความรูหรือประสบการที่ไดมาใชในการปฏิบัติงานในหนวย
งานตามที่กําหนด มีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนใหสูงขึ้นเมื่อจบการศึกษา และภาครัฐบาล เชน 
หนวยงานพัฒนาทางดานการทองเที่ยว หรือแมแตสํานักงานเทศบาลอําเภอเกาะสมุย จะตอง
มีการวางแผนในการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน รวมกับ
หนวยงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความชํานาญ รวมทั้ง สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน
จะตองพัฒนาหลักสูตรทางดานภาษาตางประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาของ
ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดอยางมีประ
สิทธิภาพตอไป 

5. จากผลการวิจัยที่ พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการสวนใหญตองการฝกอบรมในเรื่องทักษะ
ทางดานบุคคลมากที่สุด เปนพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี และ
พนักงานที่มีอายุ 33-40 ป มีรายได 25,000 บาท ขึ้นไป มีความตองการฝกอบรมดาน
ทักษะความคิดมากที่สุด จากผลการวิจัยแสดงให เห็นวา ผูที่มีความตองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในเรื่องตาง ๆ จะเปนผูที่มีความรูในระดับปริญญาตรี มีอายุและรายไดที่
ควรแกการพัฒนา และยังตองการฝกอบรมทางดานทักษะตาง ๆ เชนทักษะทางดานบุคคล 
และทักษะทางดานความคิด ซึ่ง ผูวิจัยมีความเห็นวา บุคคลเหลาน้ี จะเปนผูที่ควรจะไดรบัการ
พัฒนาเปนอยางยิ่ง ดังน้ัน ผูบริหารอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะตองมีแผนในการพัฒนา
พนักงานระดับดังกลาว เพื่อที่จะไดนําความรูและประสบการที่ไดไปใชในการบริหารจัดการ
หรือเปนผูนําองคการใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต 

6. ผูบริหารและหนวยงานที่ เกี่ยวของนําผลจากการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน พนักงานในอุต
สาหกรรมทองเที่ยวมีความตองการพัฒนา ในเรื่องการอบรมทางดานบุคคล ดานความรูใน
การปฏิบัติในหนาที่ มากที่สุด ทั้งยังตองเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสเลือกที่จะพัฒนาตน
เองใหตรงกับความตองการ และอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะตองใหความสําคัญในการจัดตั้ง
ฝายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรง และดําเนินการโดยผูที่มีความ
รูความสามารถและความชํานาญ 

7. ผลจากการเปรียบความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในเรื่องที่ตองการฝกอบรมจําแนก
ตามวุฒิการศึกษา และจําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมทองเที่ยว พบวา โดยรวมแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ผลการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร/
ผูจัดการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการสรางหลักสูตร หรือจัดหลักสูตรที่
ใชในการอบรม ใหตรงกับวุฒิการศึกษาของผูเขาอบรมในอุตสาหกรรมทองเที่ยว แตละ
ประเภทใหตรงกบัการความตองการเพื่อใหผลจากการพัฒนาเกดิประโยชนสูงสุด ดังน้ัน เพือ่
ใหแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย ไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําการทองเทีย่วเชิงคุณภาพตอบ
สนองตอยุทธศาสตรของประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองมีการรวมกนัสงเสรมิและการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน เชน การแกไขจุดออน และการเสริมจุดแข็ง นอกจาก
น้ัน การสรางความแตกตางในดานการพัฒนาการทองเที่ยว พัฒนาการใหบรกิาร การจัดตัง้
ศูนยบริการนักทองเที่ยวอยางทั่วถึง การพัฒนาดานปจจัยพื้นฐาน พัฒนาแหลงทองเทีย่วให
ยั่งยืน พัฒนาทรัพยากรมนุษยในแหลงทองเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาทางดานการตลาด
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เพื่อการประชาสัมพันธการทองเที่ยว เพราะประเดน็ในการพัฒนาที่กลาวมาขางตน จะเปนหัว
ใจสําคัญของการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจและเพื่อการเดินทางทองเที่ยวใน
โอกาสตอไปเพิ่มขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
1. สถาบันทางดานการศึกษา หรือหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาดานการฝกอบรม 

เชน มหาวิทยาลัยในทองถ่ิน การทองเที่ยวจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงาน
เทศบาล และหนวยงานพฒันาการทองเที่ยว ควรมีการสนับสนุนการวิจัยในการพฒันาแหลง
ทองเที่ยว และนําผลจากการศึกษาไปพัฒนาหลักสูตรในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลัก
สูตรฝกอบรม ที่สอดรับกับความตองการของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอไป 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม ทองเที่ยวที่
สอดคลองกับบริบทของอาชีพและทองถ่ิน 

3. ควรมีการวิจัยเจาะลกึเกี่ยวกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษยลงไปในอตุสาหกรรมทองเทีย่วแต
ละประเภท ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติจากนักทองเที่ยวหรือผูใชบริการ เพื่อใหได
ขอมูลที่เปนประโยชนแกองคการน้ัน ๆ ไปใชใหในการปรับปรุงและพัฒนากจิกรรมการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ และจะเปนขอมูลอยางดีสําหรับผูบริหาร ในการนําไป
พัฒนาองคการใหประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายตอไปในอนาคต 

4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาห
กรรมทองเที่ยว เชน การเลือกสถาบันการฝกอบรม คาใชจายในการจัดหลักสูตรการฝกอบ
รม การมีช่ือเสียงของหนวยงานจดัฝกอบรมและการเปนทีย่อมรบัของหนวยงานจดัฝกอบรม 
เปนตน 

5. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวและการมีสวนรวมของประชาชนใน
อําเภอเกาะสมุย เพื่อเปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย ใหเปนแหลงทอง
เที่ยวที่ยั่งยืนพรอมกับทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวตอไป 

6. ควรนําผลจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี ไปใชในการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเน่ืองใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  
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สาระสําคัญจากการประชุมประจําปพาตา ครั้งท่ี สาระสําคัญจากการประชุมประจําปพาตา ครั้งท่ี 5555  
((5555tthh  PPAATTAA  AAnnnnuuaall  CCoonnffeerreennccee))  

1. แนวโนมการทองเที่ยวโลก 

• กลุมตลาดในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางประชากรศาสตร และการเดนิทางทองเทีย่วกลายเปน
ปจจัยพื้นฐานของมนุษย นอกจากนี้ ยังเปนเพราะมีการขยายตัวของกลุมประเทศ 
BRIC ซึ่งประกอบดวยบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน 

• ยุคนี้อาจกลาวไดวาเปน Post-modern tourism การเดินทางทองเที่ยวของผูคนเริ่มมี
ลักษณะเฉพาะมากขึ้นกวาที่ผานมา (Moving to niche) เนน Authenticity โดยนักทอง
เที่ยวตองการจะมีปฏิสัมพันธกับคนทองถิ่น การเดนิทางทองเที่ยวในแนวน้ีสวนใหญ
เปนการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเพื่อการรักษารางกาย/สุขภาพ  เปนตน ทั้ง น้ี 
Authenticity จะเปนส่ิงที่นักทองเที่ยวคาดหวังเ-ปนอยางมาก เน่ืองจากนักทองเที่ยว
ตองการประสบการณที่แทจริง (Real experience delivery)  

• Geo-tourism เปนการทองเที่ยวที่ครอบคลุมองครวมเมื่อเทียบกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ซึ่งในปจจุบันน้ี นอกจากนักทองเที่ยวจะตองการไดรับประสบการณที่แทจริง
แลว การทองเที่ยวจะตองไมทําลายส่ิงแวดลอม/บริบทของพื้นที่น้ันๆ ที่สําคัญคือ 
นักทองเที่ยวยินดีที่จะจายเงินเพิ่มถึง 10% เพื่อชวยปกปอง/รักษาส่ิงแวดลอม และ
การจํากัดจํานวนในการเขาไปเยี่ยมชมพื้นที่น้ันๆ ก็เปนสิ่งจําเปนหากพื้นที่น้ันๆ มขีดี
ความสามารถในการรองรับจํากัด 

• มาตรฐานความเปนเอเชียเริ่มไดรับการยอมรับจากตลาดมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหตลาดมี
ความตองการผูบริหารชาวเอเชียมากขึ้น ฉะนั้นจึงจําเปนตองเรงผลิต/พัฒนา "ผู
บริหารชาวเอเชีย" เพื่อปอนเขาสูตลาด 

• ธุรกิจทองเที่ยว เชน ธุรกิจโรงแรม มีการควบรวมกิจการมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหธุรกิจ
ขนาดใหญที่มีชื่อเสียง และโรงแรมที่มีลักษณะเฉพาะ เชน บูตคิโฮเตล็ เปนตน เทาน้ันที่
จะอยูรอดได 

• แหลงทองเที่ยวในเอเชียแปซิฟกยังคงไดรับความนิยม และมีความสามารถในการแขง
ขันสูง 

• นอกจากจีนและอินเดียจะเปนกลุมตลาดขนาดใหญที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทยใหความสนใจและพยายามชักชวนใหเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศของตนแลว 
ในทางกลับกัน จีนและอินเดียจะเปนแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวทั่วโลกลวนอยาก
เดินทางไป 
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• การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนับเปนส่ิงที่สําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่ง การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในลักษณะน้ีจึงมิใชจะเนนแตดานกายภาพ
ของ แหลงทองเที่ยวเพียงเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงผูคน วิถีชีวิต สังคม วัฒน
ธรรม และส่ิงแวดลอมในบริบทน้ันๆ ดวย การพัฒนาและสงเสรมิในลกัษณะน้ีเทาน้ัน
ที่จะสามารถดึงดูดใจผูคนได เนื่องจากองคประกอบเหลาน้ีจะสามารถหยบิยืน่ประสบ
การณที่แทจริง (Authentic experience) ใหกับนักทองเที่ยวผูมาเยือนได การพิจารณา
ในเรื่องการเตบิโต (Growth) เพียงประการเดียวไมอาจถือไดวาเปนเรื่องที่ยั่งยืน 

• ในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดน้ัน ไมสามารถใชขอมูลขาวสารแบบเดียว
สําหรับทุกกลุมตลาด (No one message for everybody.) "ขอมูลขาวสาร" จงึเปนเรือ่ง
สําคัญที่องคกรจะตองใหความสนใจ เน่ืองจากขอมูลที่เปนทางเลือกใหมๆ จะชวยดงึ
ดูดใจลูกคา ดังน้ันส่ิงที่จะตองดําเนินการ คือ จัดการกับขอมูล/สินคา (Content 
management) ผนวกก ารบริ ก ารย อยๆ  เข า ไว ด ว ยกั น  (Fragmented services 
aggregation) โดยมุงเนนให End user สามารถเรียกใชไดตามที่ตองการ นอกจากน้ี 
องคกรจําเปนตองลงทุนในการใหความรูเกี่ยวกับออนไลนแกผูใชดวย  

• กลุมธุรกิจสําคัญๆ 3 กลุม ที่จะไดรับผลกระทบ คือ (1) Travel distribution เน่ืองจาก
จะตองใชวิธีการใหมๆ ในการหารายไดเขาบริษัท (2) IT services เน่ืองจากเทคโนโลย ี
ทําใหราคามีความแตกตางหลากหลาย ซึ่งทําใหบริษัทสามารถทํากําไรได และ (3) 
พาณิชยอิเลคทรอนิกส (e-commerce) 

2. ภาพรวมของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

• องคกรธุรกิจขนาดใหญ (Corporations) สวนใหญเนน Policy enforcement, process 
streaming, supplier management และมีการลดคาใชจาย แตองคกรธุรกิจขนาดใหญที่
เปน Big player สวนใหญมีการดําเนินการ 3 ประการ คือ (1) มีสินคาหลากหลาย
หลายแบรนด (2) เนนการติดตอกับลูกคาโดยตรงไมวาจะเปนเมื่อใดหรือที่ใดก็ตาม 
และ  (3) เปน หุ นส วนกับ  IT (IT partnership) เพื่ อ ใช เป นชองทางขาย  หรือ  IT 
outsourcing & e-commerce ทั้งน้ี Big player มักจะเนนที่กลุม Mass เปนหลัก 

• ตัวแทนจําหนายบริการทางการทองเที่ยวมีการตัดคอมมิชช่ันและมีการรวมตัวกัน 

• สายการบินมีการรวมตัวกันในลักษณะ Alliances มีการตัดคอมมชิช่ัน และตอรองโดย
ตรง 

• IT commerce ทําใหเกิด Price transparency และสะดวก ทั้งน้ีพบวาประเทศในเอเชียแป
ซิฟก เชน จีน อินเดีย ฮองกง เกาหล ีมีการใชอินเตอรเน็ตสูงกวาสหรัฐอเมรกิาและยุ
โรป โดยเฉพาะอัตราการซื้อบริการทองเที่ยวออนไลนน้ัน นับวามีการเติบโตอยางชัด
เจน ปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจออนไลนประสบความสําเร็จ คือ การมี Space website 
และมีเครือขายทั้งในและตางประเทศ 

• นักทองเที่ยวปจจุบันน้ีตองการการบริการ ความสะดวกสบาย และขอมูลขาวสาร/
เนื้อหา โดยการหาขอมูลจะเปนลักษณะ Multiple forms of search เพื่อรองรับการจัด
การการเดินทางทองเที่ยวของตน  



e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 3 

3. การเติบโตดานการทองเที่ยว 

ภูมิภาค แหลงทองเที่ยวที่คาดวาจะมีการเติบโตดีในชวงป 2549-2551 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร 

เอเชียใต  อินเดีย 

เอเชียตะวันออก  จีน 

โอเชียเนีย ฮาวาย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และกวม 

อเมริกา สหรัฐอเมริกา 

4. ปจจัยสําคัญที่คาดวาจะชะลอการเดินทางมาทองเที่ยวยังเอเชียแปซิฟก 

อันดับ  ปจจัย 

1  ธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) 

2  การกอการราย 

3  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4  ไขหวัดนก 

5  คําแนะนํา/ประกาศของรัฐบาล 

6  คําเตือนของสื่อมวลชน 

7  คาใชจายเพื่อการทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น 

ขอสังเกตเกีย่วกับความกังวลเร่ืองสึนามิ3 

• มีชาวจีนประมาณ 54% ที่กลัววาจะมีเหตุการณสึนามิอีก 

• มีการคาดการณวาพื้นที่ที่ไมไดเกิดเหตุการณสึนามิ เชน ฟลิปปนสและสิงคโปรจะได
รับผลกระทบจากการคาดการณวาจะเกิดเหตุการณน้ีขึน้อีกครัง้ประมาณ 40% และ 
32% ตามลําดับ ขณะที่ไทยซึ่งเปนพื้นที่ที่เกิดเหตุการณสึนามิ จะไดรับผลกระทบ
ประมาณ 78%  

ขอสังเกตเกี่ยวกับความกังวลเร่ืองไขหวัดนก 

• 5 ประเทศที่ไมเคยเกิดเหตุการณไขหวัดนกเช่ือวาจะไดรับผลกระทบ 

• ญี่ปุนเช่ือวาเหตุการณไขหวัดนกจะถึงขั้นรุนแรง 
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5. แหลงขอมูลที่นักทองเท่ียวใชสืบคน/หาขอมูล 

อันดับ  ปจจัย 

1  อินเตอรเน็ต (82%) 

2  ตัวแทนจําหนายบริการทางการทองเที่ยว (54%) 

3  การบอกปากตอปาก (46%) 

4  หนังสือ/นิตยสารทองเที่ยว (34%) 

5  หนังสือ/นิตยสารทองเที่ยว (34%) 

6  สื่อมวลชน (21%) 

6. ลักษณะของนักทองเท่ียว 

• โดยทั่วไปแลวนักทองเที่ยวจะยังคงสนใจเรื่องราคา (Price sensitive) และความปลอด
ภัย (Safety)  

• การเดินทางออก (Outbound) ของชาวญี่ปุนมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากคาเงินเยน 
ออนตัวลง  

7. กลุมตลาดนักทองเท่ียว  
7.1 กลุม Baby Boomers 

ภาพรวม 

 กลุม "Baby Boomers" เปนกลุมคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ในชวงป 
ค.ศ.1946-1966 ปจจุบันกลุมน้ีจะมีอายุประมาณ 50 ปขึ้นไป คนกลุมน้ีมีเปนจํานวนมาก
ในสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ญี่ปุน ออสเตรเลีย เยอรมัน ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนถึง 80 ลาน
คน ที่สําคัญคือ คนกลุมน้ีมีความสามารถที่จะจับจายเพื่อการทองเที่ยว และชอบที่จะจัดการ
เดินทางทองเที่ยวเอง (FIT oriented) ใชอินเตอรเน็ตในการหาขอมูล (Internet users) แตมี
ความออนไหวกับขอมูลขาวสารที่ไดรับ (Sensitive to information) เปนพิเศษ 

กลุม "Baby Boomers" ญี่ปุน 

• กลุม "Baby Boomers" ที่เปนชายชาวญี่ปุน ประมาณ 55% เดินทางเพื่อติดตอธุรกิจ
เปนหลัก ขณะที่กลุมที่มีการเดินทางเพื่อพักผอน (Leisure) น้ัน มีประมาณ 35% ทัง้
น้ีมีขอนาสังเกตวาสวนใหญเดินทางกับคูสมรส และชอบที่จะเดินทางทุกป  

• สวนกลุม "Baby Boomers" ที่เปนหญิงชาวญี่ปุนมีความตองการที่จะเดินทางทอง
เที่ยวนอยกวากลุม "Baby Boomers" ที่เปนชายชาวญี่ปุน นอกจากนี้ หากมีการเดิน
ทางทองเที่ยว จะมีสัดสวนในการเดินทางกับคูสมรสนอยกวากลุม "Baby Boomers" 
ที่เปนชายชาวญี่ปุน 
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กลุม "Baby Boomers" ออสเตรเลีย 

• กลุม "Baby Boomers" ออสเตรเลียมีความทันสมัย กาวหนา  

• กิจกรรมที่ชอบ 5 อันดับแรก คือ (1) ชอปปง (2) การออกไปทานอาหารนอกบาน 
(3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร (4) การไปเยี่ยมญาติ และ (5) การ
พบปะผูคน 

• แหลงทองเที่ยวที่เคยเดินทางไปทองเที่ยวในชวง 12 เดือนที่ผานมา และทีต่องการจะ
ไปทองเที่ยว 5 อันดับแรก ยังคงเปน (1) สหราชอาณาจักร (2) นิวซีแลนด (3) 
สหรัฐอเมริกา (4) แคนาดา และ (5) ฝรั่งเศส  

กลุม "Baby Boomers" เยอรมัน (หรือยุโรป) 

• โครงสรางประชากรของเยอรมันโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับโครงสรางประชากร
ของยุโรป คือ มีกลุม "Baby Boomers" เปนจํานวนมาก 

• คนกลุมน้ีตองการการมีปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่ที่ตนเดินทางไปทองเที่ยว ขณะ
เดียวกันก็ตองการการดูแลเปนอยางดีทั้งในดานสุขภาพ ความมั่นคงปลอดภัย 
ความสะดวกสบาย  

7.2 กลุม Golden Age 

• กลุม Golden Age มีขนาดใหญมาก และมีแนวโนมที่จะเติบโตมากขึ้นเปนลําดับ เนื่อง
จากการแพทยมีความกาวหนามาก ทําใหคนมีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งตางจากกลุมเด็ก
และเยาวชนที่มีจํานวนนอยกวา และมีแนวโนมที่จะลดลงเปนลําดับ 

• คนในชวงอายุน้ีมีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น มีความสามารถในการจับจายเพราะ
ไมตองมีคาใชจายในเรื่องบุตร และตองการบริโภคสินคาประเภทตางๆ รวมถึงการ
ทองเที่ยว  

7.3 กลุมเกยและเลสเบี้ยน 

• กลุมเกยและเลสเบ้ียนมีประมาณ 10-15% ของจํานวนประชากรโลก และมีสมาชิก
ทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา สวนใหญมีการศึกษา มีรายไดตอครัวเรือนตอป
ประมาณ 87,500 เหรียญสหรัฐ และมีประมาณ 84% ที่มีหนังสือเดินทาง โดยใน
กลุมน้ีมี 29% เดินทางไปยุโรป 

• กลุมตลาดน้ีจะเดินทางไปยังที่ที่พวกเขารูสึกไดวาพวกเขาไดรับการตอนรับ  

• ส่ิงที่คนกลุมน้ีสนใจ คือ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และโลกที่เปนจริง (Real world) 
นอกจากน้ี ขบวนพาเหรดของบรรดาชาวเกย การเตนรํา และเทศกาลจะสามารถดึง
ดูดความสนใจคนกลุมน้ีไดเปนอยางดี 

• การทําการตลาดกลุมน้ีตองอยาเรง แตควรดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดย
เฉพาะการเรียนรูจาก Suppliers ตัวแทนจําหนายบริการทางการทองเทีย่ว ส่ือมวลชน 
การประชุมตางๆ และอินเตอรเน็ต เปนตน ที่สําคัญจะตองมีนโยบายเกี่ยวกบัเกยและ 
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เลสเบ้ียนที่ ชัด เจน  และตอง ไม เสแสรงว ากับ เปนมิตรกับเกยและเลส เบ้ียน 
(Gay/Lesbian friendly) 

7.4 กลุมตลาดระดับกลาง 

 กลุมตลาดระดับกลาง หมายถึง ประชากรในประเทศกลุม BRIC จีน และอินเดีย 
ซ่ึงเปนประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง ทําใหคนในประเทศเหลานี ้มีความ
ตองการที่จะเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ  

7.5 กลุม Gen@ 

 กลุม Gen@ เปนกลุมที่เกิดหลังป ค.ศ. 1980 คนกลุมน้ีนับเปนกลุมทีน่าสนใจอีก
กลุมหน่ึง การจัดการเดินทางทองเที่ยวสวนใหญจะเนน 2 สิ่งเปนสําคัญ คือ พาหนะและทีพ่กั 

7.6 กลุม Real Gap Experience 

 คนกลุมนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป เน่ืองจากนักเรียน/นักศึกษาซ่ึงเปนคนกลุมหนุม
สาวเลือกที่จะเวนวรรคทางการศึกษาประมาณ 1 ป เพื่อเดินทางทองเที่ยว ทํางานหารายได 
เปนอาสาสมัคร หรือเรียนรูทักษะใหมๆ  

7.7 กลุม Backpacker 

 Backpacker เปนกลุมมีคุณลักษณะเดนที่แตกตางจากกลุมอื่น เน่ืองจากกลุมน้ี
แทบจะไมคอยมีการวางแผนในการเดินทางลวงหนา มีความยืดหยุนในการใชเวลา สามารถ
เปลี่ยนแปลงแผน/กําหนดการเดินทางได ทั้งนี้กลุม Gap year อาจเปนนักทองเที่ยวแบบ 
Backpack ดวย 

8. การสงเสริมการทองเท่ียวของกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ภาพรวม 

• การสงเสริมการทองเที่ยวของกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงโดยรวมจะเนนวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และการผจญภัย  

ADB 

• การสงเสริมการทองเที่ยวของกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงจะเนน 3 Cs คือ ความ
สามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ชุมชน (Community) และการเชื่อมโยง 
(Connectivity) เพื่อใหมั่นใจวาการพัฒนาดานตางๆ เช่ือมโยงกันและไปในแนวทาง
เดียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี จะพยายามสงเสรมิการทองเทีย่วทัง้ทาง
ตรงและทางออม โดยเนนการจัดกิจกรรมมากมาย ควบคูไปกับการพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน การขนสง การส่ือสารโทรคมนาคม และบุคลากร 

• บทบาทในอีก 10 ปขางหนาสําหรับ ADB คือ การพยายามหาหนทางที่จะดาํเนนิการ
ตอไปและจะสนับสนุนทั้ง 6 ประเทศ ตลอดจนจะสงเสริมการลงทุนในภาคเอกชนดวย  

กัมพูชา 
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• กัมพูชามีทาทีแสดงความกระตือรือรนในการทํางาน/กิจกรรมรวมกับที่ปรึกษา 
(ADB) 

• การอํานวยความสะดวกในเรื่อง Checkpoint น้ัน กัมพูชาเห็นวาควรให ADB ศึกษา
เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนในเบ้ืองตนกอน จากน้ันจึงจะมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรม
ได เชน การจัดตั้ง Land terminal One stop service e-passport และ e-visa เปนตน 

• การรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม (Conservation) ควรไดรับความสนใจดวย มิใช
เนนแค 3 Cs 

ลาว 

• การยกเวนวีซา (Exemption of visa) สําหรับ 7 ประเทศ เปนผลสืบเน่ืองมาจากความ
ตกลงอาเซียนและกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง จากจุดน้ี จึงมีความพยายามเพิ่มจํานวน
ของดานตรวจคนเขาเมืองในจุดตางๆ มากขึ้น 

• ลาวเห็นวาควรให ADB เขามาชวยขจัดความยากจนและทําใหมีความศิวิไลซมากขึ้น 

• ความรวมมือประการหนึ่ง คือ ความรวมมือตามแนวชายแดน สวนการรกัษาส่ิงแวด
ลอมน้ันขึ้นอยูกับนโยบายของแตละประเทศ นอกจากนี้ เห็นวา ภาคเอกชนมบีทบาทที่
สําคัญเปนอยางมาก ฉะน้ัน จะตองมีความรวมมือกันและกาวไปดวยกัน มิใชตางคน
ตางทํา 

ไทย 

• การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคไดรับการสนับสนุนจากหลาย
หนวยงาน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิเชน สหประชาชาติไดใหความชวยเหลือ
ในการสรางสนามบิน ฝรั่งเศสสนับสนุนการจัดทําซีดีรอมภาษาไทย-ฝรั่งเศส 
เปนตน 

• ขณะน้ีไดมีการจัดตั้งสํานักงานการทองเที่ยวของกลุมอนุภูมิภาคฯ (Tourism office) 
ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมี Mr. Stephen Yong เปนผูจัดการ 

• กลุมอนุภูมิภาคฯ มี ส่ิงที่ตองการจะสงเสริมอยาง ชัดเจนในฐานะ One single 
destination เชน Cruise tourism Diving in the Andaman Sea Heritage Necklace 

• การขยาย Single visa จาก 6 ประเทศ เปนกลุมอนุภูมิภาคฯ 

จีน 

• ในปที่ผานมา จีนรับเปนเจาภาพจัดการประชุมกลุมอนุภูมิภาคฯ ที่คุนหมิง สวนขั้น
ตอไป จีนจะเริ่มนํายุทธศาสตรการทองเที่ยวไปดําเนินการ และจะใหเมืองยูนนาน
และฮวงช้ีวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมอนุภูมิภาคฯ ตลอดจนพัฒนาสินคา
ทางการทองเที่ยวเพื่อรองรับตลาดระยะไกล ซ่ึงเปนเปาหมายของกลุมอนุภูมิภาคฯ 

• จีนจะพยายามสงเสริมการทองเที่ยวของกลุมอนุภูมิภาคฯ นี้ โดยจะดําเนินการในจีน
กอน กลาวคือ การทองเที่ยวจีน (CNTA) รับเปนเจาภาพจัด China Travel Mart จนีจงึ
จัดพื้นที่สวนหน่ึงใหกับกลุมอนุภูมิภาคฯ เพื่อประชาสัมพันธสินคาทางการทองเที่ยว
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ของกลุม อนุภูมิภาคฯ แกบริษัทนําเที่ยว/ตัวแทนจําหนายบริการทางการทองเที่ยว
ทั้งของจีนและของตางประเทศ - Mr. Stephen Yong 

• สํานักงานมีแผนที่จะเดินทางไปสงเสริมการทองเที่ยวของกลุมอนุภูมิภาคฯ ตามงาน
ขายตางๆ  

• กลุมฯ มีการประชุมหารือเรื่องความรวมมือในกลุมอนุภูมิภาคฯ และตกลงวาจะมี
ความรวมมือในเรื่อง Cross border และการพัฒนาบุคลากรหลายโครงการ นอกจาก
น้ี ภาคเอกชนยังใหการสนับสนุนดานการเงินดวย 

9. การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจีน 
 ในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีส่ิงแวดลอมอุดม
สมบูรณน้ัน เห็นไดชัดวา จีนเริ่มดําเนินรอยตามสหรัฐอเมริกา กลาวคือ มีการกําหนดเขต
อุทยานแหงชาติขึ้นเปนจํานวนมาก 

10. การสงเสริมการทองเที่ยวของนิวซีแลนดโดยใช Lord of the Ring 
 สถานที่ในการถายทําภาพยนตรเรื่อง Lord of the Ring น้ันสามารถสรางภาพ/
เรื่องราวใหเกิดขึ้นในใจของผูคน ตลอดจนกระตุนความตองการใหอยากเดนิทางไปทองเที่ยว
ยังสถานที่เหลาน้ันในนิวซีแลนด (Tangibility of the landscape) แตอยางไรก็ดี มิใชสถานที่ทุก
แหงที่ปรากฏในภาพยนตรจะสามารถดึงดูดใจผูคนไดเสมอไป 

11. Bungi jumping 
 การเสนอสินคาในลักษณะน้ีแกผูบริโภคแทจริงแลวเปนเรื่องของการจัดการกับ
ความกลัว (Fear management) ของลูกคา และลูกคาจะตองมีสุขภาพแข็งแรง มีความ
ตองการที่จะคนหาและทําความรูจักกับส่ิงตางๆ บนโลกใบน้ี รวมทั้งอาจมี Interaction ในการ
ทํากิจกรรมดวย ทั้งน้ีมีขอสังเกตวา กิจกรรมจริงๆ ที่จะทําน้ัน (Actual activity) จะไมใชเวลา
ยาวนาน แตจะคอนขางส้ัน 

12. Amadeus 
 Amadeus มีการใหบริการทั่วโลก และใหบริการกับตัวแทนจําหนายบริการทาง
การทองเที่ยวประมาณ 67,000 ราย และสายการบินอีกประมาณ 10,000 ราย ทั้งน้ี 
Amadeus คาดวา Online wireless travel management มีแนวโนมขยายตัวอยางมาก  

13. เว็บไซตที่ดี 

 เว็บไซตที่ดีอยางนอยควรมีลักษณะ 4 ประการ คือ (1) Dynamic (2) เขาถึงได
งาย จองไดทันท ี(3) มีขอมูลลาสุด/ทันสมัย ทั้งน้ีอาจมีลกัษณะคลายเมนูของรานอาหารซึง่ 
Tailor-made และ (4) มีการดูแล/บํารุงรักษาเปนอยางด ี 
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14. สายการบินตนทุนตํ่า (Low cost carrier) 
• ทําใหมีการตัดคาคอมมิชช่ันลงอยางมาก  

• มีการแขงขันที่เขมขนมากขึ้น  

• มีแนวโนมที่จะใหขยายตัว โดยเฉพาะในอินเดีย  

• ใหบริการในเสนทางที่ไกลมากขึ้น เชน ลอนดอน-นิวยอรก/วอชิงตัน  

• เนนความปลอดภัยและความสะอาด 

15. กุญแจที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

• ทราบความตองการของลูกคา  

• วิเคราะหความตองการเหลาน้ัน ซึ่งรวมถึงการจําแนกขอมูลความแตกตางของแตละ
ตลาด  

• ดําเนินการส่ิงที่งาย ซ่ึงสามารถทําไดกอน  

• สราง/พัฒนา Dynamic experience ใหกับลูกคา  

• วิจัยและ Redesign สินคาและการบริการ  

• ตองไมกลัวที่จะกาวไปชาๆ แตควรจะกลัวที่จะหยุดอยูกับที่  

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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การลดลงของการใชจายของนักทองเท่ียวตางประเทศการลดลงของการใชจายของนักทองเท่ียวตางประเทศ  

งานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ 1 

สาเหตุของการลดลงของคาใชจายนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

 จากการสํารวจพฤติกรรมการใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในชวง 5 ปที่ผาน
มา (พ.ศ. 2542-2546) 2 พบวา มีแนวโนมการเติบโตของคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน (Average 
expenditure per person per day) ในอัตราคงที่อยูที่ระดับรอยละ 0.47 ซ่ึงสอดคลองกับอัตราการเตบิ
โตเฉลี่ยของการใชจายตอครั้งของนักทองเที่ยว (Expenditure per trip) ที่อยูในระดับคงที่เชนเดียวกัน 
สาเหตุสวนหน่ึงเกิดจากนักทองเที่ยวมีตนทุนในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเทาเดิม เนื่อง
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง หรืออีกสวนหนึ่งเกิดจากประเทศไทยมคีาครองชพีทีไ่ม
สูงนัก และนักทองเที่ยวสวนใหญของไทยเปนกลุมเดินทางซ้ํา จึงทําใหนักทองเที่ยวมีชองทางที่จะใช
จายไดอยางประหยัด นอกจากน้ี การขาดกิจกรรมเสริมที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากนักทองเที่ยวก็เปน
ปญหาหน่ึงที่ตองพิจารณาประกอบดวย ซ่ึงจะไดอธิบายในรายละเอียดตอไป 

1. ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลกสงผลใหนักทองเที่ยวใชจายอยางประหยัด :  

 องคการทองเที่ยวโลกไดพยากรณแนวโนมการทองเที่ยวโลกในปจจุบันวา ประเทศตางๆ 
สวนใหญมีแนวโนมที่จะไดรับจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แตจะมีรายไดทางการทองเที่ยวลดลง 
โดยปจจัยความคุมคาเงินจะเปนเกณฑหลักในการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยว เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และมีแนวโนมชะลอตัวลดลง 

                                                
1 กองวิชาการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (17 ส.ค. 49) 
2 วิเคราะหจากโครงการสํารวจคาใชจายนักทองเท่ียวป 2542-2546, ททท. 
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  ทั้งน้ี รายไดของการทองเที่ยวโลกมีแนวโนมการเติบโตเล็กนอยเพียงรอยละ 2 เทาน้ัน (ป 
1998-2002) ในขณะที่ประเทศไทยมีรายไดทางการทองเที่ยวในรูปของเงินดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 6 ซ่ึงเปน แนวโนมที่ดีกวารายไดของโลก หากวิเคราะหลงลกึไปถึงที่มาของรายไดดงักลาว 
จะเห็นวารายไดทางการทองเที่ยวของไทยมีแนวโนมเติบโตขึ้น เน่ืองจากจาํนวนนักทองเทีย่วทีเ่พิม่มาก
ขึ้นเปนสําคัญ ในขณะที่การใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน และวันพักเฉลี่ยมีแนวโนมคงที่ 

2. คาครองชีพของประเทศไทยมีการปรับเพ่ิมขึ้นไมสูงนัก สงผลใหคาใชจายพ้ืนฐานของนกั
ทองเทีย่วเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น :  

 ในชวง 5 ปที่ผานมา คาใชจายพื้นฐานของนักทองเที่ยวมีแนวโนมการเตบิโตเพยีงเลก็นอย
เทาน้ัน โดยหมวดคาที่พักที่เพิ่มในอัตราเฉลี่ยรอยละ 1.98 และคาอาหารที่เติบโตในอัตราเฉลี่ยเพียง
รอยละ 2.49 สอดคลองกับคาครองชีพของประเทศไทยที่มีการปรับขึ้นเพียงเล็กนอย ซ่ึงจะเห็นได
จากดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทยในภาพรวมของ 5 ปที่ผานมามีการปรบัขึน้เพยีงรอยละ 1.42 
3 โดยเฉพาะในหมวดคาอาหารมีปรับตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราคงที่เพียงรอยละ 0.85 เทาน้ัน นอกจากน้ี
สวนหน่ึงยังเกิดจากปญหาการแขงขันดานราคาในกลุมผูประกอบการทําใหระดบัราคาสนิคาดงักลาว
ของไทยไมสามารถปรับตัวสูงขึ้นได 

3. กลุมตลาดสวนใหญที่ไทยไดรับมีแนวโนมการใชจายลดลง :  

 เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการใชจายของกลุมนักทองเที่ยว จะพบวา นักทองเทีย่วกลุม
วัยทํางาน (35-44 ป) ซ่ึง เปนกลุมตลาดขนาดใหญของไทยมีการชะลอการใชจายลง จงึดงึใหรายได
โดยรวมลดลงไปดวย นอกจากน้ี การที่นักทองเที่ยวสวนใหญของไทยเปนตลาดที่เดินทางมาเยอืนซ้าํ 
(Revisit) หรือเปนกลุมตลาดเกาที่มีประสบการณในการเดินทางมาไทยแลว จึงมีชองทางที่จะใชจายได
ประหยัดมากขึ้น โอกาสที่ประเทศไทยจะเพิ่มคาใชจายในกลุมดังกลาวจึงทําไดคอนขางยาก หากสินคา
ทางการทองเที่ยวของไทยยังคงเปนสินคาเดิมๆ 

                                                
3 ปรับข้ึนจากราคาปฐาน ป 2541 
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4. นักทองเที่ยวมีแนวโนมจับจายซื้อของลดลง :  

 กิจกรรมเสริมที่จะสามารถดึงเม็ดเงินจากนักทองเที่ยวไดมากที่สุด คือ การซ้ือสินคา(
Shopping) ซ่ึงนักทองเที่ยวมีการทํากิจกรรมนี้มากที่สุดถึงรอยละ 95 และมีมลูคาการใชจายมากทีสุ่ด 
แตในชวง 5 ปที่ผานมา การใชจายในหมวดน้ีกลับลดลงถึงรอยละ 4.41 โดยเฉพาะตลาดหลักเชนเอ
เชียใต แอฟริกา เอเชียตะวันออก และตะวันออกกลาง ซึ่งเปนตลาดที่มีมูลคาการซ้ือสินคามากที่สุด มี
แนวโนมจับจายใชสอยลดลงคอนขางสูง ในอัตรารอยละ 10 รอยละ 22 รอยละ 5 และรอยละ 12 
ตามลําดับ  

5. การขาดกิจกรรมเสริมใหมๆ ที่มีราคาสูงเพ่ือดึงดูดการใชจายของนักทองเที่ยว :  

 นอกจากการจับจายซ้ือของ กิจกรรมบันเทิงก็เปนกิจกรรมเสริมอีกสวนหน่ึงที่นักทอง
เที่ยวใหความสําคัญเปนลําดับรองลงมา โดยมีสัดสวนของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมบันเทิงสูงถึง 
รอยละ 88 แตการเติบโตของคาใชจายในสวนน้ีกลับมีอัตราการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางที่รอยละ 4 
เทาน้ัน เน่ืองจากราคาคาบริการดานบันเทิงของประเทศไทยในชวง 5 ปที่ผานมาแทบจะไมมีการปรับ
ขึ้นเลย โดยดชันีราคาผูบรโิภคในหมวดบันเทงิของไทยมีการปรับเพิ่มขึน้เฉลี่ยเพยีงรอยละ 0.37 หรอื
อยูในอัตราคงที่เทาน้ัน  

 ทั้งน้ีในกลุมที่เขารวมกิจกรรมบันเทิงนั้น สวนใหญใหความสําคัญกับการใชบริการบาร
และการแสดงยามค่ําคืน(Night Show) ในสัดสวนรอยละ 43 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด รองลงมารอย
ละ 22 เขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรม (Cultural and Events) แตเปนที่นาสงัเกตวา กจิกรรมกอลฟที่
ประมาณวาจะมีมูลคาการใชจายตอหัวสูง กลับมีนักทองเที่ยวเพียงรอยละ 3 เทาน้ันที่เขารวมกิจ
กรรมดังกลาว ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมเสริมที่มีมูลคาสินคาสูงเพ่ือ ดึงดูดใหนักทองเที่ยวใชจาย
มากขึ้นจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตองพิจารณาตอไป 

ปจจัยอ่ืนๆ ที่คาดวาอาจจะสงผลใหคาใชจายของนักทองเที่ยวลดลงในอนาคต 

• พฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป: องคการทองเที่ยวโลกไดคาด
การณวาในป 2548 แมวาทั่วโลกจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 แตรายไดทาง
การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นอาจจะอยูในระดับคงที่ 4 เน่ืองจากนักทองเที่ยวจะนิยมพักส้ันขึน้ แตจะ
เดินทางถี่ขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางภายในภูมิภาค อีกทั้งปจจัยดานราคายังเปนตัวเลือก
ลําดับตนๆ ในการตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยว ดังน้ัน คาใชจายตอครั้งของนักทอง
เที่ยวอาจจะไมเพิ่มขึ้น จากแนวโนมดังกลาวช้ีใหเห็นวารายไดที่จะเกิดจากนักทองเที่ยวระยะ
ใกลนั้น จะเกิดจากจํานวนความถี่ในการเดินทางเปนสําคัญ ดังน้ันการทําตลาดเอเชียตะวัน
ออกสําหรับประเทศไทย จึงตองเนนดานจํานวนนักทองเที่ยวเปนหลัก โดยจะตองพยายาม
เพิ่มกลุมผูมาเยือนซํ้าใหเพิ่มขึ้น  

• การเกิดขึ้นของสายการบินตนทุนต่ํา: สายการบินตนทุนต่ําจะมีผลใหนักทองเที่ยว
สามารถใชจายไดอยางประหยัดมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมที่เดนิทางมากบับรษิทันําเทีย่ว เนือ่ง
จากปจจุบันบริษัทนําเที่ยวหลายแหงไดพยายามลดตนทุนสินคา โดยการรวมมือกับสายการ
บินตนทุนต่ํา เพื่อทําใหราคารายการนําเที่ยวถูกลงเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว ดังนั้นรายไดที่

                                                
4

 รายไดทางการทองเท่ียวของโลกเริ่มมีอัตราการเติบโตตํ่ากวาจํานวนนักทองเท่ียวอยางเห็นไดชัดนับแตป 2545 เปนตนมา 
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เกิดจากนักทองเที่ยวที่มากับบริษัทนําเที่ยวอาจจะปรับตัวลดลงสวนหน่ึง การที่จะเพิม่รายได
ในนักทองเที่ยวกลุมนี้ไดก็คือการเนนไปที่การจับจายซ้ือของ ซ่ึงอยูนอกเหนือจากคาใชจาย
ตางๆ ที่ผนวกไวในแพคเกจแลว  

ชองทางการสงเสริมการใชจาย 

1. การพัฒนาดานสินคาและกิจกรรม 
 การพิจารณาเพิ่มคาใชจายของนักทองเที่ยวน้ัน ควรสงเสริมในดานการจับจายในหมวด
สินคาเสริม ซึ่งมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

• การจับจายซื้อของ(Shopping) ยังคงเปนกิจกรรมหลักที่นักทองเทีย่วสวนใหญนยิม ดงัน้ัน 
จึงควรสงเสริมคุณภาพของสินคาไทยใหไดมาตรฐานและไมมีการหลอกลวง นักทองเที่ยว 
รวมทั้งการสรางสรรครูปแบบ (Design) สินคาใหม ๆ ใหตรงตามความตองการของนักทอง
เที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะเสื้อผาสําเร็จรูป ของเลน/หัตถกรรม ผาไหม เครื่องประดับ/อัญมณ ี
และเครื่องหนัง ซ่ึงไดรับความนิยมในลําดับตนๆ และมีมูลคาสินคาสูง  

• การพัฒนาสินคาเสริมใหมๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง (หมายรวมถึงการเลนกีฬาตางๆ 
การดํานํ้า สปา ฯลฯ) เพื่อเพ่ิมมูลคาเพิ่มจากการใชจายของนักทองเที่ยว ทั้งน้ี นักทองเที่ยว
สวนใหญมีการเขารวมกิจกรรมบันเทิงมากถึงรอยละ 88 แตมูลคาการใชจายในสวนน้ีกลับ
ไม สูงนัก และมีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางเทาน้ัน ดังน้ัน การพจิารณาสราง
กิจกรรมเฉพาะดานที่มีมูลคาสินคาสูงจึงเปนส่ิงจําเปน สําหรับตลาดที่ควรสงเสริมการขาย
กิจกรรมบันเทิง ไดแก ตลาดโอเชียเนียและยุโรป ซึ่งมีแนวโนมการใชจายดานการบันเทิงใน
ระดับสูงถึง รอยละ 15 และ 7 ตามลําดับ โดยกิจกรรมที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่
สุด คือ แหลงบันเทิงยามคํ่าคืน และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังน้ันการสงเสริมงานแสดง
ทางวัฒนธรรมจะเปน อีกชองทางหน่ึงที่จะเพิ่มคาใชจายของนักทองเที่ยว  

• ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ การพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมบันเทิงที่มีมูลคาสินคาสงูใหดงึดดู
ใจนักทองเที่ยวมากขึ้น อาทิ กิจกรรมกอลฟ ซ่ึงยังมีผูทํากิจกรรมดังกลาวนอยที่สุด 
(ประมาณ 324,000 คน ในป 2545 5 ) เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอ่ืนๆ โดยจะตองทํา
การตลาดและประชาสัมพันธในเรื่องน้ีใหมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยมีโอกาสทางการตลาด
กอลฟคอนขางสูงในกลุมตลาดเอเชียตะวันออก เน่ืองจากคาบรกิารทีคุ่มคาเงนิ มสีนามกอลฟ
ที่สวยงาม อยูในสภาพแวดลอมและทําเลที่ด ีนอกจากนี้ยังมีคุณภาพของการบริการและส่ิง
อํานวยความสะดวกที่ดีเชนกัน ชวงเวลาที่นักกอลฟตองการมาเลนในเมืองไทย คือ เดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม เนื่องจากอากาศไมรอนเกินไป โดยสนามกอลฟในกรุงเทพฯ และภาค
ใตไดรับความสนใจสูงที่สุด สําหรบักิจกรรมสงเสริมการขายที่นักกอลฟตองการ คือ การลด
คาตั๋วเครื่องบินในประเทศและคาที่พัก รองลงมาคือ การใหของขวัญ/บริการฟรี เชน การให
บริการแคดดี้และรถกอลฟฟร ีหรือการแถม การนวดหรือพาชมทัศนียภาพฟรี ตามลาํดบั 66 
ทั้งนี้มีขอสังเกตวาการลดราคาตางๆ ไมใชสิ่งจงูใจสําคัญสําหรบันักกอลฟ แตการบรกิารทีด่ี
คือหัวใจสําคัญมากกวา อยางไรก็ดีการเพิ่มมูลคาเพิ่มโดยการแถมบริการอ่ืนๆ ใหแกแพคเก

                                                
5 ประมาณการจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมกอลฟจากการโครงการสํารวจคาใชจายนักทองเท่ียวป 2545, ททท. 
6 ท่ีมา: การศึกษาเรื่อง "โอกาสทางการตลาดการทองเท่ียวกอลฟและสุขภาพในประเทศไทยฯ" , 2546, ททท. 
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จกอลฟ อาจเปนสวนหนึ่งที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวสนใจมากขึ้นกวาเดิม เพราะนักทองเที่ยว
ชาวเอเชียสวนใหญจะนิยมของแถม โดยเฉพาะชาวเกาหลี จีน และญี่ปุน 

• การทองเที่ยวเพ่ือบําบัดสุขภาพนับเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพ่ิมมูลคารายไดทาง
การทองเที่ยวใหเพ่ิมขึ้น โดยจากการประมาณการขององคการทองเที่ยวโลกคาดวาในป 
2553 จะมีนักทองเที่ยวที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 121 ลานคน เพิม่ขึน้เฉลีย่รอยละ 27 
ตอป โดยจะมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนประมาณ 150 USD ซ่ึงเปนแนวโนมที่ดีในตลาดโลก และ
ประเทศไทยยังมีโอกาสทางการตลาดในดานน้ีคอนขางสูง เน่ืองจากมีทรัพยากรดานภูมิ
ปญญาที่เ อ้ืออํานวย ทั้งน้ีในป 2545 ประมาณการวามีนักทองเที่ยวรอยละ 10 หรือ
ประมาณ 1 ลานคนที่ใชบริการดานสุขภาพในประเทศไทย โดยนักทองเที่ยวที่เคยใชบรกิารใน
ไทยแลวสวนใหญจะพอใจกับคาบริการที่คุมคาเงินมากที่สุด รองลงมาคือคุณภาพของการ
บริการทีไ่วใจได สําหรับกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสนใจมากที่สุด คือ การนวดบําบัด (หมาย
รวมถึงการนวดนํ้ามัน วารีบําบัด และสุคนธบําบัด) อยางไรก็ดีการประชาสัมพันธและเผย
แพรความรูดานการบําบัดดวยวิธีธรรมชาติหรือสมุนไพร ในแบบภูมิปญญาของไทยยังนอย
เกินไป ทําใหนักทองเที่ยวสวนใหญยังไมไดรับขาวสารดงักลาวเพยีงพอ 7 จงึควรพจิารณาสง
เสริมการประชาสัมพันธในเรื่องน้ีมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ใหความ สนใจกิจกรรมน้ี
มากกวากลุมตลาดอ่ืน 

• การใชจายดานการซื้อทัวรในประเทศ มีแนวโนมการขยายตัวคอนขางดทีีอ่ตัราเฉลีย่รอยละ 
6.18 โดยตลาดเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา เอเชียใต และโอเชียเนียมีแนวโนมที่จะใชจายใน
หมวดน้ีเพิ่มขึ้น แมวามูลคาของการซื้อทัวรจะยังไมสูงนักก็ตาม โดยกลุมที่จัดการเดินทางมา
เอง (FIT) ก็มีแนวโนมที่จะเดนิทางมาซ้ือทัวรในประเทศเพิม่ขึน้สูงแทบทกุกลุมตลาด โดยเฉพาะ
ตลาดโอเชียเนีย เอเชียใต และยุโรปที่มีการเติบโตโดดเดน ทั้งน้ี สวนหน่ึงเกิดจากการสงเสริม
การตลาดของบริษัทนําเที่ยวที่เสนอราคาทองเที่ยวที่จูงใจ แตปญหาของการตัดราคาขายสง
ผลใหไมสามารถปรับมูลคาของสินคาใหเพิ่มสูงได ดังน้ันจึงควรพิจารณาสงเสริมใหมีการ
พัฒนาแพคเกจที่เสนอขายสินคาคุณภาพเพื่อใหสามารถปรับราคาใหสูงขึ้นได โดยมุงเนนการ
เสนอขายสินคาดานวัฒนธรรมซึ่งเปนส่ิงจูงใจอันดับแรกในการเดินทางมาประเทศไทย  

                                                
7 ท่ีมา: การศึกษาเรื่อง "โอกาสทางการตลาดการทองเท่ียวกอลฟและสุขภาพในประเทศไทยฯ", 2546, ททท. 
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2. การสงเสริมกลุมตลาดนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมการใชจายสูง 

 

• กลุมตลาดที่มีมูลคาการใชจายตอคนตอวันมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอาย ุ ซ่ึงมีแนวโนมที่จะใช
จายเพิ่มขึ้น ในอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงรอยละ 25 เน่ืองจากเปนกลุมที่ไมมีภาระที่จะ ตองใช
จายในครอบครัวมากนักเพราะลูกหลาน สวนใหญจะแยกครอบครัวออกไปแลว จึงมีเวลาและ
เงินทองที่จะจับจายในการทองเที่ยวไดมากกวากลุมอื่นๆ ดังนั้น จึงนับเปนกลุมศกัยภาพดาน
การใชจายสูง แตตลาดกลุมน้ียังมีขนาดเล็กอยูเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมวัยทํางาน จึงควรสง
เสริมใหตลาดกลุมน้ีเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  

• ควรมีการขยายตลาดไปยังกลุมลูกคาใหมมากขึ้น เน่ืองจากกลุมที่เดินทางมาไทยเปน
ครั้งแรกจะมีมูลคาการใชจายเฉลี่ยสูงกวา และมีแนวโนมการเติบโตของคาใชจายดีกวากลุม
ลูกคาเกาที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแลว โดยเฉพาะตลาดมาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง ญีปุ่น คู
เวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตต  

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

ดร. ละเอียด ศิลานอย 1 

 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการทองเที่ยวที่เปนกระแสนิยมและมบีทบาทเพิม่
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน ในเมื่อประชากรของโลกตางพากนัตระหนักถึงภยัแหงการเสียสมดลุธรรม
ชาติของโลกมนุษยเรา ดังน้ันในเมื่อศาสตรสาขาอ่ืน ๆ หันมาใหความสําคัญกับเชิงนิเวศแลวการทอง
เที่ยวก็หันมาสนใจเชิงนิเวศดวยเชนกัน 

 แตถาใหความเปนธรรมแกการทองเที่ยวแลวตองยอมรับวาการทองเที่ยวเห็นความ
สําคัญของเชิงนิเวศมาเน่ินนานแลว หากแตมิไดชูภาพลักษณเปนเชิงนิเวศเทานั้น 

 ที่กลาวเชนนี้เพราะทรัพยากรทองเที่ยวที่สําคัญสวนหน่ึงคือธรรมชาติ และการรักษา
ธรรมชาติเอาไวไดจึงเปนหัวใจของการทองเที่ยว ทั้งนี้ก็เพื่อใหยังคงมี "สินคา" ไวขายแกนักทองเทยีว
ไดตลอดไปนั่นเอง 

 แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางดาน
ทรัพยากรทองเที่ยวมาก ทั้งทางดานธรรมชาติ ประวัติศาสตรและกอนประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และเทศกาล งานประเพณีตางๆ ซ่ึงลวนแตเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวทั้งสิ้น แตการทองเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยวเหลานี ้อาจมีผลกระทบตอลักษณะทางชีวภาพอันเปราะบางไดอยางงายดายมาก และ
อาจจะโดยรูเทาไมถึงการณหรืออาจจะโดยขาดความระมัดระวังมากเทาที่ควรก็อาจเปนได 

 ดังน้ัน การกํากับ ดูแล และควบคุมการทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติหรือ "เชิง
นิเวศ" เหลาน้ีจึงเปนส่ิงที่มิอาจจะหลีกเลี่ยงได 

 แตขอเท็จจริงที่นาตกใจก็คือ ยังมีผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก และรวมถึงนักทอง
เที่ยวดวย จํานวนไมนอยเลย ที่ไมมีความรูในเรื่องของการทองเทีย่วประเภทน้ี(ประเภท "เชิงนิเวศ" น้ี) 
ซ่ึงเมื่อผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกไมมีความรูความเขาใจในเรื่องของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศเสียเองแลว ก็เปนการยากที่จะถายทอดความรูเหลาน้ีไปสูนักทองเที่ยว แมขณะทองเที่ยวอยูใน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแทๆ ก็ตาม และในที่สุดก็อาจสรางผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายและฉุด
รั้งใหแหลงทองเที่ยวแหลงน้ันๆ ถดถอยลงสูความเส่ือมโทรมไดในระยะยาว 

 ดวยเหตุน้ี ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกควรจะไดเตรียมตัวใหพรอมและศึกษา
ทําความเขาใจในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไวใหละเอียดในทุกแงทกุมมุ เพือ่ใหสามารถนําขอมลู
ความรูและสารสนเทศตางๆ ไปใชในการพัฒนาและจัดกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยาง
เหมาะสมแลวยังสามารถนําขอมูลความรูตาง ๆ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดทองเที่ยวไดเปน 
อยางดีดวย โดยเฉพาะคุณคามหาศาลจะอยูที่ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจใน
                                                
1

 ท่ีปรึกษา ระดับ 9 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย นายทะเบียนและหัวหนาสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
กรุงเทพมหานคร การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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เรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมตลอดไปถึงการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตโิดยภาพรวม ใหนัก
ทองเที่ยวไดรับรูรับทราบและนําไปปฏิบัติไดอยางจริงจังดวย 

ศักยภาพของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 เมื่อกลาวถึงศักยภาพของการทองเที่ยวเชิงนิเวศก็จะตองพิจารณาใหกวางขวางออกไป
มากๆ โดยจะหมายความถึง แหลงทองเที่ยวเองและรวมตลอดไปถึงกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวน้ัน 
และรวมไปถึงประชาชนหรือชุมชนในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ เพราะตางมีบทบาทของตนเปนการเฉพาะ 
โดยเฉพาะเมื่อหันไปทางนักทองเที่ยวก็จะตองมีการจัดทําคูมือการทองเที่ยวเชิงนิเวศในแหลงทอง
เที่ยวน้ันๆ ไวใหชัดเจน เพื่อเปนการแนะแนวทางปฏิบัติตนของนักทองเทีย่ว รวมทัง้การระมดัระวงัตวั
ของนักทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความรู ความบันเทงิโดยสมบูรณและไมกอใหเกดิผลกระทบ
ทางลบตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติอีกดวย 

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวรูปแบบที่มีคุณภาพรูปแบบหน่ึง และเนนไปใน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเปนสําคัญ โดยจะมีองคประกอบที่สําคัญคือ 

1. มีแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติเปนสําคัญ และอาจขยายไปถึงแหลงทองเที่ยวทางวัฒน
ธรรมภายในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติน้ันๆ ดวยก็ได 

2. มีการจัดการการทองเที่ยวในทวงทํานองของส่ิงแวดลอมศึกษา (Environmental Education 
based Tourism) คือมุงเปาหมายไปที่การรักษาสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ และมุงใหความรูใน
แหลงทองเที่ยวอยางกวางขวาง 

3. ประชาคมหรือชุมชนในทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
(Community Participation based Tourism) โดยประชาคมหรือชุมชนจะเขามารวมวางแผน 
ดําเนินการ และรวมรับผดิชอบในประโยชนหรือโทษจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศทีเ่กดิมขีึน้ดวย 

4. นักทองเที่ยวที่ชอบทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมักจะไดรับความประทับใจ 
ความเพลิดเพลิน ความปลอดภัย และไดความรูพรอมทั้งไดรับประสบการณใหม ๆ เพิ่มขึ้น 

5. มีการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวตามแนวทางของการพัฒนา และจัดการการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในการทองเที่ยวเชงินิเวศนัน้ จะมคีวามหลากหลาย
ในรูปแบบของระบบนิเวศเปนอยางมาก กลาวคือมีตั้งแตแหลงทองเที่ยวบนยอดเขาสูง ไปจน
จรดแหลงทองเที่ยวในทองทะเลลึก เชน นิเวศปาดิบชื้น นิเวศปาดิบเขา นิเวศปาดิบแลว นิเวศ
ปาสนเขา นิเวศปาพรุนํ้าจืด นิเวศปาเบญจพรรณ นิเวศปาเต็งรัง นิเวศปาทุงหญา นิเวศปา
เขาหินปูน นิเวศหาดทราย นิเวศปาชายเลน นิเวศหากหิน นิเวศในแนวปะการัง เปนตน  
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  ดังน้ัน ในการจัดการแหลงทองเที่ยวในแตละระบบนิเวศน้ัน ผูรับผิดชอบจําตองคํานึงถึง
หลักเกณฑในการจัดการใหเหมาะสม เพ่ือใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล
ของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยทั่วไป 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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เรียนรูดูงาน
การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวประเทศนิวซีแลนด

ระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 2222 กุมภาพันธ  กุมภาพันธ –– 22 มีนาคม  มีนาคม 25492549

โดยโดย
นางสาววัชรี ชูรักษานางสาววัชรี ชูรักษา

กองสงเสริมแหลงทองเทีย่วกองสงเสริมแหลงทองเทีย่ว
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ประเด็นการนําเสนอประเด็นการนําเสนอ

• ขอมูลพ้ืนฐานของประเทศนิวซีแลนด
• ขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว
• ความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว
• ปจจัยสูความสําเร็จ
• ปญหาและอุปสรรค
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New Zealand

เกาะเหนือ

เกาะใต
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ขอมูลพื้นฐานประเทศนิวซีแลนดขอมูลพื้นฐานประเทศนิวซีแลนด
• มีขนาดพ้ืนท่ี 270,534 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเกาะใหญ 2 

เกาะ คือเกาะเหนือและเกาะใต
• มีประชากร 4,010,000 คนในป 2546 เปนชาวอังกฤษและยุ

โรปประมาณรอยละ 80 ชาวพ้ืนเมืองเมารีประมาณรอยละ 10 และ
ชาวหมูเกาะใกลเคียงและชาวเอเชียประมาณรอยละ 10

• เปนประเทศท่ีใหการคุมครองชนพ้ืนเมืองเมารีใหมีสิทธิเทาเทียมกับชาว
นิวซีแลนดซ่ึงเปนชาวยุโรปท่ีอพยพเขามา ท้ังดานภาษา วฒันธรรมและ
ความเช่ือของชาวเมารี

ขอมูลพื้นฐานประเทศนิวซีแลนดขอมูลพื้นฐานประเทศนิวซีแลนด

• ไดรับการคัดเลือกเปนประเทศ 1 ใน 10 ของโลกท่ีมีการบริหาร
ประเทศท่ีโปรงใส และตรวจสอบได

• อุตสาหกรรมการทองเท่ียวทํารายไดเขาประเทศเปนอันดับแรก ตามดวย
การศึกษานานาชาต ิและการสงออกผลิตภัณฑนม เนื้อสัตว (วัว แกะ 
ปลา) ขนแกะ ผักและผลไม ไม เครื่องจักรและอาหารทะเล

• เปนประเทศท่ีสงออกสินคาเกษตรกรรมเปนหลัก จึงจาํเปนตองมีการคุม
ครอง ปองกันอยางเขมงวด จึงเปนประเทศท่ีปลอดจากโรคพืชและโรค
สัตวท่ีเรียกวาเขต Agridome รวมถึงปลอดสารเคมี
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ขอมูลพื้นฐานประเทศนิวซีแลนดขอมูลพื้นฐานประเทศนิวซีแลนด

• เปนประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมนอยมาก จึงตองนาํเขาสินคา ดัง
นี้ รถยนต เครื่องจกัรกล น้ํามัน และพลาสติก

• มีระบบการเก็บภาษีแบบกาวหนา ผูมีรายไดสูงจายภาษีสูง โดยนํารายได
จากภาษีมาใชเพ่ือสวัสดิการทางสังคมและคุณภาพชีวิตประชากร เปน
หลัก ไดแก การศึกษา การรกัษาพยาบาล การพักผอนหยอนใจและ
นันทนาการ

ขอมูลพื้นฐานดานการทองเท่ียวขอมูลพื้นฐานดานการทองเท่ียว

• มีนโยบายและกฎหมายดานการรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมและสภาพภูมิ
ทัศน เปนกฎหมายฉบับแรกและฉบับเดียวของโลกท่ีรวมเอากฎหมาย
ดานส่ิงแวดลอมท้ังหมดอาทิ ท่ีดิน อากาศ น้ํา เสียง มลภาวะ มาบูรณา
การไวในฉบับเดียวกันใน Resource Management 
Act 1991 และมีการบังคับใชอยางจริงจังและเปนรูปธรรม

• ผลจากนโยบายทําใหแตละเมืองมีการแขงขันกันในดานการรักษาส่ิงแวด
ลอม อาทิ กลยุทธการทําขยะใหเปนศูนย กลยุทธการลดปรมิาณขยะและ
ของเสีย กลยุทธการลดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง
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ขอมูลพื้นฐานดานการทองเท่ียวขอมูลพื้นฐานดานการทองเท่ียว
• สงผลใหประเทศมีภูมิทัศนท่ีสวยงามดวยสีเขยีวของทุงหญาและปาเขา

และมีอากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ น้ําท่ีใสสะอาด ปราศจากมลภาวะทาง
อากาศ น้ํา และดิน รวมถึงการทําเกษตรกรรมเล้ียงสัตวอาทิ แกะและวัว 
ดวยทุงหญาปราศจากการใชสารเคมี ทําใหโดยรวมของประเทศเปนสี
เขียวและสะอาด ภาพลักษณและจุดแข็งดานส่ิงแวดลอมเหลานี้
สนับสนุนใหนิวซีแลนดวางตําแหนงและภาพลักษณประเทศใหเปนการ
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชิงนิเวศและผจญภัย  โดยมีสโลแกน 100%
Pure New Zealand/ Clean and Green/ 
Ecotourism and Adventure
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ขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว
• เปนประเทศท่ีมีภูมิประเทศและธรรมชาติท่ีหลากหลาย และมีวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของชนพ้ืนเมือง ดังนี้
üดวยสภาพภูมิประเทศประกอบดวยเกาะใหญ 2 เกาะ ทําใหมีทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง กอใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวทางทะเลทางตอนบนของ
เกาะเหนือในเมืองโอคแลนดและเกาะใตในเมืองเนลสัน อาทิ วายน้าํ ดําน้ํา 
พายเรือแคนน ูลองเรือชมธรรมชาติและสัตวทะเล การแลนเรือใบ
üเกาะเหนือในเมืองโรโตรัวประกอบดวยภูเขาไฟท่ียังคงมีความรอนใตพิภพ มี

แหลงนําพุรอน โคลนเดือด ทําใหเกิดแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และเปนเมือง
ท่ีมีชาวพื้นเมืองเมารีอาศัยอยูมากท่ีสุด กอใหเกิดกิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเมาร ี  
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ขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว

üเกาะใต มีเทือกเขาแอลปทอดยาวเปนแนวจากเหนอืจรดใต กอใหเกดิภูมิ
ประเทศท่ีหลากหลาย ตอนบนเปนทุงหญาแคนเทอเบอรี่เปนแหลงผลิต
พืชผลทางการเกษตรและเล้ียงสัตวท่ีสําคัญของประเทศ
üตอนกลางจรดตอนใตของเกาะใตประกอบดวยทะเลสาบใหญ นอย เปน

จํานวนมาก และมีฟยอรดทางตอนใต กอใหเกิดกิจกรรมลองเรือชมทะเล
สาบในเมืองควีนสทาวน ชมฟยอรดมิวฟอรดซาวเและมีลําธารท่ีเกิดจาก
การละลายของหิมะท่ีมีความงดงามและเปนท่ีอยูอาศัยของปลาพ้ืนเมือง 
ปลาเทราท มีกิจกรรมการตกปลา

ขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว
• เกาะใตเปนแหลงอนุรักษพันธุสัตวทางทะเล อาทิ ปลาวาฬ ปลาโลมา นก

ทะเล แมวน้ํา นกเพนกวิน กอใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศชม
สัตวทะเล

• ฝงตะวันตกมีการกอตัวของธารน้ําแข็ง มีธารน้ําแข็งใหญ 2 แหง มีกิจ
กรรมเท่ียวชมธารน้ําแข็ง และมีปาดกึดาํบรรพท่ีเตม็ไปดวยเฟรนตน

• ชาวนิวซีแลนดชอบทํากิจกรรมนันทนาการกลางแจง อาทิ แคมปง ป
กนกิ เดินปาระยะส้ัน-ยาว ขี่จกัรยาน ออกกําลังกาย ทําใหรัฐบาลทองถ่ิน
ในแตละเมืองจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวและส่ิงอํานวยความสะดวกดาน
นันทนาการ อาทิ สวนสาธารณะ สนามเดก็เลน เสนทางจกัรยาน เสน
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ
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ความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว
Ø ดานการตลาด
• สามารถวางตําแหนงและภาพลักษณหรือจุดขาย (Branding) ในตลาดการ

ทองเท่ียวโลก ในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัยในลําดับตนๆ
ü100% Pure New Zealand 
üGreen and Clean
üEcotourism & Adventure

• สามารถวางตําแหนงและภาพลักษณหรือจุดขายทางการทองเท่ียว 
(Branding) ของแตละเมือง โดยคํานึงถึงจุดแข็งและเอกลักษณความโดดเดน
ของแตละเมืองและมีการควบคุมการใช (Brand) อาทิ เมืองโอคแลนด เมือง
แหงการแลนเรือ เมืองไครสทเชิรช เมืองแหงสวน

ความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว
• มีปรมิาณนักทองเท่ียวจาํนวนนอย แตมีรายไดสูงและมีระยะเวลาพาํนักยาวนาน 

สภาวิจัยนิวซีแลนดคาดการณวา 
ü ในป 2005 มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 2.45 ลานคน อัตราการเติบโตรอยละ 

4.7 ตอป และนักทองเที่ยวในประเทศ 40.8 ลานคน/คร้ัง
ü มีรายไดจากการทองเที่ยวจากจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 6.5 พันลานนิวซี

แลนดดอลลา หรือ 182,000 ลานบาท และมีรายไดจากนักทองเที่ยวในประเทศ 7.1 
พันลานิวซีแลนดดอลลา หรือ 198,000 ลานบาท รวมรายไดทั้งสิ้น 13.6 พันลาน
นิวซีแลนดดอลลา หรือ 380,000 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 6 ตอป
ü มีอัตรการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวมาตลอดระยะเวลา 40 ปโดยเฉลี่ยรอยละ 6.75
ü มีระยะเวลาพํานักประมาณ 21 วัน
ü มีนักทองเที่ยวหลักจาก 6 ประเทศตามลําดับ ดังนี้ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ญ่ีปุน 

เกาหลีใตและจีน
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ความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว
• ดานการพัฒนา
• รัฐบาลทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) ใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน เพราะปจจุบันรายไดหลักมาจากการทองเท่ียวในระดับประเทศ
และกระจายมาสูทองถิ่น

• ชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียวและไดรับประโยชน
จากการทองเท่ียวอยางเปนธรรมและยั่งยืน

• มุงพัฒนาเมือง ตําบล เทศบาล และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใน
แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ยังคงรักษาสภาพธรรมชาติ นิเวศวิทยาและสิง่แวดลอม 
ทัศนียภาพ ความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่นไวได โดยมีผลกระทบนอยท่ี
สุด

• พัฒนาสินคาและการบริการทางการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ และสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว

ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ
Ø ดานนโยบายระดับชาติ
• นโยบายการทองเท่ียวของรัฐบาลกลางท่ีมุงเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

มี 4 แนวทางหลัก
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชและการอนุรักษทรัพยากรและพลังงาน
2. ไมเนนเรื่องจํานวนนักทองเท่ียวแตเนนการสรางมูลคาเพิ่มทางการทอง

เท่ียว
3. เนนการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น
4. เนนการพัฒนาท่ีมาจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
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ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ
Ø ดานการพัฒนา
1. การสรางความรู ความเขาใจดานการทองเท่ียวใหรัฐบาลทองถ่ิน
• รัฐบาลกลางไดจัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมดานการทองเท่ียวใหกับรัฐ

บาลทองถิ่นจํานวน 22 ครั้งท่ัวประเทศ 
• และภายใตยุทธศาสตรแหงชาติไดกําหนดใหรัฐบาลทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้
ü จัดทําแผนพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
ü วางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ü จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ําเปนตางๆและโครงสรางพ้ืนฐาน
ü กําหนดกรอบกฎหมายและการบังคับใชเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากการทองเทีย่ว
ü ทําการตลาดการทองเที่ยว
ü  จัดทําศูนยใหขอมูลการทองเที่ยว (I-Site) และหองน้ําสาธารณะเพ่ือรองรับนักทอง

เที่ยว

ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ
2. มีการพัฒนาเมือง เทศบาล ตําบล และแหลงทองเท่ียวใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว มี

ความสวยงาม สภาพแวดลอมท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษตางๆ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการตางๆ ท่ีผานความเห็นชอบและการมีสวนรวมของชุมชน กําหนดเปน
กฎหมาย และขอปฏิบัติของสังคม ท่ีชุมชนรวมปฏิบัติและบังคับใช ดังนี้
ü กําหนดตําแหนงและจัดทําภาพลักษณหรือจุดขายทางการทองเที่ยว (Branding) ของ

เมืองโดยผานกระบวนการศึกษาวิจัย 
ü กําหนดการใชที่ดินอยางเหมาะสม (Land Use Planning & Zoning)
ü การกําหนดลักษณะทางสถาปตยกรรม ความสูง การใชสีของสิ่งกอสรางอาคาร
ü มีระบบการจดัการมลพิษทางสิง่แวดลอม อาทิ ขยะ น้ําเสีย อากาศ เสียง ที่ชัดเจนเนนการมี

สวนรวมและการใหความรูประชาชน มีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการ
อยูเสมอ 
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ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมืองตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมือง
Ø เมืองทองเที่ยวควีนสทาวน
ü เปนเมืองท่ีมีการพัฒนาทางการทองเท่ียวสูงมาก มีความหนาแนนของสิ่งกอสราง

อาคารท่ีใหบริการทางการทองเท่ียว อาทิ รานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานสินคา
ของท่ีระลึก คาสิโน ต้ังอยูรอบทะเลสาบวากาติปูซึ่งมีทัศนียภาพท่ีงดงาม อบต. ได
ใหความสําคัญกับการใชประโยชนท่ีดินและการกอสรางอาคาร โดยกําหนดใน
เรื่องสถาปตยกรรม ความสูงและสีของอาคาร ซึ่งผูท่ีจะสรางอาคารจะตองขอ
อนุญาตโดยจะตองระบุการกอสราง ระบบการบําบัดน้ําเสียมายังอบต. เพื่อพิจารณา 
หากผูใดสรางอาคารโดยไมยื่นขออนุญาตและไดรับอนุญาตจาก อบต. หรือสราง
อาคารท่ีไมเปนไปตาม พ.ร.บ. การสรางอาคาร จะถูกปรับท่ีอัตราสูงมากถึง 
200,000 ดอลลานิวซีแลนด ดังนั้น จะพบวา เมืองควีนสทาวนยังคงทัศนีย
ภาพท่ีงดงามและมีน้ําในทะเลสาบท่ีใสสะอาดเปนท่ีอาศัยของเปด หงส แมวาจะ
หนาแนนดวยอาคาร

ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมืองตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมือง
ü อบต. ยังใหความสําคัญกับสวนสาธารณะใหญนอย มีสวนสาธารณะมากวา 200 

แหง  
ü การใหความสําคัญกับโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางดาน

นันทนาการและบํารุงรักษาใหใหมสะอาดอยูเสมอ อาทิ ถนน ทางเทา ทางจักรยาน 
หองน้ําสาธารณะ พื้นท่ีต้ังเตนท แคมป เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ü เปนเมืองท่ีมีกิจกรรมทองเท่ียวเชิงผจญภัยท่ีหลากหลาย อาทิ บันจี้จั๊ม ลูจ (รถเลื่อน

ภูเขา) เรือเจตโบต ลองแกง แฮงกลายด้ิง พารากลายด้ิง สกี ข่ีมา อบต.เมืองจัดใหมี
การตรวจสอบระบบความปลอดภัย โดยผูประกอบการตองจดทะเบียนกับอบต. 
และมีการตรวจสอบและใหใบรับรองซึ่งจะมีอาย ุ1 ป ซึ่งผูประกอบการตองติดให
ผูใหบริการเห็นใบรับรองดังกลาวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความม่ันใจในความ
ปลอดภัยในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
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ภาพตัวเมืองควีนสทาวนท่ีหนาแนนไปดวยสิ่งกอสรางอาคารท่ีประกอบธุรกิจทองเท่ียว

การจัดทําเสนทางเดินเทาริมทะเลสาบวากาติปูอยูในตัวเมืองควีนสทาวน
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กิจกรรมการลองแพยางในแมน้ําคาวารัวนอกเมืองควีนสทาวน

ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมืองตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมือง

• เมืองทองเที่ยวไครทเชิรท
ü การกําหนดภาพลักษณ (Brand image) เปนเมืองแหงสวน ดวยเปนเมืองท่ีมีสว

นพฤกษศาสตรใหญอยูใจกลางเมืองและมีสวนใหญเล็กอยูรอบเมือง และประชา
ชนรวมกันปลูกไมดอกไมประดับหนาบาน ทําใหท้ังเมืองมีความสวยงาม
ü เปนเมืองเกาท่ีชาวอังกฤษอพยพมาต้ังรกรากเม่ือประมาณ 125 ปท่ีแลว ทําใหผัง

เมืองเปนแบบอังกฤษแท มีแมน้ําเอวอนท่ีเกิดเช็คสเปยรไหลผานกลางเมือง ทําให
เกิดบริการถอเรือนั่งชมเมืองและอาคารเกาเม่ือรอยกวาปท่ีแลว มิวเซียมท่ีมีการนํา
เสนอท่ีนาสนใจต้ังอยูขางสวนพฤกษศาสตรใหญใจกลางเมือง อาคารเการอยกวาป
ของมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี ่ปรับเปน (ART Centre) เปนศูนยรวมการสาธิต
และจาํหนายศลิปะหัตถกรรมของนิวซีแลนด อาทิ การแกะสลักไมและกรีนสโตน
ของชาวเมาร ีการทอผาขนแกะ การทําชอคโกแล็ต โรงละคร โรงหนังสมัยโบราณ 
รานกาแฟ ทําใหอาคารเกามีชีวิตอีกครั้ง 
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ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมืองตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมือง

• การนําเอารถรางไฟฟาท่ีใชเม่ือ ๕๐ ปมาแลว วิ่งรอบเมืองประมาณ 2.5 
กม. เพ่ือชมเมืองและมีบริการอาหารเย็นบนรถรางไฟฟา จึงเปนเสนหท่ี
สําคัญของเมืองเกา 

• การวางสายไฟใตดิน ทําใหเมืองมีความสวยงาม
• อาคารเกาแก มีสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิมนํามาบูรณะเปนโรงแรมขนาด

เล็ก รานคา รานอาหาร รานของท่ีระลึก บานเรือนแบบอังกฤษสมัยวิคตอ
เรีย และทุกหลังจะมีสวนดอกไมหนาบาน จึงเปนเมืองทองเท่ียวท่ีงดงาม

ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมืองตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวประเภทเมือง
• เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีการกระจายประโยชนของการทองเท่ียวไปยังชุม

ชนอยางท่ัวถึง โดยสนับสนุนผูประกอบการท่ีพักขนาดเล็ก ทําใหท้ัง
เมืองจะมีโรงแรมใหญเพียง 4-5 แหงในขณะท่ีมีโมเทล เบรดแอนด
เบรคฟาส ยูธฮอสเทล แบ็คแพ็คเกอร ท่ีมีหองพักสําหรับนักทองท่ียวนับ
เปน 1,000 หอง

• เทศบาลเมืองไดควบคุมลักษณะสถาปตยกรรม ความสูง และสีของการ
กอสรางอาคารธุรกิจหรือบานเรือน ทําใหบานเมืองมีความสวยงาม สอด
คลองและกลมกลืนกันท้ังเมือง 

• ใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพส่ิงแวดลอม น้ํา อากาศ เสียง อาทิ มี
นโยบายการแยกขยะ ลดขยะ การบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงแมน้ํา 
เปนตน
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สวนพฤกษศาสตรใหญใจกลางเมืองไครทเชิรท

รถรางไฟฟาท่ีใชเม่ือ 50 ปท่ีแลว ไดนํามาบูรณะและนํากลับมาใชเพื่อการทองเท่ียว



16

การใหบริการลองเรือในแมน้ําเอวอนท่ีใหลผานใจกลางเมืองเพื่อชมเมือง

การตกแตงเมืองดวยสวนหยอมไมดอกไมประดับและการรักษาความสะอาดของเมือง
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ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ
3. การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการการทองเท่ียว

และไดรับการกระจายรายไดจากการทองเท่ียวสูชุมชน กระบวนการการ
มีสวนรวม อาทิ
üเปดใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารในเรื่องนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครง

การพัฒนาดานตางผานการติดประกาศ สื่อทองถิ่น และอินเตอรเนต
üเชิญชวนผูสนใจเขารวมประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น กําหนดวิสัย

ทัศน แนวทางการดําเนินการในโครงการพัฒนาหรือประเด็นสาธารณะท่ีมีผล
กระทบตอชุมชน หรือแสดงความเห็นผานทางอินเตอรเนต
üการจัดทําประชาพิจารณในกรณีโครงการพัฒนาขนาดใหญท่ีสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมหรือชุมชน

บานชุมชนเปนสถานท่ีพบปะประชุมของชุมชนในตําบล
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ตัวอยางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตัวอยางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ü เมืองไคคูรา มีทรัพยากรทางการทองเท่ียวทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ ไดจัดกิจกรรม

ชมปลาวาฬ ปลาโลมา นกน้ํา แมวน้ํา อบต. มีบทบาทในการบริหารจัดการ โดยการ
มีสวนรวมของกรมอนุรักษและชุมชน ดังนี้
üการใหสัมปทานบริษัทนําชมปลาวาฬ โดยใหสิทธิในการประกอบการแกคน

พื้นเมืองเมารีกอน และสนับสนุนการลงทุนในเบ้ืองตน
üการกําหนดจํานวนและขนาดเรือท่ีเหมาะสมในการชมตอครั้ง เพื่อไมใหเกิดผล

กระทบตอปลาวาฬ และมีการติดตามประเมินผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมอยางสมํ่าเสมอ
üอบต.จะไดรับรายไดคือภาษีจากผูประกอบการทองเท่ียวซึ่งกําหนดใหจายภาษี

ท่ีมีสัดสวนมากกวาภาคเกษตรกรรมและอื่นๆ ตามรายไดท่ีไดรับ เพื่อใชงบ
ประมาณในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกมารองรับนักทองเท่ียว

กิจกรรมชมปลาวาฬข้ึนมาหายใจแลวดําน้ําลงไปหาอาหาร
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ตัวอยางของการกระจายรายไดจากการทองเท่ียวตัวอยางของการกระจายรายไดจากการทองเท่ียว
สูชุมชนอยางเปนธรรมสูชุมชนอยางเปนธรรม

• ในเมืองหลักทางการทองเท่ียว อาทิ โรโตรัว ไครทเชิรท ไคคูรา ควีนสทาวน  จะ
พบวามีการมุงเนนการพัฒนาท่ีพักขนาดเล็กท่ีหลากหลายสําหรับนักทองเท่ียวมาก
กวาโรงแรมขนาดใหญ โดยมีประชาชนในทองถิ่นเปนเจาของ อาทิ
ü โมเทล แบ็คแพ็คเกอร ยูธฮอสเทล ลอรจ ฟารมสเตย โฮมสเตย แคมปไซด เบรดแอนด

เบรคฟาส
• เกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรม กอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของชุม

ชน
• ยกระดับชีวิตความเปนอยูและเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมของชุมชน 
• รูปแบบการพัฒนาขนาดเล็กนาจะกอใหเกิดผลการะทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอย

กวาการพัฒนาขนาดใหญ

ท่ีพักขนาดเล็กเรียกวา Motor Lodge
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ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ

4. แหลงทองเที่ยวไดรับการบริหารจัดการในแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน
Ø มุงเนนใหมีการดําเนินการ ดังนี้
ü ใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว อาทิ เปดโอกาสใหประชาชนทอง

ถิ่นแสดงความเห็นในนโยบาย วิสัยทัศน แนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆในแหลง
ทองเที่ยว ผานการเสวนา สื่อสิ่งพิมพในทองถิ่น และสื่ออินเทอรเน็ต
ü ปกปองทรัพยากรทองเที่ยว จัดรูปแบบ/ กิจกรรมการทองเที่ยวที่สรางผลกระทบกับ

ทรัพยากรนอยที่สุด
ü จัดทําสื่อความหมายที่สรางสรรคเพ่ือใหความรูความเขาใจแบบองครวม และใชเทคโนโลยี

มาชวย
ü จดัสรางสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความกลมกลืนกบัธรรมชาต ิและไมสรางผลกระทบทาง

ลบ

ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ
ü จัดใหมีการติดตามและประเมินผลกระทบทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอทรัพยากรทาง

การทองเที่ยวอยางใกลชิดและตอเนื่อง อาทิ งานวจิยั
ü สนับสนนุแหลงทองเที่ยวดวยองคความรูทางวิชาการและงานวิจยัดานตางๆ โดยสถาบัน

การศึกษาในทองถิ่น อาทิ การศึกษาตลาดและพฤติกรรมนักทองเที่ยว 
ü จัดใหมีศูนยบริการนกัทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว โดยภายในศูนยฯจะมีบริการรับจอง 

ชําระเงินคาเขาแหลง/ กิจกรรมการทองเที่ยว จําหนายสินคาของที่ระลึก นิทรรศการ/ หอง
ชมวิดีทัศนใหความรู รานอาหาร เคร่ืองดื่ม ตูไปรษณีย โทรศัพทสาธารณะ หองน้ํา
ü จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูแกผูใหบริการทางการทองเที่ยว อาทิ มัคคุเทศก คนขับเรือ 

คนขับรถ บริการรับจอง ชําระคาบริการ เปนตน
ü การกําหนดราคาเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทองเที่ยวและเปนสวัสดิการสังคม อาทิ ราคาคา

บริการทองเที่ยวของนกัเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุ และผูที่มาเปนครอบครัวจะไดราคาพิเศษที่
ถูกกวาราคาปกติ
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ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ
üมีการเผยแพรแหลงและกิจกรรมทางการทองเท่ียว การจอง และการชําระเงิน

เพื่อจองและซื้อกิจกรรมทางการทองเท่ียวผานระบบอินเตอรเนต นอกจากนี้ 
อินเตอรเนต ยังจะเปนชองทางท่ีเปนประโยชนอื่นๆ ในการพัฒนาสินคาและ
ตลาดการทองเท่ียว ดังนี้ 

• การจองลวงหนาชวยใหสามารถจํากัดจํานวนนักทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวตอครั้ง ท่ีจะไมสรางผลกระทบกับแหลงฯ

• การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว ขอปฏิบัติในการ
ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมแกนักทองเท่ียว

• การเก็บขอมูลดานการตลาด จํานวนนักทองเท่ียว ขอมูลของนักทอง
เท่ียว ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว รับฟงความคิดเห็นของนักทอง
เท่ียว

ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ
• กิจกรรมเที่ยวชมปลาวาฬ เมืองไคคูรา
ü ป 2385 ชาวยุโรปเขามาต้ังรกรากและลาปลาวาฬ ภายในทศวรรษดังกลาว 

ปลาวาฬเริ่มหายาก ชาวยุโรปจึงหันกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฟารมววั
นม วัวเนื้อและแกะ แตก็ยังมีการลาปลาวาฬจนถึงป 2507 ในป 2530 เริ่มกิจ
กรรมชมปลาวาฬข้ึนโดยชาวเมารี ดวยมีความผูกพันกับปลาวาฬและลดปญหาชาว
เมารีวางงานในขณะนั้น
ü แนวคิดคือการชมสัตวในธรรมชาติ โดยไมรบกวนหรือสรางผลกระทบตอสัตว
ü การบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมของ อบต. กรมอนุรักษและกลุมชุมชน ไดให

ความสําคัญกับผลกระทบตอปลาวาฬ จัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 
- มีการทําการศึกษาวิจัยผลกระทบและพฤติกรรมปลาวาฬทุกครั้งท่ีออกเรือชม
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ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ
- มีระบบการจองลวงหนาทางอินเตอรเนตและโทรศัพท และจํากัดจํานวนนักทอง
เท่ียวตอครั้ง (เรือ 4 ลําตอครั้ง ลําละ 100 คน และ 4 เท่ียวตอวัน) ทําใหมีนัก
ทองเท่ียวไดชมปลาวาฬเพียง 300,000 คนตอป ในขณะท่ีมีผูเยี่ยมเยือนเมืองไค
คูรา 1.3 ลานคนตอป ทําใหมีการพิจารณานําเสนอแหลงทองเท่ียวทางเลือกอื่นๆ 
รวมถึงการสรางพิพิธภัณฑทางทะเลขนาดใหญ ท่ีใชเทคโนโลยีเพื่อใหนกัทองเท่ียวมี
ความรูสึกเหมือนไดไปดูปลาวาฬในทะเลจริงๆ
- อบต. มีอํานาจใหสัมปทานเรือชมปลาวาฬ และกรมอนุรักษและสิ่งแวดลอมดูแล
ปกปองผลกระทบตอปลาวาฬ
- การจัดเรือนําชมท่ีลดผลกระทบและคํานึงถึงความปลอดภัย อาทิ ลดเสียงใตน้ํา 
ระบบหองน้ําท่ีไมท้ิงของเสียสูทะเล หามรับประทานอาหารบนเรือ ควบคุมจํานวนผู
โดยสารตามความสามารถในการรองรับของเรือ

ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ
– ตรวจสอบสภาพอากาศกอนออกเรือเพ่ือความปลอดภัยและความม่ัน
ใจท่ีจะไดเห็นปลาวาฬ มีอัตราความสําเร็จท่ีไดเห็นปลาวาฬท่ีผานมา
รอยละ 95 ดังนั้น หากออกเรือไปแลว ไมเห็นปลาวาฬ บริษัทจะ
คืนเงินใหรอยละ 80

– บนเรือมีการบรรยายใหความรู ความเขาใจเกีย่วกับปลาวาฬ 
ปลาโลมาและสัตวทะเลท่ีเห็น โดยใชระบบคอมพิวเตอรนาํเสนอ
ภาพเคล่ือนไหวและฉายบนจอแอลซีดีขนาดใหญ สรางความนาสน
ใจใหกับนกัทองเท่ียว
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ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ

• จัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียว ซึ่งเปนศูนยฯท่ีรวมนักทองเท่ียวกอนท่ีจะออกไป
ทํากิจกรรมทองเท่ียว มีบริการดังนี้
ü บริการรับจอง ชําระเงินคาเขาแหลง/ กิจกรรมการทองเที่ยว จําหนายสินคาของที่ระลึก 

นิทรรศการ/ หองชมวดิีทัศนใหความรูและขอควรปฏิบัตใินการทองเที่ยว รานอาหาร เคร่ือง
ดื่ม ตูไปรษณีย โทรศัพทสาธารณะ หองน้ํา

• การพัฒนาบริการของผูใหบริการทางการทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน อาทิ มัคคุเทศก
บนเรือ ผูใหบริการรับจอง ชําระเงิน ผูจําหนายสินคาท่ีระลึก บริการรานอาหาร เจา
หนาท่ีขับเรือ

• การติดใบรับรองการจดทะเบียนสัมปทาน ใบรับรองความปลอดภัยของเรือใหนกั
ทองเท่ียวเห็นไดอยางชัดเจน 

ศูนยบริการนักทองเท่ียวชมปลาวาฬ เมืองไคคูรา
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ภายในศูนยบริการนักทองเท่ียวใหบริการรับจองและชําระเงิน

ภายในศูนยบริการนักทองเท่ียวใหบริการจําหนายสินคาท่ีระลึก
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ภายในศูนยบริการนักทองเท่ียวมีนิทรรศการใหความรู

ภายในศูนยบริการนักทองเท่ียวมีบริการรานอาหาร ของวางและเครื่องด่ืม
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ภายในศูนยบริการนักทองเท่ียวมีบริการไปรษณียและโทรศัพท

การลองเรือชมปลาวาฬและสัตวทะเลอื่นๆ
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การบรรยายโดยมัคคุเทศกภายในเรือพรอมการฉายภาพเคลื่อนไหวในจอขนาดใหญ

ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ
• กิจกรรมชมแมลงเรืองแสงในถ้ําไวโตโม เมืองไวกาโต
ü แนวคิดคือการชมสัตวในธรรมชาติ โดยไมรบกวนหรือสรางผลกระทบตอสัตว
ü การปกปองแมลงเรืองแสงจํานวนแสนตัวใหอยูไดเปนรอยป และมีปริมาณเพิ่มข้ึน

ทุกป
• โดยการจัดต้ังท่ีปรึกษาดานระบบนิเวศ ซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตร ผู
แทนชาวเมาร ีกรมอนุรักษและผูประกอบการ เพื่อทําหนาท่ีติดตามและ
ประเมินผลกระทบจากการทองเท่ียวท่ีมีตอสภาพแวดลอมของแมลงเรือง
แสง รักษาสภาพแวดลอมภายในถ้ํา และจาํกัดจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาชม
แมลงเรืองแสงภายในถ้ําในแตละครั้งโดยการจองลวงหนา ไดแก เรือออก
ทุก 30 นาที ขนาดจํานวนนักทองเท่ียว 50 คน เขาชมเพียง 1 ลําตอครั้ง 
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ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ
ü การจัดต้ังศูนยบริการนักทองเท่ียว ซึ่งเปนศูนยฯท่ีรวมนักทองเท่ียวกอนท่ีจะออก

ไปทํากิจกรรมทองเท่ียว มีบริการดังนี้
• บริการรับจอง ชําระเงินคาเขาแหลง/ กิจกรรมการทองเท่ียว จําหนายสินคา
ของท่ีระลึก นิทรรศการ/ หองชมวิดีทัศนใหความรูและขอควรปฏิบัติใน
การทองเท่ียว รานอาหาร เครื่องด่ืม ตูไปรษณีย โทรศัพทสาธารณะ หอง
น้ํา

ü มีระบบสื่อความหมายธรรมชาติท่ีกอใหเกิดความเขาใจในระบบนิเวศแบบองครวม
และการปฏิบัติตัวในการทองเท่ียว อาทิ กอนเขาชม ตองรับฟงบรรยายสรุปเรื่อง
ราวระบบนิเวศของถ้ําและแมลงเรืองแสงและขอปฏิบัติในการทองเท่ียว ไดแก ภาย
ในถ้ําหามจับ สัมผัสหินปูน หามสงเสียงขณะชมแมลงเรืองแสง หามสูบบุหรี่

ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ

üการจดัสรางส่ิงอํานวยความสะดวกภายในถํ้าเพ่ือชมนเิวศวทิยา หินงอก 
หินยอย และชมแมลงเรืองแสง มีลักษณะท่ีสวยงามกลมกลืนกับธรรม
ชาติและไมสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อาทิ เรือ เสนทางเดินธรรม
ชาติ
üการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกบันิเวศวทิยาของถํ้าและแมลงเรืองแสง

และระบบการจองลวงหนาในเวปไซด ทําใหนกัทองเท่ียวไดรับทราบขอ
มูลลวงหนา เพ่ิมความตองการซ้ือและสามารถเก็บรวบรวมจาํนวนนกั
ทองเท่ียวและความคิดเห็นท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวและการบริการ ตั้งแต
คนพบถํ้าและแมลงเรืองแสงในป 1887 จนปจจบัุน มีผูเขามาเยี่ยม
เยือนจํานวนลานกวาคน
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การจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณปากถ้ํา

เรือ(ท่ีไมมีเครื่องยนตร)ใชรับผูโดยสารลองภายในถ้ําเพื่อชมแมลงเรือง
แสง
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ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ
Ø กิจกรรมชมนกเพนกวินสีน้ําเงิน (Blue Penguin) เมืองโออารามา
ü แนวคิดคือการชมสัตวในธรรมชาต ิโดยไมรบกวนหรือสรางผลกระทบตอสัตว
ü เมื่อชวงทศวรรษที ่1980 มีนกเพนกวินมาอาศัยอยูเปนจํานวนนอยและถกูสตัวลา อบต. กรม

อนุรักษ และกลุมชุมชนพูดคุยกันเพ่ือหาแนวทางอนุรักษนกเพนกวินและเพ่ือสรางแหลงทอง
เที่ยวใหม จึงไดทํารังและปลกูไมพุมเพ่ือใหนกเพนกวินไดมาอาศัยอยู ปจจุบัน มีนกเพนกวินข
ยายพันธมากจาก 33 คูเปน 300 ตัวภายใน 14 ป

ü จัดรูปแบบการชมนกเพนกวนิที่เดินทางจากหาอาหารในทะเลกลบัขึ้นฝงยามพลบค่ําเพ่ือนํา
อาหารมาใหลูกในรัง โดยการใหนักทองเที่ยวนั่งชมบนอัฒจรรยและกันมิใหนกัทองเที่ยวเขามา
ในบริเวณเสนทางที่เพนกวนิเดินกลับรัง มีแสงไฟสวางใหเห็น และมีขอปฏิบัตใินการชมเพนก
วิน อาท ิหามสงเสียงดัง หามถายรูป

ü ผูบรรยายใหฟงโดยใหความสําคัญกับการใหความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกบัเพนกวนิและเรียนรูถึงคุณ
คาของความพยายามในการอนุรักษ เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษใหกับนักทองเที่ยว

ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ
ü จัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียว ซึ่งเปนศูนยฯท่ีรวมนักทองเท่ียวกอนท่ีจะออกไป

ทํากิจกรรมทองเท่ียว มีบริการดังนี้
• บริการรับจอง ชําระเงินคาเขาแหลง/ กิจกรรมการทองเที่ยว จําหนายสินคาของที่ระลึกที่เปน

เอกลักษณนกเพนกวินและผลิตภัณฑของชุมชน นิทรรศการใหความรูและขอควรปฏิบัติใน
การทองเที่ยว หองน้ํา รวมถึงการใหบริการดังกลาวผานระบบอินเตอรเนต

• รายไดจากการเขาชมนกเพนกวินและรายไดจากการทองเที่ยวไดนํามาใชเปนคาติดตามและ
ประเมินผลกระทบ การควบคุมสัตวผูลาและการปรับปรุงที่อยูอาศัยใหนกเพนกวิน 

ü ภายในตัวเมืองซึ่งมีอาคารท่ีมีสถาปตยกรรมเม่ือชาวอังกฤษอพยพเขามาอยูเม่ือ
ประมาณ 100 ปท่ีแลว ไดรับการบูรณะใหมีความสวยงาม แตยังคงรูปแบบเดิม
ไว และมีการตกแตงเมืองดวยกระเชาดอกไมบริเวณเสาและอาคารบนถนนเสน
หลัก ทําใหเมืองมีทัศนียภาพท่ีงดงาม
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ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ

• ผลกระทบเชิงบวกจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศชมนกเพนกวนิ ไดแก
üมีจํานวนนกัทองเท่ียวพักคางคนืเพ่ือรอชมนกเพนกวนิท่ีเดนิทางกลับรัง

เม่ือพลบค่ํา จํานวน 40,000 คนตอป
üนํารายไดมาสูชุมชนทองถ่ินอยางนอย 3.5 ลานเหรียญนิวซีแลนด หรือ

ประมาร 100 ลานบาท
üกอใหเกดิการขยายธุรกิจดานท่ีพักขนาดเล็กเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว
üเกิดการกระจายรายไดไปสูภาคธุรกิจอ่ืนๆ ไดแก ภัตตาคาร รานอาหาร 

รานสินคาของท่ีระลึก

บริเวณดานหนาของอาคารศูนยใหบริการนักทองเท่ียว
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บริเวณรังและไมพุมท่ีเปนท่ีอยูอาศัยและเพาะพันธุของนกเพนกวิน

อาคารเกาแกอายุรอยปท่ีมีสถาปตยกรรมแบบอังกฤษของเมืองโออารามา
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การตกแตงเมืองดวยกระเชาดอกไมบริเวณดานหนามุขระเบียงของอาคาร

ตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศตัวอยางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชงินิเวศ
• การพัฒนาพื้นที่เล้ียงปลาพื้นเมือง (ปลาเทราท) ใหเปนแหลงทองเที่ยว Spring 

Valley
ü การจัดสภาพธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิทัศนคุณภาพน้ํา 

ความอุดมสมบูรณของปาไมท่ีเหมาะสมกับการอยูอาศัยและขยายพันธุในสภาพ
ธรรมชาติ ทําใหสามารถอนุรักษพันธุปลาพื้นเมืองไวได 
ü ขณะเดียวกันก็ไดจัดสภาพภูมิทัศนโดยรอบและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ พรอมท้ังมีบริการสําหรับนักทองเท่ียว อาทิ เสน
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ รานสินคาของท่ีระลึกในบริเวณดานหนา นักทองเท่ียวเดิน
ทางเขาหรือออกจากการทองเท่ียวในตัวแหลงจะตองผานรานสินคาของท่ีระลึก
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ลําธารท่ีลอมรอบดวยความอุดมสมบูรณของพืชพันธุและปาไม

ปลาเทราท ปลาพันธุพื้นเมืองของนิวซีแลนด
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เสนทางเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมปลาเทราทตามเสนทางริมลําธาร

เสนทางศึกษาธรรมชาติเพื่อชมปลาเทราทตามริมลําธาร
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ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
ประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

Øกิจกรรมชมหมูบานเมารี เมืองโรโตรัว
üมีการกําหนดพ้ืนท่ีใชประโยชนและพ้ืนท่ีอนุรกัษของชนเผาเมารี พ้ืนท่ีท่ี

มีลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยา (land use planning) ไดแก น้ําพุ
รอนท่ีเม่ือถึงจุดเดือดจะพุงขึ้นสูงประมาณ 2 เมตรเปนระยะๆ โคลน
เดือด โดยจดัใหมีเสนทางเดินเทาและมีปายส่ือความหมาย ปจจบัุนจดัให
มีรถรางบรกิารเพ่ือเขาชม นักทองเท่ียวตองเสียคาใชจายในการเขาชมหมู
บานเมารี 
üจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑท่ีมีการจดัแสดงในอาคารท่ีใชเทคโนโลยี

ประกอบ

ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
ประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

üจัดสรางหมูบานจําลอง ประกอบดวยบานที่เปนทีป่ระชุมชุมชน 
บานเรอืนจําลองและอุปกรณเครื่องใชไมสอย เพื่อสาธิตวถิชีีวิต 
ความเปนอยู วัฒนธรรม การทําหตัถกรรม และจดัทาํปายสื่อ
ความหมาย
üการจัดบรเิวณที่พกัผอน รานอาหารเพื่อรับประทานอาหารของ
วางและเครือ่งดืม่ที่กลมกลืนกบัสภาพธรรมชาต ิและประหยดั
พลงังาน และบรกิารรานสินคาของที่ระลกึ 



37

หมูอาคารของชนเผาเมาร ีอาทิอาคารประชุมชุมชน อาคารสาธิตหัตถกรรม

หัตถกรรมทองถิ่นท่ีสะทอนวัฒนธรรมและความเช่ือของชาวเมารี
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การสาธิตการทําหัตถกรรมพื้นเมืองของชาวพื้นเมืองเมารี

รานอาหารภายในศนุยวัฒนธรรมท่ีออกแบบกลมกลืนกับธรรมชาติและ
ประหยัดพลังงานดวยหลังคาโปรงใสใชพลังงานแสงอาทิตยแทนไฟฟา
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การออกแบบท่ีนั่งพักผอนโดยใชวัสดุท่ีมีอยูในทองถิ่น 
หลังคาทําดวยลําตนของเฟรนตนท่ีตายแลว

การออกแบบเสนทางเดินท่ีคดโคงงดงามและตกแตงพันธุไมทองถิ่น อาทิ เฟรนตน



40

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเพ่ือเขาชมน้ําพุรอนและโคลนเดือด เดิมเปนเสนทางเล็กๆ ดวยมีนัก
ทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นจึงไดพัฒนาเปนเสนทางเดินกวางขึ้นและใหรถรางวิ่งบริการดวย

รถรางใหบริการนักทองเท่ียวเพื่อเดินทางเขามาชมน้ําพุรอนและโคลนเดือด
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บริเวณน้ําพุรอนท่ีรัฐบาลทองถิ่นไดกําหนดเขตเพื่อสงวนและปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติสําหรับคนในชาติและมวลมนุษยชาติ

ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
ประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

• กิจกรรมชมหมูบานประวัตศิาสตร เมืองแอรโรทาวน
ü ในป 1862 ชาวยุโรปและชาวจีนไดอพยพเขามาเพื่อขุดทองคําริมแมน้ําแอรโร 

ทําใหเกิดเปนชุมชนเมืองข้ึนมีโรงแรม ธนาคาร ไปรษณีย โรงเรียน โรงพยาบาล 
รัฐบาลทองถิ่นไดบูรณะปฏิสังขรณบานเรือนและอาคารเกา ซึ่งมีลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบวิคตอเรี่ยนและท่ีอยูอาศัยของชาวจีน ทําใหอาคาร บานเรือนมี
ความใหมสวยสดงดงามและคงทนแข็งแรง แตยังคงลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
ด้ังเดิมไว และตกแตงดวยดอกไม ปลูกตนไมเพื่อรักษาสภาพภูมิทัศนใหมีความ
สวยงามรมรื่น 
ü รัฐบาลทองถิ่นไดจัดสรางพิพิธภัณฑเพื่อรวบรวมและจัดแสดงเครื่องมือ วิถีชีวิต

ประวัติศาสตรของชุมชนทําเหมืองทองคําในอดีต และใหเปนศูนยบริการขอมูล
ขาวสารนักทองเท่ียว
ü การจัดทําปายสื่อความหมายบริเวณจุดชมสถานท่ีและอาคารประวติัศาสตร
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ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
ประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

• อาคารเกาท่ีไดรับการบูรณะเหลานี้ ไดปรับเปนไปรษณีย ท่ีพักขนาดเล็ก 
(Backpacker) รานคา รานอาหาร รานกาแฟ ขนม รานไอสครีม รานสินคาของท่ี
ระลึกท่ีรวบรวมสินคาท่ีระลึกของชุมชนและสะทอนเอกลักษณของเมือง อาทิ 
เครื่องประดับท่ีทําดวยเกล็ดทองท่ีไดจากแมน้ําแอรโร เครื่องใช ของท่ีระลึกท่ีทํา
ดวยวัสดุทองถิ่น

• การจัดวางผังเมืองเพื่อรองรับการทองเท่ียว อาทิ การจัดบริเวณท่ีจอดรถท่ีเหมาะสม
เพื่อมิใหเกิดการจราจรติดขัดและบดบังอาคารเกาและทัศนภีาพโดยรอบ การจัด
สวนหยอม มานั่ง และบริเวณเลนกีฬาเพื่อเปนท่ีพักผอนของชุมชนและนักทอง
เท่ียว

• ชุมชนไดจัดกิจกรรมทองเท่ียวอื่นๆ ใหบริการนักทองเท่ียวนอกเหนือจากการเท่ียว
ชมเมืองเกา อาทิ การรอนทอง การเดินปา การข่ีจักรยานเสือภูเขา การปคนิกริมแม
น้ํา กอลฟ   

อาคารเกาท่ีอยูอาศัยของชาวจีนท่ีเขามาทําเหมืองแรทองคําริมแมน้ําแอรโร
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การจัดทําปายสื่อความหมายเพื่อบอกเลาเรื่องราว
ในอดีต ติดต้ังในบริเวณแหลงทองเท่ียว

อาคารเกาท่ีมีอายุเปนรอยปบูรณะ
ใหยังคงสภาพใหมสมบูรณ
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รานคา รานอาหาร รานสินคาของท่ีระลึกภายในหมูบาน

รานอาหารท่ีมีการใชวัสดุ ตกแตงท่ีมีความกลมกลืนกับธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอม
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พิพิธภัณฑในเมืองแอรโรทาวน แสดงอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในอดีต

ตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวตัวอยางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
ประเภทศึกษาวิถีชีวิตประเภทศึกษาวิถีชีวิต

• ชมกิจกรรมการเล้ียงแกะ และวัวนม
ü การนําเสนอวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวนิวซีแลนดใหมีความนาสนใจ กลายเปน

จุดขายทางการทองเท่ียว เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับวิถีชีวิตและสรางความ
ภาคภูมิใจใหแกเกษตรกร อาทิ สาธิตพันธุแกะ การตัดขนแกะ การตอนแกะดวย
สุนัข การใหนมแกะ การเลี้ยงวัวนม การรีดนมวัว
ü มีวิธีการนําเสนอท่ีเปนเรื่องราวและใหผูชมไดมามีสวนรวมในกิจกรรมอาทิ การรีด

นมวัว 
ü การนํานักทองเท่ียวทํากิจกรรมและทองเท่ียวภายในฟารม อาทิ การนั่งรถรางชม

ฟารมและกิจกรรมภายฟารม
ü มีระบบการแปลภาษาอื่นๆท่ีนักทองเท่ียวใช โดยการใหใสหูฟง อาทิ ภาษาจีน ไทย 

ญ่ีปุน
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สาธิตการเลี้ยงแกะ การตัดขนแกะ แนะนําพันธุแกะและการใช
ประโยชนขนแกะ บริการหูฟงภาษาตางๆ อาทิ จีน ไทย ญ่ีปุน

โชวแกะพันธุขนสําหรับนํามาทําเสื้อผา (พันธุเมอริโน)
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คาบริการเขาชมการแสดงและสาธิตกิจกรรมวิถีชีวิตตางๆของชาวกวีีในฟารม

ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ

5. การพัฒนาสินคาและการบริการใหมีคณุภาพและมาตรฐานนานาชาติ
§ ระดับชาติ
ü กระทรวงการทองเท่ียวและสมาคมผูประกอบการไดจัดทําระบบมาตรฐานสินคา

และบริการอยางเปนทางการท่ีเรียกวา “Qualmark” โดยมีจํานวนดาว1-5 
ดาวตามระดับคุณภาพมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบรกิาร เพื่อยก
ระดับใหเปนประเทศทองเท่ียวในระดับ “World- Class 
Destination”
ü ระบบ “Qualmark” นํามาใชกับบริการท่ีพัก การเดินทางขนสงกิจกรรม

ทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว
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ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ

üรัฐบาลจัดใหมี Tourism Awards เปนตราสัญลักษณอยางเปน
ทางการสําหรับสินคาการทองเท่ียวท่ีมีคณุภาพและจัดการอยางยั่งยืน 
โดยดําเนินการคัดเลือกสินคาประเภทท่ีพัก กิจกรรมทองเท่ียวและแหลง
ทองเท่ียว เปนตน

• ระดับนานาชาติ
üเมืองไคครูา ไดรับการคดัเลือกในระดับนานาชาตใินการกําหนดเกณฑ

และปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานความยั่งยืน Green Globe 21 
ไดเปนเมืองท่ี 3 ของโลก เกณฑมาตรฐานความยั่งยืน ไดแก นโยบายท่ี
นําไปสูความยั่งยืน การประหยัดพลังงาน การลดและปองกันภาวะเรือน
กระจก การกําจัดขยะและน้ําเสีย การอนุรักษความหลากหลายทางชีว
ภาพ การรกัษาคุณภาพอากาศ เปนตน  

ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ
ดานการตลาด
• รัฐบาลทองถ่ินจัดตั้งศูนยขอมูลการทองเท่ียว (I-Site) ในพ้ืนท่ี 

อบต. และในหมูบาน จํานวน 80 แหง จาก 86 เมืองท่ัวประเทศ 
(นิวซีแลนดมีอบต.ท้ังหมด 76 แหง) โดยเปนความรวมมือในการลง
ทุนและบริหารรวมกันระหวาง อบต.และภาคเอกชนสัดสวน 70:30 
ใหบริการตางๆ ขึ้นอยูกับขนาดของศูนยฯ ดังนี ้
üบริการแผนพับขอมูลแหลงทองเท่ียว ท่ีพัก กจิกรรมทองเท่ียวภายใน
ตัวเมืองและท่ัวประเทศ
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ปจจัยสูความสําเร็จปจจัยสูความสําเร็จ
üบริการรับจอง รับชําระคาบริการ ท่ีพัก กิจกรรมทองเท่ียว รถนําเท่ียว 
üมีการจําหนายสินคาของฝาก ของท่ีระลึกทองถ่ิน โปสการด แผนท่ี
ทองเท่ียว หนังสือนําเท่ียว
üมีการจัดนิทรรศการใหขอมูลแหลงทองเท่ียว กิจกรรมทองเท่ียวภาย
ในเมือง
üบริการรานอาหาร ของวาง เครื่องดื่ม ท่ีจอดรถ หองน้ําสาธารณะ

ศูนยบริการนักทองเท่ียวเมืองโรโตรัวในอาคาร
สถาปตยกรรมด้ังเดิมของชาวเมารี
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ศูนยบริการนักทองเท่ียวเมืองไคคูรา กรมอนุรักษเปนผูดําเนินการ

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

• ดวยรัฐบาลกลางไดรับรายไดเปนจํานวนมากจากการทองเท่ียว ในขณะท่ี
กิจกรรมทองเท่ียวเกดิขึ้นในระดับทองถ่ิน โดยเฉพาะเมืองทองเท่ียวท่ีมี
ขนาดเล็ก รัฐบาลทองถ่ินจะมีรายไดท่ีไมเพียงพอกับการจดัหาโครงสราง
พ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับนกัทองเท่ียว จึงจาํเปน
ตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง

• ปญหาดังกลาวไดบรรเทาลง เม่ือรัฐบาลกลางใหความสําคัญในเรื่องการ
ทองเท่ียวโดยไดจดัสรรงบประมาณพิเศษเพ่ือพัฒนาดานการทองเท่ียว
ใหกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลทองถ่ินมีรายไดไมเพียงพอกับ
การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 
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ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

• อยางไรก็ตาม รัฐบาลทองถ่ินตองใหเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลาง อาทิ ภาษีท่ีไดรับไมเพียงพอ การ
ไดรับความกดดนัสูงจากจาํนวนนกัทองเท่ียวท่ีมีปริมาณมากและ
ตองการส่ิงอํานวยความสะดวก การจดัทําระบบการกําจดัน้าํเสีย เปนตน

• รัฐบาลกลางจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญในการจดัสรรงบ
ประมาณใหกับเมืองทองเท่ียวเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาโครงสรางพ้ืน
ฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวกและแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหมีมาตรฐาน
สามารถรองรับนักทองเท่ียวและมีการพัฒนาท่ีมุงเนนความยั่งยืนของ
ทรัพยากรทางการทองเท่ียว

ขอขอบคุณผูสนับสนนุการจัดการเรียนรูดูงาน
การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด

• รองผูวาราชการจังหวัดสงขลาและสตูล
• นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดสงขลาและสตลู
• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานกังานภาคใต เขต 1
• และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
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สถานการณการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสถานการณการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  
ไตรมาสแรกป ไตรมาสแรกป 25492549  

งานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ 1 

ภาพรวม 
 ในชวงไตรมาสแรก มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรงุเทพ
เพิ่มขึ้นรอยละ 21 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 2,564,229 คน 
โดยนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาคมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนผลจากการฟนตัวจากวิกฤตการณ
เหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิ นอกจากสถานการณจะปรับตัวดีกวาปที่ผานมาแลว ยังมีสัญญาณการเพิ่ม
ขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวที่สูงกวาป 2547 ซ่ึงเปนปที่การทองเที่ยวไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวสูง
สุดดวย  

 ตลาดขนาดกลางถึงขนาดใหญที่มีการเติบโตโดดเดน ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลี รัสเซีย 
อินเดีย แคนาดา และอิสราเอล ทั้งน้ีสถานการณความวุนวายทางการเมืองในชวงเดือนมีนาคมไมสง
ผลกระทบตอการทองเที่ยวในภาพรวม โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย ยัง
คงเดินทางมาไทยอยางตอเน่ือง เพราะตางมีความเขาใจในสถานการณดังกลาววาเปนการแสดงออก
ตามวิถีประชาธิปไตยแบบหน่ึง และการชุมนุมประทวงในประเทศไทยก็ดําเนินไปอยางสงบ อยางไรกด็ ี
ยังตองใหความสําคัญกับตลาดสิงคโปร และฮองกง ใหมากขึ้น เน่ืองจากทัง้สองตลาดมอัีตราการเตบิ
โตลดลง โดยเฉพาะตลาดฮองกง ซ่ึงมีทิศทางการชะลอตัวตอเน่ืองมาตั้งแตป 2548 อันเปนผลมา
จากผลกระทบของสึนามิ การเปดตัวดิสนียแลนดภายในฮองกงเอง และการดึงดูดการทองเที่ยวของ
ประเทศจีน ในขณะที่ตลาดสิงคโปรเพิ่งสงสัญญาณการชะลอตัวในเดือนมีนาคม จากปญหาการ
ตอตานสินคาสิงคโปรจากชาวไทยบางกลุม ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากความขัดแยงทางการเมืองใน
ประเทศไทย ทําใหชาวสิงคโปรไมมั่นใจตอการตอนรับของชาวไทยและความปลอดภัยในประเทศไทย  

 สําหรับสถานการณในไตรมาสที่สอง มีแนวโนมวาตลาดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศใน
ภาพรวมจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลงัจากทีส่ถานการณความขดัแยงทาง
การเมืองในประเทศไทยไดคลี่คลายตัวลงไประดับหน่ึง โดยสถานการณการทองเที่ยวในชวง
สงกรานตในหลายพื้นที่ทองเที่ยวหลักของไทยไดกลับมาตื่นตัวอีกครั้ง และมีนักทองเที่ยวชาวตาง
ประเทศ โดยเฉพาะชาวยุโรปใหความสนใจในกิจกรรมดังกลาวคอนขางมาก นอกจากนี้ สถานการณ
ราคานํ้ามันที่ปรับตัวขึ้นสูงนั้น คาดวาจะสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของชาวตางประเทศทีเ่ดนิทาง
มาไทยไมมากนัก แมวาสายการบินจะปรับราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบินในสวนของคา Fuel 
Surcharge ขึ้นอีกเล็กนอยก็ตาม เน่ืองจากเมื่อพิจารณาคาใชจายดานการทองเทีย่วสําหรบัประเทศไทย

                                                
1

 งานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ 
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โดยรวมแลว ยังนับวามีความคุมคาเงิน โดยตลาดอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน จีน อินเดีย และตะวันออก
กลาง ซ่ึงมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงคาดวาจะยังคงมีการเดินทางมาไทยอยางตอ
เน่ือง 

ตลาดเอเชียตะวันออก  
 สถานการณการเดินทางเขาประเทศไทยของนักทองเที่ยวจากเอเชียตะวันออกในชวงไตร
มาสแรกมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากการเดนิทางเขาทางทาอากาศยานกรงุเทพ ใน
ชวง 3 เดือนแรกของป 2549 ชี้ใหเห็นสัญญาณการฟนตัวจากผลกระทบของสึนามิจากปที่ผานมา 
ซ่ึงตลาดเอเชียตะวันออกไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรง 

 นอกจากนี ้เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2547 ซ่ึงเปนปที่ประเทศไทยไดรับผล
กระทบจากวิกฤตการณตางๆ นอยที่สุด พบวา ตลาดจีน ญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลีใต มีอัตราการ
เติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยตลาดจีน มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นกวารอยละ 55 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัป 2547 ซ่ึงเปนปที่การทองเที่ยวไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวสูงที่สุด และเติบโตสูงถึง
รอยละ132 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 ซ่ึงเปนปวิกฤตสึนามิ เน่ืองจากชาวจีนมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น
และมีคานิยมในการเดินทางออกไปทองเที่ยวยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป ทั้งนี้การเดินทาง
ออกไปทองเที่ยวยังตางประเทศของชาวจีนในป 2548 มีจํานวน 31 ลานคน หรืออัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.45 และคาดวาการเดินทางออกของชาวจีนจะเพิ่มสูงขึ้นในป 2549 โดยในชวงเทศ
กาลตรุษจีนปนี้มีนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงนิยมเดนิทางไปยงัแหลงทองเทีย่วเดมิ เชน 
ฮองกง ญี่ปุน เกาหล ีไทย และแหลงทองเที่ยวใหม เชน แอฟริกาใต ยุโรป และออสเตรเลีย เพิ่มสูงขึ้น  

 สวนตลาดญี่ปุนน้ัน เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยางตอเน่ือง 
กอปรกับอัตราการวางงานในญี่ปุนมีการลดลงต่ําที่สุดในรอบ 7 ป และการจางงานเพิ่มมากขึ้น จึง
ทําใหชาวญี่ปุนความสามารถในการใชจายในการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น สําหรับไตหวัน มีการ
เดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศในชวงตรุษจีนมากขึ้น โดยเที่ยวบินตางๆ มีการจองจนเต็ม จน
ตองมีการเปดเที่ยวบินพิเศษไปยังหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย สวนตลาดเกาหล ีการเดิน
ทางเขามายังกรุงเทพฯ ในชวง 3 เดือนแรก เปนไปอยางคึกคัก รวมทั้ง เที่ยวบินเชาเหมาลําที่บินไป
ยังภูเก็ตมีการจองเต็มทุกเที่ยว และมีการเรียกรองใหมีการเปดเสนทาง ปูซาน - ภูเก็ต เน่ืองจากยัง
ไมมีเที่ยวบินตรง  

 อยางไรก็ดี คงมีเพียงตลาดฮองกง ตลาดเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่ยังมแีนวโนม
การเติบโตไมสูดีนัก โดยยังคงการชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2547 นอก
จากน้ี แมวาตลาดจะฟนตัวกลับมาในเดือนมกราคมในชวงตรุษจีนของป 2549 แตเมื่อเขาเดือน
กุมภาพันธและมีนาคมตลาดก็กลับซบเซาลงอีกครั้ง จึงทําใหในไตรมาสแรก ตลาดฮองกงที่เขาทา
อากาศยานกรุงเทพเติบโตเพียงรอยละ 5 เทาน้ัน ทั้งน้ีสวนหน่ึงนักทองเที่ยวฮองกงมีการหันเหไป
เที่ยวประเทศจีนแทน เน่ืองจากจีนมีกลยทุธในการดึงดูดนักทองเทีย่วในประเทศและชาวฮองกง โดยใช 
Theme ในปน้ีเปนลักษณะของการทองเที่ยวในหมูบานตางๆ หรือ Village Tour ซ่ึงเปนการสรางสีสัน
และเพิ่มจํานวนแหลงทองเที่ยวใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
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สถานการณการทองเท่ียวในชวงเดือนมีนาคม 

 สําหรับสถานการณความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทยในชวงเดือนมีนาคม ไมมผีล
กระทบตอตลาดหลักในเอเชียตะวันออก แมวาตลาดจีนบางสวนจะยกเลิกการเดินทางและการจอง
ลวงหนา แตในภาพรวมแลวนักทองเที่ยวจีน ยังคงเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 99 ในขณะที่ตลาดญี่ปุนมีเพียงการสอบถามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น แตไมมีการยกเลิกการ
เดินทางแตอยางใด โดยยอดการจองทัวรจาก 3 บริษัทนําเที่ยวขนาดใหญในญี่ปุนแจงวา เดือน
มีนาคมมียอดการจองสูงกวาของปที่ผานมามากกวารอยละ 40 สวนหน่ึงเน่ืองจากมีวันหยุดติดตอ
กันเพิ่มขึ้น โดยหากลาหยุดงาน 2 วัน จะมีวันหยุดติดตอกันถึง 9 วัน ทําใหชาวญีปุ่นสามารถเดนิทาง
ไปทองเที่ยวยังตางประเทศได และจุดหมายที่ไดรับความนิยมอยางมาก คือ รีสอรทในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ทั้งน้ีมีนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
31 นอกจากน้ี Japan Tourism Board (JTB) คาดวา ในป 2549 สถิติการเดนิทางออกไปทองเทีย่วยงั
ตางประเทศของนักทองเที่ยวญี่ปุนจะสูงที่สุดในรอบ 6 ป โดยจะเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 3.4 
หรือประมาณ 18 ลานคน  

คาดการณสถานการณในเดือนเมษายน 

 สําหรับสถานการณการเดินทางเขาประเทศไทยในเดือนเมษายน คาดวา ตลาดเอเชีย
ตะวันออกจะมีอัตราการเติบโตเปนที่นาพอใจ เน่ืองจากสถานการณทางการเมอืงในประเทศไทยได คลี่
คลายไปดวยดีและไมมีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นแตอยางใด นอกจากนี้อัตราการจองที่พักเพือ่เดนิทาง
เขามาทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานตอยูในระดับคอนขางสูง ทั้งน้ีตลาดที่คาดวาจะเดินทางเขามา
มาก ไดแก ตลาดจีน ญี่ปุน ไตหวัน และเกาหล ี 

ภูมิภาคอาเซียน 

 ในชวงไตรมาสแรก ตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางเขาทาอากาศยานกรุงเทพมกีาร
เติบโตเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.15 หรือมีนักทองเที่ยวจํานวน 302,986 คน โดยแทบทุกตลาดมี
การเติบโตเพิ่มขึ้น ยกเวนตลาดนักทองเที่ยวบรูไน ลาว และพมา ซ่ึงเปนตลาดนักทองเทีย่วขนาดเลก็ที่
ปรับตัวลดลง จะเห็นไดวาตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน มีแนวโนมฟนตัวกลับมาอยางชัดเจน จากเหตุ
การณธรณีพิบัติภัยชวงปลายป 2547 ทั้งน้ี ในชวงไตรมาสแรกของป 2549 มีจํานวนนักทองเทีย่ว
มากกวาในชวงระยะเวลาเดียวกันของป 2547 ซ่ึงเปนปที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณตาง ๆ 
นอยที่สุด โดยตลาดอาเซียนมีแนวโนมการเติบโตดีในชวง 2 เดือนแรก อยางไรกต็าม เหตกุารณความ
ไมสงบทางการเมืองในประเทศไทยชวงเดือนมีนาคม ไดสงผลกระทบทาํใหแทบทกุตลาดชะลอตวัลงใน
ชวงระยะเวลาดังกลาว โดยเฉพาะตลาดนักทองเที่ยวหลัก ซึ่งไดแก ตลาดมาเลเซีย และสิงคโปร โดย
เหตุการณขางตนสงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกถึงความไมปลอดภัย รวมทัง้อาจจะไมไดรบัการ
ตอนรับที่ดีจากชาวไทย โดยเฉพาะในตลาดนักทองเที่ยวสิงคโปร ไดรับผลกระทบอยางมากจากเหตุ
การณชุมนุมประทวงบริเวณหนาสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย ตลอดจนการคว่าํ
บาตรสินคาจากสิงคโปร นอกจากนี ้ยังคงมีการนําเสนอขาวเหตุการณความไมสงบใน 3 จงัหวดัชาย
แดนภาคใตโดยตลอดในตลาดมาเลเซีย ซ่ึงภาพขาวดังกลาวไดสงผลกระทบตอภาพลักษณทางลบ
ของประเทศไทยอยางตอเน่ือง  
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 สําหรับตลาดนักทองเที่ยวอ่ืนๆ ก็มีลักษณะแนวโนมการเติบโตเชนเดียวกันกับ 2 ตลาด
ขางตน โดยยังคงมีปจจัยอื่นๆ ที่สงผลกระทบทําใหตลาดชะลอตัวในปลายไตรมาส ดังจะเห็นไดวา
ตลาดนักทองเที่ยวอินโดนีเซียไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากการประกาศชะลอการขึ้นคาแรงขึ้น
ต่ํา อันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูง สวนประเทศฟลิปปนสนั้นไดประสบกับเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมืองเชนกันและมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ ทั้งน้ีแมวาจะมีการ
ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินดังกลาวในชวงตนเดือนมีนาคมแลวก็ตาม แตเหตุการณที่เกดิขึน้ไดสงผล
กระทบตอภาคเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต และสงผลดานจิตวิทยาทําใหนักทองเที่ยวชะลอการ
เดินทางทองเที่ยวในตางประเทศลง  

 สําหรับสถานการณในไตรมาสที่สองของป 2549 คาดวา ตลาดอาเซียนจะยังคงเติบโต
อยางตอเน่ืองตอไป เน่ืองจากมีการจัดงานเทศกาลสงกรานตในชวงตนไตรมาสในหลายพื้นที ่ซ่ึงเปน
พื้นที่หลักทางการทองเที่ยวของตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน ซ่ึงไดแก กรุงเทพฯ หาดใหญ และ
เชียงใหม ซึ่งไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศดวยดีเชนเคย ประกอบกับในเดือน
มิถุนายนจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบการครองราชย 60 ป ของพระบาทสมเดจ็พระเจา
อยูหัว ซ่ึงครอบคลุมงานจัดแสดงกระบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคดวย นอกจากน้ี 
แผนการเพิ่มเที่ยวบินของแอรเอเชียในเสนทาง ฮานอย-กรุงเทพฯ อีก 7 เที่ยวบิน//สัปดาห จะเปน
ปจจัยสําคัญที่จะกระตุนใหนักทองเที่ยวเวียดนามมีทางเลือกมากขึ้น ในการเดนิทางเพือ่การทองเทีย่ว
ในประเทศไทย 

ภูมิภาคยุโรป 

 จากสถิตินักทองเที่ยวระหวางประเทศเดินทางเขา ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ พบวา 
ตลาดนักทองเที่ยวยุโรปมีการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 19 ช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาตลาดไดฟนตวักลบัมา
จากวิกฤตธรณีพิบัติสึนามิที่สงผลกระทบตอสถานการณทองเที่ยวในป 2548 ที่ผานมา การฟนตัว
ดังกลาวเห็นไดชัดเจนในตลาดรัสเซีย อิตาลี และยุโรปตะวันออก โดยในป 2549 น้ี มีอัตราการเตบิโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 138 รอยละ 24 และ รอยละ 77 ตามลําดับ หลังจากที่มีการชะลอตัวกวารอยละ 10 
ในชวงเวลาเดียวกันของป 2548 ซ่ึงเปนชวงภายหลังเหตุการณสึนาม ินอกจากนี้ ตลาดสวีเดนซ่ึง
เปนกลุมที่มีนักทองเที่ยวเสียชีวิตจาํนวนมากในเหตุการณธรณพีิบัติภัยดงักลาว ยงัคงเดนิทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยอยางตอเน่ืองและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 11 แสดงใหวา
ประเทศไทยยังคงไดรับความไววางใจและยังคงเปนแหลงทองเที่ยวที่สรางความประทับใจ ใหแกนัก
ทองเที่ยวกลุมน้ีอยางตอเน่ือง สัญญาณการฟนตัวของตลาดตางๆ ขางตน แสดงใหเห็นวานักทอง
เที่ยวยุโรปมีความเชื่อมั่นในสภาวะการณการทองเที่ยวของไทย ไมวาจะเปนดานความปลอดภยั ความ
พรอมของสาธารณูปโภค และความพรอมในการใหบริการในแหลงทองเที่ยว ซ่ึงไดกลับเขาสูภาวะ
ปกติแลวภายหลังเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิ ซึ่งความเช่ือมั่นดังกลาวเกิดจากการเรงบูรณะแหลงทอง
เที่ยวที่ไดรับความเสียหาย ผนวกกับการทําการตลาดและโฆษณา/ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง
ตลอดทั้งป 2548 ที่ผานมา นอกจากน้ี ปจจัยภายนอกไมวาจะเปนสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปที่มีแนว
โนมปรับตัวดีขึ้นกวาป 2548 และภาวะการคุกคามจากการกอการรายในระดับโลกเริ่มมีทาทเีบาบาง
ลงเล็กนอย ตางสงผลในดานบวกตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวยุโรปมากขึ้น  

 สําหรับเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม โดยเฉพาะการ
ประทวงในกรุงเทพฯ น้ัน ไมไดสงผลกระทบตอการเดินทางเขามาของนักทองเที่ยวภูมิภาคยุโรปแต
อยางใด เน่ืองจากชาว ยุโรปเห็นวาเปนกิจกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยทีเ่กดิขึน้ไดในทกุ
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ประเทศ หากเปนไปโดยสงบและไมเกิดความรุนแรงหรือความวุนวายขั้นรุนแรงก็จะไมสงผลตอการ
ตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยกระทรวงการตางประเทศของประเทศตางๆ ในยุ
โรปยังไมมีการประกาศเตือนประชาชนของตนในเรื่องดังกลาวแตอยางใด สอดคลองกับผลการสอบ
ถามผูประกอบการดานโรงแรมและบริษัทนําเที่ยวในกรุงเทพมหานครบางสวน ที่พบวาตลาดนักทอง
เที่ยวยุโรปไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม สําหรับสถานการณในเดือนเมษายนที่จะมาถึงน้ี ราคานํ้ามันโลกที่เริ่มปรบั
ตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการจราจลในฝรัง่เศสที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจสงผลใหบางตลาด อาทิ ฝรั่งเศส อิตาล ีฯลฯ มีอัตราการเติบโตในระดับ
ต่ํากวาที่คาดการณไว แตคาดวาจะไมกระทบตอการเติบโตของตลาดยุโรปในภาพรวม 

ภูมิภาคอเมริกา 

 สถานการณตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม มีแนว
โนมการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยมีนักทองเที่ยวเดินทางผานทางทาอากาศยานกรุงเทพ จํานวน 209,030 
คน เพิ่มขึ้นรอยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยทุกตลาดมกีารขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น สําหรับตลาดนักทองเที่ยวสัญชาติอเมริกัน ซึ่งเปนตลาดหลักมีการเดินทางเขามาทางทา
อากาศยานกรุงเทพในชวงระยะเวลาดังกลาวจํานวน 157,264 คน เพิม่ขึน้รอยละ 8 โดยตลาดมกีาร
เติบโตอยางตอเน่ืองนับตั้งแตตนป เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่บรรดาสายการบินและ
บริษัทนําเที่ยวสวนใหญ เสนอรายการนําเที่ยวราคาประหยัด เพื่อกระตุนตลาดภายหลงัจากการเดนิ
ทางพักผอนชวงวันหยุดคริสตมาสและปใหม ทั้งนี้ แมวาจะมีการนําเสนอประเด็นขาวเกี่ยวกับความ
วุนวายทางการเมืองในประเทศไทยในชวงขาวตางประเทศตามปกติ แตนักทองเทีย่วชาวอเมรกินัสวน
ใหญเห็นวา การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นเปนการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามปกติ 
ประกอบกับยังไมมีการประกาศเตือนเกี่ยวกับการหามเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยจากทางรัฐ
บาลสหรัฐฯ จึงทําใหไมมีรายงานการยกเลิกการเดินทางจากตลาดดังกลาว นอกจากน้ี สภาพ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเน่ืองจากชวงปลายปที่ผานมา ก็เปนปจจัยสําคัญ
ที่ชวยสงเสริมใหชาวอเมริกันสามารถใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวไดมากขึ้น  

 ในสวนของตลาดนักทองเที่ยวสัญชาติแคนาดา มีการเดินทางผานทางทาอากาศยาน
กรุงเทพในไตรมาสแรก จํานวน 43,540 คน หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 18 ซึ่งตลาดน้ีมี
การเติบโตในระดับสูงอยางตอเนื่องนับจากตนปเปนตนมา โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการที่สภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ มีความแข็งแกรงและขยายตัวอยางตอเนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาห
กรรมน้ํามัน รวมทั้งการที่คาเงินดอลลารแคนาดามีแนวโนมแข็งคาขึ้น ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงขั้ว
อํานาจการเมืองภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ในปลายเดอืนมกราคมจากการครองเสียงขางมากในสภา
ของพรรคอนุรักษนิยม ไมไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมอืงและเศรษฐกจิมากนัก 
รวมทั้งไมไดสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศของนัก ทองเทีย่วแคนาดา
แตอยางใด โดยจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวแคนาดาขาออก (Outbound) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งในสถานทีท่องเที่ยวระยะใกลภายในภูมิภาค เชน สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก และสถานที่ทองเที่ยว
ระยะไกล โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมซ่ึงถือไดวาเปนชวง Spring Break ของตลาดนักทองเที่ยวแคนาดา  
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 สําหรับสถานการณในไตรมาสที่สอง คาดวาตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอเมรกิาจะยงั
คงขยายตัวอยางตอเน่ืองตอไป โดยไดรับปจจัยบวกจากสภาวะทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา ซึ่งมีแนวโนมวาจะขยายตัวอยูในเกณฑที่ดีเชนกัน ทั้งนี้ ททท. สํานักงานลอสแองเจลสิและนิว
ยอรคไดพยายามเจาะกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพจากตลาดสหรัฐอเมริกามากขึ้น ซ่ึงไดแก กลุมนัก
ทองเที่ยวที่มีรายไดสูง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษ เชน กลุม Gay and Lesbian และ
กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสําราญ ซึ่งในกลุมน้ี ททท. ไดรวมกับหนวยงานสงเสริมการทอง
เที่ยวของฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนาม ในการสงเสริมการตลาดรวมกันภายใตช่ือ Cruise 
Asia นอกจากน้ี ททท. สํานักงานลอสแองเจลิสไดรวมกับสายการบิน EVA Air และบริษัท C&H ซ่ึง
เปนผูประกอบการนําเที่ยวรายใหญของสหรัฐอเมริกา ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขายราย
การนําเที่ยวสําหรับกลุมตลาดผิวสี (Hispanic) ซ่ึงมีจํานวนมากในมลรัฐแคลิฟอรเนียและเปนกลุมที่มี
ศักยภาพดานการใชจาย สําหรับในสวนของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบการครองราชย 60 ป ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ททท. ไดรวมกับบริษัทการบินไทย จาํกดั (มหาชน) จดัรายการนําเทีย่ว 
"ทัวรตามรอยพระบาท" เพื่อสงเสริมการเดินทางกลับมารวมเฉลิมฉลองวโรกาสดังกลาวสําหรับ
ชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาดวย  
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แนวคิดใช แนวคิดใช ““ตัวเมืองตรังตัวเมืองตรัง””  เปนศูนยกลางการทองเท่ียวจังหวัดตรังเปนศูนยกลางการทองเท่ียวจังหวัดตรัง  

จรัญ ชื่นในธรรม 1 

ขณะที่ผมกําลังเขียนบทความน้ีอยู จังหวัดตรังเพิ่งจะผานเทศกาลสงกรานตมาได 1 สัปดาหพอด ี
เปนชวงที่ภาวการณทองเที่ยวพลิกฟนมากกวาชวงไหนๆ ที่ผานมา นับตั้งแตเจอวิกฤตการณภัย
ธรรมชาติสึนามิ เมื่อปลายป พ.ศ. 2547 เหตุระเบิดสนามบินหาดใหญ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ . 
2548 สถานการณอุทกภัยภาคใตเมื่อชวงกอนส้ินป พ.ศ. 2548 และก็อื่นๆ อีกมากมาย ชวงเทศ
กาลสงกรานตปน้ีผานไปแลว ผูประกอบการทองเที่ยวจังหวัดตรังคอนขางหายเหน่ือยจากการตอน
รับและ บริการนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดตรัง ซ่ึงผมเองในฐานะหนวยงานที่ตอง
สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว ก็ตองขอบคุณผูประกอบการทั้งหมดที่ไดรวมมือกันบริการและ
ตอนรับนักทองเที่ยวกันเปนอยางดี และก็หวังวาการบริการอยางมีคุณภาพ จะเปนความประทบัใจให
กับนักทองเที่ยวเหลาน้ัน กลับไปบอกตอญาติและเพื่อนฝูง ใหเดนิทางมาเยือนจงัหวดัตรงัอกีในโอกาส
ตอไป 

สงกรานตปน้ีผมเองก็วนเวียนไปสังเกตการณตามแหลงทองเที่ยวในพื้นที่หลายแหง เห็นผูประกอบ
การ เจาหนาที่หนวยงานตางๆ กุลีกุจอกันบริการลูกคาและนักทองเที่ยวกันอยางเต็มที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริเวณทาเรือปากเมง เจาหนาที่ขนสงทางน้ํา ตํารวจนํ้า อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม และผู
ประกอบการไดประสานงานกันดูแลอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวในการขึ้น-ลงเรือยางเปน
ระเบียบเรียบรอย ซ่ึงสรางความประทับใจและความมั่นใจดานความปลอดภัยใหกับนักทองเทีย่วผูมา
เยือน ตลอดจนสามารถสรางภาพลักษณในความเปนเจาบานที่ดีเปนอยางมาก เปนความประทับใน
อีกครั้งหนึ่งที่ชาวตรังรวมแรงรวมใจกัน ตามแบบฉบับของคนตรงัทีม่สีโลแกนไววา "ชาวตรงัใจกวาง 
สรางแตความดี" 

รูปแบบการทองเที่ยวของจังหวัดตรัง สวนใหญยังเปนความนิยมในการเดินทางทองเที่ยวแหลงทอง
เที่ยวบริเวณทะเลตรังตอนเหนือ คือ ถํ้ามรกต เกาะกระดาน เกาะเชือกและเกาะมา ฯลฯ โดยจะมี
ลักษณะไปเชาเย็นกลับ ซ่ึงขณะที่นักทองเที่ยวกําลังดื่มด่ํากับธรรมชาติทะเลที่สวยงามของจังหวัด
ตรัง ชวงกลางวัน (เวลา 9.00-17.00 น) สภาพภายใน "ตัวเมืองตรัง" กลับมีแตผูคนในทองถ่ิน 
รานขายของที่ระลึก รานอาหารไมคอยมีลูกคามากนัก แตเมื่อเขาไปสอบถามทานเจาของรานก็ทราบ
วาเปนสภาพปกติของจังหวัดตรัง โดยเปนชวงที่บรรดารานคาตางๆ ไดมโีอกาสเตรยีมความพรอมใน
การตอนรับนักทองเที่ยวอีกครั้งหน่ึงในตอนเย็นหรือชวงคํ่า เน่ืองจากนักทองเทีย่วเหลาน้ันจะกลบัมา
พักคางในเมืองเปนสวนใหญ และบริษัทนําเที่ยวตางๆ ก็จะนํานักทองเที่ยวมาใชบริการในชวงเยน็และ
ชวงคํ่า ซ่ึงเมื่อถึงเวลาน้ันทุกคนในรานก็แทบไมมีเวลาหายใจกันเลยทีเดียว ผูประกอบการรายหน่ึง
เลาใหผมฟงอยางเปนกันเอง 

                                                
1

 หัวหนาศูนยประสานงานการทองเท่ียว จังหวัดตรัง 
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ผมตองขอเกริ่นสภาพของการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังเล็กนอยนะครับ สภาพภูมิศาสตรของ
จังหวัดตรังมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 119 กิโลเมตร มีเกาะแกงตางๆ ประมาณ 40 กวาเกาะ แตที่
ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวประมาณ 10 กวาเกาะ บริเวณแหลงทองเที่ยวยอดนิยมคือ
บริเวณทะเลตรังตอนเหนือ ในพื้นที่อําเภอสิเกา มีระยะทางหางจากตัวเมืองตังประมาณ 40 กวา
กิโลเมตร แหลงทองเที่ยวตามชายฝงและเกาะแกงสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดจะอยูในอาณาเขตของ
กรมอุทยานแหงชาติ สถานที่พักแรมประมาณ 80% ตั้งอยูในตัวเมืองตรังที่เหลืออีก 20% ตั้งอยู
ตามเกาะและชายหาด ทานผูอานจะเห็นวานักทองเที่ยวสวนใหญจะคางคืนในตัวเมือง พูดใหเห็นภาพ
งายๆ ก็คือชวงกลางวันนักทองเที่ยวจะกระจายออกไปตามแหลงทองเที่ยวนอกเมือง ในขณะที่ชวง
เย็นและคํ่าคืนนักทองเที่ยวเหลาน้ันจะกลับมามีกิจกรรมตางๆ ในเขตตัวเมืองตรัง ซ่ึงสภาพบานเรอืน
และวิถีคนตรัง ยังคงความเปนเอกลักษณไวใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกันอยางเต็มที่ 

การที่ผมไดขยายความในยอหนาที่ผานมา ก็เพราะอยากใหขอสังเกตวา การทองเที่ยวของจังหวัด
ตรังที่เปนอยู นาจะเปนการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรทีม่อียูโดยเฉพาะอยางยิง่หากจะมี
การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดตรัง ใหเปนไปตามนโยบายของจังหวัด น่ันคือ "มุง
เนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ" ซ่ึงหมายความวาจําเปนตองดําเนินนโยบาย การสงเสรมิการทองเทีย่ว
ควบคูกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวไปดวยกัน เขียนถึงตอนน้ีทานผูอานหลายคนอาจจะยังไมเห็น
ภาพวาผมกําลังจะเสนอแนวคิดอะไร เอาละครับ ผมจะพยายามเสนอแนวคิดของผมโดยสวนตัวเพื่อ
ทานผูอานจะไดชวยพิจารณา 

เมื่อพูดถึงการอนุรักษน่ันหมายถึงวาจะรองมีการใชทรัพยากรเหลาน้ันอยางทะนุถนอมหรือรักษาไว
ไมพยายามใชเลย ในขณะเดยีวกันกต็องสงเสริมการทองเทีย่วใหมลีกัษณะทองเทีย่วเชิงอนุรกัษควบคู
กันไป แนวคิดของผมก็คือวา แหลงทองเที่ยวธรรมชาติของจังหวัดตรังสวนใหญเปนเขตรับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแหงชาติ ซ่ึงมีกฎระเบียบที่เขมงวดในการปองกันการทําลายทรัพยากรเหลาน้ัน ทํา
ใหแหลงทองเที่ยวของจังหวัดตรังยังไมมีผูประกอบการ หรือนายทุนเขาไปบุกรุกพัฒนาส่ิงกอสราง
มากมาย สงผลใหแหลงทองเที่ยวตางๆ ยังคงมีความเปนธรรมชาติที่สวยงามและคอนขางสมบูรณ 
ในขณะที่บริเวณเขตตัวเมืองมีการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะส่ิง
อํานวยความสะดวกแกผูมาเยือน อาทิ มีสถานพักแรมกวา 80% ของทั้งหมด รานอาหารมากกวา 
100 ราน ฯลฯ นอกจากน้ีสภาพของบานเมืองในเขตตัวเมืองตรงั ไดรบัการดแูลอนุรกัษใหมกีารคงไว
ซ่ึงวัฒนธรรมวิถีชาวตรัง ไมมีอาคารตกึสูงบดบังทศันียภาพของเมืองตรงัทีสํ่าคัญคือ "เทศบาลนคร
ตรัง" ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเขตเทศบาลภายใตนโยบาย "เมืองนาอยู" โดยไดดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรมในการนําสายไฟฟาและสายโทรศัพทลงใตดินทั้งหมด ซ่ึงดําเนินงานแลวเสร็จสวน
หน่ึง ทําใหเขตเทศบาลมีความสวยงาม อวดบานเรือนที่มีเอกลักษณและทําใหเมืองตรังเปน "เมอืงนา
อยู" ในสายตาของผูมาเยือนอยางนาชื่นชม 

ดังนั้นหากผมจะเสนอแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยใช "ตัวเมืองตรัง" เปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวของจังหวัด โดยใหนักทองเที่ยวสวนใหญพกัคางและมกีจิกรรมทีเ่กีย่วของใน
เขตเมืองชวงกลางคืน ในขณะที่แหลงทองเที่ยวนอกเขตเมืองก็ใหเปนที่แวะเยี่ยมชมของนักทองเที่ยว 
ตามประเภทของแหลงน้ันๆ ในชวงกลางวัน ซึ่งจะเปนการทําใหแปลงทองเที่ยวเหลาน้ัน ไดมชีวงเวลา
ในการพักฟนตามธรรมชาติ และเปนการไมทําใหแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่เปราะบางเกิดความเสีย
หายมากอีกดวย นอกจากน้ี ธุรกิจที่เกี่ยวของตลอดจนชาวบานที่มีถ่ินฐานตามเสนทางระหวางแหลง
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ทองเที่ยวกับเขตเมือง จะไดมีโอกาสในการขายสินคาแกนักทองเที่ยวที่เดินทางผานไปมาในชวงวนั กจิ
การดานขนสงภายในจังหวัดก็จะมีการใชบริการอยางตอเน่ือง 

ผมขอยกตัวอยางของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยใช "ตัวเมือง" เปนศูนยกลางของจังหวัด คือ 
"จังหวัดเชียงใหม" ทานผูอานที่เคยไปเยือนแลวจะเห็นวา แหลงทองเที่ยวโดยสวนใหญจะกระจายอยู
ตามรอบนอกเขตเมือง มีระยะทางใกลเคียงกับจังหวัดตรังหรือมีระยะทางประมาณ  30-40 
กิโลเมตรโดยเฉลี่ยเปนรัศมีรอบเขตเมือง และในชวงกลางคืนนักทองเที่ยวเกือบทั้งหมดก็จะกลับมามี
กิจกรรมตางๆ ในเขตเมือง ทําใหเกิดความคึกคักในยามค่ําคืนทั่วตัวเมืองเชียงใหม ในขณะเดียวกัน
จังหวัดที่มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวนอกเขต ใหเปนแหลงกิจกรรมหลัก แลวทําให "ตัวเมือง" เงียบ
เหงา เชน "จังหวัดเพชรบุรี" และ "จังหวัดประจวบคีรีขันธ" ซึง่มแีหลงทองเทีย่วทีม่ช่ืีอเสียงคือ "ชะอาํ" 
และ "หัวหิน" ในขณะที่ตัวเมือง "เพชรบุร"ี และ "ประจวบคีรีขันธ" แทบจะไมมนัีกทองเทีย่วไปแวะเยอืน
เลย 

มาถึงตรงน้ีหวังวาทานผูอานคงจะเห็นภาพบานะครับ ผมคิดวาหากจะใช "ตัวเมืองตรัง" เปนศูนย
กลางการทองเที่ยวของจังหวัด นาจะเปนการสงเสรมิการทองเที่ยวที่เปนการอนุรกัษทรพัยากรทอง
เที่ยวตางๆ ไวไดอยางยั่งยืน อันเปนการสนับสนุนนโยบายของจังหวัด ที่มุงสูการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ นอกจากน้ียังสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ มคีวามยัง่ยืนคูกบัเอก
ลักษณของวิถีชาวตรังตลอดไป 
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