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Tourism Agreement : ATA)
แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนไปทำไม ?
แผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2548
แอบมองแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา
สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2547 

(มกราคม - มิถุนายน)
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวปี 2546

สาระน่ารู้
ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? ในสหรัฐอเมริกา

“หำยน”!!! หรือ “หันยนตร์” ???

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้อาเซียน ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN 
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน เวลาได้ล่วงเลยมาจนเข้าไตรมาสที่ 3 ของปี 2547 แล้ว และจุลสารท่องเที่ยว 
รูปโฉมใหม่ฉบับอิเล็คทรอนิคส์ก็ได้ออกเผยแพร่มาแล้ว 2 ฉบับ ฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นฉบับที่ 3 
เปิดศักราชครึ่งปีหลังของปี 2547 ฉบับนี้กองบรรณาธิการจึงขอนำเสนอ “สถานการณ์การท่องเที่ยวของ 
นักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรก” ของปีนี้ เพื่อเป็นการสรุปสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านได้รับทราบ

ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้นำบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ “ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
ภายใต้อาเซียน-ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement: ATA)” 
“แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” “วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนไปทำไม?” 
“ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวปี 2546” และ “แผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2548” 

และเนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2547 ชาวอเมริกันจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งสำคัญเพื่อ 
ให้ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะดำรงตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ดังนั้นเพื่อให้ 
เข้ากับกระแสความสนใจของประชาคมโลก กองบรรณาธิการจึงนำเสนอบทความเรื่อง “แอบมองแผน 
การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา” ซึ่งเป็นแผนที่สหรัฐฯ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมตลาด 
ท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกอยู่ในปัจจุบัน และ “ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? ในสหรัฐอเมริกา” 
อีกหนึ่งเรื่องในสาระน่ารู้ 

กองบรรณาธิการจะขอย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ e-TAT 
Tourism Journal ว่า หากท่านผู้ใดมีบทความที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ และต้องการแบ่งปันสาระประโยชน์ 
นั้นสู่สาธารณชน กองบรรณาธิการมีความยินดี และเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกลางเผยแพร่ 
บทความของท่านบน e-TAT Tourism Journal ท่านสามารถส่งบทความเข้ามาได้ที่ 
roongtip.wongpatikarn@tat.or.th หรือ yolrawee.sittichai@tat.or.th 
          กองบรรณาธิการต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ e-TAT Tourism Journal 
เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงรูปแบบ หากท่านมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา หรือ 
รูปแบบเว็บไซด์กรุณาส่งความคิดเห็นเข้ามา กองบรรณาธิการจะรวบรวมนำไปประกอบการพัฒนา 
เว็บไซด์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นต่อไป

สารบัญ



 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือสิ่งใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 

ความรวมมือดานการทองเท่ียวภายใตอาเซียน 
ความตกลงดานการทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement : ATA) 

 

รุงทิพ วองปฏิการ1 

 

วัตถุประสงค 
• ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามความตกลง ATA เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2545 ณ 

กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

• เพื่ออํานวยความสะดวกตอการเดินทางภายในอาเซียนและระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 
• เสริมสรางความรวมมือดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวระหวางอาเซียนเพื่อปรับปรุงประสิทธิ

ภาพและการแขงขัน 
• ลดขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการดานทองเที่ยวระหวางอาเซียน 
• จัดตั้งเครือขายบริการดานการทองเที่ยว 
• เสริมสรางการพัฒนาและสงเสริมใหอาเซียนเปน Single tourism destination ที่มีมาตรฐาน  

สิ่งอํานวยความสะดวก และแหลงดึงดูดการทองเที่ยวระดับโลก 
• เสริมสรางการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสรางความแข็ง

แกรงเกี่ยวกับความรวมมือเพื่อพัฒนา ยกระดับ และขยายสิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการดาน
ทองเที่ยวในอาเซียน 

• สราง favorable conditions สําหรับใหภาครัฐและเอกชนเขามามสีวนรวมมากขึ้นในการพฒันา
ทองเที่ยว การเดินทางในอาเซียนและการลงทุนในบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกดานทองเที่ยว 
 

แนวทางความรวมมือใน ATA ประกอบดวย 7 ดาน 
1. การอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในอาเซียนและการเดินทางระหวางประเทศ เชน 

การขยายการยกเวนวีซาสําหรับคนชาติของอาเซียนที่เดินทางภายในอาเซียนบนพื้นฐานของ bilateral visa 
exemption agreements การปรับปรุงประสานขั้นตอนการออกวีซาแกผูเดินทางระหวางประเทศ ยกเวน

                                                             
1 หัวหนางานวิจัยและวิชาการ กองวิชาการ ฝายนโยบายและแผน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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การเก็บคาธรรมเนียมการเดินทางและภาษีการเดินทางของสมาชิกอาเซียนที่เดินทางไปยังประเทศในอา
เซียน กระตุนใหมีการใช smart cards สําหรับนักธุรกิจของอาเซียนและผูที่เดินทางเปนประจํา เปนตน 

2. การอํานวยความสะดวกดานบริการขนสง เชน สงเสริมชองทางการเดินทางทางอากาศไป
ยังและระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการเปดเสรีดานการขนสงทางอากาศใหมากข้ึน ปรับปรุงประ
สิทธิภาพการจัดการสนามบินและบริการอ่ืนที่เกี่ยวของ พัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อกระตุนการเดิน
ทางโดยเรือสําราญ เรือขามฟาก เรือสมุทร โดยจัดหาโครงสรางพื้นฐานอยางเพียงพอและอํานวยความ
สะดวกใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวก สงเสริมความรวมมือและการจัดทําความตกลงทางพาณิชย
ระหวางสายการบินของอาเซียน เปนตน 

3. การเขาสูตลาด โดยดําเนินการเจรจาบริการดานทองเที่ยวอยางตอเน่ืองตามที่ระบุไวใน 
ASEAN Framework Agreement on Services 

4. การทองเที่ยวที่มีคุณภาพ เชน กระตุนใหผูมาเยือนเรียนรู เคารพและชวยอนุรักษธรรมชาต ิ
มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของสมาชิกอาเซียน สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่คํานึงถึงสิ่งแวด
ลอมเพื่อสงวนรักษาและอนุรักษมรดกทางธรรมชาต ิระบบนิเวศน ความหลากหลายทางชวีภาพและการ
ปกปองคุมครองพืชและสัตวที่ใกลสูญพันธเปนตน 

5. ความปลอดภัยและความมั่นคงดานการทองเที่ยว เชน รวมมือระหวางหนวยงานที่บังคับใช
กฎหมายที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการตรวจคนเขา
เมืองระหวางหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย เปนตน 

6. Joint marketing and promotion เชน สนับสนุน 
Visit ASEAN Campaign โดยใหมีการจัดรายการ 

7. นําเที่ยวและสงเสริมแหลงทองเที่ยวเฉพาะ
ดาน กระชบัความรวมมอืระหวางหนวยงานดานการทอง
เที่ยวระดับชาติและอุตสาหกรรมทองเที่ยวในอาเซยีน โดย
เฉพาะสายการบิน โรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ 
บริษัทนําเที่ยวและผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในดานการ
ตลาดและสงเสริมการจัดรายการนํา เที่ยวระหวาง
ประเทศรวมทั้งความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาคตางๆ 
ขอความรวมมือจากสายการบินของสมาชิกอาเซียนใน

การขยายแผนการสงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมใหอาเซียนเปน brand ในตลาดตางระหวางประเทศ
สนับสนุนการจัดการ ASEAN Tourism Forum เปนตน 

8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน จัดทํา non-restrictive arrangements เพื่อใหอาเซียนสามารถ
ใชผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวและแรงงานที่มีฝมือดานทองเที่ยวที่มอียูภายในภมูิภาคโดยทาํเปนความ
ตกลงสองฝาย รวมกันใชทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการศึกษาดานทองเที่ยวและแผน
งานการฝกอบรม ยกระดับหลักสูตรการศึกษาและทักษะดานการทองเที่ยว รวมทั้งวางมาตรฐานและ
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กระบวนการใหการรับรอง เพื่อนําไปสูการยอมรับรวม (mutual recognition) ดานฝมือและคุณสมบัติใน
ภูมิภาคอาเซียน เปนตน 
 
กลไกความรวมมือดานทองเท่ียว การดําเนินงาน 
การประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยวอา
เซียน(ASEAN Tourism Ministers: 
ATN) 

• ทําหนาที่กําหนดนโยบายความรวมมือดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอา
เซียนโดยจัดประชุมปละ 1 ครั้ง 

• สถานะปจจุบันของการดําเนินการที่ ประชุม  ATM ครั้งที่  6 (24 
มกราคม 2546 ณ พนมเปญ) มีมติใหผลักดันแผนการดําเนินงานตามความตก
ลงดานการทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement: ATA) เชน 

- การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการยกเวนวีซาสําหรับ
คนชาติสมาชิกอาเซียนที่เดินทางภายในอาเซียนภายในป 2548  

- การดําเนินการ Webpage เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงดาน
ทองเที่ยวเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองและทันเหตุการณแกนักเดินทางสาธารณ
ชน สื่อมวลชน และรัฐบาลตางประเทศ ทั้งน้ีไดมีการออกปฎิญญาวาดวย
เรื่อง Tourism Safety and Security 

- การดําเนินโครงการ Visit ASEAN Campaign (VAC) ระยะที่ 3 โดยเนน
การสงเสริมการเดินทางภายในอาเซียนและสงเสริมใหอาเซียนเปนจุด
หมายปลายทางของการทองเที่ยว (ASEAN as a Single Destination) 
นอกจากน้ี ATM ยังขอใหหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยวแหงชาติอา
เซียน (NTOs) ไดขยายโครงการ VAC นี้ไปถึงจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใตดวย 

- เรงการเจรจาเปดเสรีบริการดานการทองเที่ยวตามหลักการ10-Xนอก
เหนือจากการเจรจาเปดเสรีตามกรอบความตกลงดานการคาบริการของ
อ า เซี ย น  (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ใน
รอบที่ 3 

การประชุมหนวยงานสงเสริมการ
ทองเที่ยวแหงชาติอาเซียน (ASEAN 
National Tourism Organization: 
ASEAN NTOs) 

• ทําหนาที่กํากับดูแลและทบทวนแผนงานความรวมมือตางๆ ตามแผนปฏิบัติ
การเพื่อปฏิบัติตามความตกลงดานการทองเที่ยวอาเซียน (Action Plan for 
the Implementation of the ASEAN Tourism Agreement) ซึ่ ง จ ะจั ด
ประชุมปละ 2 ครั้ง  โดย 
- แผ น ป ฏิ บั ติ ก าร จ ะกํ า ห นด แนวท า งค วา ม ร วม มื อ ด า น ก าร 

ทองเที่ยวโดยมอบหมายใหแตละประเทศเปนผูประสานงาน สําหรับไทย
รับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการเดินทาง
ภายในภูมิภาคอาเซียน 

-    นอกจากน้ีมีการจัดตั้งคณะทํางานดานตางๆ เพื่อติดตามการดําเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการดังกลาว เชน คณะทํางานดานการสงเสริมการ



 
หนา 4 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือสิ่งใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 

 

กลไกความรวมมือดานทองเท่ียว การดําเนินงาน 
ตลาดรวมกัน คณะทํางานการลงทุนดานทองเที่ยว และคณะทํางานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานทองเที่ยว เปนตน  

      โดย ASEAN NTOs จะรายงานผลการดําเนินงานขางตนตอ ATMs 
เพื่อพิจารณาและใหการรับรอง 

การปร ะชุ ม รั ฐม นต รี ท อ ง เที่ ย ว 
ASEAN+3 (จีน  ญ่ี ปุ น  และเกาหลี
ใต) 

• ที่ประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยว ASEAN+3 (24 มกราคม 2546) ณ กรุง
พนมเปญ ไดเห็นชอบที่จะขยายความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางกัน
ในดานตางๆ ไดแก การสงเสริมการตลาดรวมกัน การลงทุนดานการทอง
เที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานทองเที่ยว 

• นอกจากน้ี ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานการสื่อสารดานการทองเที่ยวระหวาง 
ASEAN+3 เพื่อทําหนาที่แลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยและความมั่น
คงดานการทองเที่ยวซึ่งจะสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวในการเดินทาง
มายังกลุมประเทศใน ASEAN+3 

การประชุมหนวยงานสงเสริมการ
ทองเที่ยวแหงชาติอาเซียนกับจีน 
ญ่ีปุน และเกาหลีใต (ASEAN, China 
and Korea National Tourism 
Organization: NTOs +3) 

• ประเด็นสําคัญของที่ประชุม NTOs +3) ( เมื่อ 25 พฤษภาคม 2546) ณ 
กัวลาลัมเปอร คือ ขอใหจีนพิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยอา
เซียนที่เนนเฉพาะดานการทองเที่ยวในจีนและเกาหลีใตในลักษณะเดียวกันกับ
ศูนยอาเซียน-ญ่ีปุน โดยจีนและเกาหลีใตไดตกลงที่จะนําขอเสนอดังกลาวไป
พิจารณา 

คณะกรรมการดานความรวมมืออา
เซียน-จีน (ACJCC) 

• ในการประชุม ACJCC ครั้งที่ 2 (17-18 มีนาคม 2542) ณ กัวลาลัม
เปอร ในสวนของการทองเที่ยวน้ัน จีนไดเสนอความรวมมือในขั้นตนในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางสถิติ การศึกษา การวางแผน และการลงทุนในโครง
การดานการทองเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาการทองเที่ยวในลุมแมน้ําโขง โดย
เฉพาะการพัฒนาดานคมนาคมทางนํ้าในชวงตอนบนของแมน้ําโขงเพื่อ
ประโยชนดานการขนสงและทองเที่ยว 

• ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่  8 (4-5 พฤศจิกายน 2545 ) ณ 
กรุงพนมเปญ ในกรอบความรวมมือดานทองเที่ยว อาเซียนไดมีเสนอตอจีน
ใหพิจารณาความเปนไปไดที่จะเขารวมในความตกลงดานการทองเที่ยวอา
เซียน (ATA)  
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กลไกความรวมมือดานทองเท่ียว การดําเนินงาน 
คณะทํางานเจรจาสาขาทองเที่ยว 
(Tourism Sectoral Working 
Group) ภ าย ใต คณ ะก ร รม ก าร
ประสาน งานด านบริก ารขอ งอ า
เซียน(Coordinating Committee on 
Services: CCS) 
 

• ทองเที่ยวเปน 1 ใน 71 สาขาที่มีอาเซียนมีการเจรจาเปดเสรีภายใต AFAS 
• ปจจุบันอาเซียนกําลังอยูในระหวางการเจรจาในรอบที่ 3 (2545-2547) 

ซึ่งการเจรจาจะครอบคลุมทุกสาขา โดยดําเนินการทั้งในสวนการเจรจาจัด
ทําขอผูกพันการเปดตลาด และการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวม ( 
Mutual Recognition Agreement: MRA) ในเรื่องคุณสมบัติของวิชาชีพ 
(เชน  วิศวกรรม สถาปตยกรรม การสํารวจ การสอบบัญชีและการทํา
บัญชี) ซึ่งมีเปาหมายที่จะบรรลุการจัดทํา MRA อยางนอย 1สาขาวิชาชีพ
กอนเสร็จสิ้นการเจรจาในรอบนี้โดยการเจรจาจัดทํา MRA นี้จะใชหลักการ
แบบ 10-X2 

• การเจรจาเปดเสรีบริการในรอบ  3 จะใชหลักการเปด เสรีแบบ  10-X 
Modified common sub-sector3 [บรูไน อินโดนีเชีย และฟลิปปนส เปน 3 
ประเทศที่ยังไมไดมีการปรับปรุงขอผูกพันตามหลักการModified common 
sub-sector ซึ่งประเทศเหลานี้จะตองดําเนินปรับปรุงขอผูกพันตอไป] 

 • ขอเสนอของไทยในการเปดเสรีดานทองเที่ยวตามหลักการ 10-X นั้น ใน
เบื้องตนมี 3 ประเทศนําเสนอตอที่ประชุมแลวคือ 
(1) ไทยไดเสนอเรื่อง Hotel management โดยขอเจรจากับทุกประเทศใน

อาเซียน 
(2)     อินโดนีเชียเสนอ 5 สาขา 

 

                                                             
1 การเจรจาเปดเสรีการคาบริการในอาเซียนในสองรอบแรก (2539-2544) มุงเนนใน 7 สาขาคือ บริการธุรกิจ/วิชาชีพ กอนสราง
โทรคมนาคม ทองเที่ยว การเงิน ขนสงทางทะเลและขนสงทางอากาศ 
2 สมาชิกตั้งแต 2 ประเทศขึ้นไปเจรจาเปดตลาดระหวางกันมากขึ้นโดยไมตองขยายผลการเปดตลาดใหแกประเทศ
สมาชิกอื่นที่ไมไดเขารวมเจรจา 
3 การคัดเลือกสาขายอย/กิจกรรมดานบริการที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต 3 ประเทศขึ้นไปที่ไดผูกพันการเปดเสรใีน

ความตกลงดานบริการของอาเซียน (AFAS) และ WTO ใหถือเปน Common sub-sector ที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะตอง
จัดทํา/ปรับปรุงขอผูกพันการเปดเสรี 
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กลไกความรวมมือดานทองเท่ียว การดําเนินงาน 
 - Meal serving services with restaurant services (CPC 64210) 

โดยขอเจรจากับบรูไน 
- Beverage serving services without entertainment (CPC 

64310) โดยขอเจรจากับบรูไน 
- Travel agencies and tour operators (CPC 74710) โดยขอ

เจรจากับมาเลเชีย ฟลิปปนสและไทย 
- Tourist resort (CPC 96413) โดยขอเจรจากับเวียดนาม ลาว และ 

พมา 
(3)    สิงคโปรเสนอ 3 สาขาโดยขอเจรจากับทุกประเทศ 

- Hotel and restaurant (CPC 641-643) 
- Travel agencies and tour operators (CPC 74710) 
- Tourist guide services (CPC 7472) 

• ขอผูกพันของไทยในการเจรจาสองรอบแรกมีดังนี ้
- First package ไทยผูกพันการเปดเสรีในอาเซียนไว 5 กิจกรรม คือ 

- Motel lodging services (CPC 64120) 
- Other lodging services 
- Holidays center and holiday home services 

(CPC 64192) 
- Camping and caravan site services (CPC 64195) 

• Tourist guide services (CPC 74720) โดยขอเจรจากับบรูไน  กัมพูชา 
และสิงคโปร 

 - Theme parks, Amusement parks (CPC 96194) 
- Marina facilities 
โดยไมผูกพันการใหบริการขามพรมแดน และไมมีขอจํากัดการที่คนไทยไปใช

บริการในตางประเทศ  อนุญาตใหตางชาติเขามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจเพื่อให
บริการขางตนไวที่ 49% และจํานวนผูถือหุนตางชาตินอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท และอนุญาตใหเฉพาะบุคคลธรรมดาในระดับผูจัด
การ ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญใหเขามาทํางานไดโดยจํากัดเวลาไว 1 ป และอาจ
ขยายไดอีก 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป รวมเปน 3 ป 

Second package ไทยผูกพันการเปดเสรีในอาเซียนไว 1 กิจกรรม คือ 
Tourism Convention Center over 2,000 parlicipants โดยมีเงื่อนไขการ
เป ด เส รี เช น เดี ย ว กั น First package of commitments Third package 
(Modified common sub-sector) ไทยไดผูกพันการเปดเสรีสาขาทองเที่ยวใน 
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กลไกความรวมมือดานทองเท่ียว การดําเนินงาน 
 อาเซียนไว 3 กิจกรรมคือ 

- Hotel lodging services (CPC 64110) 
- Meal serving services with full restaurant services (CPC 

64210)  
-Beverage serving services without entertainment (CPC 64310) 
โดยจํากัดการเขามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจเพื่อใหบริการขางตนไวที่ 49% 

และจํานวนผูถือหุนตางชาติไมจําเปนตองนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท และอนุญาตใหเฉพาะบุคคลธรรมดาในระดับผูจัดการ ผูบริหารและผู
เชี่ยวชาญใหเขามาทํางานไดโดยจํากัดเวลาไว 1 ป และอาจขยายไดอีก 2 ครั้งๆ 
ละไมเกิน 1 ป รวมเปน 3 ครั้ง 

 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเที่ยว1 
 

จริญญา  เจริญสุขใส2  
 
  วิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเท่ียว หมายถึง เหตุการณท่ีไมคาดคิดซึ่งสงผลตอ
ความเชื่อมั่นของนักทองเท่ียวตอการเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียว และเปนอุปสรรคตอการดําเนิน
งานตามปกติของธุรกิจทองเท่ียว 
  แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีเปาหมายในการ 
สงเสริมใหนักทองเท่ียวกลับมาเดินทางในแหลงทองเท่ียวเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยแบงออกเปน 
3 ระยะ คือ ระยะกอนเกิดวิกฤตการณ ระหวางเกิดวิกฤตการณ และหลังเกิดวิกฤตการณ  
 1. ระยะกอนเกิดวิกฤตการณ (Before a crisis) เปนการเตรียมการสําหรับเหตุการณท่ี
รายแรงท่ีสุด เน่ืองจากหนทางท่ีดีท่ีสุดในการลดผลกระทบท่ีเกิดจากวิกฤตการณใหนอยท่ีสุดคือ 
การเตรียมการท่ีดี 
การจัดเตรียมกลยุทธดานการสื่อสาร  

- เตรียมแผนการจัดการวิกฤตการณ เชน เตรียมความพรอมดานทรัพยากรภายในองคกร มี
การมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาเพื่อการตัดสินใจท่ีรวดเร็วระหวาง
ท่ีเกิดวิกฤตการณ ตลอดจนมีการจัดเตรียมรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอฉุก
เฉิน มีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและบริษัททองเท่ียว นอกจากน้ี ควรมีการซัก
ซอมและปรับปรุงแผนการดังกลาวใหทันสมัย 

- มีการมอบหมายหนาท่ีโฆษกซึ่งจะทําหนาท่ีเมื่อเกิดวิกฤตการณ  
- มีการจัดต้ังแผนกท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารและประสานงาน

กับสื่อมวลชน โดยมีพนักงานท่ีไดรับการฝกอบรมเปนอยางดีใน
การติดตอสือ่สารกับสื่อมวลชน 

- มีการสื่อสารเปนประจํากับสื่อมวลชน เชน การจัดเตรียมขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวใหมๆ นอกจากน้ี ควรใหความสําคัญ
กับความถูกตองและความโปรงใสในการเสนอขอมูลตอสื่อมวลชน 

- ใหความสําคัญตอสื่อมวลชนทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงขอมูลเบ้ืองตน
ของสื่อมวลชนในระดับนานาชาติ 

- มีการฝกอบรมโฆษกในประเด็นการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย เน่ืองจาก
ประเด็นเร่ืองการรักษาความปลอดภัยไมควรนํามาพูดในลักษณะของการโฆษณาประชา-สัมพันธ 

- การสรางเครือขายอีเมลและโทรสารเพื่อสงขาวเกี่ยวกับสินคาและบริการขององคกรแกพันธ
มิตรธุรกิจทองเท่ียว 

                                                        
1 สรุปความจากเอกสาร Crisis Guidelines for the Tourism Industry, WTO 
2 หัวหนางานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ กองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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- ใชหลักความซื่อสัตยและจริยธรรมในการสงเสริมการขายเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกลูกคาและ
พันธมิตรในธุรกิจการทองเท่ียว 

- จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อใชสําหรับการสื่อสารและการสงเสริมการขายในชวงเวลา
วิกฤต 

- จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินใน Website ขององคกร 
- สนับสนุนใหนักทองเท่ียวเรียนรูหลักการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยดานตางๆ 

การซักซอมระบบรักษาความปลอดภัย 
- รักษาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานรัฐบาลท่ีดูแลดานความปลอดภัย 
- มีสวนรวมในการกําหนดข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย 
- จัดต้ังหนวยงานดานการรักษาความปลอดภัยของนักทองเท่ียวในระดับชาติ 
- จัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยแกผูใหบริการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
- จัดต้ังตํารวจทองเท่ียวและ Call Center สําหรับเหตุฉุกเฉิน 

การเตรียมความพรอมดานการหาขอมูล 
- ติดตอกับพันธมิตรดานธุรกิจทองเท่ียวท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
- ตรวจตราความสามารถของโรงพยาบาลถึงความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวในชวง

เวลาวิกฤต 
- ตรวจตราขาวอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับนักทองเท่ียว 

 2. ระหวางเกิดวิกฤตการณ (During a crisis) ใหความสําคัญกับการลดขนาดวิกฤตการณให
เกิดผลกระทบนอยท่ีสุด 
 2.1 การส่ือสารจากเหตุการณจริง 

- ใหความสําคัญกับความถูกตองและความโปรงใสในการนําเสนอสถานการณ 
- จัดต้ังศูนยกลางผูสื่อขาวและสื่อมวลชนโดยจัดเตรียมอุปกรณและขอมูลท่ีจําเปน 
- จัดเตรียมขอมูลแกสื่อมวลชนดวยความรวดเร็ว ขอมูลท่ีจัดเตรียมแกสื่อมวลชนตองรวมถึง

ความชวยเหลือท่ีองคกรจัดเตรียมใหแกผูประสบภัย 
- หลีกเลี่ยงการคาดเดาถึงสาเหตุของวิกฤตการณ 
- ใชแผนท่ีและขอมูลทางสถิติในการแสดงใหเห็นวาวิกฤตการณครอบคลุมพื้นท่ีมากนอยเพียงใด 
- ติดตอกับสื่อมวลชนท่ีเสนอขอมูลท่ีผิดพลาดทันที 
- ใชสื่อมวลชนในการเสนอขอมูลในแงบวกของสินคาและบริการ 
- จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณใน Website ขององคกร 
- สรางเครือขายในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณ เชน ตํารวจ สายการบิน สมาคม

โรงแรม และ องคการทองเท่ียวโลก (World Tourism Organization : WTO) เปนตน 
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 2.2 การตัดสินใจเก่ียวกับการสงเสริมการขาย 
- สื่อสารโดยตรงกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีสําคัญโดยการใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิกฤตการณท่ี

เกิดข้ึน ความชวยเหลือตอผูประสบภัย มาตรการดานความปลอดภัยท่ีใชในการยุติและปอง
กันวิกฤตการณ  

- ขอความท่ีปรากฏในการสงเสริมการขายและการโฆษณาควรกลาวถึงสถานการณปจจุบัน
และความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว 

- จัดงานสงเสริมการขายในระดับนานาชาติเพื่อเปนการแสดงใหธุรกิจทองเท่ียวในประเทศ
อื่นๆ ทราบวาสินคาและบริการมีความมั่นคงปลอดภัย 

- หาชองทางในการเพิ่มงบประมาณดานการสงเสริมการขายภายใตความชวยเหลือของรัฐ
บาล 

- ใหความชวยเหลือดานการเงินหรือใชมาตรการดานการเงินการคลังเพื่อชวยเหลือธุรกิจทอง
เท่ียว 

 2.3 การรับรองความปลอดภัย 
- ต้ังหมายเลขโทรศัพท “Hotline” เพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียวและ

ครอบครัวระหวางเกิดวิกฤตการณ 
- ตรวจตรามาตรการท่ีใชเพื่อสรางความปลอดภัยแกนักทอง

เท่ียวในชวงวิกฤตการณ 
- ประสานงานดานความปลอดภัยในพื้นท่ีท่ีเกิดวิกฤติการณเพื่อ

ใหสื่อมวลชนสามารถรายงานขาวจากพื้นท่ีได 
- มีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพภายในองคกรเพื่อใหพนักงานภาย

ในองคกรมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิกฤตการณ 
 2.4 เทคนิคในการรวบรวมขอมูลที่รวดเร็ว 

- รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียวในชวงระหวางวิกฤตการณ และสงขอมูลตอให
แผนกสงเสริมการขาย 

- ตรวจตรารายงานขาวเกี่ยวกับวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนและสงขอมูลตอใหแผนกสงเสริมการ
ขายและแผนกสื่อสาร 

 3. หลังเกิดวิกฤติการณ (Following a crisis) ภายหลังวิกฤตการณ สื่อมวลชนจะเสนอขาว/ 
เหตุการณใหมๆอยูตลอดเวลา แตเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจะอยูในความทรงจําของนักทองเท่ียวตอไปอีก
เปนเวลานาน จึงจําเปนตองฟนฟูความเชื่อมั่นของนักทองเท่ียวดวยการสงเสริมการขายและการสื่อสาร
ท่ีดี 
 3.1 การส่ือสารเพ่ือสรางภาพลักษณที่ด ี

- มีการสื่อสารในเชิงรุกเกี่ยวกับการสงเสริมการขายเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวใหอยูในระดับ
ปกติกอนเกิดวิกฤต 

- เสนอขาวในเชิงบวก  
- เพิ่มจํานวนการจัด Fam trips สําหรับสื่อมวลชน 
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- จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับแผนการฟนฟูการทองเท่ียวเมื่อสื่อมวลชนเสนอขาวเกี่ยวกับวิกฤต
การณเน่ืองในโอกาสวันครบรอบการเกิดเหตุการณ 

- ดําเนินการดานกฎหมายกับสื่อมวลชนท่ีเสนอขาวผิดพลาดและไมยอมรับความผิดพลาดน้ัน 
- เผยแพรขอมูลท่ีทันสมัยและครบถวนผานทาง Website ขององคกร 
- เขารวมโครงการดานการสื่อสารเพื่อการทองเท่ียวในระดับโลก  

 3.2 ความยืดหยุนในการสงเสริมการขาย 
- เสนอสินคาทางการทองเท่ียวแกกลุมตลาด

เฉพาะ 
- ปรับกลุมเปาหมายนักทองเท่ียวเปนนักทองเท่ียว

ท่ีเคยเดินทางทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวน้ันๆ 
และนักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษ เน่ืองจาก
นักทองเท่ียวท่ีเคยมีประสบการณและนักทอง
เท่ียวท่ีเคยเดินทางมาแลวจะไมกลัวการเดินทาง
ทองเท่ียวในสถานท่ีท่ีเกิดวิกฤตการณ สวนนักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษจะเดินทาง
ทองเท่ียวในสถานท่ีซึ่งตนสามารถทํากิจกรรมทางการทองเท่ียวได 

- เสนอสินคาและบริการทางการทองเท่ียวราคาพิเศษโดยเสนอสินคาท่ีมีลักษณะ Value-added  
- มีการเตรียมการสงเสริมการขายในตลาดท่ีมีแนวโนมวาจะทําใหอัตราการเจริญเติบโตของ

ตลาดกลับมาอยูในระดับเดิม ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนนักทองเท่ียวในประเทศใกลเคียงซึ่งมีความ
คุนเคยกับสถานท่ีทองเท่ียวอยูแลว 

- สงเสริมการทองเท่ียวในตลาดภายในประเทศเพื่อทดแทนตลาดนักทองเท่ียวจากตางประเทศ 
- เพิ่มจํานวนในการจัด Fam Trips สําหรับบริษัทนําเท่ียวรายใหญรวมถึงการจัดกิจกรรมทาง

การทองเท่ียวและการประชุมเพื่อสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจถึงสถานการณในปจจุบันและ
มาตรการท่ีใชเพื่อทําใหแหลงทองเท่ียวกลับคืนสูสภาพปกติ 

- ติดตอและทําความเขาใจกับรัฐบาลของประเทศท่ีมีการประกาศเตือนนักทองเท่ียวในการเดิน
ทาง (Travel Advisories) ท้ังน้ีควรมีการจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึน พื้นท่ีท่ี
ไดรับผลกระทบ รวมท้ังมาตรการท่ีใชเพื่อสรางความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว นอกจากน้ี
ควรเชิญตัวแทนจากรัฐบาลน้ันๆ เย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวจริงเพื่อจะไดสังเกตการณดวย
ตัวเอง 

- เพิ่มระดับความรวมมือกันในหนวยงานดานการทองเท่ียวภายในประเทศ รวมถึงความรวม
มือในการจัดโครงการสงเสริมการตลาดท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

 3.3 มาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในอนาคต 
- ประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยท่ีใชในวิกฤตการณ ท่ีผานมาวามีข้ัน

ตอนยุงยากเกินไปจนทําใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดีตอสถานท่ีทองเท่ียวหรือไม 
- รวบรวมความคิดเห็นจากนักทองเท่ียวเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการท่ีใชระหวางเกิด

วิกฤตการณ ตลอดจนขอรองเรียนตางๆ  
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 3.4 การศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
- สํารวจความคิดเห็นของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวภายหลังจากเกิด

วิกฤตการณเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนการสงเสริมการตลาดตอไป 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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วิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน ไปทําไม ? 
 

ดร. ละเอียด ศิลานอย1 

 
 

 

 พวกเราคงจะเคยพบเคยเห็นบอย ๆ วามีการพูดถึงเร่ืองของ “จุดแข็ง - จุดออน” อะไร
ทํานองน้ีบอย ๆ เมื่อจะมีการวิเคราะหเร่ืองอะไรเร่ืองหน่ึงข้ึนมา 
 แตนาประหลาดท่ีเมื่อถามวา วิเคราะห เพ่ืออะไร ? ก็มักตอบเพียงวา วิเคราะหเพื่อใหทราบ
วาตัวเองมีจุดออน - จุดแข็งอยางไรน่ันไง..... เพียงเทาน้ันจริง ๆ 
 ตกลงเราวิเคราะหเพียงเพื่อท่ีจะ “รูไวใชวา” เทาน้ันเองนะหรือ ?.......... 
 แลว, อะไรบางท่ีตองใชการวิเคราะหหรือควรนําเอาการวิเคราะหใชกับอะไรบาง ? 

ท่ีจริงเร่ืองการวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน  เปนเร่ืองของการวิเคราะหเพื่อใหไดผลลัพธท่ีจะ
นําไปสูอะไรบางอยาง  
 นําไปสูอะไร ? 
 นําไปสู “การกําหนดกลยุทธ หรือยุทธศาสตรยุทธวิธี(Strategy)” น่ันไง–พอจะนึกออกไหม ?  
 แลว, กําหนดกลยุทธของอะไร หรือ กําหนดกลยุทธใหแกอะไร ? 
 ก็, กําหนดกลยุทธขององคกรตาง ๆ น่ันเอง  - ไมวาจะเปนองคกรหรือ หางรานท่ีเล็กหรือ
ใหญ และไมวาจะเปนองคกรหรือหางรานของรัฐหรือของเอกชน ก็ตาม 
 สรุปวา องคกร จะตองมีกลยุทธ และกอนจะกําหนดกลยุทธก็ตองมีการวิเคราะหจุดแข็ง - 
จุดออนขององคกรกอน น่ันเอง........หรือสรุปอีกทีก็คือ องคกรตางๆ ควรจะมีการวิเคราะหจุดแข็ง - 
จุดออน ของตนเอง เพื่อจะไดสามารถกําหนดกลยุทธ (Strategy – Formulation)ไดอยางถูกตองน่ันเอง 
 ท่ีจริงพูดเพียงแคน้ีก็ยังไมถูกท้ังหมด เพราะในกระบวนการกําหนดกลยุทธน้ัน การวิเคราะห 
จุดแข็ง – จุดออน เปนเพียงสวนหน่ึงหรือสวนเดียวเทาน้ัน   

                                                        
1 ท่ีปรึกษาระดับ ๙  , นายทะเบียนสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก กรุงเทพมหานครและหัวหนา
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก กรุงเทพมหานคร, การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือในการวางแผนหรือวางกลยุทธตางๆ น้ัน องคกรจะตองรูจุดแข็ง – จุด
ออนของตนกอน จึงจะสามารถวางกลยุทธไดอยางถูกตอง  แตการรูเพียงจุดแข็ง – จุดออน เทาน้ัน
ก็ยังไมเพียงพอ จะตองรูถึงโอกาส และสิ่งกีดขวางอีกดวย 

กลาวกันวากลยุทธขององคกรก็คือการจับคูระหวางทรัพยากรภายในองคกรตลอดจน
ทักษะตางๆ ภายในองคกร ... กับ โอกาสพรอมทั้งความเส่ียงตางๆ ทางภายนอกองคกร
น่ันเอง และตารางวิเคราะหท่ีเราเรียกวา ตารางโทว หรือ TOWS Matrix ก็เหมาะท่ีจะนํามาใชเปนตัว
ประกบคูท่ีดีมากวิธีหน่ึง อันจะทําใหไดกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพดวย 

ซึ่ง TOWS  ก็ยอมาจาก Threats – Opprotunities – Weaknesses – Strengths  ในภาษาไทยก็
หมายถึง สิ่งกีดขวาง – โอกาส – จุดออน – จุดแข็ง  TOWS Matrix ก็คือตารางโทว ซึ่งแสดงถึง  

T ไดแก สิ่งกีดขวาง ณ ภายนอกท่ีทําใหองคกรของเราไมสามารถบรรลุเปาหมายได  
O ไดแก โอกาส ณ ภายนอกท่ีชวยเกื้อหนุนใหองคกรของเราบรรลุสูเปาหมายได  
W ไดแก จุดออนหรือจุดดอยภายในองคกรท่ีถวงหรือเหน่ียวร้ังไวมิใหองคกรของเราบรรลุสู 

เปาหมาย 
S ไดแก จุดแข็งหรือจุดเดนภายในองคกรท่ีเปนตัวผลักดันใหองคกรของเราบรรลุสูเปาหมาย

ได 
 

S  จุดแข็ง (ภายใน)   W จุดออน (ภายใน)   
O  โอกาส (ภายนอก)    T  สิ่งกีดขวาง (ภายนอก)   

 
และยังมีการผสมผสานกันขององคประกอบภายในและภายนอกเหลาน้ีดวย ซึ่งก็ทําใหเกิดกล

ยุทธตาง ๆ ท่ีเหมาะสมข้ึนมา ซึ่งก็คือ   
1. กลยุทธ SO หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส ไดแก กลยุทธท่ีองคกรจะใชความเขมแข็ง 

ภายในฉวยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกท่ีเปดโอกาสให ซึ่งทุกองคกรตางก็อยากไดความเขมแข็ง 
ภายในเพื่อใหสามารถฉวยประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและสิ่งแวดลอม ณ ภายนอกได
ดวยกันท้ังสิ้น และหลายองคกรใชกลยุทธ WO,ST, WT ก็เพื่อจะกลับเขาสูสถานการณท่ีจะสามารถใช
กลยุทธ SO ไดอีกน่ันเอง หมายความวา เมื่อองคกรมีความออนแอภายในก็จะพยายามปรับปรุงให
ภายในเขมแข็งข้ึนและเมื่อองคกรประสบกับสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุง
เขาหาโอกาสท่ีเปนคุณตอองคกรใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

2. กลยุทธ WO หรือกลยุทธจุดออนกับโอกาส ไดแกกลยุทธท่ีองคกรจะปรับปรุงแกไข 
ความออนแอภายในโดยอาศัยหรือฉวยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกท่ีเปดโอกาสให เพราะบาง
คร้ังสิ่งแวดลอม ณ ภายนอกดีมากแตทวาองคกรมีปญหาภายในเองก็เปนท่ีนาเสียดายท่ีไมอาจไดรับ
ประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกท่ีเปดกวางใหในขณะน้ันได   

3. กลยุทธ ST หรือกลยุทธ จุดแข็งกับส่ิงกีดขวาง ไดแกกลยุทธท่ีใชความเขมแข็ง ภาย
ในขององคกร หลีกเลี่ยงหรือลดทอนอิทธิพลของสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอกน่ันเอง 

4. กลยุทธ WT หรือกลยุทธจุดออนกับส่ิงกีดขวาง ไดแกกลยุทธท่ีปกปองตัวเองอยางท่ี
สุด คือพยายามลดความออนแอภายในใหไดและพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีกีด
ขวางคุกคามใหไดมากท่ีสุด องคกรใดหากเผชิญกับสิ่งกีดขวางภายนอกมากมายและภายในก็ออนแอ
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องคกรน้ันก็จะตกอยูในสถานการณท่ีนาเปนหวงอยางย่ิง อาจทําไดเพียงการตอเพื่อใหอยูรอดได 
หรือไมก็ควบรวมกิจการหรือไมก็ตองยอมลมละลาย ฯลฯ 

 

ตารางโทว (TOWS Matrix)วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง 
 .                                           
ปจจัยภายใน 
                   . 
                          . 
ปจจัยภายนอก          . 
                                            

S จุดแข็ง (ภายใน) 
1…………….. 
2…………….. 
3…………….. 
4…………….. 
5……………….. 

W จุดออน (ภายใน) 
1………………. 
2……………… 
3……………… 
4………………. 
5……………….. 

O โอกาส ณ ภายนอก 
 
 
 
1……………….. 
2………………. 
3……………….. 
4………………. 
5……………….. 

กลยุทธ SO จุดแข็ง(ภายใน)
กับโอกาส ณ  ภายนอก(ใช
ความเขมแข็งภายในแสวง
ประโยชน จากโอกาส  ภาย
นอก) 
1……………… 
2………………. 
3….……………. 
4……………… 
5……………….. 

กลยุทธ WO จุดออน(ภาย
ใน)กับโอกาส ภายนอก(ขจัด
ความออนแอภายในโดยฉวย
ประโยชน จาก โอกาสภาย
นอก) 
1……………….. 
2………………. 
3……………….. 
4……………….. 
5……………….. 

T ส่ิงกีดขวาง ณ ภายนอก 
 
 
 
1………………. 
2……………… 
3……………….. 
4………………. 
5……………….. 

กลยุทธ  ST จุดแข็ง(ภายใน) 
กับสิ่งกีดขวาง ภายนอก(ใช
ความ เข็มแข็งภายในหลีก
เลี่ยงสิ่ งกีดขวางทางภาย
นอก) 
1……………….. 
2……………….. 
3……………….. 
4……………….. 
5……………….. 

กลยุทธ WT จุดออน(ภายใน)
กับสิ่งกีดขวาง ภายนอก(ลด
ความออนแอภายในและหลีก
เลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก) 
1………………. 
2……………….. 
3……………….. 
4……………….. 
5……………….. 

 

วิธีทํา 
จากตารางโทว หรือ TOWS Matrix เราจะเห็นชองปจจัยหลัก 4 ชอง คือ  จุดแข็ง  จุดออน  

โอกาส  และสิ่งกีดขวาง   สวนชองกลยุทธก็จะมี 4 ชอง เชนกัน โดยเอาปจจัยหลักท้ัง4 มาผสานเขา
ดวยกันไดแก จุดแข็งกับโอกาส  จุดออนกับโอกาส  จุดแข็งกับสิ่งกีดขวาง และ จุดออนกับสิ่งกดีขวาง  
โดยมีข้ันตอนในการทํางาน 8 ข้ันตอนคือ 

1) เขียนโอกาสท่ีสําคัญๆ ภายนอกองคกร ลงไปในชองโอกาส ภายนอก เปนขอ ๆ 
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2) เขียนสิ่งกีดขวางท่ีสําคัญๆ ภายนอกองคกรลงไปในชองสิ่งกีดขวางภายนอกเปนขอ ๆ 
3) เขียนจุดแข็งหรือจุดเดนท่ีสําคัญๆ ภายในองคกรลงไปในชองจุดแข็ง(ภายใน)เปนขอ ๆ  
4) เขียนจุดออนหรือจุดดอยท่ีสําคัญๆ ภายในองคกรลงไปในชองจุดออน(ภายใน)เปนขอ ๆ 
5) จับคูความเขมแข็งในภายในกับโอกาสท่ีดีงามภายนอกเมื่อผสานกันเขาจะไดผลลัพธเปน

กลยุทธจุดแข็ง(ภายใน)กับโอกาสภายนอก ใหเขียนผลลัพธท่ีไดลงไปในชองจุดแข็ง(ภาย
ใน)กับโอกาส ณ ภายนอก 

6) จับคูความออนแอในภายในกับโอกาสท่ีดีงามภายนอกเมื่อผสานกันเขาจะไดผลลัพธเปน
กลยุทธจุดออน(ภายใน)กับโอกาสภายนอก ใหเขียนผลลัพธท่ีไดลงไปในชองจุดออนกับ
โอกาสภายนอก 

7) จับคูจุดแข็งภายในกับสิ่งกีดขวางภายนอกเมื่อผสานกันเขาจะไดผลลัพธเปนกลยุทธจุด
แข็ง(ภายใน)กับสิ่งกีดขวางภายนอก ใหเขียนผลลัพธท่ีไดลงไปในชองจุดแข็ง (ภายใน) 
กับสิ่งกีดขวางภายนอก 

8) จับคูจุดออนภายในกับสิ่งกีดขวาง ภายนอก เมื่อผสานกันเขาจะไดผลลัพธเปนกลยุทธจุด
ออน (ภายใน)กับสิ่งกีดขวางภายนอกใหเขียนผลลัพธท่ีไดลงไปในชองจุดออน (ภายใน) 
กับสิ่งกีดขวาง ภายนอก 

 
ตัวอยางตารางโทว (TOWS Matrix)ที่จะนํามาเสนอใหพิจารณาน้ีเปนตัวอยางของ
บริษัทอาหารแหงหน่ึง 
 
 .                                           
           .      ปจจัยภายใน 
                   . 
                          . 
ปจจัยภายนอก          . 
                                            
. 

S จุดแข็ง (ภายใน) 
1. Current Ratio เพิ่มขึ้น 2.52 
2. Profit margin เพิ่มขึ้น 6.94 
3. ขวัญกําลังใจของพนักงานสูง 
 
4. มีระบบ IT ใหม 
5. Market share เพิ่มขึ้นรอยละ 24 

W จุดออน (ภายใน) 
1. คดีหลายคดียังไมจบ 
2. กําลังผลิตลดลง รอยละ 74 
3. ขาดระบบการบริห าร เชิง ยุทธ
ศาสตร 
4. คาใชจาย R&D เพิ่มขึ้นรอยละ 31 
5. รางวัลจูงใจ Dealer ไมมีประสิทธิ
ภาพ 

O โอกาส ณ ภายนอก 
 
 
 
1. มีการรวมตลาดภายนอก 
 
 
2. ผูคนเลือกอาหารเพราะหวงสุข
ภาพมากขึ้น 
3. ตลาดพัฒนาเปน Free market 
แลว 
4. ความตองการอาหารเหลว
และซุปเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 

กลยุทธ  SO จุดแข็ ง(ภายใน )กั บ
โอกาส  ณ  ภายนอก(ใชความเขม
แข็ งภาย ในแสวงประโยชน จาก
โอกาส ณ ภายนอก) 
1. คองมีบริษัทอาหารในภูมิภาคน้ี 
(S1, S5, O1) 
 
2. สร าง โรงงาน ไว ท่ี ในประเทศ
ตลาดของเรา (S2, S5, O5) 
3. พัฒนาซุป/อาหารเหลวเพื่อสุข
ภาพชนิดใหมขึ้นมา (S3, O2) 
4. ทํา Joint venture เพื่อจัดจําหนาย
ซุป/อาหารเหลวไปให ท่ัวภูมิภาค 
(S1, S5, O3) 

กล ยุทธ  WO จุ ดอ อน (ภาย ใน )กั บ
โอกาส ณ ภายนอก(ขจัดความออนแอ
ภายในโดยฉวยประโยชนจากโอกาส ณ 
ภายนอก) 
1. ทํา Joint venture เพื่ อจัดจําหนาย
ซุป/อาหารเหลวในภูมิภาคใกลเคียง 
(W3, O1) 
2. พัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมขึ้นใน
ฟารม (W1, O2, O4) 
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 .                                           
           .      ปจจัยภายใน 
                   . 
                          . 
ปจจัยภายนอก          . 
                                            
. 

S จุดแข็ง (ภายใน) 
1. Current Ratio เพิ่มขึ้น 2.52 
2. Profit margin เพิ่มขึ้น 6.94 
3. ขวัญกําลังใจของพนักงานสูง 
 
4. มีระบบ IT ใหม 
5. Market share เพิ่มขึ้นรอยละ 24 

W จุดออน (ภายใน) 
1. คดีหลายคดียังไมจบ 
2. กําลังผลิตลดลง รอยละ 74 
3. ขาดระบบการบริห าร เชิง ยุทธ
ศาสตร 
4. คาใชจาย R&D เพิ่มขึ้นรอยละ 31 
5. รางวัลจูงใจ Dealer ไมมีประสิทธิ
ภาพ 

5. มีการทําสัญญา Free Trade 
Agreement กับตลาดของเรา 

(S1, S5, O3) 

T สิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก 
 
 
 
1. รายไดจากอาหารเพิ่มขึ้นรอย
ละ 1 ตอปเทาน้ัน 
 
2. สินคาของคูแขงมีรายการ TV
ครองตลาดอยูรอยละ 27.4 
3. เศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีไมมั่นคง 
4. กระปองบรรจุจะเปนขยะท่ีไม
ยอยสลาย 
5. คาเงินตกตํ่าลง. 

กลยุทธ  ST จุดแข็ง(ภายใน) กับสิ่ง
กีดขวาง ณ ภายนอก(ใชความเข็ม
แข็งในภายในหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
ทางภายนอก) 
1. พัฒนารายการ TV ใหมขึ้นมา
แขงขัน (S1, S5, T2) 
 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑใสซุป/อาหาร
เหลวใหมใหเปนขยะท่ียอยสลายได 
(S1, T4) 

กลยุทธ WT จุดออน(ภายใน)กับสิ่งกีด
ขวาง ณ  ภายนอก(ลดความออนแอ
ภายในและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทาง
ภายนอก) 
1. ปดสถานประกอบการท่ีไมสรางผล
กําไรในอีกภูมิภาคหน่ึงเสีย (W3, T3, 
S5) 
2. กระจายการลงทุนไปผลิตอาหารท่ี
มิใชซุป/อาหารเหลวดวย (W5, T1) 

 
 เปาหมายของการนําปจจัยตาง ๆ มาเทียบหรือมาประกบกันนี้ก็เพ่ือใหไดแนวคิดใน
การกําหนดกลยุทธ ยุทธศาสตรหรือยุทธวิธีที่เปนไปได (Alternative Strategies) เทานั้น ยังมิ
ใชกระบวนการคัดเลือกวากลยุทธใด ยุทธศาสตรหรือยุทธวิธีใดดีที่สุด และก็มิใชวากลยุทธ 
ทุกยุทธศาสตรหรือยุทธวิธีในตารางโทว (TOWS Matrix) นี้จะถูกนําเอาไปใชทั้งหมด ซึ่งแนว
ทางการกําหนดกลยุทธ ยุทธศาสตรหรือยุทธวิธีจะเปนอีกเร่ืองหนึ่งตางหาก 
 ตัวอยางเชน เมื่อองคกรมีทั้งทุนและทรัพยากรบุคคลและพรอมจะจัดจําหนายผลิต
ภัณฑหรือผลผลิตแลว (เปนจุดแข็งภายใน)  แตผูจดัจําหนายก็ไววางใจไมไดและคดิคาโสหุย
แพงมากหรือไมอาจจะสนองความตองการของบริษัทเราได (เปนสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก)  เชนน้ี
แลวก็คงตองใชกระบวนการ Forward Integration กําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรหรือยุทธวิธี ST 
ออกมาหรือเมื่อบริษัทมีกําลังการผลิตเหลือมาก ๆ  (เปนจุดออนภายใน) และอุตสาหกรรมหลักก็
กําลังประสบกับยอดขายและกําไรท่ีตกตํ่าลงในแตละป (สิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก) เชนน้ีแลวกระบวน
การ Concentric Diversification ก็นาจะชวยกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรหรือยุทธวิธีWTไดอยางมี
ประสิทธิภาพสรุปแลวการจะใชตารางโทว (TOWS Matrix) ไปพัฒนาตอน้ันตองกําหนดหมายใหชัด
หรือตองจําเพาะเจาะจงใหถูกตองลงไปวาอะไร เปนอยางไร เพื่ออะไร ฯลฯ  ท้ังยังตองนําเอา การ
เทียบ  “S1,O2” จากตารางโทว เขาไปรวมในการพิจารณากําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรหรือยุทธ
วิธีดวย เพราะการเทียบเหลาน้ีจะบงบอกใหเรารูไดวา Alternative Strategies ท่ีเราไดมาน้ันมีความเปน
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มาอยางมีเหตุและผลเพียงใดท่ีจริงการเทียบหรือการประกบคูปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี มีวิธีการหลาก
หลายมาก มิใชมีแตเพียง ตารางโทว (TOWS Matrix หรือ The Threats- Opportunities- Weaknesses-
Strengths ซึ่งเรามักเรียกกันโดยท่ัวไปวา สะว็อท  หรือ SWOT Analysis หรือการวิเคราะหจุดออนจุด
แข็ง) หากแตยังมี The Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix ท่ีทําเปรียบเทียบเปน
กราฟ และมี The Boston Consulting Group (BCG) Matrix ซึ่งเรารูจักในรูปของตาราง Stars, Cash 
cows, Dogs, Question marks และยังมี The Internal – External (IE) Matrix etc. เปนตน แตเน่ืองจาก
พวกเราชอบการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง (....แลวก็ชอบแชแข็งไวเฉย ๆ เชนน้ัน) ก็เลยขออนุญาตนํา
เสนอแตเร่ือง TOWS Matrix และการประยุกตใชเปนตัวอยาง สวนการวิเคราะหแบบอื่นก็เหมาะสมกับ
กรณีอื่น ๆ เปนกรณี ๆ ไป และจะตองนําไปสูกระบวนการตัดสินใจอีกทอดหน่ึงวาจะตัดสินใจใชกล
ยุทธยุทธศาสตรหรือยุทธวิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุดตอไปจึงขอยุติเร่ืองของตารางโทว(TOWS 
Matrix)ไวแตเพียงเทาน้ี   
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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แผนการตลาดการทองเที่ยวป แผนการตลาดการทองเที่ยวป 22554488  
  

กองวางแผน1 
 

วิสัยทัศนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 
 

 

 

 มุงพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ใหกาวสูมาตรฐานท่ีมีคุณภาพ (Quality)  
และเปนการทองเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainability)ท่ีสามารถแขงขันไดในตลาดโลก(Competitiveness)  
อันจะนําไปสูการเปน Tourism Capital of Asia 
 
ภาพลักษณประเทศไทย 
 

 
ทิศทางการดําเนินงาน 
 
 

 - มุงนักทองเท่ียวคุณภาพ (Quality) 
 - โดยนําเสนอสินคาทองเท่ียวท่ีมคีุณคา และคุมคา (Value) แกการมาเย่ียมเยือน  
    คุณคา = มีคุณภาพและสรางความประทับใจ คุมคา = มีมูลคาเพิ่ม 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเพิ่มรายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศ โดย... 
      - มุงเนนการเพิ่มคาใชจายเฉลี่ยและเพิ่มวันพักเฉลี่ยของนักทองเท่ียว 
      - รักษาอัตราการขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียวใหเปนไปตามแนวโนมการเติบโต 

                                                   
1 ฝายนโยบายและแผน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

Tourism Capital of Asia 

Quality – Sustainability – Competitiveness 

Happiness on Earth 

Quality & Value 
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  2. เพื่อกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศและการกระจายรายไดสูภูมิภาค  
โดยสงเสริมใหคนไทยเดินทางทองเท่ียวในประเทศเพิ่มมากข้ึน 
 
เปาหมายทางการตลาด 

 ตลาดตางประเทศ ตลาดในประเทศ 

จํานวนนักทองเที่ยว 13.38   ลานคน 76.25    ลานคน-คร้ัง 

รายได 450,000 ลานบาท 347,300  ลานบาท 

 
Theme Concept ในการโฆษณา 
�  ตลาดตางประเทศ 

 

    

 Concept  นําเสนอคุณลักษณะดานกายภาพ (Physical)  และคุณลักษณะดานอารมณ (Emotional)      
ของประเทศไทยท่ีสรางความสุขและความร่ืนรมยใหกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศ
ไทย 
 
�  ตลาดในประเทศ 

 

     

Concept  นําเสนอสินคาทองเท่ียวไทยท่ีมีความสวยงามและสินคาท่ีนาสนใจท่ีไมเคยเห็น ไมเคยสัมผัส 
เพื่อสรางกระแสและกระตุนใหคนไทยเกิดความรูสึกวาประเทศไทยมีความแปลกใหมนาคนหาอีกมาก
มาย จนอยากทองเท่ียวในเมืองไทยมากย่ิงข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึกใหเกิดความรักชาติและความ
ภาคภูมิใจ ในความเปนชาติไทย 
 
แนวทางการดําเนินงาน     
 แบงการดําเนินงานออกเปน 2 กลุมแผนงาน คือ ... 
 1. แผนงานตลาดตางประเทศ 
 2. แผนงานตลาดในประเทศ 
 

Happiness on Earth 

“ที่ไหนไมสุขใจเทาบานเรา” 
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กลุมเปาหมาย 
 

พ้ืนที่ตลาด (Market Area) กลุมตลาด (Market Segment) 

ภูมิภาคเอเชีย 
ตลาดหลัก           :  ญี่ปุน  เกาหลี  ฮองกง  จีน  ไตหวัน  
                            มาเลเซีย สิงคโปร 
ตลาดรอง           :  อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
ตลาด Emerging     :  เวียดนาม 

 
หลัก  :  High End, Wellness-spa, Golf, 
MICE, Family 
รอง   :  Honeymoon, Youth, Medical 
Tourism, Senior, Long Stay, Lady, 
Film Maker 

ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา 
ตลาดหลัก      :  UK เยอรมัน  ฝรั่งเศส สวีเดน 
ตลาดรอง      :  เนเธอรแลนด  อิตาลี สเปน 
                        สวิตเซอรแลนด เดนมารก  นอรเวย 
                       เบลเย่ียม ออสเตรีย  ยุโรปตะวันออก 
                      โปรตุเกส  กรีซ  ตุรกี  อิสราเอล   
                      แอฟริกาใต 
ตลาด Emerging  : รัสเซีย CIS & Baltic States 
                      ฟนแลนด  กลุมประเทศตะวันออก 
                      กลาง 

 
หลัก :  Leisure, Golf,  Wellness-spa,  
          MICE, Family, Diving, Lady,   
          Long Stay,  Senior 
รอง   :  Eco & Soft Adventure,  
           Medical Tourism, Youth 

ภูมิภาคอเมริกา 
ตลาดหลัก          :  สหรัฐอเมริกา 
ตลาดรอง           :  ละตินอเมริกา 
ตลาด Emerging    :  แคนาดา 

 
หลัก  :  High End, MICE, Senior,  
           Leisure, Honeymoon,  
           Wellness-spa, 
รอง   :  Eco & Soft Adventure, Golf,  
            Diving, Youth, Film Maker 

ภูมิภาคโอเชเนีย 
ตลาดหลัก              : ออสเตรเลีย 
ตลาด Emerging      : นิวซีแลนด 

 
หลัก  : High End, MICE, Family, 
         Honeymoon, Lady, Medical   

Tourism 
รอง   : Golf, Wellness-spa, Youth,   
          Senior, Long Stay, Eco & Soft  
          Adventure, Film Maker 

หมายเหตุ  :  ตลาด Emerging หมายถึง ตลาดขนาดเล็กท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดีและมีอัตราการขยาย
ตัวของนักทองเท่ียวคอนขางสูงอยางตอเน่ือง 

1. แผนงานตลาดตางประเทศ 
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 สินคาทางการทองเที่ยวสําหรับตลาดตางประเทศ 
1. กลุมสินคาหลักทางการทองเที่ยว  แบงออกเปน 4 Cluster ไดแก...   
 Cluster ที่ 1  : หาดทราย  ชายทะเล  :  พัทยา  ภูเก็ต  พังงา  กระบ่ี  สมุย  หัวหิน-ชะอํา 
 Cluster ที่ 2  : อุทยาน ธรรมชาติ ปาเขา  :  เชียงใหม  กาญจนบุรี  เพชรบุรี 
 Cluster ที่ 3  : ประวั ติศาสตร วัฒนธรรม   :  กรุงเทพฯ  เชียงใหม   เชียงราย  สุ โขทัย  
กาญจนบุรี  อยุธยา 
 Cluster ที่ 4  :  ความสนใจเฉพาะ :  Shopping, Food , MICE, Golf,  Wellness & Spa 
2. กลุมสินคาใหมทางการทองเที่ยวที่พรอมเสนอขาย  แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก...   
1)  เสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน : 
     -  เสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (ทางบก) 
     -  เสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (ทางอากาศ) 
     -  เสนทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ IMT-GT 
2)  เสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงภายในประเทศ (Thematic Route) :  

- เสนทางมรดกโลก  
- เสนทางวัฒนธรรมขอม   
- เสนทาง OTOP 

3)  New Destination  : 
     -  หาดทรายชาย
ทะเล 
     
     -  อุทยาน ปาเขา 
 
     -  ประวัติศาสตร  
        วัฒนธรรม 

 
   :   หมูเกาะชาง จ.ตราด/ทะเลตรัง จ.ตรัง/ เขาหลัก จ.พังงา/ เกาะ

ลันตา จ.กระบ่ี 
   :   อุทยานแหงชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช, อุทยานแหงชาติ

เขาสก จ.สุราษฎรธานี, อุทยานแหงชาติทะเลบัน จ.สตูล 
   :   เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม,  วัดบริเวณขวงเมืองนาน 

4) Special Interest Product  :   
-  Wellness & Spa / Medical Tourism     -  Golf     
-  MICE                                          -  Eco-tourism & Soft Adventure    

     -  Cultural & Life Style                        -  Diving         
     -  Shopping                                     -  Wedding & Honeymoon             
     -  Agrotourism                                  -  การทองเท่ียวเชิงศาสนา    
     -  Man-made                                   -  การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา       
5)  กิจกรรมทางการทองเท่ียว :  
     -  World Events   
 
     -  กิจกรรมพิเศษระดับนานา
ชาติ 

: Bangkok Internation Film Festival, ต รุษ จีนไชน าทาวน
เยาวราช , Pattaya Music Festival, ประเพณี สงกรานต , 
Amazing Thailand Grand Sale, ประเพณีลอยกระทง, งาน
สงทายปเกา ตอนรับปใหม 
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 ชาติ 
      
     -  กิจกรรมระดับชาติ   

: 2005 International Trumpet Guild Conference, The 1st 
Asia Indoor Games 
: งานแขงขันแมนํ้าโขงไตรกีฬานานาชาติ คร้ังท่ี 8, Chiang 
Mai International Art & Culture Festival, Pattaya Queen’s 
Cup Marathon, งานแขงขันจักรยานเข่ือนภูมิพลเสือภูเขา
นานาชาติ คร้ังท่ี 4, งานสุดยอดเรือสยาม (แขงเรือยาว
ประเพณีและเรือนานาชาติ) 

 
กลยุทธการสงเสริมตลาดตางประเทศ 
กลยุทธที ่1   ดําเนินการตลาดเชิงรุกไปยังตลาดเปาหมาย    
 โดยเขารวมงานสงเสริมการขายการทองเท่ียวท่ีสําคัญในตางประเทศ เชน งาน World 

Travel Mart (WTM) ท่ีประเทศอังกฤษ, งาน International Tourismus Borse (ITB) เปนตน  
และรวมกับภาคเอกชนจัดงานสงเสริมการขายในรูปแบบ Road Show ไปยังตลาดตาง
ประเทศท่ีมีศักยภาพ 

กลยุทธที ่2   เจาะกลุมตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพท่ีมีการใชจายสูง ไดแก...  
- กลุม High End - กลุม MICE (Incentive – Corporate) 
- กลุม Golf  - กลุม Wellness & Spa   - กลุม Diving 
- กลุม Youth  - กลุม Senior      - กลุม Long Stay 
- กลุม Honeymooner    

กลยุทธที ่3   สงเสริมกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการใชจายของนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน และพักนานวันข้ึน 

กลยุทธที ่4   โฆษณาประชาสัมพันธ สรางการรับรูและภาพลักษณดานบวกของประเทศไทย 

กลยุทธที ่5   สงเสริมการทองเท่ียวในชวง Green Season 

กลยุทธที ่6   เพิ่มความถี่ในการเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยในตลาด Short Haul 

กลยุทธที ่7   สรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

กลยุทธที ่8   เสนอขาย Event, กิจกรรม, เทศกาลงานประเพณ ีใหเปนสินคาหลักทางการทองเท่ียว 

กลยุทธที ่9   สงเสริมใหประเทศไทยเปน Gateway สูภูมิภาคเอเชีย 
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วัตถุประสงค 

เพื่อกระตุนใหคนไทยมีคานิยม  มีทัศนคติท่ีดีตอการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ   มีการ
เดินทางทองเท่ียวในประเทศจํานวนมากข้ึน   เกิดการกระจายนักทองเท่ียว กระจายรายไดไปยังทุก
ภูมิภาคของประเทศอยางท่ัวถึง  ตลอดท้ังป  

 
กลุมเปาหมายตลาดในประเทศ  
 ครอบครัว  ผูสูงอายุ   เยาวชน   คนทํางาน    

MICE   ผูมีรายไดสูง   Expat   
 
สินคาทางการทองเที่ยวสําหรับตลาดในประเทศ  แบงออกไดเปน  3  กลุมหลัก  คือ 

1) กลุมสินคาทั่วไปทางการทองเที่ยว 
      เปนสินคาท่ีอยูในความสนใจท่ัวไปของตลาดในประเทศ ซึ่งประกอบดวย  6 กลุมหลัก คือ… 

1.1 กลุมเมืองชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน  
1.2 กลุมเสนทางเชื่อมโยงภายในประเทศ 
1.3 กลุมหาดทราย  ชายทะเล 
1.4 กลุมอุทยาน ปาเขา 
1.5 กลุมประวัติศาสตร  วัฒนธรรม 
1.6 กลุมสินคาความสนใจพิเศษ 

2)   กลุม สินคา  UNSEEN PRODUCT  2  (สัมผัสจริงเมืองไทย ) แบงออกเปน  4  
ประเภท 
       2.1)   UNSEEN WONDERS AND NATURE   
     (มุมมองใหมแหลงทองเท่ียวมหัศจรรย และธรรมชาติ) 
       2.2)   UNSEEN ADVENTURES (มุมมองใหมผจญภัย)  
       2.3)   UNSEEN SACRED ITEMS (มุมมองใหม สิ่งศักด์ิสิทธิ)์ 
       2.4)   UNSEEN WAY OF LIFE, TRADITIONS AND CULTURE  
                (มุมมองใหม วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม)   
 3)   กิจกรรมทางการทองเที่ยว (Event/Festival)   ประกอบดวย  World Event  7 กิจ
กรรม , กิจกรรมระดับชาติ  และกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีท่ัวประเทศ    
 
กลยุทธการสงเสริมตลาดในประเทศ 
กลยุทธท่ี 1  การสรางคานิยมใหคนไทยมีความภาคภูมิใจในการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ  
กลยุทธท่ี 2  เพิ่มความถี่ในการเดินทางทองเท่ียว 

2. แผนงานตลาดในประเทศ 
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 กลยุทธท่ี 3  การกระจายฤดูกาลการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 4  การขยายฐานตลาดการทองเท่ียวโดยการเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียวในกลุมเปาหมาย ท่ีมี

ศักยภาพ 
กลยุทธท่ี 5  การเพิ่มคาใชจายของนักทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 6  การเพิ่มจํานวนวันพักของนักทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 7  การกระจายพื้นท่ีทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 8  การสงเสริมการทองเท่ียวในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นท่ี 3 จังหวัด ชาย

แดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ 
กลยุทธท่ี 9  การสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมการทองเท่ียว 
 
เงื่อนไขสูความสําเร็จ 

1. ไดรับงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมกับชวงเวลาท่ีตองการ 
2. เพิ่มจํานวนบุคลากรการตลาดในตางประเทศในพื้นท่ีสําคัญ ไดแก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย 

เวียดนาม เนเธอรแลนด รัสเซีย แคนาดา ดูไบ แอฟริกาใต 
3. คุณภาพสินคา-บริการ ตองไดมาตรฐานมากข้ึนกวาเดิม รวมท้ังมีสินคาใหมท่ีสามารถ

เปนแมเหล็กดึงดูดใจนักทองเท่ียวไดอยางแทจริง 
4. ไมเกิดวิกฤติการณท่ีสงผลกระทบตอการเดินทางทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ   
5. หนวยงานภาครัฐ-เอกชน ท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ตองมีการดําเนินงานใน

ทิศทางท่ีสอดคลองกัน เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ   
 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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แอบมองแผนสงเสริมตลาดการทองเที่ยวสหรัฐอเมริกา 
 

ยลรวี สิทธิชัย1 
 

 ปน้ีเปนปท่ีสําคัญมากอีกปหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนปท่ีประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาคนปจจุบัน คือ ประธานาธิบดีจอรจดับเบิลยูบุช  ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีมา
ครบ 4 ป และในปลายป 2547 น้ีจะมีการเลือกต้ังคร้ังย่ิงใหญท่ีอเมริกันชนทุกคนและประชาชน
เกือบท่ัวโลกกําลังจับตามองการเลือกต้ังคร้ังน้ี นอกจากจะเปนเหตุการณดานการเมืองเหตุ
การณหน่ึงแลว ยังอาจถือไดวาเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการประชาสัมพันธประเทศสหรัฐ เพื่อดึงดูด
ความสนใจจากประชาคมโลกและปรับปรุงภาพลักษณของประเทศไดเปนอยางดีอีกดวย 

 หลังจากเหตุการณโศกนาฏกรรม 11 กันยายน 2544 เปนตนมาอุตสาหกรรมการทอง
เท่ียวของสหรัฐอเมริกาเผชิญกับการหดตัวอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงการทองเท่ียวระหวาง
ประเทศ 

 

ป 
นักทองเที่ยวขาเขา 
ของสหรัฐอเมริกา 

(ลานคน) 

สวนแบงตลาดนักทอง
เที่ยวขาเขาของสหรัฐ
อเมริกาในตลาดโลก 

( %) 

นักทองเที่ยวระหวาง 
ประเทศของโลก 

(ลานคน) 

2535 47.30 9.4 503.0 
2536 45.80 8.8 518.0 
2537 44.80 8.1 553.0 
2538 43.30 7.6 567.4 
2539 46.50 7.8 596.5 
2540 47.80 7.7 619.7 
2541 46.40 7.3 636.7 
2542 48.50 7.4 656.9 
2543 50.95 7.3 696.7 
2544 44.90 6.5 692.7 
2545 41.89 5.9 710.0 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Analysis of Impact of Decline in U.S. Market Share of Total World Arrivals, 
1992-2002. Travel Industry Associatio of Ameica. www.tia.org  

                                                
1 นักวิชาการทองเท่ียว กองวิชาการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

http://www.tia.org


 
หนา 2 

สงวนสิทธิ ์หามทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 

 จากสถิตินักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางเขาไปทองเท่ียวยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ในชวง 10 ป ท่ีผานมา คือ ระหวางป 2535-2545 จะเห็นวาในชวงป 2535-2543  จํานวน
นักทองเท่ียวขาเขาของสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงอยูในชวงระหวาง 43.30 ลานคน  ถึง 
50.95 ลานคน ในชวงประมาณ 3 ป กอนท่ีจะเกิดเหตุการณ 11 กันยายน แนวโนมการขยายตัว
ของจํานวนนักทองเท่ียวขาเขาสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีข้ึนเร่ือยๆ จาก 46.40 ลานคน ในป 2541 
เพิ่มเปน 48.50 ลานคนในป 2542 และเพิ่มสูงท่ีสุดในป 2543 มีจํานวน 5.095 ลานคน แตเปนท่ี
นาเสียดายท่ีในป 2544 เกิดเหตุการณ 11 กันยายน ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวขาเขาของสหรัฐ
อเมริกาลดลงเปนจํานวนประมาณ 6.05 ลานคนในป 2544 และลดลงตํ่าสุดในป 2545 เหลือ
จํานวนเพียง 41.89 ลานคน เปนจํานวนท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบ 10 ป 

 เมื่อพิจารณาจากอัตราสวนจํานวนนักทองเท่ียวขาเขาของสหรัฐอเมริกาตอจํานวนนัก
ทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวท่ัวโลกหรือท่ีเรียกวาสวนครองตลาดของสหรัฐอเมริกาในตลาด
โลกพอวามีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองจากท่ีเคยมีสวนครองตลาดสูงสุดถึง 9.4% ของตลาด
โลกกลับลดลงมาเหลือ 7.3% ในป 2543 และในป 2544 ท่ีเกิดเหตุการณ 11 กันยายน ลดลง
มาเหลือ 6.5% และลดลงมาอยูท่ีจุดตํ่าท่ีสุดในป 2545 คือ 5.9% เทาน้ัน จากแนวโนมขาลงของ
การทองเท่ียวของสหรัฐอเมริกาในชวง 10 ปท่ีผานมา TIA หรือ Travel Indurtry Association of 
America สมาคมอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงสหรัฐอเมริกาจึงไดรวมกับองคกรทอง
เท่ียวอีกกวา 2,000 แหงสราง brand “See America” ข้ึนมาโดยใชโลโกซึ่งเปนรูปตัว  

เปนสัญลักษณโดยยอเพื่อใชเปน brand สําหรับสงเสริมการตลาดสินคาและบริการดานการทอง
เท่ียวของสหรัฐอเมริกา โดยไดวางตําแหนงของสินคาและบริการดานการทองเท่ียวของสหรัฐ
อเมริกาภายใต brand น้ีใหเปน “แหลงทองเท่ียวชั้นเลิศของโลก” (The world’s premier tourism 
destination)  

 

 

 

 ในระยะเร่ิมแรก See America ถูกใชเปน brand เพื่อสงเสริมการขายในตลาดตางประเทศ
เทาน้ัน อาทิ ในประเทศสหราชอาณาจักรจะใชบนแผนโฆษณาท่ีแทรกในหนังสือพิมพ  ในตลาด
ญ่ีปุนจะใชกับการโฆษณาบนรถไฟ เปนตน  ในระยะตอมาเมื่อ brand น้ีเปนท่ีรูจักในตลาดตาง
ประเทศแลว TIA ไดรวมมือกับหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ อาทิ องคการไปรษณีย กระทรวง
คมนาคม ฯลฯ จัดทําโครงการสงเสริมตลาดในประเทศภายใต brand น้ี 
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 ในแตละป TIA ดําเนินโครงการสงเสริมตลาดทั้งภาย
ในและตางประเทศภายใต brand “See America” หลายโครง
การ อาทิ  

• การจัดทําเว็บไซด “SeeAmerica.org” ใหเปนเว็บทา (Portal 
site)  ท่ีเชื่อมตอไปยังเว็บไซดของโรงแรม  สายการบิน  แหลง
ทองเท่ียว  และองคกรทองเท่ียวอีกกวา 2000 แหง 

• “Greeting from America” ท่ี  TIA นําเสนอภายใต  brand 
“See America” เปนโครงการสงเสริมท้ังตลาดในและตางประเทศ
มี กิจกรรมในโครงการท่ีนาสนใจอาทิ 

 - การผลิตแสตมปชุด “Greeting from America” เปนรูปแหลงทองเท่ียวยอดนิยม
ของสหรัฐอเมริกาออกขายใหกับนักทองเท่ียวท้ังภายในและตางประเทศ โดยขายผานท่ีทําการ
ไปรษณีย Hertz Best Water และสํานักงานทองเท่ียวในทุกๆ รัฐท่ัวประเทศ 
 - จัดทําโปสเตอรโฆษณาขายแสตมปชุด “Greeting from America” พรอมสอดแทรกชื่อ
เว็บไซด See America.org ในเน้ือหาและสงไปติดไวตามท่ีทําการไปรษณีย สํานักงานทองเท่ียวรวม
ท้ัง  ตัวแทนทองเท่ียวของ HIS ซึ่งมีสาขาอยูในประเทศตางๆ ท่ัวโลก 

ผลจากการดําเนินโครงการดังกลาวทําให 

- ผู เย่ียมเยือนเว็บ ไซด  See America.org เพิ่ มมาก ข้ึนถึ ง 
142% หรือมีผู click เขาไปชมมากกวา 110,000 คน 

- มีการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับโครงการน้ันผานโทร
ทัศน 800 เร่ืองราว 

- แสตมปชุด “Greeting from America” ท่ีวางจําหนายใน
ท่ีทําการไปรษณียท่ัวประเทศขายหมด 

 ในป 2546 ที่ผานมา TIA เปดตัวโครงการอีกโครง
การหนึ่งภายใต  brand “See America” ช่ือโครงการ  “see 
America’s Byway” ใชโลโก 

 
 
 
 

 

 

ซึ่งเปนโครงการท่ีทํารวมกับกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาท่ีประกอบดวยกิจกรรมการสง
เสริมตลาดท้ังในและตางประเทศหลายกิจกรรม เพื่อนําเสนอแหลงทองเท่ียวของสหรัฐอเมริกา
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ภายใตแนวคิดหลักท่ีต้ังใจจะใหนักทองเท่ียวได “สัมผัสจิตและวิญญาณแหงอเมริกา” (The 
Heart and Soul of America) กิจกรรมท่ีนาสนใจ อาทิ 

- จัดทําและจําหนายแผนท่ีทองเท่ียวสหรัฐอเมริกา 
- แนะนําเสนทางทองเท่ียวท่ีนาสนใจผานเว็บไซดยอย(Microsite) See America.org/Byway   
- สง e-mail ท่ีมีรูปและเพลง “ Seeamerica.Now More Than Ever” ท่ีมีโลโก See America 

และเมื่อ click ท่ีโลโกจะเปดเขาสูหนาแนะนํารายการนําเท่ียว 
 
 
 
 
 
 

- จัดทําโปสเตอร See America By Ways 
- แผนโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ 

USA Today และ UK Sunday Times 
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-  จัดทําท่ีคั่นหนังสือแจกจํานวนมากกวา 3,000,000 เลม ฯลฯ 
ผลของโครงการ “See America’s Byways” ท่ีวัดไดอยางชัดเจน คือ  
จํานวนผูเย่ียมชมเว็บไซด SeeAmerica.org เพิ่มข้ึน 250% หรือเย่ียมชมเกือบ 
4,000,000 คนในเดือน พฤษภาคม ป 2546  

ในปนี้ภายใต brand “See America” TIA ไดนําเสนอ 
อีกโครงการที่นาสนใจคือ “See America’s National Parks”  

 

โครงการน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ 
• เพิ่มระดับการรับรูเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติในแนวลึกและแนวกวาง 
• กระตุนใหเกิดการทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติท่ียังไมเปนท่ีรูจักมากนัก 
• เพิ่มยอดขายบัตรเขาชมอุทยานแหงชาติและต้ังกองทุนไวเพื่อปองกันและอนุรักษ

อุทยานแหงชาติ 
• ใหหนวยงานตางๆ ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดมีสวนชวยสงเสริมการตลาดใหกับ

อุทยานแหงชาติในทองท่ีของตน 

กิจกรรมที่ดําเนินการภายใตโครงการ “See America’s National Parks” อาทิ 
- ขายบัตร “National Park Pass” 
- จัดทําเว็บไซดยอย (Micro website) ชื่อเดียวกับโครงการ คือ “See America National 

Park” นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติในสหรัฐอเมริกา 
- กิจกรรมตอบปญหาชิงรางวัลภายใตชื่อ “See America’s Treasure Hunt Game 

and Sweepstakes” วัตถุประสงคของกิจกรรมคือ 
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1. เพื่อสื่อถึงความหลากหลายของสินคาทางการทองเท่ียวของสหรัฐอเมริกาควบคู
ไปกับความสนุกสนานจากการเลนเกมส 
 2. เพื่อเพิ่มผูเขาเย่ียมชมเว็บไซด SeeAmerica.org และเชื่อมตอสูเว็บไซดอื่นๆ 

กิจกรรมของ “See America’s Treasure Hunt Game and Sweepstakes” อาทิ 
1. การเลนเกมส Treasure on-line Hunt การตอบปญหา

ในหัวขอตางๆ อาทิ อุทยานแหงชาติ กิจกรรมนันทนาการกลาง
แจงและกีฬา สวนสนุก สถานท่ีทางประวัติศาสตร ฯลฯ ซึ่งในแตละ
คําถามจะประกอบดวยคําตอบท่ีเปนไปได 4 คําตอบ และจะมีคํา
ตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวท่ีจะเชื่อมตอกับเว็บไซดท่ีผูเลนจะ
สามารถหาขอมูลตอไป 

2. เกมส On-line Sweepstakes : การตองปญหาเพื่อชิง
รางวัล ผู ท่ีจะมีสิทธิชิงรางวัลไดจะตองตอบปญหาไดถึง 3 ปญหาใน
เกมส Treasure Hunt ผูชนะจะไดรางวัลไปทองเท่ียวในแหลงทอง
เท่ียวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา 

3. Trade Show Treasure Hunt : จะจัดในงาน 
แสดงสินคาทางการทองเท่ียวระดับนานาชาติ  
(International trade Shows) 7 งาน ไดแก WTM,  
Expovacaciones, BIT, ITB, Pow Wow, JATA, ABAV โดย ให ผู ท่ี
รวมงานเปนผูเลนเกมสชิงรางวัล 

นอกจากโครงการ “See America’s National Parks” 
TIA ยังทํากิจกรรมที่นาสนใจอีกหลายอยางภายใต brand 
“See America” อาทิ 

- จัดทํา See America’s National Parks Poster ใชปดแสดงในอุทยานแหงชาติและตามแต
สมาชิกของ TIA จะรองขอ 

- จัดทําเปน Visual Email รวมกับ Travel Channel  
แลวเผยแพรไปตามสื่อตางๆ อาทิ  

• e-mail สงใหสมาชิก TIA ทุกคน 
• ใชกับเครือขายของโรงแรมแมริออทสงใหแขกท่ีอยูใน e-mail 
• ฉายบนรถไฟสาย Amtrak 
• United Airline ฉายบนเคร่ืองบิน ฯลฯ  

- ทําท่ีคั่นหนังสือ แจกระหวางการจัดสัปดาหอุทยานแหงชาติ (National Parks Week) 
และสัปดาหการทองเท่ียวแหงชาติ (National Tourism Week) 

- จัดทําปฏิทิน “See America 2004” 
   - ทําแผนพับแทรกในหนังสือพิมพ USA Today ฯลฯ 
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- จัดทํา See America’s National Parks Poster เผยแพรในงาน Trade Show และสงใหตัวแทน 

ทองเท่ียวในตลาด UK กวา 4,000 ราย 
 - จัด See America Weeks 2004 ในสหราชอาณาจักรญ่ีปุนและบราซิล 
 - ประชาสมัพันธทางหนังสือพิมพนิตยสาร อาทิ UK Sunday Times, Brasil Travel News 
ฯลฯ 

 ในป 2548 น้ี TIA ยังคงจะดําเนินโครงการสงเสริมตลาดหลักๆ ตอเน่ืองจากในป 2544 
ภาย ใต  brand “See America” อ าทิ See America’s National Parks, See America’s Byways แ ล ะ 
SeeAmerica.org โดยจะใชกิจกรรม See America Treasure Hunt Game and Sweep stakes เปนตัว
ดึงดูดความสนใจจะมีท้ังแบบเกมส Online และการเลนเกมสท่ีบูธ See America Pavilion ในงาน 
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Trade Show ท้ังในและตางประเทศ  โดยจะทําการเปดตัวในงาน WTM  และ ITB สําหรับตลาดตาง
ประเทศ และ ท่ีงาน Pow Wow สําหรับตลาดในประเทศ 

 ความพยายามสงเสริมตลาดของ TIA จะสามารถเอาชนะวกิฤตการณท่ีเกดิข้ึนและผลกัดัน
ใหแนวโนมดานการทองเท่ียวดีข้ึนไดหรือไม คงจะยังเปนท่ีคางคาใจใครหลายคนอยูในขณะน้ี 
“Wait and See” นาจะเปนวลี ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสถานการณดานการทองเท่ียวของ
อภิมหาอํานาจชาติน้ี 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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สถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดิน
ทางมาประเทศไทยในชวงครึง่ปแรกของป 2547 

(มกราคม-มิถุนายน) 
ภาพรวม 
 ในชวงคร่ึงปแรกของป 2547 มีนักทองเท่ียวชาวตาง
ประเทศเดินทางมาประเทศไทยท้ังสิ้น 5,511,252 คน หรือมี
อัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนสูงถึงรอยละ 28.22 แสดงใหเห็นวา
สถานการณการทองเท่ียวของไทยไดฟนตัวจากการทรุดตัว
ลงอยางหนักในป 2546 อันเปนผลจากวิกฤตการณการแพร
ระบาดของโรคทางเดินหายเฉียบพลันรุนแรง (SARS) นอกจากน้ีเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานการณในป 2545  ซึ่งเปนปท่ีมีแนวโนม
ปกติแลว พบวา สถานการณการทองเท่ียวของไทยโดยรวมมี
การฟนตัวกลับมาอยูในแนวโนมปกติในอตัราการเติบโตระดับปาน
กลาง คือรอยละ 3.48 โดยแทบทุกภูมิภาคไดฟนตัวกลับมาแลว 
ยกเวนภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา  

แมวาในชวงตนป 2547 จะมีการคาดการณสถานการณเศรษฐกิจโลกและประเทศ
มหาอํานาจวาจะมีการเติบโตดีข้ึนจากปท่ีผานมา ซึ่งจะสงผลใหสถานการณการทองเท่ียว
ของไทยขยับตัวดีข้ึนดวยน้ัน โดยมีการสงสัญญาณท่ีดีจากการขยายตัวของธุรกิจสายการ
บินตนทุนตํ่า  ภายในภูมิภาค และการเพิ่มเท่ียวบินของสายการบินประจําเขาประเทศไทยมาก
ข้ึน แตนับต้ังแตตนปเปนตนมา ประเทศไทยกลับประสบกับปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ปญหาการแพรระบาดของไขหวัดนก และปญหาการข้ึนราคานํ้ามันในชวง
ปลายไตรมาสท่ี 2  แมวาปญหาดังกลาวจะสงผลกระทบระยะสั้นในบางตลาด กอปรกับภาครัฐและเอก
ชนมีประสบการณมากข้ึนในการเตรียมรับมือกับวิกฤตการณตางๆ  แตวิกฤตดังกลาวก็เปนสวนหน่ึง
ท่ีลดความรอนแรงของสถานการณทองเท่ียว โดยรวม ทําใหสถานการณทองเท่ียวคร่ึงปในภาพ
รวมมีการเติบโตในระดับปานกลางเทาน้ัน และอาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีฉุดร้ังใหสถานการณทองเท่ียว
ของไทยไมสามารถบรรลุเปาหมายนักทองเท่ียวจํานวน 12  ลานคนตามท่ีต้ังไว 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ตลาดขนาดใหญท่ีมีการเติบโตอยางเขมแข็ง คือ  
มาเลเซีย ฮองกง เกาหลี สหราชอาณาจักร เยอรมันี อินเดีย และออสเตรเลีย นอกจากน้ียัง
พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเดินทางของตลาดท่ีสําคัญๆ ดังน้ี ตลาดมาเลเซียมีการ
ขยายตัวดีท้ังทางดานชายแดนภาคใตและการกระจายตัวเขาทางกรุงเทพฯ และเชียงใหมมาก
ข้ึน ซึ่งชี้ใหเห็นวา เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไมมีผลกระทบตอ
ตลาดน้ี สวนตลาดสวีเดนมีการเปลี่ยนแปลงแหลงทองเท่ียว จากการเดินทางเขาภูเก็ตซึ่งเปน
แหลงทองเท่ียวยอดนิยมโดยตรง ไดหันเหการเดินทางมากรุงเทพฯ มากข้ึน โดยสวนหน่ึง
เกิดจากความไมมั่นใจในสถานการณความไมสงบในภาคใตและปญหาแหลงทองเท่ียวในภูเกต็
ท่ีเสื่อมโทรมลง ในขณะท่ีตลาดออสเตรเลียไดฟนตัวกลับมาหลังจากท่ีซบเซามาต้ังแตป 
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2545 และตลาดรัสเซียมีการขยายตัวดีข้ึนในชวงนอกฤดูทองเท่ียว แสดงใหเห็นผลสําเร็จ
ของการทําตลาดน้ีอยางจริงจัง 
 สําหรับในชวงไตรมาสถัดไป คาดวาสถานการณการทองเท่ียวของไทยจะปรับตัวดี
ข้ึนจากปท่ีผานมาในระดับปานกลางเทาน้ัน เน่ืองจากมีการเพิ่มเท่ียวบินของสายการบิน
ประจําและสายการบินตนทุนตํ่าเขาไทยหลายสาย แตก็ยังคงมีปจจัยดานการข้ึนราคานํ้ามัน
โลก ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาการแพรระบาดของไขหวัด
นกท่ีกําลังเปนเร่ืองถกเถียงกันวาอาจมีการแพรระบาดระหวางคนสูคน เปนตัวฉุดร้ังการเติบ
โตโดยรวม ท้ังน้ีตลาดนักทองเท่ียวขนาดใหญท่ีประเทศไทยจะตองใหความสําคัญในการทํา
ตลาดเพิ่มมากข้ึน ไดแก ตลาดจีน ญ่ีปุน ไตหวัน ฝร่ังเศส และ สวีเดน เน่ืองจากในชวงคร่ึงปแรก
สถานการณตลาดยังตกอยูในภาวะซบเซาเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะปกติในป 2545  

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 สถานการณทองเท่ียวของตลาดเอเชียตะวัน
ออกในชวงคร่ึงปแรกมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรา
รอยละ 34.67 โดยประเทศไทยไดรับนักทองเท่ียวจาก
ภูมิภาคน้ีเปนจํานวนท้ังสิ้น 3,312,328 คน ท้ังน้ีใน
ชวงไตรมาสแรก ตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย
ในอัตรารอยละ 2.90 เน่ืองจากมีการเกิดวิกฤตไขหวัด
นก รวมท้ังการเกิดสถานการณความไมสงบในเขต 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดการชะลอตัวในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ในสวนของ
ไตรมาสท่ี 2 จํานวนนักทองเท่ียวจากเอเชียตะวันออกเพิ่มข้ึนรอยละ 96 เน่ืองจากในชวงดัง
กลาวของป 2546 มีการระบาดของโรค SARS อยางหนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทําให
นักทองเท่ียวลดลงเปนอยางมาก สงผลใหอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวในไตรมาส 2 ป 
2547 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 เพิ่มข้ึนสูงมาก โดยเฉพาะตลาดจีน เกาหลี ไตหวัน และ
สิงคโปร นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ 6 เดือนแรกของป 2547 กับชวงเวลา
เดียวกันของป 2545 ซึ่งเปนปท่ีไมมีวิกฤตการณรุนแรงท่ีกระทบตอการทองเท่ียว พบวา 
สถานการณทองเท่ียวในตลาดน้ียังมีการเติบโตคอนขางดี โดยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย
ดวยอัตรารอยละ 2.55 สวนหน่ึงเน่ืองมาจากการมีเท่ียวบินเพิ่มมากข้ึนและราคาท่ีถูกลง 
โดยเฉพาะจากสายการบินตนทุนตํ่า ทําใหนักทองเท่ียวมีทางเลือกมากย่ิงข้ึน ดังน้ันโดยสรุป
แลวจะเห็นวาสถานการณทองเท่ียวของตลาดเอเชียตะวันออกไดมีการฟนตัวแลวในชวงคร่ึง
ปแรกของป 2547 
 เมื่อพิจารณาตามรายตลาด โดยเปรียบเทียบกับชวง 6 เดือนแรกของป 25451 พบ
วา ตลาดหลักบางตลาด เชน มาเลเซีย  ฮองกง และเกาหลี ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนใน
อัตราท่ีสูงมาก แสดงใหเห็นวา เหตุการณความไมสงบในภาคใตไมมีผลกระทบตอตลาดมาเล

                                                        
1 การเปรียบเทียบสถานการณทองเท่ียวระหวางป 2547 และป 2545 เพื่อแสดงใหเห็นสถานการณการ
ทองเท่ียวท่ีแทจริง วาไดมีการฟนตัวหรือยังทรุดตัวอยูจากแนวโนมปกติ เน่ืองจากในป 2546 เปนปท่ีเกิด
วิกฤตการแพรระบาดของโรคซารส ซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวลดลงอยางรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร 
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เซีย โดยนักทองเท่ียวมาเลเซียยังคงมีการเดินทางเขาดานชายแดนภาคใตเพิ่มข้ึนจากปท่ีผาน
มา เน่ืองจากนักทองเท่ียวมาเลเซียสวนใหญเปนกลุมตลาดเดินทางซ้ํา จึงมีความรูความเขา
ใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของแหลงทองเท่ียวของไทยเปนอยางดีและมีประสบการณใน
การทองเท่ียวมาไทยหลายคร้ัง จึงไมมีความหวั่นเกรงสถานการณรุนแรงท่ีเกิดข้ึน นอกจาก
น้ีนักทองเท่ียวสวนหน่ึงยังมีการกระจายตัวเดินทางเขาทางอากาศเขาสูกรุงเทพฯ และ
เชียงใหมเพิ่มข้ึนอีกดวย สวนหน่ึงเน่ืองจากสายการบินตนทุนตํ่า คือ แอรเอเชีย เปดเสนทางการบิน
ใหมเพิ่มข้ึน คือ ปนัง-กรุงเทพฯ และ โคตาคินาบารู-กรุงเทพฯ สวนตลาดฮองกง ไดรับผลดานบวก
จากการท่ีบริษัทนําเท่ียวมีการเสนอขายความหลากหลายของรายการทัวรมากข้ึน โดย
เฉพาะทัวรท่ีเปนความสนใจเฉพาะดาน เชน กอลฟ สปา หรือรีสอรท ประกอบกับบัตร
โดยสารเคร่ืองบินมีราคาตํ่าลง ทําใหดึงดูดนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน สําหรับตลาดเกาหลี มีการ
ขยายบริการดานการบินจากปูซานและแทกู โดยเท่ียวบินประจําและเชาเหมาลําตรงสูภูเก็ต 
เชียงใหม และอูตะเภามากข้ึน  สวนตลาดรอง เชน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ยังมีการ เติบโต
คอนขางดี โดยฟลิปปนสมีคาเงินท่ีแข็งข้ึน สวนตลาดอินโดจีน มีการขยายตัวคอนขางสูง โดย
เฉพาะเวียดนาม เพิ่มข้ึนรอยละ 56.76 เน่ืองจากมีเศรษฐกิจท่ีดีและชาวเวียดนามนิยมเดิน
ทางออกนอกประเทศมากข้ึน อยางไรก็ดี ตลาดหลักขนาดใหญบางตลาดยังไมสามารถฟน
ตัวกลับมาสูแนวโนมปกติได เชน ตลาดไตหวันลดลงจากป 2545 รอยละ 26.27  เน่ืองจาก
การชะลอการเดินทางในชวงท่ีมีการเลือกต้ัง อีกท้ังความนิยมในการเดินทางไปญ่ีปุนเพิ่ม
มากข้ึนจากการผอนปรนเร่ืองการตรวจลงตราเขาเมือง สวนตลาดญ่ีปุน ลดลงรอยละ 
6.59สวนหน่ึงเกิดจากการแขงขันดึงนักทองเท่ียวอยางหนักของประเทศคูแขงขัน เชน 
เกาหลี สิงคโปร และมาเลเซีย รวมท้ังการเดินทางออกของนักทองเท่ียวญ่ีปุนยังอยูในอัตราท่ี
ไมสูงนัก เน่ืองจากเศรษฐกิจเพิ่งฟนตัวในชวงตนป สวนตลาดจีน ลดลงรอยละ 6.21 เน่ือง
จากมีการทําตลาดแขงขันดึงนักทองเท่ียวจีนอยางหนักในหลายๆ ประเทศ เชน สิงคโปร มา
เลเซีย ออสเตรเลีย เยอรมนี และฮองกง หลังจากรัฐบาลจีนมีการอนุญาตใหนักทองเท่ียวจีน
เดินทางไปยังประเทศใหมๆ เพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีไทยยังคงมีปญหาเร่ืองทัวรศูนยเหรียญทํา
ใหนักทองเท่ียวจีน โดยเฉพาะกลุมเดินทางซ้ําเลือกท่ีจะเปลี่ยนเสนทางไปยังเสนทางอื่นๆ   
 สําหรับแนวโนมในไตรมาสท่ี 3 คาดวา สถานการณการทองเท่ียวของภูมิภาคน้ีโดย
รวมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ตลาดท่ีคาดวาจะมีการเติบโตท่ีดีคือ สิงคโปร 
มาเลเซีย เกาหลีใต เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟลิปปนส โดยคาดวาสถานการณความไมสงบ
ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง รวมถึงการระบาดของโรคไขหวัดนก
อยางประปราย จะไมมีผลตอการเดินทางเขามาของตลาดนักทองเท่ียวกลุมดังกลาว กอปร
กับการเปดเสนทางบินใหมๆ ของ Air Asia เชน กัวลาลัมเปอร–กรุงเทพฯ และ มาเกา–
กรุงเทพฯ รวมถึง การเปดตัวของ Tiger Airways ซึ่งจะมีเสนทางการบินจากสิงคโปร มาสู
กรุงเทพฯ ภูเก็ต และหาดใหญ จะสามารถเพิ่มความถี่ใหนักทองเท่ียวมาเลเซียและสิงคโปร
เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มข้ึน  สวนตลาดหลักอื่นๆ เชน จีน ญ่ีปุน และไตหวัน คาดวาจะ
ยังคงชะลอตัว เน่ืองจากสวนหน่ึงมาจากปญหาวิกฤต  นํ้ามันซึ่งจะทําใหประชาชนในประเทศ
ดังกลาวระมัดระวังการใชจายมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง ญ่ีปุนซึ่งเศรษฐกิจเพิ่งมีการฟนตัว 
นอกจากน้ีปญหาทัวรศูนยเหรียญของจีนก็ยังคงเปนปญหาใหญ และนับต้ังแตวันท่ี 1 
สิงหาคม เปนตนไป นักทองเท่ียวจีนจะสามารถเดินทางออกไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุ
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โรปได ปจจัยดังกลาวจะย่ิงทําใหสัดสวนทางการตลาดของนักทองเท่ียวจีนในไทยลดนอยลง
ย่ิงข้ึน อุปสรรคอีกประการ คือ ภัยธรรมชาติซึ่งในเดือนสิงหาคม–กันยายน เปนหนามรสุม
ซึ่งญ่ีปุน ไตหวัน และจีนมักจะประสบกับพายุไตฝุน ทําใหเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีจะมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจในการเดินทางทองเท่ียว และเปนอปุสรรคตอการเดินทางทางอากาศ  
 
ภูมิภาคยุโรป 
 ในชวงคร่ึงปแรกของป 2547 ประเทศ
ไทยไดรับนักทองเท่ียวยุโรปเปนจํานวนท้ังสิ้น 
1,285,761 คน เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 
12.11 ท้ังน้ีจะเห็นไดวาอัตราการขยายตัวอยู
ในเกณฑท่ีคอนขางสูง เน่ืองจากในชวงเดียวกัน
ของปท่ีผานมาประเทศไทยไดรับนักทองเท่ียว
จากยุโรปลดลงจํานวนมาก อันเปนผลกระทบ
จากการระบาดของโรคซารสในภูมิภาคเอเชีย 
การขยายตัวของตลาดในอัตราคอนขางสูงดังกลาวชี้ใหเห็นวา สถานการณการทองเท่ียว
ของไทยสามารถ ฟนตัวกลับมาไดอยางรวดเร็วภายหลังวิกฤตโรคซารส อยางไรก็ตามหาก
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตลาดกับป 2545 ซึ่งเปนชวงท่ีสถานการณทองเท่ียวของ
ไทยอยูในภาวะปกติแลวจะพบวา จํานวนนักทองเท่ียวยุโรปในชวงคร่ึงปแรกของป 2547 น้ีมี
การเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 3.98 ซึ่งเปนอัตราท่ีไมสูงมากนัก ท้ังน้ีเปนผลมาจากในชวงคร่ึงป
แรกของป 2547 ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการแพรระบาดอยางหนักของโรคไขหวัด
นกจนกอใหเกิดผูเสียชีวิตข้ึน อีกท้ังการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึนจนถึงระดับท่ีภาครัฐตองใชกําลังในการ ปราบปรามและนํามาซึ่งการเสียชีวิต
ของผูกอความไมสงบจํานวนมาก กระแสขาวดังกลาวสรางความเสียหายใหแกภาพลักษณ
ของประเทศไทยอยางมาก  
 หากพิจารณาสถานการณในรายตลาดแลว พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 แลว 
ตลาดหลักท่ีสําคัญของไทย เชน สหราชอาณาจักรและเยอรมนีมีอัตราการเติบโตเปนท่ีนาพอ
ใจ คืออยูท่ีระดับรอยละ 8.22 และ 7.96 ตามลําดับ ท้ังน้ีนอกจากการแข็งคาข้ึนของเงิน
ปอนดและเงินยูโร จะเปนปจจัยกระตุนท่ีสําคัญแลว การเพิ่มเท่ียวบินตรงของสายการบินไทย
ในเสนทางลอนดอน-กรุงเทพฯ และ มิวนิค-กรุงเทพฯ ก็เปนปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง 
สวนตลาดนักทองเท่ียวฝร่ังเศส เนเธอรแลนด สวิสเซอรแลนด และ สวีเดนน้ันอยูในภาวะท่ีนา
เปนหวง เน่ืองจากตลาดมีการชะลอตัวลง โดยมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 6.89, 3.97, 
7.78 และ 1.46 ตามลําดับ ท้ังน้ีสาเหตุหลักเปนผลกระทบจากปญหาการระบาดของไขหวัด
นก ซึ่งประเทศเนเธอรแลนด และหลายประเทศในยุโรปเคยประสบกับสถานการณการระบาด
ของโรคดังกลาวมาแลวกอนหนาน้ี แตเชื้อโรคไมรุนแรงเทากับท่ีระบาดในประเทศไทย ทําให
นักทองเท่ียวมีความวิตกกังวลกับสถานการณดังกลาวคอนขางมาก ผนวกกับการความรุน
แรงของการปราบปรามกลุมผูกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดสรางความไม
แนใจใหแกนักทองเท่ียวมากข้ึน โดยเฉพาะนักทองเท่ียวสวีเดนท่ีนิยมเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวหลักและไดตกอยูในกระแสขาววาเปนพื้นท่ีเปาหมายของการกอการ
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รายอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีสําหรับตลาดฝร่ังเศสและสวิสเซอรแลนดน้ัน ตองเผชญิกบัปจจัย
ลบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การลดจํานวนเท่ียวบินของสายการบินไทย ในเสนทางจาก 
ปารีส-กรุงเทพฯ และ เจนีวา -กรุงเทพฯ  สําหรับตลาดขนาดรองลงมาสวนใหญจะมีการ
ขยายตัวในอัตราท่ีดี ท้ังประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย ยุโรปตะวันออก และรัสเซีย โดยเฉพาะ
รัสเซียน้ันมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนกวารอยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 โดยมีการเติบ
โตในไตรมาสท่ี 2 ซึ่งเปนชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียวของกลุมตลาดรัสเซียในระดับท่ีสูงกวา 
ไตรมาสแรก ชี้ใหเห็นวา การทําตลาดอยางเขมขนในรัสเซียน้ันไดรับการตอบสนองท่ีดี ทําให
นักทองเท่ียวมีความสนใจประเทศไทยคอนขางสูงและสามารถขยายชวงเวลาการเดินทาง
ทองเท่ียวไดมากข้ึนไมกระจุกตัวเฉพาะชวงพฤศจิกายน-มีนาคมซึ่งเปนฤดูกาลทองเท่ียวเทา
น้ัน อยางไรก็ตามสถานการณของตลาดขนาดรองท่ีนาเปนหวง ไดแก เบลเย่ียม อิตาล ีและ 
สเปน ท่ีการชะลอตัวในอัตราท่ีคอนขางสูง  ท้ังน้ีสาเหตุหลักเปนผลจากการระบาดของไขหวัดนก 
และการกอการรายในภาคใต เน่ืองจากนักทองเท่ียวตลาดดังกลาวมีความออนไหวตอกระแสขาว
คอนขางสูง โดยเฉพาะสเปนซึ่งเพิ่งผานชวงวิกฤตการณกอการรายในเมดริดเมื่อไมนานมาน้ี 
ทําใหประชาชนยังคงต่ืนกลัวถึงภัยจากการกอการรายอยู  และสถานการณนาจะอยูในภาวะ
ดังกลาวไปอีกระยะหน่ึง 
 สําหรับสถานการณทองเท่ียวในชวงไตรมาสถัดไป คาดวา ในภาพรวม ตลาดนักทอง
เท่ียว ยุโรปอาจจะยังคงมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีไมสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 เน่ือง
จากการชะลอตัวลงของนักทองเท่ียวตลาดหลักเชนฝร่ังเศส เนเธอรแลนด และสวีเดน ยังคง
ตองใชเวลาระยะหน่ึงในการฟนตัวกลับมาสูแนวโนมปกติ ผนวกกับในชวงกลางเดือน
มิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคมน้ี จะเปนชวงท่ีมีการแขงขันชิงแชมปฟุตบอลแหงชาติยุโรป 
2004 ท่ีประเทศโปรตุเกส และในชวงเดือนสิงหาคม ก็จะมีการแขงขันกีฬาโอลิมปกท่ีประเทศกรีซ 
กิจกรรมท้ังสองดังกลาวมีความสําคัญคอนขางมากสําหรับชาวยุโรป ซึ่งคาดวาจะสงเสริมใหเกิด
การเดินทางทองเท่ียวภายในภูมิภาคยุโรปมากข้ึน อันจะสงผลใหโอกาสสําหรับการเดินทางทอง
เท่ียวระยะไกลและกลางชะลอตัวลงไประดับหน่ึง 

ภูมิภาคอเมริกา 
 ชวง 6 เดือนแรกของป 2547 นักทองเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกาท่ีเดินทางมาประเทศ
ไทยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2546 ในอัตรารอยละ 21.29 หรือมีจํานวนนักทองเท่ียว 
338,936 คน โดยมีปจจัยสําคัญจากการท่ีตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดหลัก
มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองต้ังแตชวงตนปเปนตนมา ประกอบกับการท่ีตลาดรองอื่น ๆ  ซึ่งได
แก แคนาดา บราซิล และอารเจนตินามีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน แมวาในชวงเวลาดังกลา
วจะเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกและเหตุการณความไมสงบในภาคใต จนทําใหรัฐ
บาลสหรัฐฯ ออกประกาศเตือนนักทองเท่ียวใหหลีกเลี่ยงการเดินทางทองเท่ียวในพื้นท่ีดัง
กลาวชวงเทศกาลสงกรานตก็ตาม ท้ังน้ี เมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของตลาดกับป 2545 พบวา 
ตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 6.28  

เมื่อพิจารณารายตลาดพบวา ตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐฯมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรา
รอยละ 24.15 โดยไดรับปจจัยบวกจากสภาพเศรษฐกิจและการจางงานของสหรัฐฯ ท่ีปรับตัว
ดีข้ึน สวนในตลาดนักทองเท่ียวแคนาดาพบวาตลาดมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองต้ังแตเดือน
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เมษายนเปนตนมา ภายหลังจากท่ีชะลอตัวในไตรมาสแรกดวยปญหาการแพรระบาดของโรค
ซารสระลอกใหมและโรคไขหวัดนก โดยสวนหน่ึงเปนผลจากคาเงินดอลลารแคนาดาท่ีแข็งคาข้ึน
ต้ังแตชวงปลายป ทําใหนักทองเท่ียวชาวแคนาดามีการเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศในระยะ
ไกลมากข้ึน สําหรับไตรมาสท่ี 3  คาดวาตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกาจะมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึน โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากคาเงินดอลลารสหรัฐท่ีแข็งตัวข้ึน   

ภูมิภาคเอเชียใต 
 สถานการณตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียใตในรอบ 6 เดือนแรกของป 2547 
มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2546 ในอัตรารอยละ 37.46   หรือมีจํานวนนักทองเท่ียว 
220,627 คน นับวามีแนวโนมท่ีดี โดยตลาดดังกลาวไดรับผลกระทบการแพรระบาดของโรค
ไขหวัดนกในชวงไตรมาสแรกนอยมาก เน่ืองจากอยูนอกพื้นท่ีการแพรระบาดของโรค ประกอบกับ
การท่ีตลาดนักทองเท่ียวอินเดียซึ่งเปนตลาดหลักมีการเติบโตอยางตอเน่ืองต้ังแตชวงปลายปท่ี
ผานมา และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งเปนปท่ีมีสถานการณปกติจะเห็นไดวา
ตลาดนักทองเท่ียวเอเชียใตมีการเติบโตอยางโดดเดนดวยอัตรารอยละ 17.75  
 เมื่อพิจารณารายตลาด พบวา ในชวงไตรมาสท่ี 2 นักทองเท่ียวอินเดียมีการเดินทาง
ออกไปตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะการเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอด
นิยมสําหรับการพักผอนและการจับจายสินคา นอกจากน้ียังมีปจจัยสนับสนุนจากการท่ี
เศรษฐกิจของอินเดียมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองต้ังแตชวงตนป สําหรับตลาดนักทองเท่ียว
บังคลาเทศซึ่งเปนตลาดขนาดรองมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 28 หลังจากท่ีชะลอตัวในไตร
มาสแรกจากเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ สําหรับสถานการณในไตรมาสท่ี 3 คาดวาตลาดจาก
ภูมิภาคน้ีจะมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะตลาดอินเดียซึ่งเปนตลาดท่ีสําคัญของไทย 

ภูมิภาคโอเชียเนีย 
ในชวงคร่ึงปแรก นักทองเท่ียวออสเตรเลียเดินทางเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนท้ังสิ้น  

207,546 คน เพิ่มข้ึนจากปผานมารอยละ 35.98 ซึ่งเปนอัตราท่ีสูงมาก เน่ืองจากในป 
2546 ประเทศไทยประสบกับปญหาการแพรระบาดของโรคซารสในภูมิภาคเอเชีย สงผลให
นักทองเท่ียวในชวงดังกลาวลดลงเปนจํานวนมาก และหากเปรียบเทียบจํานวนนักทอง
เท่ียวออสเตรเลียท่ีเดินทางเขามาในชวงเดียวกันของป 2545 ซึ่งเปนชวงท่ีการทองเท่ียวอยู
ในภาวะปกติ จะพบวา จํานวนนักทองเท่ียวออสเตรเลียมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 5.54 
อัตราการเติบโตในระดับสูงดังกลาวพิสูจนใหเห็นวาสถานการณการทองเท่ียวของไทยเร่ิม
ฟนตัวกลับเขาสูภาวะปกติแลว ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญยังคงเปนสภาพเศรษฐกิจของออส
เตรเลียท่ีเขมแข็งข้ึน และคาเงินดอลลาร ออสเตรเลียท่ีแข็งคาข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท
ต้ังแตตนปท่ีผานมา ซึ่งสงเสริมใหไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความคุมคาเงินมากย่ิงข้ึน
สําหรับนักทองเท่ียวออสเตรเลีย ประกอบกับการเพิ่มเท่ียวบินของสายการบินไทยต้ังแต
ปลายป 2546 เปนตนมา 

สําหรับแนวโนมสถานการณทองเท่ียวในไตรมาสถัดไป คาดวาตลาดจะยังคงเติบโต
อยางตอเน่ืองตอไป เน่ืองจากปจจัยทางเศรษฐกิจยังคงเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจการ
เดินทางอยู อีกท้ังจะมีการเพิ่มเท่ียวบินเชาเหมาลํามาประเทศไทยเพิ่มข้ึน ประกอบกับการเกิด
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ความไมสงบในอินโดนีเซียซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวหลักของออสเตรเลียเมื่อเดือนสิงหาคมท่ี
ผานมา อาจทําใหนักทองเท่ียวออสเตรเลียหันเหมายังประเทศไทยสวนหน่ึง อยางไรก็ตาม
ปญหาความไมสงบในภาคใต ก็ยังเปนประเด็นท่ีควรใหความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจาก
ภูเก็ตเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของนักทองเท่ียวตลาดน้ี และนักทองเท่ียวออสเตรเลียคอน
ขางออนไหวกับภัยจากการกอการราย หากนักทองเท่ียวเกิดความสับสนระหวางพื้นท่ีชาย
แดนภาคใตท่ีเกิดปญหาอยูกับพื้นท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวภูเก็ตหรือเกาะสมุย ก็อาจสงผลกระทบตอ
การขยายตัวของนักทองเท่ียวตลาดน้ีได  ดังน้ันการสรางความรูความเขาใจดานการขาวแกตลาดน้ีจึง
เปนสิ่งท่ีตองกระทําอยางตอเน่ือง 

ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
 ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน การเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยของนักทองเท่ียว
จากภูมิภาคตะวันออกกลางมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2546 ในอัตรารอยละ 57.21 หรือมี
จํานวนนักทองเท่ียว 111,590 คน โดยไดรับอิทธิพลจากการเติบโตของตลาดเปนอยางมากใน
ชวงไตรมาสท่ี 2 ดวยอัตรารอยละ 129.64 ท้ังน้ีเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต และความหวั่นวิตกตอการกอการรายขามชาติภายในภูมิภาคตะวันออกกลางไมไดสงผล
กระทบตอการตัดสินใจ  เดินทางในประเทศไทยของนักทองเท่ียวจากภูมิภาคดังกลาว เน่ืองจาก
นักทองเท่ียวมีประสบการณกบัขาวการกอการราย ทําใหเกิดความระมัดระวังและมีการหาขอ
มูลเกี่ยวกับสถานการณการทองเท่ียวในประเทศไทยกอนการเดินทาง นอกจากน้ีประเทศไทย
ยังเปดกวางสําหรับนักทองเท่ียวจากภูมิภาคน้ีมากกวาประเทศในยุโรป และอเมริกา ท่ีใชมาตร
การท่ีเขมงวดในการตรวจลงตรานักทองเท่ียวกลุมน้ี  

เมื่อพิจารณารายตลาด พบวา ทุกตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนอยางมากโดยเฉพาะ
ตลาดนักทองเท่ียวอิสราเอลซึ่งเปนตลาดหลักมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 49.68 สวน
ตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสซึ่งเปนตลาดรองก็มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนดวยอัตรารอย
ละ 77.64 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเติบโตของตลาดโดยเปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งเปนปท่ี
ไมมีเหตุการณวิกฤตเขามากระทบกับสถานการณทองเท่ียว จะเห็นวาโดยภาพรวมแลวตลาดนัก
ทองเท่ียวจากภูมิภาคตะวันออกกลางยังไมสามารถกลับมาฟนตัวกลับมาเติบโตไดในระดับเดิม  

สําหรับสถานการณในไตรมาสท่ี 3 คาดวาตลาดจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองตอไป โดย
มีปจจัยสําคัญจากการท่ีนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางตองประสบปญหาเกี่ยวกับความ
สะดวกในการขอรับการตรวจลงตราในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยม เชน ยุโรป ออสเตรเลยี และ
สหรัฐอเมริกา ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในตะวันออกกลางมีการเติบโตสูงข้ึน  

ภูมิภาคแอฟริกา 
 นักทองเท่ียวจากภูมิภาคแอฟริกามีการเดินทางมาประเทศไทยในชวง 6 เดือนแรก 
จํานวน 34,464 คน หรือเพิ่มข้ึนจากป 2546 ในอัตรารอยละ 21.92  โดยมสีาเหตุหลกัจาก
การขยายตัวเปนอยางมากของตลาดในชวงไตรมาสท่ี 2 ดวยอัตรารอยละ 58.29 ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวของปท่ีผานมา เปนชวงท่ีประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการแพรระบาดของ
โรคซารสในภูมิภาคเอเชีย  
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เมื่อพิจารณารายตลาด พบวา ตลาดนักทองเท่ียวแอฟริกา
ใตซึ่งเปนตลาดหลักมีการชะลอตัวลงเลก็นอยในชวงไตรมาสแรกจาก
วิกฤติการณการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกซึ่งเปนท่ีสนใจและได
รับการเสนอขาวอยางตอเน่ืองในตลาดดังกลาว ท้ังน้ี ตลาดแอฟริกา
ใตกลับมาเติบโตอีกคร้ังในชวงไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากสถานการณ
การระบาดของโรคเร่ิมคลี่คลายลง ตลอดจนการท่ีรัฐบาลสามารถ
สรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเท่ียวจากมาตรการการควบคุมการ
แพรระบาดอยางจริงจัง นอกจากน้ียังไดรับปจจัยสนับสนุนจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีดีในประเทศแอฟริกาใต อยางไรกดี็เมื่อเปรียบ

เทียบกับป 2545 ซึ่งเปนปท่ีไมมีวิกฤติการณตาง  ๆ เขามากระทบกับสถานการณทองเท่ียว 
จะเห็นวา โดยภาพรวมแลวตลาดแอฟริกายังไมสามารถฟนตัวกลับมาเติบโตไดในระดับเดิม 
 สําหรับสถานการณตลาดในไตรมาสท่ี 3 คาดวาตลาดจะมีการเติบโตเล็กนอย เน่ืองจาก
ประเทศไทยยังคงเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมในตลาดนักทองเท่ียวแอฟริกาใตซึ่งเปนตลาด
หลัก ในขณะท่ีการขาดเท่ียวบินตรงมายังประเทศไทยยังคงเปนปญหาสําคัญสําหรับการเติบ
โตของตลาดดังกลาว 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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คาใชจายของนักทองเที่ยวป 25461 
 

กองวิชาการ 
 

 ในป 2546 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดมอบหมายให รศ. ดร.เพ็ญแข และคณะ2 เปนผู
ทําการสํารวจคาใชจายของนักทองเท่ียวป 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางและระดับ
คาใชจายของนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางมาประเทศไทย และนักทองเท่ียวคนไทยท่ีเดิน
ทางไปตางประเทศ เพื่อนํามาประมาณดุลการทองเท่ียวป 2546 โดยใชขอมูลจากสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง ขอมูลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และขอมูลจากการสํารวจดวยตัวอยางแบบ Quota 
Sampling โดยวิธีการสัมภาษณนักทองเท่ียวระหวางประเทศ 10,001 ราย และนักทองเท่ียวคนไทย 
3,985 ราย นอกจากน้ียังไดสํารวจบริษัทนําเท่ียวและโรงแรมเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชในการปรับขอมูล
คาใชจายของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมากับบริษัทนําเท่ียว ผลจากการสํารวจมีประเด็นท่ีนาสนใจ
สามารถสรุปไดดังน้ี 
 
คาใชจายของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ 
 ในชวงป 2546 นักทองเท่ียวระหวางประเทศเดิน
ทางมาประเทศไทยจํานวน 10,004,453 คน ประเทศท่ี
เปนตลาดหลักยังคงเปนกลุมประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งมี
สวนแบงของตลาดรอยละ 61.6  รองลงมาไดแก  ประเทศ
ในกลุมยุโรป  อเมริกา  เอเชียใต โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาตามลําดับ โดยท่ีนักทองเท่ียวจากประเทศมา
เลเซียเดินทางเขามาประเทศไทยมากเปนอันดับหน่ึง (รอย
ละ 14 ของนักทองเท่ียวท้ังหมด) รองลงมาไดแก ประเทศ
ญ่ีปุน เกาหลี ฮองกง สิงคโปรและจีน ตามลําดับ  
 นักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางมาประเทศไทยในป 2546 สรางรายไดใหกับประเทศ
คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 309,269.02 ลานบาท โดยรายไดสวนใหญมาจากนักทองเท่ียวในกลุมเอเชีย
ตะวันออกมากท่ีสุด คือ 156,300.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50.5 ของรายไดท้ังหมด รอง
ลงมาไดแก รายไดจากนักทองเท่ียวในกลุมประเทศยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย เอเชียใต ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ญ่ีปุน รองลงมาคือ มาเลเซีย สหราช
อาณาจักร เกาหลี และ อเมริกา ตามลําดับ 
 ลักษณะโครงสรางของนักทองเท่ียวระหวางประเทศในป 2546 สวนใหญมากกวารอยละ 
60 เปนเพศชาย และมากกวาคร่ึงของจํานวนนักทองเท่ียวท้ังหมดมีอายุอยูระหวาง 25 – 44 ป 
                                                        
1 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. 2546. โครงการสํารวจคาใชจายนักทองเท่ียวป 2546. หางหุนสวนจํากัดฟนน่ี 

พับบลิชช่ิง. กรุงเทพฯ. 
2 อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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วัตถุประสงคหลักของนักทองเท่ียวระหวางประเทศโดยสวนใหญจะเปนการเดินทางเพื่อพักผอน สวน
ในการเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยแตละคร้ังนักทองเท่ียวระหวางประเทศจะพักอยูในประเทศไทยโดย
เฉลี่ยประมาณ 8 วัน โดยท่ีนักทองเท่ียวจากกลุมประเทศยุโรปเปนกลุมท่ีมีจํานวนวนัพกัเฉลี่ยสูงท่ีสดุ
ประมาณ 13 วัน รองลงมาคือ นักทองเท่ียวจากกลุมประเทศอเมริกาและโอเชียเนียตามลําดับ 
 จากการสํารวจพบวานักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีมาประเทศไทยในป 2546 มีคาใชจาย
เฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 3,775 บาท เพิ่มข้ึนจากป 2545 รอยละ 0.6 หากพิจารณาคาใชจาย
เฉลี่ยตอคนตอวันของนักทองเท่ียวเฉพาะท่ีเปนตลาดหลักของประเทศไทย 5 อันดับแรก ไดแก มาเล
เซีย ญ่ีปุน เกาหลี ฮองกง และสิงคโปร ประเทศท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันสูงท่ีสุดคือ ฮองกง 
รองลงมาคือ เกาหลีและอินโดนีเซียตามลําดับ 
 สําหรับโครงสรางคาใชจายของนักทองเท่ียวท่ีแบงคาใชจายออกเปน 7 ประเภท ไดแก คาซื้อ
สินคาและของท่ีระลึก คาบริการทองเท่ียว คาท่ีพัก คาอาหารและเคร่ืองด่ืม คาพาหนะในประเทศ และ
อื่นๆ ในป 2546 คาใชจายของนักทองเท่ียวระหวางประเทศมีสัดสวนของคาใชจายในแตละหมวดไม
แตกตางจากในป 2545 กลาวคือ คาใชจายสวนใหญคิดเปนรอยละ 28.41 ของคาใชจายท้ังหมด จะ
เปนคาซื้อสินคาและของท่ีระลึก รองลงมาคือ คาท่ีพัก คาอาหารและเคร่ืองด่ืม คาใชจายเพื่อความ
บันเทิง คาพาหนะเดินทางในประเทศ และคาบริการทองเท่ียว ตามลําดับ แตเปนท่ีนาสังเกตวาในป 
2546 นักทองเท่ียวใชจายในหมวดบริการทองเท่ียวมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงนักทองเท่ียวจาก
กลุมประเทศโอเชียเนียและเอเชียใตท่ีเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 35.0 และ 32.0 ตามลําดับ เหตุผลสวนหน่ึง
นาจะมาจากการท่ีนักทองเท่ียวนิยมไปทองเท่ียวยังภาคตางๆท่ีไกลจากภาคกลางเพิ่มมากข้ึน 
 
คาใชจายของนักทองเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศ 
 นักทองเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางไปตางประเทศในป 2546 (ไมนับรวมจํานวนคนไทยท่ีไป
ทํางานตางประเทศ) มีจํานวน 2,040,578 ราย คิดเปนรายจายมูลคาท้ังสิ้น 55,810.71 ลานบาท 
ภูมิภาคท่ีนักทองเท่ียวคนไทยนิยมเดินทางไปทองท่ียวมากท่ีสุดคือเอเชียตะวันออก รองลงมาไดแก ยุ
โรป โอเชียเนีย เอเชียใต ตะวันออกกลาง อเมริกา และแอฟริกา ตามลําดับ โดยเดินทางไปประเทศมา
เลเซียมากถึงรอยละ 38.4 คิดเปนรายจายท่ีนักทองเท่ียวคนไทยใชในประเทศมาเลเซียเปนมูลคาท้ัง
สิ้น 21,397.8 ลานบาท รองลงมาไดแก สิงคโปร จีน และฮองกง ตามลําดับ 
 โครงสรางของนักทองเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางไปตางประเทศในป 2546 จะเปนนักทองเท่ียว
เพศชายและเพศหญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน สวนใหญอยูในชวงอายุ 25 – 44 ป ลักษณะการเดิน
ทางของนักทองเท่ียวคนไทย สวนใหญรอยละ 63.6 จะเดินทางไปตางประเทศดวยตนเอง นักทอง
เท่ียวคนไทยใชเวลาพักอยูในตางประเทศประมาณ 7.14 วัน โดยท่ีนักทองเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปเองจะ
พักเฉลี่ยประมาณ 8.85 วัน 
 คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันของนักทองเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางไปตางประเทศจะอยูท่ีประมาณ 
3,830.59 บาท โครงสรางคาใชจายของนักทองเท่ียวป 2545 และ ป 2546 มีลักษณะคลายคลึง
กัน คือ คาใชจายสวนใหญประมาณรอยละ 32.8 ของคาใชจายท้ังหมดจะเปนคาท่ีพัก รองลงมาคือ 
คาซื้อสินคาและของท่ีระลึก คาอาหารและเคร่ืองด่ืม คาพาหนะในประเทศ คาใชจายเพื่อความบันเทิง 
คาอื่นๆ และคาบริการทองเท่ียว ตามลําดับ 
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 ผูศึกษาไดศึกษาดุลการทองเท่ียว ป 2546 พบวา ประเทศไทยไดดุลการทองเท่ียวจากนัก
ทองเท่ียวคิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 253,458.31 ลานบาท และจากนักทัศนาจรคิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 
2,617.30 ลานบาท 
 
ภาคผนวก 
 
Proportion of International Tourist Arrivals 2002-2003 
 
 2003 2002 
East Asia 61.6 60.5 
Europe 22.6 22.7 
The America 5.8 5.9 
South Asia 3.9 3.6 
Oceania 3.4 3.9 
Middle East 2.0 2.5 
Africa 0.7 0.8 
 
 
Average Expenditure of International Tourist Arrivals 2001-2003 (By Expenditure Items) 
 

2001 2002 2003 Expenditure Items 
Baht %Change Baht %Change Baht %Change 

Shopping 1,160.86 31.0 1,067.38 28.4 1,072.18 28.4 

Entertainment 443.31 11.8 458.28 12.2 466.79 12.4 

Sightseeing 169.96 4.5 164.56 4.4 199.44 5.3 

Accommodation 975.80 26.0 1,006.89 26.8 982.29 26.0 

Food & Beverage 587.25 15.7 633.03 16.9 632.71 16.8 

Local Transport 283.26 7.6 315.81 8.4 308.61 8.2 

Miscellaneous 127.43 3.4 107.79 2.9 112.48 3.0 

TOTAL 3,747.87 100.0 3,753.74 100.0 3,774.50 100.0 
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Average Expenditure of Outgoing Thai Travellers 2003 (By Expenditure Items) 
 

TOTAL Package Tour Non Package Tour Expenditure Items 
Baht %Change Baht %Change Baht %Change 

Shopping 1,130.96 29.5 1,185.84 30.2 1,114.64 29.3 

Entertainment 1,255.50 32.8 1,259.83 32.1 1,254.86 33.0 

Sightseeing 635.72 16.6 633.65 16.2 636.72 16.7 

Accommodation 307.40 8.0 330.92 8.4 300.31 7.9 

Food & Beverage 266.43 7.0 248.95 6.3 271.98 7.2 

Local Transport 116.07 3.0 138.32 3.5 109.26 2.9 

Miscellaneous 118.51 3.1 126.54 3.2 116.11 3.1 

TOTAL 3,830.59 100.0 3,924.05 100.0 3,803.88 100.0 

 
 
 
Average Expenditure of International Tourist Arrivals 2003 (By Expenditure Items) 
 

TOTAL Package Tour Non Package Tour Expenditure Items 
Baht %Change Baht %Change Baht %Change 

Shopping 1,074.08 +0.63 1,311.05 -2.62 973.26 +5.08 

Entertainment 466.52 +1.80 492.48 +1.53 455.80 +2.44 

Sightseeing 199.37 +21.15 330.14 +18.49 143.36 +34.45 

Accommodation 981.48 -2.52 1,013.01 -0.24 968.84 -3.43 

Food & Beverage 632.27 -0.12 588.01 -5.24 651.88 +1.89 

Local Transport 308.38 -2.35 330.73 -7.78 299.06 +1.64 

Miscellaneous 112.40 +4.28 123.91 +2.20 107.54 +6.44 

TOTAL 3,774.50 +0.55 4,189.33 -0.86 3,599.74 +2.38 

 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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ใคร? ทําอะไร? ที่ไหน? ในสหรัฐอเมริกา 

 

ยลรวี สิทธิชัย1 
 
 

ทานเคยสงสัยกันบางหรือไมวา นักทองเท่ียวจํานวนเกือบ 50 ลานคน (ป 
2543) จากท่ัวทุกมุมโลก ท่ีเดินทางเขาไปทองเท่ียวยังประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน เปนใครกัน
บาง? แลวเขาเดินทางมาจากสวนไหนของโลก ? แลวเขาเดินทางเขาไปเท่ียวท่ีใดบางในสหรัฐ
อเมริกาทําไม? และอีกหลายๆ คําถามท่ียังคงคางคาใจทุกทานอยูผลการสํารวจของ ASTA’S 
USA Travel Expert Course และ Trave Institute of America (TIA) เกี่ยวกับนักทองเท่ียวขาเขา
ของสหรัฐอเมริกา2 คงจะชวยตอบบางคําถามขางตนไดอยางนาสนใจ 
 

 

                                                
1 นักวิชาการทองเท่ียว กองวิชาการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
2 “Coming to America – Facts and figures about U.S in – bound travel.”  

เขามาจากภูมิภาคไหน?

อเมริกากลาง & ใต 7% 

เอเชีย & โอเชียเนีย 16% 

ยุโรป 23% 

อเมริกาเหนือ 49 
% 

ตะวันออกกลาง & แอฟริกา 2 % 

แคริบเบียน 3% 
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สวนใหญแลวเขาไปเที่ยวที่ไหนในสหรัฐ? 
 

ภูมิภาค แหลงทองเที่ยวยอดนิยม 
รัฐ: ฟลอริดา, นิวยอรค, แคลิฟอรเนีย ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา 
เมือง: นิวยอรกซิต้ิ, ลอสแองเจลลิส, ออร
แลนโด 
รัฐ: ฟลอริดา, นิวยอรค, แคลิฟอรเนีย อเมริกาใต 
เมือง: นิวยอรกซิต้ิ, ไมอามี,่ ออรแลนโด 
รัฐ: ฟลอริดา, นิวยอรค แคริบเบียน 
เมือง: นิวยอรคซิต้ี, ไมอามี,่ ฟอรด ลอ
เดอรเดล 
รัฐ: ฮาวาย, แคลิฟอรเนีย, กวม เอเชีย & โอเซียเนีย 
เมือง: โฮโนลูล,ู ลอสแองเจลลิส, ซานฟ
รานซิสโก 

แคนาดา รัฐ: นิวยอรก, ฟลอริดา, วอชิงตัน 
 
 

เขามาจากประเทศไหน 

อื่นๆ 25% 

เยอรมนี 4% 
 
บราซิล 1% 

แคนาดา 29% 

เม็กซิโก 20% 

ญี่ปุน 10% 

 สหราชอาณาจักร 9% 

ฝรั่งเศส 2% 
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เขาใชจายเงินมากขนาดไหน 

เยอรมันี 4% 

บราซิล 4% 

 

อื่นๆ 40% 

แคนาดา 7% 

สหราชอาณาจักร 10% 

ญี่ปุน 11% 

เม็กซิโก 5% 

เขามาเที่ยวสหรัฐทําไม 

ทําธุรกิจ 26% 

เยี่ยมญาติ / เพื่อน 19% 

อื่นๆ 9% 

ทองเที่ยวพักผอน 46% 

ฝรั่งเศส 2% 
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เขาชอบทํากิจกรรมอะไรหรือเที่ยวสถานที่ไหนขณะพักในสหรัฐอเมริกา? 
 

ภูมิภาค กิจกรรม 
ยุโรป ซื้อของ, สถานท่ีประวัติศาสตร, สวนสนุก, 

ชายหาด, small towns, อุทยานแหงชาติ 
เอเชีย & โอเชียเนีย ซื้อของ, ชมทิวทัศน, สวนสนุก, small 

towns, 
อเมริกาใต ซื้อของ, สวนสนุก, สถานท่ีประวัติศาสตร,   

ไนทคลับMusical Intertainment 
แคริบเบียน ซื้อของ, ไนทคลับ, หอศิลป, เท่ียวชมเมือง/

ทิวทัศน 
 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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“หํายน” !!!  หรือ  “หันตยนตร”  ??? 
 

วิลาสินี ชารป1 

 ปลายเดือนกันยายน  ไดมีโอกาสเดินทางไปจังหวัด
เชียงราย และ ไดเย่ียมชม พิพิธภัณฑ “อูบคํา” ซึ่งเปนศูนย
อนุรักษมรดกล้ําคาของอาณาจักรลานนาโบราณโดยมี
อาจารยจุลศักด์ิ สุริยไชย เปนเจาของและรวบรวมดูแลต้ัง
อยู ในตัวเมืองเชียงราย ท่ีนาสนใจเพราะเคยเดินทางไป
จังหวัดเชียงรายหลายคร้ังแตสวนใหญจะมีภาระหนาท่ีและ
คิดวาในตัวเมืองคงจะไมมีอะไรมากนักนอกจากแวะเคารพ
สักการะ “พอขุนผาเมืองมหาราช” โดยไมรูเลยวาในตัวเมือง
ก็มีสถานท่ีนาสนใจอยูหลายแหงรวมท้ังพิพิธภัณฑน้ีดวย  
จุดแรกท่ีจะเขาชมพิพิธภัณฑดังกลาวผูเขาชมทุกทานจะได

รับฟงการบรรยายจากเจาหนาท่ีของพิพิธภัณฑถึงสิ่งแรกกอนยางเขาไปภายในพิพิธภัณฑ 
“หํายน”  ?? ซึ่งมีลักษณะและตําแหนงท่ีอยูน้ันเหมือน “ทับหลัง” ท่ีเราเคยรูจักกันน่ันเอง  ชาว
ไทลานนามีความเชื่อวาจะชวยปกปกษรักษาคนในครอบครัวจากสิ่งชั่วรายตางๆได  โดยเจาหนา
ท่ีฯ ไดอธิบายตอวาขอบประตู 2 ขางเปรียบเสมือนขา 2 ขางของ “หํายน”น้ีจะคอยยืนปกปกษ
รักษาคนในครอบครัว 

 แตหลังจากกลับจากเชียงรายแลวมาเจอนิตยสาร “ไฮคลาส”  ฉบับท่ี 288  ประจําเดือน
กันยายน 2546..เจอคอลัมน  เหตุไฉน “หันยนตร” จึงกลายเปน “หํายน”  ? เขียนโดย ด.ร.เพ็ญ
สุภา สุขคตะ ทานเขียนไวนาสนใจ โดย ด.ร.เพ็ญสุภาฯ กลาววา “หํายน” อาจจะเพี้ยนมาจาก
หลายๆ คําท่ีมีขอมูลมาสนับสนุนได เชน อาจจะม ี“นัยะซอนเรน” จนแมแตปจจุบันก็ยังหาขอสรุป
ไมได  อาจจะมาจากคําวา หํายน – หําโยน  (อัณฑะวิเศษของชาวไทโยน) หรืออาจจะเปนไปไดท่ี
อาจจะมาจากคําวา “อรหันตยันตระ” แมแตศาสตราจารยไกรศรี นิมมานเหมินทร เขียนไวใน
อาณาสถาปตยวา พมาอาจเลนคุณไสยใสชาวลานนาไมเพียงแตทํา “กาแล” ท่ีติดบนหลังคาบาน
เทาน้ัน ยังผูกคาถาอาคมไวท่ีกรอบประตูดวยการติดไมฉลุหรือแกะสลักลวดลายตางๆไวท่ีทาง
เขาหองนอนเพื่อเปนการขมผูอาศัยท่ีลอดเขาลอดออกไมใหกระดางกระเด่ืองตอพมาได 
แตมีนักวิชาการสถาปตยไดแยงวาคงจะเปนไปไมไดท่ีชาวไทโยนจะเอาลูกอัณฑะไปติดอยูเหนือ
ประตูหองนอนตัวเองแน  โดย ด.ร.เพ็ญสุภาฯ สรุปวาอาจจะเปนไปไดวา “หํายน” อาจวิบัติมา
จากคําวา “หันตยนตร” ก็เปนได 

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

 

 

                                                
1 นักวิชาการทองเท่ียว กองวิชาการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 


