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จุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีไก่ ต้อนรับปีจอ ปีไก่ที่กำลังจะผ่านไปนี้ 
เป็นปีที่ค่อนข้างจะลำบากอีกปีหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ผลจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย 
สึนามิ เหตุการณ์ความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   วิกฤตน้ำมันแพง ต่างส่งผลกระทบกับ 
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยทั้งสิ้น ซึ่งกองวิชาการได้สรุปสานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 แล้วเสร็จ และกองบรรณาธิการ 
ได้นำบทวิเคราะห์ดังกล่าวมานำเสนอในจุลสารฉบับนี้

     กองบรรณาธิการขอนำเสนอ บทบรรยายพิเศษ เรื่อง "การท่องเที่ยวชุมชน ทิศทางและศักยภาพ" 
ซึ่งท่านที่ปรึกษา คุณภราเดช พยัฆวิเชียร บรรยายในการสัมมนา "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – การท่องเที่ยว 
ชุมชน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และ บทบรรยาย เรื่อง "ความรู้ด้านการตลาด และการ 
ประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ ในการประชุม 
"การตลาด และการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" ณ จังหวัดตรัง รวมทั้ง 
แผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2549 ซึ่งจะใช้เป็นแผนการส่งเสริมตลาดหลักในปี 2549 มาเผยแพร่ใน 
ฉบับนี้ด้วย

ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ



 

สงวนสิทธิ ์หามทําซํ้าท้ังหมดหรือบางสวน ไมวารูปแบบหรือสิ่งใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
  

บรรยายพิเศษ 
“การทองเที่ยวชุมชน ทิศทางและศักยภาพ”1 

 
 ภราเดช  พยัฆวิเชียร2 

 
การทองเที่ยวนับเปนนโยบายทีส่ําคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย เพราะเปนปจจัยหนึ่งที่

นํารายไดเปนเงินตราตางประเทศเขามาขยายผลทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาล
ปจจุบันมุงเนนใหความสําคัญใชการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือในการแกปญหาเศรษฐกิจ โดยคดินาํ
เงินตราตางประเทศและการใชจายของคนไทยเที่ยวไทยมากระตุนเศรษฐกิจในประเทศ ชวยลด
การขาดดุลการคาและบัญชีการชําระเงิน 

 
รัฐบาลมีนโยบายดานเศรษฐกิจที่เรียกวา ทวิวิถี ลูบนกับลูลาง หรือ Dual Tracks 

พิจารณาวาสิ่งใดที่เรามีขีดความสามารถสูงก็จะเรงนําไปสูการแขงขันในระดับโลกเชน การผลิต
ในอุตสาหกรรมรถยนตที่มุงสูการเปนดีทรอยซแหงเอเชีย ผลิตภัณฑทางการอาหารมุงไปสูการ
เปนครัวของโลก เปนตน รัฐบาลก็จะสงเสริมอยูในลูขางบน สวนการพัฒนาลูขางลางเปนการ
เนนการแกปญหาความยากจน ปญหาพื้นฐานของคนสวนใหญ เชนเร่ืองผลิตภัณฑของสินคา 
OTOP หรือหนึ่งผลิตภัณฑหน่ึงตําบล สําหรับในเร่ืองของการทองเที่ยวจะเห็นไดวารัฐบาลจับให
ไปแขงขันอยูในลูบนดวยโดยเนนนโยบายในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการ
แขงขันกับตางประเทศ เนนการทําตลาดตางประเทศ เนนการชักชวนใหนักทองเที่ยวตางประเทศ
เขามาเที่ยวในบานเราจํานวนมาก ๆ กําหนดนโยบายใหบานเราเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชีย โดย
ตั้งเปาหมายจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศใหได ๒๐ ลานคนในป ๒๕๕๓ 

                                                             
1 จากการสัมมนา  “การทองเที่ยวนิเวศ-การทองเที่ยวชุมชน” ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2548 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
2 ที่ปรึกษา 11 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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แมวารัฐบาลจะมีนโยบายทีก่ระจายโอกาสทางการทองเที่ยวใหกวางขวางและทั่วถงึ แตก็
ยังไมเห็นโครงการแผนงานที่ชัดเจนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้น  การจัด
สัมมนาการทองเที่ยวนิเวศ-การทองเที่ยวชุมชนในคร้ังนี ้นับเปนโอกาสดีที่จะใชเปนแนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวอีกมิติหน่ึงในลูลางชวยแกปญหาความยากจนชึ่งเปนคนสวนใหญของ
ประเทศอยางยั่งยืนได 
 หั ว ข อ ใหญ ขอ งกา รสั ม มนา คื อ  กา ร
ทองเที่ยวนิเวศ การทองเที่ยวชุมชน นับวามีสองนัย
ที่สําคัญ คือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อันเปนเรื่องของ
ธรรมชาติเปนสวนใหญ   แตในเร่ืองการทองเที่ยว
ชุมชน ซึ่งมีบริบทที่กวางกวาและกําลังเปนวาระ
สําคัญของการทอง เที่ยวของโลก  ซึ่ งตรงกับ
เปาหมายขององคการสหประชาชาติ ในศตวรรษที ่
๒๑ ที่เรียกวา The Millennium Development Goals 
ซึ่งมีวาระที่สําคัญอยู ๘ ขอ แตเรื่องที่เราสัมมนากันนี้เกี่ยวพันโดยตรงใน๒ประเด็นสําคัญ    
  ขอแรกก็คือ การแกปญหาความยากจนของพลโลก  ขอที่สอง การรักษาปกปอง
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน สวนในขออ่ืนๆแมจะไมเกี่ยวของโดยตรงแตก็มีสวนเสริมกันคือ สงเสริม
การศึกษาเบ้ืองตนของคนในโลก  การทองเที่ยวก็นับไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญทาง
การศึกษาและเรียนรูซึ่งกันและกัน อีกขอหนึ่งคือ การลดการกดข่ีทางเพศและตองมีความเทา
เทียมกันระหวางเพศ ลดการกดข่ีการใชแรงงานในสตรีและเด็กน้ัน   การทองเที่ยวชุมชนชวย
สรางโอกาสใหกับสตรีและเด็กคอนขางมาก  
 องคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ก็มีเปาหมายที่สอดคลองกบั
องคการสหประชาชาติคือ กําหนดใหการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนเคร่ืองมอืชวยแกไข
ปญหาความยากจนของประชากรในแตละประเทศ โดยมีแผนงานที่เรียกวา STEP ยอมาจาก 
Sustainable Tourism Eliminating Poverty คือ การทองเที่ยวที่ยั่งยืนชวยขจัดความยากจนใหหมด
ไป   ประเด็นน้ีเราตองทําความเขาใจในความหมายเบ้ืองตนที่การทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะขจัด
ความยากจนใหหมดไปไดอยางไร คงตองดูความหมายของคําวา การพัฒนาที่ยั่งยืน กอนวา 
อะไรที่ยั่งยืน 

องคประกอบหลักมีอยู ๓ ดานคือ หนึ่งเศรษฐกิจยั่งยืน สองสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ยั่งยืน สามส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศที่ยั่งยืน  ถาทั้ง ๓ องคประกอบขาดความ
สมดุล ตัวหน่ึงตัวใดไมยั่งยืนเสีย แลวการพัฒนาที่ยั่งยืนยอมเกิดขึ้นไมได   
 เมื่อพจิารณาองคประกอบการพัฒนาการทองเที่ยวของเรา ขอแรกดานเศรษฐกิจ ที่
กลาวในตอนตนวา รัฐบาลใหความสําคัญตอการทองเที่ยวโดยใชเปนเคร่ืองมือชวยแกปญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศน้ัน เปนเศรษฐกิจมหภาค โดยหวังนําเงินตราจากนักทองเที่ยว
ตางประเทศเขามามาก ๆ ยอมไมสามารถแกไขปญหาความยากจนของประชาชนไดในทุกระดับ 
รายไดจากการทองเทียวสวนใหญไหลไปไมถึงขางลาง ประเด็นสําคัญอยูที่วาทําอยางไรให
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ประชาชนที่กระจายอยูทั่วประเทศมีกินมีใช ไมยากจนไมยากไร ตองยอมรับวา ปจจุบันประชากร
ของประเทศยังมีความยากจนยากไรอยูจํานวนมากและสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมซึ่งเปน
คนสวนใหญของประเทศ(มากกวา50%)ยังมีความยากจนอยู เพราะเกษตรกรพึ่งพาอยูกับ
ผลผลิตสุดทายของเกษตรกรรม อาทิ ทํานาปลูกขาวรายไดก็ข้ึนอยูกับราคาขาว ชาวสวนรายได
ข้ึนอยูกับการขายผลไมที่เสียเปรียบพอคาคนกลาง เกษตรกรมิไดเปนผูกําหนดราคาเองไดทําให
ขาดทุนเสียเปรียบอยูตลอดเวลา เชนน้ีอาจกลาวไดวาเปนความยากจนอยางถาวรน่ันเอง การ
แกปญหาของเกษตรกรที่จะเพิ่มรายไดใหมากขึ้นก็คือการขยายพื้นทีท่ํากินซึ่งสวนหน่ึงก็โดยการ
บุกปาเกิดปญหาตอเน่ืองกระทบระบบนิเวศ แตหากจะใชแนวคิดใหการทองเที่ยวชวยแกปญหา
ความยากจนก็เปนโอกาสหน่ึงที่กระทําไดซึ่งก็คือการใชการทองเที่ยวชุมชนโดยชุมชนและเพื่อ
ชุมชนน่ันเอง 
  ถาพิจารณาจากบรรดาเกษตรกรที่มีรายไดจากผลิตผลสุดทายอยางเดียวนั้น ยอมมี
รายไดไมพอเพียง ในขณะที่กระบวนการผลิตทางเกษตรกรรม ซึ่งมีองคประกอบในพื้นที่การ

ผลิตคือ ธรรมชาต ิภูเขา ตนไม ตนน้ํา อากาศ
ที่ดี มีทิวทัศนที่สวยงาม มีศาสนสถาน วิถี
ชีวิตวัฒนธรรม ซึ่งเรายังไมไดนําทรัพยากร
ทางภาคเกษตรที่มีคุณคาเหลาน้ีและมีมูลคา
ทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวมาจัดการใหเกิด
มูลคาเพิ่ม ดังน้ีแลวหากใหมกีารจัดทองเที่ยว
ชุมชนข้ึนก็จะเปนเคร่ืองมือการสรางรายได
เสริมแกเกษตรกรอีกทางหน่ึง ซึ่งจะทําให
เกษตรกรมีรายไดอยางพอเพียง และมีสวนที่
จะรักษาที่ดินทํากินไดตอไป  

 การทองเที่ยวโดยชุมชน นับเปนเปาหมายขององคการทองเที่ยวโลก ซึ่งไดแนะนําให
ประเทศสมาชิก นําหลักการไปใช เพื่อขจัดปญหาความยากจน แมกระทั่งในกลุมของประเทศ
อนุภาคลุมแมนํ้าโขง ๖ ประเทศ  ธนาคารพัฒนาแหงเอเชียหรือAsian Development Bank: ADB 
ไดทําการวิจัยพบวา ประชาชนในภูมิภาคน้ีประมาณ ๕๗ ลานคน ยังมีความยากจนมาก มีรายได
วันหน่ึงต่ํากวา ๑ เหรียญสหรัฐน้ัน แนวทางแกไขปญหาก็คือ การนําการทองเที่ยวเขามาเปน
รายไดเสริม เพื่อชวยใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน เชนกัน 

ถาเราไมเชื่อวา การมุงพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อนําเงินตราจากนักทองเที่ยวตางประเทศ
เขามาแกไขปญหาเศรษฐกิจในมหภาคแตอยางเดียวไมสามารถขจัดความยากจนของคนสวน
ใหญไดอยางทั่วถึง และเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวก็ควรที่จะสงเสริมการทองเที่ยวจุลภาคตรงตอคน
ยากจน (Pro – Poor Tourism) ซึ่งสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม โดยใหมีการทองเที่ยวชุมชน
เปนรายไดเสริมขนานกันไปดวย จึงจะเปนการแกปญหาเศรษฐกิจอยางแทจริง   

ประการที่สอง ทางดานสังคม ความยั่งยืนทางสังคม ก็คือการที่อยูรวมกันอยางสงบสขุ
มีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีระเบียบกฏเกณฑเปนตัวกํากับเบ้ืองตน และพัฒนาปรับแตงสั่งสม
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คุณคาของการอยูรวมกันในทุกๆดาน จนตกผลึกกลายมาเปนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ความ
เชื่อถือ อันเปนหัวใจที่ยึดโยงสังคมน้ันใหยั่งยืนสืบไป หากมีปจจัยอ่ืนใดที่มีแรงกระทบเกินกวาที่
สังคมจะมีการปรับตัว หรือยอมรับไดไมวาการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะทุนนิยมอยางไมลืมหู
ลืมตาหรือระบบนิเวศวทิยาของสังคมน้ันๆถกูทําลายไป สังคมน้ันก็ยอมที่จะแตกสลายไปในทีส่ดุ 

การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อมุงผลทางเศรษฐกิจเปนหลักจึงเปนอันตรายตอสังคมเปน
อยางยิ่ง วิธีคิดโดยนัยน้ีคือการมองเอาศิลปวัฒนธรรมและสังคมเปนเพียงสินคาเพื่อการสราง
มูลคา กลับกันถาจะใหเปนการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ตองยึดหลักใหการทองเที่ยว
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณคาของสังคม เร่ิมดวยการใชการทองเที่ยวเปนกระบวนการ
เรียนรู ศึกษาเปรียบเทียบ รูเขารูเราของผูคนในสังคมนอกเหนือจากเร่ืองนันทนาการ และให
กิจกรรมการทองเที่ยวเปนสวนกระตุนปลุกจิตสํานึกใหรูจักตัวเอง รูจักวัฒนธรรมประเพณีวิถี
ถิ่น เกิดความรัก ภาคภูมิใจ หวงแหนรักษาไวใหเปนหัวใจที่ยึดโยงสังคมของเราไวใหยั่งยืนอยู
รอดในกระแสโลกาภิวัฒนน้ีได และหากจะมองในแงของสินคาทางการทองเที่ยว การคงไวซึ่ง
เอกลักษณของสังคมของตัวเองตางหาก จึงจะเปนสินคาที่มีคุณคาอยางแทจริง 

สุ ด ท า ย ก็ คื อ  สิ่ ง แ ว ด ล อ มที่ ยั่ ง ยื น 
สิ่งแวดลอมเปนบริบทใหญที่สําคัญ ที่จะทําใหเรา
อยูอยางยั่งยืนได และกลับกันคนในแตละชุมชน
สังคมน้ันๆ เปนปจจัยสําคัญที่ทําลายระบบนิเวศ
รอบตัวกอใหเกิดสภาวะแวดลอมที่เสื่อมโทรม
สงผลกลับมา ทั้งตอตัวเองและผูอ่ืนในวงกวาง ซึ่ง
เปนเร่ืองที่จะตองพิจารณากันใหครอบคลุม 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทําลาย
ท รัพ ย า ก ร ธรรม ช า ติ จ น เ สี ย สมดุ ล ย น้ั น 
นอกเหนือจากทรัพยากรธรรมชาติที่ลดนอยลงไม
สามารถเกิดทดแทนไดทัน กอรปกับการใชทรัพยากรที่เกินกวาจําเปนในระบบทุนนิยม ซึ่งเปน
ปญหาที่ตองชวยกันแกไขทั้งทางดานพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแลว 
ยังมีประเด็นสําคัญที่ไมคอยไดรับการพิจารณากันก็คือ การแบงปนทรัพยากรอยางเปนธรรม
กับประชาชนในทุกระดับ ชาวไรชาวนาที่ยากจนในพื้นที่หางไกล อาจจะถูกจับในขอหาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพียงแตการตัดไมเพื่อยังชีพและอยูรอดในสภาพที่อยูอาศัยที่ไมสามารถ
ปองกันความหนาวเย็นจากธรรมชาติได เมื่อเทียบกบัคนในชุมชนเมืองที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานกันอยางฟุมเฟอย  ปญหาสําคัญคือคนจน ชาวไรชาวนา เปนคนที่อยูกับ
ทรัพยากรธรรมชาตทิี่เราอยากจะอนุรักษไว แตหากรายไดจากผลติผลทางเกษตรไมสามารถทาํ
ใหเขาอยูไดก็ยากที่จะใหเขารักษาทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวไวได 

การพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน (ชนบท) โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ (และ
สังคมวัฒนธรรมประจําถิ่นดังกลาวแลว) จะใหเกิดเปนรายไดเสริมนอกเหนือจากการขาย
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ผลผลิตทางเกษตร  ก็จะทําใหเขาอยูไดอยางพอเพียงและเห็นคุณคาของทรัพยากรเหลาน้ันที่จะ
หวงแหนรักษาไว  

ทั้งหมดน้ีเปนเร่ืองที่จะตองกําหนดเปนแนวทางรวมกันกับชุมชนโดยรัฐมีนโยบายที่
ชัดเจนและสนับสนุนอยางจริงจังตอเน่ืองจึงจะเกดิเปนการพัฒนาการทองเทีย่วชมุชนอยางยัง่ยนื
ตอไปได 

ในชุมชนที่มีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมนั้น ยอมมีศักยภาพ
ทางการทองเที่ยว เพราะองคประกอบของ
ศักยภาพทางการทองเที่ยวคือ เราไดเที่ยวชม
ในสิ่งที่เราสนใจคือการเที่ยวดู การไดเห็นสิ่ง
ตาง ๆ ในแหลงทองเที่ยว ทั้งธรรมชาติและ
บานเรือนของชุมชน การทองเที่ยวที่เราไดมี
สวนรวมทํากิจกรรมเชน การน่ังเกวียน การ
ดํานา การปลูกตนไม การเก็บผลไมหรือลอง
ทําอาหารงานฝมือ คือ เรียกวาการเที่ยวทํา  ก็

จะเกิดเปนความรู  ยิ่งถาเปนการเรียนรูถึงความแตกตางเปรียบเทียบของเราของเขาหาเหตุหา
ผล  ก็จะเกิดเปนเที่ยวรู  ตอจากเที่ยวรูก็จะเกิดเปนเที่ยวรักษ  คือ เมื่อรูก็จะเกิดความรัก ความ
เขาใจ กลายมาเปนรักษาใหยั่งยนื  สวนเที่ยวที่ตามมาคือ เที่ยวกิน คนไทยน้ันชอบเที่ยวไปกินไป
อยางสนุกสนาน จะเห็นไดวา เที่ยวเชิงเกษตรนั้นทําใหเราสนุกสนาน เราไปทําได เราไปกินได 
กลายเปน เที่ยวสนุก ทั้งไดรับความเพลิดเพลินและสนุกตื่นเตนมีความปลอดภยั มีความรูสึกทีด่ ี
ไปจนถึงผลสุดทายเที่ยวพักผอน คือ ความรื่นรมย ไดคลายความเครียดจากความจําเจ เหมือน
มาประจุพลังใหม โดยสรุปการทองเที่ยวชุมชนสามารถสนองตอบไดอยางครบถวน  การ
ทองเที่ยวในชุมชนน้ัน ยอมไดเห็นความสวยงามที่หลากหลายทั้งธรรมชาต ิวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชุมชน และไปเที่ยวยอมไดความรู ไดรูวาการทําการเกษตรเปนอยางไร เชน การปลูกขาว ที่
กวาจะไดขาวมารับประทานน้ัน เขาทํากันอยางไร เหลาน้ีรวมเรียกวาศักยภาพทางการทองเที่ยว 
  สําหรบัทิศทางในการทองเที่ยวนิเวศ และการทองเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนน้ัน  อยากจะใหยดึ
แนวคิด เศรษฐกิจที่พอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานไวนานแลว  ที่สําคัญนาจะเปนตนธารของการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดวยซ้ําไป โดยมีสาระที่สําคัญ ๓ ประการคือ 
ประการแรก การทําอะไรตองทําดวยเหตแุละผล พิจารณาจากเหตุผลที่เรามเีราเปน การทาํสิง่ใด
น้ัน เราตองมีหลักคิด ไมสักแตทําอยางคนอ่ืนเห็นเขาทําการทองเที่ยวก็ทําตาม แตตองดูวาอะไร
จะเหมาะกับเรา ตองมีหลักวิชา ตองดูวา การทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ และความลมเหลว
น้ันคืออะไร  เขาใชอะไรมาเปนหลักวิชาใหเราอางอิงไดบาง รวมกับหลักปฏิบัติ แมวา โครงการใน
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่กอนจะนํามาเผยแพรนั้น พระองคทานไดทรง
ทดลอง วิจัย จนไดผลแลวจึงพระราชทานใหเปนโครงการตัวอยาง  ดังน้ัน การทองเที่ยวใน
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ชุมชนก็เชนเดียวกัน ตองยึดหลักตามแนวพระราชดําริ ทั้งคิดใชหลักวิชาและทดลองดูและศึกษา
ทบทวน อันเปนหลักการที่ทําดวยเหตุและผลประการที่สองคือ ตองดูศักยภาพของตนเองวามี
เพียงใด เมื่อเรายังดําเนินวิถีชีวิตทางการเกษตร เราตองรักษาสิ่งน้ีไว แลวเราจะทําการ
ทองเที่ยวไดแคไหน พอประมาณ หากทําอะไรเกินตัวที่ตองมีหน้ีสินมากมายในที่สุดก็จะเกิด
ปญหา  หากเราทําอะไรอยางพอเพียงตามกําลังเราที่เราทําได อยางการทองเที่ยวนํามาเปน
อาชีพเสริมที่เราพอทําได ไมใชเอามาทดแทนอาชีพหลักดั้งเดิมของเราประการทีส่ามคอื เราตองมี
ภูมิคุมกัน  สิ่งที่เราจะตองพิจารณาก็คือ การที่เราไดสั่งสมภูมิปญญาทองถิ่นไวยาวนานนับรอย 
นับพันป เชนน้ีคือ ภูมิคุมกัน  เราอยาทิ้งถิ่นทิ้งภูมิปญญา ทิ้งอาชีพเดิม เราตองมีภูมิคุมกัน มอง
เร่ืองการทองเที่ยวเปนรายไดเสริม เปนสิงแปลกใหมที่เราตองทดลองทําควบคูกันไป สิ่งสําคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ตางกับเศรษฐกิจเสรีนิยม (ทุนนิยม)  ที่มองแตเชิงมูลคาเอา กิเลส 
ตัณหาเปนตัวกระตุน  เชน เรามองเอาการทองเที่ยวเชิงปริมาณใหเพียงแตมีนักทองเทีย่วจาํนวน
มากเชนน้ีแลว ก็จะมุงแตกระตุนใหนักทองเที่ยวเขามาซื้อบริการของเราใชทรัพยากรและ
วัฒนธรรมเปนสินคา มิใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มองในเชิงคุณคาใชปญญาเปนตัวกระตุน 
เพราะการทองเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนมิใชเปนเร่ืองของผูซื้อ-ผูขายตามวิชาการตลาดที่เห็นผูซื้อเปน
พระเจา ผูขายเปนเสมอเพียงผูสนองความตองการ แตการทองเที่ยวชุมชนเปนลักษณะของ
เจาของบานคือผู ใหการตอนรับ ใหความรู ความสนุกเพลิด เพลิน ความปลอดภัย ตอ
นักทองเที่ยวซึ่งเปนลักษณะผูมาเยือนมาเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และเปนกระบวนการที่
กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม อันเปนหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน มิใชวา เราจะอยูกันอยางยากจน แตเราใชปญญาใน
การแกปญหา ในที่น้ีก็คือ การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ใชทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูที่สงวน
รักษาไวใหเกิดเปนรายไดเสริมจากรายไดทางการเกษตรอีกทางหน่ึง ยอมขจัดความยากจน
อยางยั่งยืนไดดีกวา เศรษฐกิจเชิงทุนนิยมที่คิดเอาแตเงินตรา และฟุงเฟออยูกับวัตถุนิยมอยาง
แนนอน 
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บทบาทชุมชนมีสวนรวมจัดการทองเที่ยวชมงานประเพณ ี
 

รําไพพรรณ แกวสุรยิะ1 

 การนํามรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทหน่ึงในทองถิน่มา
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความสนใจอยากเดินทางทองเที่ยวกนั
ไดตลอดปนั้น นับเปนภารกิจของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต .และอบจ .) 
รวมกันเลือกสรรหากิจกรรมตางๆ ของงานประเพณีในรอบป นําไปประชาสัมพันธเผยแพรงาน
ที่จัดข้ึนและสงเสริมการทองเที่ยวสูทองถิ่น เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว2สูทองถิ่นไดอยาง
สม่ําเสมอ 

 รายไดจากการทองเที่ยวยอมกระจายเขาไปสู
ทองถิ่นผูเปนเจาของแหลงทองเที่ยวไดตัวอยางเชน เมื่อมี
นักทองเที่ยวกินอาหาร หรือซื้อสินคาของที่ระลึก เงินจาก
นักทองเที่ยวผานมือจากเจาของรานไปซื้ออาหารสด ผลไม
สด เงินจากนักทองเที่ยวยอมกระจายไปสูเกษตรกรผูผลิต
อาหารและผลไม หรือไปสูชางฝมือที่ประดิษฐของที่ระลึกที่
อยูในทองถิ่นได 
 งานประเพณีไทยและประเพณีทองถิ่นในรอบป 
(Cultural and Traditional Festival) นับเปนกิจกรรมหน่ึงของ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรียกวาการทองเที่ยวชม
งานประเพณีและวัฒนธรรม (Cultural and Traditional 
Tourism) งานประเพณีทองถิ่นที่จะจัดกันในอีก ๒-๓ เดือน

ขางหนา นับจากเดือนตลุาคมถงึเดือนธนัวาคม มีงานเทศกาลทสีําคญัไดแก งานเทศกาลแขงเรอื
ประเพณี งานเทศกาลลอยกระทงงานเทศกาลไหลเรือไฟ เปนตน งานเทศกาลเหลา น้ี 
นักทอง เที่ยวมีความสนใจอยากเดินทางไปเที่ย วชมงานน้ียอมมีวัตถุประสงค  เช น

                                                             
1 ผูชวยผูอํานวยการกองสงเสริมแหลงทองเที่ยว ฝายสงเสริมสินคาการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย 
2 รายไดจากการทองเที่ยว เปนรายไดที่กระจายอยูในผูประกอบการธุรกิจทั้ง 5 ประเภท โดยคํานวณจาก 
จํานวนนักทองเที่ยว x คาใชจายที่นักทองเที่ยวใชไปตอคนตอวัน x วันพักเฉลี่ยที่นักทองเที่ยวอยูในพื้นที่นั้น 
เชน งานเทศกาลพิมายจัดงาน 5 วัน สํารวจสถติิวา มีนักทองเที่ยวจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน มีคาใชจายตอคนตอ
วัน ๑ ,๕๐๐ บาท พักคางแรม ๑.๕ คืน คือ (๒๐๐,๐๐๐x๑,๕๐๐x๑.๕) มีเงินกระจายอยูในพื้นที่พิมายจํานวน 
๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๑.  เพื่อตองการเห็นการจัดงานประเพณีทองถิ่น จัดกันอยางไร? มีพิธีกรรมอยางไร? 
ความเชื่ออยางไร? เน่ืองจากเขาเปนผูใฝเรียนรู และไมมีอคติตอความเชื่อของชาวบานตาง
วัฒนธรรมหรือไมดูหมิ่นเหยียดหยาม วัฒนธรรมตามคติธรรมที่ตางจากความเชื่อของตน 
 ๒. งานประเพณีที่ประกอบงานน้ันมีการจัดเตรียมสิ่งของเคร่ืองไทยธรรม ที่เปนงาน
ศิลปหัตถกรรมสวยงามเพียงใด มีอะไรบาง? มีสุนทรียภาพอยางใด? 
 ๓. งานประเพณีนั้นมีการละเลนพื้นบานอะไร? เขาเลนอยางไร? มีมหรสพอะไรฉลอง
บาง? งานมหรสพสนุกสนานตื่นตาตื่นใจอยางไร? 
 ๔. งานประเพณีน้ันชาวบานเขาแตงกายในชุดใด อยางไร? 
 ๕. งานประเพณีน้ัน ชาวบานเขาจัดทําเคร่ืองคาวหวานอะไรบาง? 
 คําถามเหลาน้ีลวนเปนความสนใจใฝรู อยากรูอยากเห็น จึงประมวลเปนลักษณะของ
นักทองเที่ยวชมงานประเพณีและวัฒนธรรม (Cultural and traditional Tourists Profile) คือ
บุคคลที่มีความสนใจใฝรู อยากดอูยากเห็นงานประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมตางๆ ชื่นชนตอ
ศิลปหัตถกรรมและสุนทรียภาพในทองถิ่น มีความรับผิดชอบและจิตสํานึกตอการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวนั้น 

 
 ดังนั้นการทองเที่ยวชมงานประเพณีและวัฒนธรรม (Cultural and Traditional 
Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีตางๆ ที่ชาวบานในทองถิ่นน้ันจัด
ข้ึน เพื่อชื่นชมในสุนทรียภาพ และความงามตระการตา ไดรับความเพลิดเพลิน ความรู 
ประสบการณใหมเพิ่มข้ึน บนพื้นฐานการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ เคารพและเขาใจตอ
วัฒนธรรมและสังคมในทองถิ่น  มีจิตสํา นึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว 
 หากพิจารณาองคประกอบของการทองเที่ยวชมงานประเพณีและวัฒนธรรมไดแก 
 ๑. เปนงานประเพณีที่มีความดั้งเดิมโดดเดนนาสนใจของนักทองเที่ยวทั่วไป 
 ๒. เปนงานประเพณีทีอ่งคกรชุมชน มีสวนรวมตอการจัดงาน กับหนวยงานราชการ 
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนและสถาบันศาสนา ในพื้นที่นั้นๆ โดยรับผิดชอบการเปน
เจาภาพจัดงานที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ (ลาสุด) ในหมวดที่ ๓ วาดวยสิทธิ
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และเสรีภาพของชนชาวไทย ในมาตราที ่๔๖ ระบุไววา บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
ยอมมีสิทธิอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งน้ีตามกฎหมายบัญญัติ 
 ๓. เปนการจัดงานประเพณีทองถิ่นที่คณะกรรมการและผูรวมจัดมีความรับผิดชอบตอ
การจัดงานที่ถูกตองตามจารีตประเพณีและมจีิตสํานึกตอการรักษาอัตลักษณ (ลักษณะดั้งเดิม
ครั้งโบราณ) วัฒนธรรมและภาพแวดลอมในพื้นที่น้ัน 
 ๔. เปนการจดังานที่มีความรับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภยัในชวีติและทรัพยสนิ
ของประชาชนและผูรวมงาน 
 ๕. นักทองเที่ยวที่เดินทางไปชมงานไดเหน็ความสวยงาม ตระการตา ไดรับความรูมวีาม
เขาใจตอประเพณีวัฒนธรรมและสงัคมในทองถิ่น มีประสบการณใหมในการเดินทางเพิ่มข้ึน 
 ๖. เปนการจัดงานวัฒนธรรม เพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
 อน่ึง การจัดงานเทศกาลประเพณีน้ัน ประชาชนในทองถิ่นจะตองตระหนักวา เปนการ
จัดงานเพ่ือเชิดชูมรดงทางวัฒนธรรม จึงควรรักษาความเปนเอกลักษณ อัตลักษณ ดั้งเดิม 
มิใชวา จัดงานเพื่อการหารายได เพื่อการคา สรางความพึงพอใจตอตลาดการทองเที่ยว ผูจัด
นําเที่ยวและนักทองเที่ยวตองรูวาสิ่งใดคือ ขอควรปฏิบัติ และขอหามปฏิบัติ ในระหวางชม
งาน 
 เมื่อคณะกรรมการในทองถิ่นตัดสินใจนํางานเทศกาลประเพณีสงเสริมการทองเที่ยวให
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาชมงานกันจํานวนมากนั้น ควรตองคํานึงถึงความสะดวกตอการ
เขาชมงาน ไดแก 
 ๑. เสนทางคมนาคม เพื่อเขาชมงาน สถานที่จอดใหรถทุกขนาดทั้ง รถบัส รถตูและรถ
เกงเดินทางเขา-ออก สะดวกและปลอดภัยตออุบัติเหตุและการโจรกรรม ควรจัดทําแผนที่
เสนทางเดินรถและแผนที่จัดงาน 
 ๒. การชมขบวนแห การชมพิธีกรรม ควรจัดสถานที่ใหนักทองเที่ยวไดชมไดเห็นชัดเจน 
อาจจัดที่น่ังตางระดบัหรอือัฒจรรยแลวจําหนายบัตรใหนักทองเที่ยว เพื่อมรีายไดหมนุเวยีนเปน
คาใชจายในการกอสรางที่น่ัง 
 ๓. การถายภาพขบวนแห ควรจัดที่ใหสื่อมวลชนโดยเฉพาะ และแจงตอนักทองเที่ยวให
รักษาระเบียบการเขาชมบางคร้ังนักทองเที่ยวอยากถายภาพคูกับขบวนโดยแทรกตัวอยูในขบวน
แห ยอมทําใหเกิดความแปลกปลอมอยูในขบวนแห อันเปนภาพที่ไมงานตา 
 ๔. การจัดงานที่มุงใหความรูตอนักทองเที่ยว ควรจัดทําสูจิบัตรพรอมแผนที่เผยแพร 
อาจจําหนายเพื่อหารายไดเปนคาจัดทําและจัดพิมพ บางกรณีทีสามารถหารายไดจากการลง
โฆษณาผลิตภัณฑและมีความคุมทุนการพิมพก็สามารถแจกฟรีได 
 ๕. หากเจาภาพจัดงานมิไดจัดทําเอการเผยแพร การใหความรูความเขาใจตอ
นักทองเทีย่วน้ัน อาจจัดเจาหนาที่ที่มีความรูบรรยายประกอบเปนชวงๆ ทั้งภาษาไทยและผูแปล
ความหมายเปนภาษาตางประเทศอยางนอย ๒-๓ ภาษา 
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 ๖. คณะกรรมการจดังานผูเปนเจาภาพจัดงานจะตองคาํนึงถงึการรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูเขาชมและนักทองเที่ยว 
 ๗. การอํานวยความสะดวกที่สําคัญตอการจัดงานน้ัน เจาภาพควรจัดสรางหองสุขา
ช่ัวคราว โดยคิดคาบริการ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสรางและบริการ อาจจางเหมาให
บริษัทเอกชนรับสัมปทานจัดการ เพราะนักทองเที่ยวทุกคนมีความจําเปนจะตองใช 
 ๘. เจาภาพจัดงานควรคํานึงถึงการรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอม โดยมีการ
จัดการขยะชนิดตางๆ อยางเปนระบบ 
 สวนการจัดนําเที่ยวชมงานเทศกาลประเพณีตางๆ ในรอบป น้ัน นับเปนภารกิจของ
บริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศกที่ เสนอขายรายการนําเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวและพา
นักทองเที่ยวเดินทางชมกันถึงถิ่นในแตละงาน ทั่วประเทศตลอดทั้งป เพื่อสามารถจดัการไดอยาง
เปนระบบแลว จะตองมีการเตรียมตัวและจัดการดังนี ้
 ๑. จะตองศึกษาศกัยภาพของงานเทศกาลประเพณีแตละงานวา มีความนาสนใจในระดบั
ใดอาทิ ประเพณี ประเพณีไทยในระดบัตางๆ เชนระดบัทองถิ่น ระดับภมูิภาคหรอืระดับนานาชาต ิ
เพื่อเชิญชวนใหนักทองเที่ยวมีความเขาใจและซื้อ
รายการนําเที่ยวไดถูกตอง 
 ๒. มีการเตรียมการจองการเดินทาง ที่
พัก และอาหาร เพื่อบริการนักทองเที่ยวตามที่เรา
คาดการณไว 
 ๓. มีก ารจอ ง บัตรจํ า หน า ยอัน เป น
รายการบริการตางๆ ลวงหนา หากงานประเพณี
น้ันมีการจําหนายบัตรที่น่ังชมขบวนแห สูจิบัตร 
บัตรอาหารพิ เศษและอาหารค่ําแบบพื้นบาน 
(ขันโตกและพาแลง) 
 ๔. เตรียมมัคคุเทศกที่มีความรูเร่ืองเสนทางทองเที่ยวและประเพณีที่จะนําชมอยางรอบ
รูในแตละภาษา ทั้งไทยและตางประเทศ หรืออาจประสานงานกับทองถิ่นใหมัคคุเทศกทองถิ่นเปน
ผูนําชม เพื่อขยายงานสรางรายไดใหกับองคความรูในทองถิ่น 
 ๕. จัดทําเอกสารเผยแพรใหกับนักทองเที่ยวควรแจงถึงการเตรียมตัว การจัด
อุปกรณสิ่งของเคร่ืองใชใหนักทองเที่ยวทราบลวงหนา เพื่อเตรียมของใชใหพรอม รวมทั้ง
เสื้อผา เครื่องแตงกาย เพราะงานอาหารค่ําแบบพื้นเมอืงน้ัน ควรมกีารแตงกายพื้นบาน เพือ่รวม
รักษาวัฒนธรรมทองถิ่นและสรางความตื่นเตนเปนงานพิเศษสําหรับการรวมงาน 
 ๖. มัคคุเทศกควรทบทวนกําหนดการใหนักทองเที่ยวทราบ เพื่อเตรียมการเดินทางที่
พรอมเพรียงกัน และทันกําหนดการจัดงาน รวมทั้งการแจงเร่ืองที่นักทองเที่ยวควรปฏิบัติและ
ขอหามปฏิบัติในงานเทศกาลและระหวางการจัดพิธีกรรมตางๆ 
 ๗. ผูประกอบธุรกิจบริษัทนําเที่ยวและมัคคุ เทศกตองมีจิตสํานึกตอการรักษา
วัฒนธรรมทองถิ่นและสิ่งแวดลอม 
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 ๘. ทุกคร้ังที่จัดรายการนําเที่ยว ควรมกีารประเมินผล เพื่อปรับปรุงการจัดในคร้ังตอๆ 
ไป สําหรับนักทองเที่ยวควรมีการเตรียมตัวเดินทางและการปฏิบัติตัวระหวางชมงาน ดังน้ี 
 ๑.   คนควาหาขอมูลเกี่ยวกับงานเทศกาลประเพณีในทองถิ่น ชาวบานมีความเชื่อ มี
ศรัทธาอยางไร? มีพิธีกรรมอยางไร? ทั้งจากการอานเอกสารสิ่งพิมพ หนังสือสารคดี จากการ
คนหาขอมูลทาง Internet หรือจากรายการโทรทัศนได 
 ๒. กอนเดินทางควรศึกษากําหนดการจัดงานลําดับพิธีการจัดงานและขบวนแหตางๆ 
ได หากไมทราบอาจพลาดโอกาสสําคัญของพิธ ีเพื่อเตรียมขอมูลพรอมตอการเขาชมงานและจะ
ไดมีความรู ความเขาใจตอการจัดพิธีกรรมน้ันๆ รูขอควรปฏิบัติและขอหามปฏิบัติสําหรับ
บุคคลภายนอกและนักทองเที่ยว 
 ๓. หากเดินทางไปชมงานประเพณีดวยตนเองแลว จะตองเตรียมคนหาขอมูลการ
เดินทางถึงพื้นที่ลวงหนาพรอมกับจองพาหนะเดินทาง จองที่พัก และจองบัตรจําหนายตางๆ 
พรอมทั้งไดรับการยืนยันการชมงานน้ัน 
 ๔. ควรเตรียมอุปกรณของใช เสื้อผา เพื่อการใชในการเดินทางและรวมงานไวพรอม 
การเตรียมของใชบางอยางเพื่อปองกันลืม ควรจัดทําบัญชีไว จะไดไมหลงลืม 
 ๕. หากเปนผูที่ชอบถายภาพเปนที่ระลึก ทั้งภาพน่ิง วิดีโอ ควรเตรียมอุปกรณตางๆ ให
พรอมรวมฟลมและเทปเปลา แบตเตอรรี่ใชกลับกลองถายรูป เพื่อใหมีเพียงพอตอการใช ถือคติ
วา เหลือดีกวาไมพอใช 
 ๖. เปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นและ
สภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 
 การคัดเลือกจัดงานเทศการประเพณี การเดินทางเที่ยวชมงานเทศกาลประเพณีน้ัน 
ชุมชนในทองถิ่นผูมีสวนรวมเปนเจาภาพจัดงาน กับคณะกรรมการจัดงาน บริษัทนําเที่ยวก็ดี 
และนักทองเที่ยว หากแตละกลุมมีความรับผิดชอบตอการรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีทองถิน่
ไวอยางยั่งยืนไดน้ัน นับเปนสวนหน่ึงของการจัดงานเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได 
เอกสารคนควา 
เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน โดยรําไพพรรณ 
แกวสุริยะ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
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ความรูดานการตลาดและการประชาสัมพันธสําหรับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว1 

 
อาจารยรัชเขต  วีสเพ็ญ2 

 
สวัสดีครับทานผูเขารวมประชุมที่เคารพรัก  ผมไดทราบวาผูเขารวมประชุมสวนใหญมา

จากจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช  ผมมาจังหวัดตรังตั้งแตเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง  เปนจังหวัดในภาคใต 14 จังหวัดที่ผมมาบอยที่สุด  ในวันน้ีผมจะมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณกับทานทั้งหลาย ในฐานะที่เปนคนสอนหนังสือทางการตลาด  เปนนัก
ฝกอบรม  เปนวิทยากรถาถามวาผมชอบอะไรของจังหวัดตรัง  ผมขอสรุปงายๆ วาม ี3 อ ทีผ่ม
ชอบ  ไดแก 

1.  อาหาร  กินติ่มซําที่ไหนไมอรอยเทาที่ตรัง  หมู
ยางเมืองตรัง  เคกเมืองตรัง 

2.  อัธยาศัยด ี ผมแบงคนใตเปน 2 ประเภท  คือใต
ใตกับใตอินเตอร  ใตใตก็คือเปนลูกทุง  รักพวกพอง  แตมา
ตรังเหมือนไมไดอยูภาคใต  เพราะคนอ่ิมเอิบ  มีอัธยาศัย  
และจังหวัดตรังเปนจังหวัดเมืองทา  มีชาวจีนมาคาขาย  จึง
มีลูกผสม  อัธยาศัยด ี อาหารการกินก็ออกกลางๆ  ผมจึง
บอกวาเปนใตอินเตอร   

3.  อากาศดี  ธรรมชาติสวยงาม  ซึ่งเปนเสนหของจังหวัดตรัง  มีคุณคาในตัวเองอยู
แลว 

ถามองในเชิงของการตลาด  จังหวัดตรังจะนําอะไรไปแขงขัน  ผมจะพูดในทฤษฎี
การตลาดใหทานเห็น  เริ่มตนจากการตอสูในเชิงการตลาด  เขาจะเร่ิมแขงขันกันที่ผลิตภัณฑ  
หมายความวาสมัยกอนน้ันจะเนนแตผลิตสินคาออกมาใหมากที่สุดโดยไมไดสนใจเรื่องอื่น  เพราะ
มีผูบริโภคมากและคูแขงนอย  เมื่อ 10 ปที่แลวเคกเมืองตรังมขีนาดใหญ  กลองไมสวย  แตสมัย
น้ีสวยงาม  มีหลายขนาด  packaging สวย  เมื่อมีการแขงขันดานผลิตภัณฑและผลิตออกมามาก  
ตอมาก็ตองมาแขงขันกันในเร่ืองของการขาย ทําอยางไรใหขายได  ก็ตองอาศัยคนที่ขายของ
เกงมาขาย  แตเมื่อทําไปสักระยะทุกคนทําตามกันหมด  ก็ตองมาแขงขันในเร่ืองการตลาด  ตอง
มีการประชาสัมพันธ  ลดแลกแจกแถม  promotion  เชนเดยีวกับการที่จะใหคนมาทองเทีย่วกต็อง
แขงขันกัน  เชน  ในชวง Low Season ตองมีการลดแลกแจกแถม  ซึ่งปจจุบันโลกเปลี่ยนไป

                                                             
1 เรียบเรียงจากการบรรยายในการประชุม “การตลาดและการประชาสัมพันธสําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว”  วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2547  ณ จังหวัดตรงั 
2 อาจารยพิเศษประจําคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  กรุงเทพฯ 
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มีเทคโนโลยีเขามา  ก็ตองไปแขงขันเร่ืองเทคโนโลยี  รีสอรทมีอินเตอรเน็ตรับรองลูกคาชาว
ตางประเทศ  ใครไมทําไมไดแลว  เพราะขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญจะจองมา
ทางอินเตอรเน็ต 

ถามวาเราทําคุณภาพของผลิตภัณฑแลว  เราทําการตลาดแลว  ขายดีแลว  มีเทคโนโลยี
แลว เพียงพอหรือยังที่จะทําใหลูกคาอยูกับเราได  ไมพอ  ปจจุบันนี้ทุกแหงตองแขงขันในเรื่อง
ของการบริการโดยเฉพาะกรุงเทพฯ  เวลาน้ีมีรานอาหารข้ึนเต็มทุกที่  สมัยกอนตองมีนางกวัก
ตั้งไว  แตสมัยน้ีตองมีพนักงานมายืนตอนรับ  กลาวทักทาย “สวัสดีคะ”  แลวพาเดินไปที่โตะ  
เมื่อรับประทานเสร็จก็ “ขอบคุณมากคะ”  หรือกอนจะออกจากราน 7–ELEVEN เขาจะถามวา 
“รับขนมจีบ  ซาลาเปาเพิ่มไหมคะ”  คือแขงขันกันที่การบริการ  ทะเลตางกันไหม ไมตาง  
ธรรมชาติก็ไมตาง  ที่พักก็เกือบจะไมตาง  ราคาก็ไมตาง  ลดแลกแจกแถมก็ไมตางกัน  ก็มาแขง
กันเร่ืองการบริการ  แตถามวาพอไหม  ในที่สุดก็จะไปสูการบูรณาการ  คือตองนําทุกสิ่งทุก
อยางมาเชื่อมโยงกัน  จะทิ้งอยางใดอยางหน่ึงไมได 

วันอาทติยหนาผมตองไปบรรยายใหกบับรษิทั 
Orange  คือบริษัทจางคนที่จบระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโทมาเปนพนักงานปฏิบัติงานที่เคานเตอร  ซึง่
แมจะมีความรูด ี เทคโนโลยีด ี สินคาด ี โฆษณาดี  ทุก
อยางดีหมด  แตปญหาคือเร่ืองการบริการ  เพราะ
พนักงานบางคนทํางานไปแลว เกิดอาการทอแท  
เหน่ือย  เนื่องจากการทํางานบริการนั้นตองรับใชคน  
และความตองการของมนุษยก็ตางกัน  ยกตัวอยาง
เมื่อเชาผมไปรับประทานติ่มซํา  ทางรานจะวางหลาย
สํารับแลวใหเราเลือก  แตถาเปนสมัยกอน  เมื่อทํา
เสร็จก็ยกไปเสิรฟโตะอ่ืนกอนแลวจึงมาเสิรฟใหเราตอ  

ผมในฐานะนักทองเที่ยวซึ่งไมเขาใจประเพณีวัฒนธรรมที่จังหวัดตรัง   
ผมอดึอัด  แตเมื่อเชารานเขาเสริฟเปนชุด  เขาไมยกมาตั้งรวม  ผมก็ถามวาลกัษณะการเสริฟติม่
ซําแบบเกาหมดไปหรือยัง  เขาบอกวาบางรานยังอนุรักษไว  เพราะคนสมัยเกาเขาเคยมีวิถีแบบ
น้ัน  ก็ไมเปนไร  แตตองแบงแยกกันระหวางการบริการคนทองถิ่นกับนักทองเที่ยว 

น่ีคือบริบทวาทําอยางไรเราจึงจะบูรณาการสิ่งเหลาน้ีเพื่อตอบสนองนักทองเที่ยวได 
เพราะการตลาดเปนเร่ืองของทุกสิ่งทุกอยางที่เราคิดข้ึนมา  สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองผูบริโภค
ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ถาผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวไมพอใจ  เขาจะแสดงออกอยู 4 อยาง
คือ 

1.  ตอวาทันที  เชน อาหารไมอรอย  ที่พักมีแมลงสาบ  มียุง  ผาหมมีไร  หมแลวคัน  
ผาเช็ดตัวเกา  ไมมีสบู  แชมพูหมด  กระดาษชําระไมเต็มมวน  การทําธุรกิจบริการน้ันมี
ขอบกพรองไมไดแนนอน  แตถาพบลูกคาประเภทนี้ยังโชคด ีเพราะเรารู เราอธิบายได และอยาง
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นอยเราไดแกตัว แตประเด็นอยูที่วาถาถูกตอวาแลวคนที่ทํางานบริการไปแสดงอาการแข็งขืน
ทันทีก็จบ  เพราะลูกคามีทางเลือก 

2.  รองเรียน  ลูกคาประเภทน้ีไมตอวาโดยตรง  แตไปรองเรียนกับผูจัดการ  ฟอง ททท.  
ฟอง สคบ.  อยางน้ียังดีอยูเพราะเร่ืองตองกลับมาหาเรา  ไมวาจะโดยตรงหรือโดยทางออม 

3.  น่ิงเฉย  ทน  ชวงป 2539 - 2540  ผมไปงานแตงงานเพื่อนที่ขอนแกน  จะไปพัก
โรงแรมหาดาวก็ไมไดเพราะแพง  คืนละพันกวาบาท  ผมจึงไปพักโรงแรมดาวคร่ึง  ปรากฏวา
ผาเช็ดตัวบางมาก  ไมรูวาใชมากี่ป  เวลาเชด็ก็เปนขุยหลุดออกมาตดิตามตวั  ตอนกลางคนืมียงุ
บิน  อาบน้ําอยูก็มีแมลงสาบวิ่งมาทักทาย  การนิ่งเฉยคือบางครั้งลูกคาบางคนไมอยากเรื่อง
มาก  เราทําการตลาดถูกแลว  แตจูๆ ยอดหาย  รายไดหด  นักทองเที่ยวไมมา  ก็มาตั้งคําถาม
วาเราทําการตลาดแลว ทําหองพักแลว ทําอาหารแลว แตลูกคาเฉย  ทานเคยสังเกตไหมครับวา
ธุรกิจหลายแหงเปดมา 3 - 4 เดือนแรกคนเต็ม  หลังจากน้ันไมมลีูกคา  เหตุผลคือพบลูกคา 
ประเภทน่ิงเฉย  แมลงสาบวิ่งผานขางหนา  ผมก็ไมฟอง  ไมรองเรียนอะไรเลย  แตผมไมกลับไป
รานน้ันอีก 

4.  ตัดสินใจยกเลิกทันทีขณะที่เขามาใชบริการ 

วิเคราะหสิ่งแวดลอม 
 1.  นโยบายรัฐบาล มีความสําคัญ นโยบายรัฐบาลปจจุบันเกื้อหนุนในการทําธุรกิจการทอง 
เที่ยว   

2.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สมัยกอนเราทําการตลาดเชิงรับ  เราถือวาเรามีทะเล  
มีที่พักเราอยูนิ่งๆ  แตตอนนี้จะทําอยางเดิมไมไดแลว  เพราะผูบริโภคมีการศึกษาสูงขึ้น  ความ
ตองการสูงขึ้น  มีทางเลือกมากข้ึน  ฉะน้ันเขาเกิดความรูสึกวาเขาตองไดคุมเกินกวามูลคาที่จาย 
สมมติวาจายไปคืนหน่ึง 1,200 บาท  แตเขามีความรูสึกวาเขาตองไดเกินเปน 1,500 - 2,000 
บาท  แตบางคร้ัง 1,500 - 2,000 น้ันก็ตอบเปนรูปธรรมไมได  เชน  รอยยิ้มสวยๆ  หองน้ํา
สะอาด  บรรยากาศด ี รวมๆ แลวเขาเกิดความรูสึกวาคุม 

3.  แนวโนมทางธุรกิจ  การแขงขันสูงข้ึนทําใหเราตองปรับตัวอยูตลอดเวลา 
4.  เทคโนโลยี  ตองนําการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมารับใช  ทุกคนมี website หมด 

เพราะติดตอกับลูกคาชาวตางประเทศทาง E-mail งายกวา  ตางกับสมัยกอน  หาลูกคาชาว
ตางประเทศคร้ังหน่ึงก็เหน่ือยแลว  เราจะทําอยางไรให click เขาไปที่ website ของ ททท. หรือ 
Thailand แลวตองข้ึนลําดับตนๆ ของ google.com  ดังน้ันเราตองปรึกษาหารือกับ technician ที่
เขาจัดการกับ website  เพื่อใหเรามีโอกาสทางการตลาดมากข้ึน 

5.  ความเปนนานาชาต ิ ปจจุบันน้ีโลกแคบ  ตางชาติมาเปนเร่ืองปกติ  ฉะน้ันมาตรฐาน
ตอไปตองเปนนานาชาต ิ  

8 Ps 
1.  Product Elements  คือองคประกอบของผลิตภัณฑ  ในทางทฤษฎีจะแบงผลิตภัณฑ

ออกเปน 2 อยาง  คือผลิตภัณฑหลักกับผลิตภัณฑเสริม  ยกตัวอยางรีสอรท  ผลิตภัณฑหลัก
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คือหองพักที่ดี  สะอาด  ผลิตภัณฑเสริมคือ
การจัดสวน  รานอาหาร  ชายหาดสวยงาม  
สปา  นวดแผนโบราณ  นวดฝาเทา  เปนตน  
สวนใหญบริการหลักจะเหมือนกันหมด  จึง
ตองมาแขงกันที่ supplement product  คือ
บริการเสริม  เรามีอะไรที่ลูกคาเกิดความรูสึก
วาเขาไดมากกวาที่เขาคิด ตองตอบคําถามน้ี
ใหได ยกตัวอยางผลิตภัณฑหลักของโรงแรม
คือบริการหองพัก ผลิตภัณฑเสริมคือคาราโอ
เกะ นวดแผนโบราณ  นวดฝา เท า   หรือ
รานอาหาร  ผลิตภณัฑหลักคอือาหารที่อรอย  ผลิตภณัฑเสริมคอืบรรยากาศ  พนักงานบริการ  
หองนํ้าสะอาด  มีสวนลด ฯลฯ  สิ่งเหลาน้ีตองทําข้ึนมา 

2.  Place and time  คือเร่ืองของชองทางการจัดจําหนาย  และการตรงตอเวลา  
ชองทางจําหนายคือการเขาถึงผลิตภัณฑอยางสะดวกและรวดเร็วของผูบริโภค  ทําอยางไรให
ผูบริโภคเขามาถึงสถานที่  หรือติดตอเราไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  เพราะตองแขงกันที่
ความเร็ว  ทําไมขณะน้ีหลายผลติภัณฑจึงจําเปนจะตองไปขึ้นโลตัส  7–ELEVEN เหตุผลคือกลุม
น้ีเขาคุมชองทางการจัดจําหนาย เขามีโอกาสทางการตลาดมาก  เราก็มาตั้งคําถามวาแลวจะทํา
อยางไรใหผูบริโภคเขาถึงผลิตภัณฑ  รีสอรท  รานอาหาร  การทองเที่ยวของเรา  จะใชวิธีไหน  
จะใชบริษัทนําเที่ยว  หรืออินเตอรเน็ตที่เปน place เขามาชวย 

แลวทําไมตอง time  ตองตรงตอเวลา  เพราะลูกคาตองการการตรงตอเวลา  ข้ึน
เคร่ืองบินชาไป 5 นาทีก็หงุดหงิด  แตเมื่อเรารูวาลอเคร่ืองบินเสีย  เราให late ทั้งคืนก็ได  ให
ซอมลอกอน  เหมือนเราไปรอคิวที่ธนาคารเกิน 10 นาที เรากห็งดุหงิด  แลวนักทองเทีย่วทีจ่ะมา
พักในรีสอรทของเรา  ซึ่งตองจายคาที่พัก  4,000 – 5,000 บาท  แตเรา check in ใหชา  เขาก็
ตองอารมณเสีย  แนนอนวาเขาอาจจะยอมพักเพราะเขาจองไวแลว  แตคร้ังหนาละครับ 

ที่เรามาคุยกันวันนี้ไมใชวาจังหวัดตรังมีปญหา  เพราะจังหวัดตรังมีจุดขายอยูแลว  มี
ชื่อเสียงอยูแลว  มีเทศกาลขนมเคก เทศกาลหมูยาง พิธีกินเจ  เปนงานระดับชาต ิ คนมาอยูแลว  
แตประเด็นคือเราจะทําอยางไรใหคนมาเที่ยวจังหวัดตรังอยางสม่ําเสมอและเพิ่มขึ้นทุกป  และทํา
อยางไรใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาเที่ยวในชวง Low Season  บางคร้ังเรา
จะตองใหความสําคัญกับสิ่งเล็กๆ นอยๆ พวกน้ี  คือเร่ืองของการบริการ  การตอนรับ  การ
บริหารอารมณความรูสึกของลูกคา 

3.  Process  คือกระบวนการที่จะจัดการกับลูกคาที่เขามา  ลองไปดูรานอาหารที่เปน  
franchise  เขาจะม ีprocess ในการจัดการกับผูบริโภค  หรือราน 7–ELEVEN  เขามีการฝกอบรม
วาเมื่อลูกคาเขามาในราน  พนักงานจะกลาวคําวา “สวัสดีคะ”  เมื่อลูกคาออกจากรานก็จะพูดวา 
“ขอบคุณคะ  โอกาสหนาเชิญใหมนะคะ”  สวนหางโลตัสก็ใหพนักงานยกมือไหว  น่ีคือ
กระบวนการที่จะทําใหคนเขามาแลวเกิดความพึงพอใจ  ตองสรางระบบในเรื่องน้ี  บริษัท
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ไอศกรีม Swensen’s เขามีข้ันตอนเปนคัมภีรเลยวาเมื่อลูกคาเขามาในราน  พนักงานตองทํา
อยางไร  เขาจะใหพนักงานแนะนํา (suggestion) กอน  แลวรับคําสั่ง (take order)  และระหวาง
รับประทานเขาจะใหพนักงานเดินไปถามวาอรอยไหมคะ  รับอะไรเพิ่มไหมคะ  หรือที่โรงแรม  เมื่อ
แขกลงมา  พนักงานก็ทักทายวา “Good morning. How are you ?”  พนักงานตองฝก  บางครั้ง
ไมตองไปรอคําตอบ  เพราะวัฒนธรรมของฝร่ังเมื่อพบกันเขาจะทักทายกันแตไมคุยตอ ฉะนัน้เรา
ตองเรียนรู ทักทาย เราตองพิจารณาวาจะจัดการกับคนอยางไร  จะจัดระบบสิ่งของที่เขามา
อยางไร  จะทําอยางไรกับความรูสึกนึกคิด จิตใจของเขา  ตองยิ้มไหม เมืองไทยมีเสนหอยูที่
รอยยิ้มที่ทําใหฝร่ังชอบ ทําไมคนตางชาติจึงตองการมีภรรยาเปนคนไทย ขณะน้ีเขาไดมีการวิจัย
พบวา specification ของชาวเยอรมันคือคนไทย 

นักทองเที่ยวจะพิจารณาถึง  
1.  ตัวเขา  คุณบริการดีไหม  หองพักสะอาดไหม  ดูแลรางกายเขาอยางไรบาง  

หองนํ้าสะอาดไหม  สบูดีไหม  มีแชมพูไหม 
2.  จิตใจเขา  บรรยากาศดีไหม  ไมใช remote เสีย  โทรทัศนเสีย  แอรไมเย็น  

จิตใจก็หอเหี่ยวแลว  หองนํ้าสกปรก  ไมมีรอยยิ้ม  พูดจาก็ถามคําตอบคํา  มีการดูแล
ความปลอดภัยของสิ่งของไหม  เราจึงตองสรางการรับประกัน  สรางระบบ  สราง
กระบวนการ 
4.  Productivity and Quality  คือผลผลิตและคุณภาพ  บางคนเนนผลผลิตอยางเดียว  

ผลิตออกมาปริมาณมากที่สุด  แตลืมเร่ืองคุณภาพ  การมีพนักงานบริการมากๆ บางคร้ังก็ดี  
แตถาอบรมไมดีก็จบ  แทนที่จะดีในเชิงของการบริการ  กลับทําใหดูแลพนักงานไมทั่วถึง  เมื่อมี
ผลผลิตมากกต็องควบคูกับคณุภาพ  ตองอบรมคนเร่ืองการบริการเปนหวัใจ  เวลาผมตดัสนิใจ
จะไปซื้ออะไรซ้ําๆ จะดูที่พนักงานบริการ  บางคร้ังไป
รับประทานอาหาร  ถาอาหารไมถึงกับแยแตบริการดีก็
ยังไปอีก  เพราะถือวาไปแลวอบอุน  ฉะน้ันผลผลิตตองคู
กับคุณภาพ 

5.  People  เร่ืองของคน  คือหัวใจ  จะทํา
อยางไรใหผูใหบริการมีคุณภาพมากข้ึน  เร่ิมตั้งแตตอง
คัดเลือกคนทีช่อบงานบริการ  แตตองมองใน 2 มุม  ใน
ฐานะหัวหนาหรือผูประกอบการ  ตองสรางแรงจูงใจให
เขาเกิดแรงกระตุน  มีปฏิกิริยาในทางบวก 

แรงจูงใจมี 2 แบบ  คือทางบวกและทางลบ  
ทางลบก็เชนออกกฎกติกามาวาถาพนักงานไมยิ้มจะถูก
หักคะแนน  เหมือนหางโลตัสเขาบังคับใหพนักงานตอง
ยกมือไหวลูกคา  ผมถามวาในฐานะผูใชบริการทาน
พอใจไหม  ทานอาจจะพอใจ  แตผมไมชอบ  เพราะเขาถกู
บังคับ  เปนกฎกติกา  โดยมารยาทไทยเมื่อคนไหวเรา
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ตองไหวตอบ  แตการไหวที่เราตองการไหวตอบตองเปนการไหวที่สวยงาม  ดวยความเปนไทย  
แตน่ีไมมองหนาเลย  เร่ืองนี้ผมตองการใหทําเหมือน 7–ELEVEN  ไมตองไหว  เพียงพูดวา 
“ขอบคุณมากคะ  โอกาสหนาเชิญใหมนะคะ”  ยิ้มอยางเดียวพอ  แคชเชียรของหางโลตัสนา
สงสาร  เพราะขณะที่เขานําของใสถุงเขาตองยกมือไหวอีก  แลวเราสนใจไหมเวลาที่เขาไหว  เรา
สนใจแตวา “ใสของฉันผิดหรือเปลา”  “คิดเงินฉันผิดไหม”  บางคร้ังไปใสแรงจูงใจในทางลบ  เขา
ทําก็จริงอยู  แตทําดวยความรูสึกที่ไมด ี

เร่ืองน้ีสําคัญตั้งแตเลือกคนมาทํางาน  ผมเดินทางมากับสายการบิน PB Air  น่ังสบาย  
แอรโฮสเตสยิ้มแยมบริการ  เขาเลือกคนยิ้ม  แมจะอยู PB Air  เพราะคนสวนใหญตองการเปน
แอรโฮสเตสการบินไทย  แตน่ียิ้มสวย  เมื่อมาดูสจวต  สอบตก  เพราะไมยิ้มเลย  ตอนแจกนํ้าผม
ตองขอบคณุที่กรุณาใหอาหารผม  คอืรูสึกเปนบุญคณุมาก และผมสงัเกตเหน็วาไมยิ้มสกัคนเลย  
เพราะเขาไมไดคัดเลือกพนักงานที่มีหัวใจบริการ  คนมีหัวใจบริการจะชอบพบปะ  พูดคุยกับผูอ่ืน  
ชอบอยูกับคนแปลกหนา  ประเภทที่ไมตองการจะพบคนแปลกหนา  เขินอาย  อยามาทํางาน
บริการ  ถาไมมีใจจะทําไดไหม  ทานก็ตอง training  ตองเปลี่ยนทัศนคติ  คือใชแรงจูงใจใน
ทางบวก  เพิ่มเงินเดือน  ใหพลัง  ใหกําลังใจเขา  ผูประกอบการไมไดอยูกับลูกคาตลอดเวลา  แต 
ลูกนองของเราอยู  คนจึงเปนหัวใจในการขับเคลื่อนงานบริการ  งานดานทองเที่ยว  งาน
การตลาด 

6.  Promotion and Education  promotion คือการสงเสริมการตลาด  ในทางทฤษฎีมี
อยู 6 วิธีคือ 

6.1 การโฆษณา  คือการสรางแรงจูงใจใหคนคลอยตาม  และเชือ่วาผลิตภัณฑ
ของเราด ี นาสนใจพอที่เขาจะมาใชบริการ  ถามีทุนมากก็ใชสื่อโทรทัศนซึ่งราคาแพง  ถา
ทุนนอยก็ใชสื่อวิทยุ  แผนพับ  ใบปลิว  หรืออินเตอรเน็ต  ซึ่งถูกที่สุดแลว  เปด website 
เสียคาบริการปละ 600 - 700 บาทเทาน้ัน  หรือนํา brand ของเราไปฝากโฆษณากับ 
website ที่มีชื่อเสียงก็เสียคาใชจายไมเทาไร  แตประเด็นอยูที่วาขอความที่จะโฆษณาน้ัน
เมื่อเห็นแลวตองดึงดูด  ตองโดนใจผูบริโภคเลย  บางคร้ังตองมีขอความ head – line ที่
คนเห็นแลวสะดุดใจเลย 

6.2 การประชาสัมพันธ  คือการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดตอผลิตภัณฑและ
องคกร  เชน  แถลงขาว  จัดงานการกุศลเพื่อนําเงินไปชวยเหลือเด็ก 

6.3 Sales Promotion  คือการสงเสริมการขาย  ภาษาชาวบานเรียกวาลด
แลกแจกแถม 

6.4  Personal Selling  คือการขายโดยพนักงาน  โดยบุคคล  ลูกคาเขามาแลว
เราสามารถปดการขายไดไหม  ยกตัวอยางเวลาคนเขามาที่รีสอรทของเรา  แสดงวา
โอกาสเปนของเรา 90% แลว  ถาทําไมไดตองไปหาวิธีที่ดีกวาน้ี  บางคร้ังลูกคาอาจจะ
มาสืบราคาก็ได   

6.5 Direct Marketing  คือการตลาดทางตรง  เปนการสื่อสารไปยังผูบริโภค
โดยตรง  เชน  สื่อสารทางอินเตอรเน็ต  โทรศัพท  magazine ฯลฯ 
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6.6 Education คอืการใหการศึกษา ธุรกิจในเชงิการบรกิารจะสมบูรณทีส่ดุเมือ่
ผูใหบริการกับผูรับบริการเขาใจในผลิตภัณฑไปในทิศทางเดียวกัน  บางครั้งตองบอก  
ตองใหการศึกษาแกผูบริโภควาอยูที่ รีสอรทของเราอยางไรใหหลับสบาย   เปด
เคร่ืองปรับอากาศที่อุณหภูมิเทาไร  ถาคุณเปดขนาดน้ีจะหนาวเกินไป  จะนอนเมื่อไร  จะ
เปดหนาตางอยางไร  เวลาไหน  ตื่นมากี่โมงจึงจะเห็นทัศนียภาพสวยที่สุด  เชน  ถาตื่นตี
หาคร่ึงคุณจะเห็นพระอาทิตยขึ้น  แตถาหกโมงจะไมสวยแลว  ทําใหลูกคาไมพลาด shot 
สําคัญ  แสดงวาหนาที่ของผูใหบริการคือตองใหขอมูลที่ทําใหเขาเกิดความรูสึกวาถามา
พักที่นี่แลวจะไดดื่มด่ํา  ไดสัมผัส  ไดใชบริการ  หรือไดใชสินคาของเราเต็มที่  คือตอง
เปนไปตามกระบวนการ  เหมือนกับเคกเมืองตรัง  ตองรับประทานตอนรอนๆ  ผมนํา
เคกเมืองตรังไปแชตูเย็น 1 – 2 วัน ไมอรอยเลย  ตองรับประทานตอนออกจากเตา  
ถามวาในฐานะคนขายเคก  เราตองบอกลูกคาไหม  ตองบอก  เขาจะไดรู  ถาไปแชตูเย็น
ควรจะเขา microwave กี่นาที  เหมือนติ่มซํา  รับประทานอยางไรจึงจะอรอย  ควร
รับประทานอยางไหนกอน  เราบอกทางเลือกเขา  เพราะฉะน้ันผมถามวาเวลาลูกคา 
check in เขามา  เคยมีพนักงานของรีสอรทใหขอมูล  หรือเคยอธิบายบางไหมวาตื่น
อยางไร  ไปอยางไร  ที่น่ันที่น่ีเปนอยางไร  เชนเดียวกับคนยกกระเปาสวนใหญ  ยกไปก็
คิดแตเร่ืองทปิ ทิป ทิป  การใหทปิน้ันทั้งฝร่ังและคนไทยถือเปนธรรมเนียมวาตองใหอยู
แลว 
7.  Physical Evidence คือลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาสัมผัส รานกาแฟ Starbucks 

กําเนิดที่อเมริกา ขณะน้ีเปนรานอันดับ 1 ของโลก มี franchise ทั่วโลก แกวละ 80 - 90 บาท แต
คนแหไปดื่มกัน  คงมาเปดที่จังหวัดตรังในอนาคต  ถามวาทําไม Starbucks จึงประสบความสาํเรจ็  

ทําไมคนยอมเสียเงิน 90 บาทไปน่ังดื่มกาแฟ  
เราดื่มกาแฟแกวละเทาไร  ถาทําตอไปอีก  
กาแฟแถวภาคใตก็อาจจะเปน 90 บาท  ถาม
วาทําไม Starbucks จึงขายได  ถามวาลูกคากิน
อะไร  เขาไปกินบรรยากาศ  ภาษากลางเขา
เรียกวา Experience Marketing  หรือการตลาด
เ ชิ ง ป ร ะสบ ก า รณ   คื อ ก า รดื่ ม ด่ํ า กั บ
บรรยากาศ  ขณะน้ีเวลาขายสินคา  เราไมได
ขายเฉพาะที่พัก  ขายทะเล  แตเปนการขายให
ลูกคาเกิดความรูสึกวาในขณะที่นอนในที่พัก
ของเราน้ัน  มีอะไรที่เขาเสพบรรยากาศแลว

ตางจากที่พักที่อื่น ผมยกตัวอยาง StarBucks เพราะบรรยากาศและทําเลของเขาด ีเชนแถว 
เซ็นทรัลพลาซา  สีลม ฯลฯ  เขาเลือกทําเลที่ผูคนพลุกพลาน  ตลาดของเขาคือตลาดกลาง - บน  
คนมีเงิน  เวลาไปนั่งดื่มกาแฟ 90 บาทแลวไดเห็นนักธุรกิจทั้งชาย - หญิงเดินเขาออก  คนก็ไป
น่ังดื่มที่รานเพราะไมไดดื่มกาแฟอยางเดียว 
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เมื่อ Starbucks เปด  คุณสายชล  เพยาวนอย ก็ทําบานใรกาแฟ  ผลปรากฏวาประสบ
ความสําเร็จมาก  ทุกปม JET มีบานใรกาแฟ  คนไทยแหไปบริโภคเต็มหมด  แตเมื่อเวลาผานไป  
จากแกวละ 40 - 50 บาท  คุณสายชลตัดสินใจขายกาแฟแกวละ 80 - 90 บาท ปรากฏวาเมื่อ
ข้ึนราคา ลูกคาหายไปไมนอยกวา 60 - 70%  คุณสายชลใหสัมภาษณวาเราตองทําใหเปน Inter  
ตองขายราคาใหเทาตางประเทศ  ลาสุด Starbucks ขึ้นราคาเปน 400 บาท บางครั้งเราตอง
ยอมรับวา brand นอกจะใหญกวา brand ไทย  และคนเขาเสีย 90 บาทเพื่อไปดูบรรยากาศ  แต
บานใรกาแฟอยูในปม  มองไปเห็นคนขับรถสิบลอบาง  คนขับรถสองแถวบางเดินผาน   
ไมชวนเสีย 90 บาทเลย  40 - 50 บาทก็พอแลว 

ราคาจึงเปนเร่ืองที่เราจะบวกคาบริการไดกรณีที่ลูกคาเกิดความรูสึกวาเขาได
ประสบการณเขาก็ยินดีที่จะจาย  มิฉะน้ันโรงแรม 5 ดาวก็ไมเปด  เชน  โรงแรมบางแหงคืนละ 
5,000 บาท  ผมอยากจะไปพักเหมือนกัน เพราะตองการจะรูวาตางจาก 900 บาทอยางไร แต
มั่นใจวาเขาขายบรรยากาศ คาหองพัก 800 บาท  เขาบวกคาบรรยากาศเขาไปอีก 4,200 บาท  
ถาตองการใหมูลคาสินคาเพิ่ม  ตองทําบรรยากาศ สรางความตาง   
ลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได  เชน  ปายชื่อ  โตะ  เกาอ้ี  สี  เคร่ืองแบบพนักงาน  เคร่ืองไม
เคร่ืองมือ ตองเปนไปในทิศทางเดียวกันหมดวาจะขายอะไร  ถาจะขายธรรมชาติ  ทุกอยางตอง
เปนธรรมชาต ิ

8.  Price and Cost  คือราคา มีองคประกอบ 3 ประการที่ตองคํานึงถึงในเรื่องการ
ตั้งราคาคือ 

8.1 ตนทุน 
8.2 คูแขงขัน  หากเราตั้งราคาสงูกวาคูแขงขัน  เราก็เหน่ือย  ตองคํานึงถึงผล

ของการแขงเรื่องการตั้งราคา  เพราะเสียทั้งคู 
8.3 คุณคาที่ใหกับลูกคา  ถาเราบอกวาคุณคาของเราด ี เราอาจจะบวกราคาที่

เราใหคุณคาได ยกตัวอยางเคกเมืองตรัง เมื่อสัก 10 ปที่แลวผมไมกลาซือ้ไป
ฝากผูใหญ เพราะหีบหอธรรมดา  แตปจจุบันนี้ละลานตา  สวย  สีสด  ถือไป
ฝากใคร  คนรับก็ตองภูมิใจ  เหตุผลเพราะคนรับของฝากน้ันบางคร้ังเขา
ไมไดกิน  แตเขารูสึกภูมิใจที่คนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให  ผมบอกเพื่อนวาผมจะมา
จังหวัดตรัง  คําแรกที่เขาเอยคืออยาลืมเคกเมืองตรังนะ  แสดงวาเมืองตรัง
มีชื่อเสียง 
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แผนการตลาดการทองเที่ยวป 2549 
  
วิสัยทัศนการทองเที่ยวไทย 

 มุงพัฒนาและสงเสริมใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย กาวสูมาตรฐานคุณภาพ (Quality)  
เปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainability)   สามารถแขงขันในตลาดโลก (Competitiveness)   
อันจะนําไปสูการเปน Tourism Capital of Asia 

 
วัตถุประสงคการดําเนินงานภาพรวม 
1. เพิ่มรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศ  โดย... 
      - เพิ่มคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งการเดินทางของนักทองเที่ยว 
      - เรงอัตราการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยว  
2. กระตุนใหเกิดการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศและกระจายรายไดสูภูมิภาค   
 

Campaign โฆษณาและประชาสัมพันธตลาดตางประเทศ/ในประเทศ 
 การดําเนินงานป 2549 จะดําเนินงานภายใต Campaign “Thailand Grand Invitation”  
โดย ททท.  จะสรางกระแสการทองเที่ยวคร้ังใหญข้ึนในประเทศไทย  ดึงดูดใหนักทองเที่ยว
ชาวตางชาตแิละ  ชาวไทยที่อยูตางประเทศเดินทางมาเยือนเมืองไทย และกระตุนใหคนไทยใน
ประเทศเดินทางเขารวมกิจกรรมเฉลิมฉลอง เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยมีสัญลักษณ (Logo) ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ดังน้ี 
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แนวทางการดําเนินงาน  แบงการดําเนินงานออกเปน 2 ดาน คือ 
 
1. ดานสงเสริมการตลาด 
1.1  แผนการตลาดตางประเทศ 

 
® เปาหมายรายภูมิภาค 
      · เอเชียตะวันออก 
 : ตลาดหลัก ไดแก มาเลเซีย, ญ่ีปุน, เกาหล,ี จีน, สิงคโปร, ฮองกง, ไตหวัน, อินเดีย 
 : ตลาดรอง ไดแก อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, เวียดนาม 
      · ยุโรป / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา  
 : ตลาดหลัก ไดแก UK, เยอรมนี, ฝร่ังเศส, สวีเดน 

: ตลาดรอง ไดแก เนเธอรแลนด, สวิตเซอรแลนด, อิตาลี, รัสเซีย / CIS & Baltic States, 
เดนมารก, นอรเวย, ฟนแลนด, ยุโรปตะวันออก, เบลเยี่ยม, สเปน, ออสเตรีย, โปรตุเกส, 
กรีซ, ตุรกี, อิสราเอล 

   กลุมประเทศตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต 
          · อเมริกา 
 : ตลาดหลัก ไดแก U.S.A.  : ตลาดรอง ไดแก แคนาดา, ลาตินอเมริกา 
          · โอเชียเนีย 
 : ตลาดหลัก ไดแก ออสเตรเลีย  : ตลาดรอง ไดแก นิวซีแลนด 
 
® กลุมเปาหมายตลาดตางประเทศ 
 - นักทองเที่ยวทั่วไป    :   ครอบครัว  สตรี   Corporate  ผูสูงอายุ  Expats  Ethnics 

 -  กลุมความสนใจพิเศษ  :  กอลฟ  ดํานํ้า  สุขภาพ  ฮันนีมูน  ศาสนา   Educational   
(นักเรียน  นักศึกษา อาจารยมหาวิทยาลัย)  Yacht 

 
® สินคาทางการทองเที่ยวสําหรับตลาดตางประเทศ  

1. สินคาพิเศษ ภายใต Campaign “Thailand Grand Invitation” 
- Grand Events :  พระราชพิธีและพิธีการตาง ๆ   กิจกรรมแจสเฉลิมพระเกียรติ  และ
กิจกรรมเฉลิมฉลองตาง ๆ ที่จัดข้ึนในสวนกลางและภูมิภาค โดยหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 

- Grand Destinations  :  กรุงเทพมหานคร มุงนําเสนอการเปนเมืองหลวง  การตกแตง
เมืองบริเวณเกาะรัตนโกสินทรเฉลิมฉลองวโรกาสพิเศษน้ี  การจัดรายการนําเที่ยว
พิเศษทองเที่ยวพระราชวังตาง ๆ และพิพิธภัณฑ  กิจกรรม One Night in Bangkok  
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เปนตน  สําหรับในสวนภูมิภาคจะนําเสนอรายการ    นําเที่ยวพระตําหนักและโครงการ
พระราชดําริตาง ๆ ที่นาสนใจ 

 
- Grand Opening  :  สนามบินสุวรรณภูมิ 
- Grand Service  :  สินคาและบริการตาง ๆ ที่มีมาตรฐานพิเศษ ไดแก Unseen Paradise, 

Boutique Hotel & Spa  ,  Shopping Complex  เปนตน 
2. ประเภทหาดทรายชายทะเล เชน 

- Andaman Cluster (ภูเก็ต  พังงา  กระบ่ี ตรัง) - Royal Paradise (หัวหิน –ชะอํา)  
- Jewel Coast  (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) - หมูเกาะสมุย 

3. ประเภทเมืองและ ชุมชน เชน   
- กลุมลานนา (เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน) 
- Greater Bangkok  (กทม. อยุธยา กาญจนบุรี  ราชบุรี) 
- เสนทางวัฒนธรรมขอม (โคราช บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธาน)ี 
- เสนทางเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน 
- OTOP Village เชียงใหม  เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน 
อยุธยา อางทอง นนทบุรี โคราช นครศรีธรรมราช 

4. ประเภทธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย เชน 
- เดินปา น่ังชาง ลองแกง ในภาคเหนือและภาคตะวันตก 

5. ประเภทความสนใจพิเศษ เชน 
- กอลฟ (กทม. ปทุมธานี ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม หัวหิน ชะอํา) 
- ดํานํ้า (ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง) 
- บริการตรวจสุขภาพ สปา ในเมืองทองเที่ยวหลัก 

      6.  ประเภทกิจกรรม World Event เชน 
- สงกรานต ลอยกระทง ตรุษจีน เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ พัทยามิวสิคเฟสติวัล 
ฯลฯ 
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® กลยุทธการสงเสริมตลาดตางประเทศ 
1. เรงสรางการรับรู (Consumer Awareness) ป 2549 เปนปเฉลมิฉลองพระบาทสมเดจ็พระ

เจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ควบคูกับการรับรูประเทศไทยใน
ภาพลักษณดานบวก  

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาด (Market Share) 
3. เนนการทําตลาดแบบเจาะกลุมเปาหมาย (Target Marketing) เพื่อขยายฐานนักทองเที่ยว

เฉพาะกลุม 
4. สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่อันดามัน 
5. สงเสริมการทองเที่ยวในชวง Green Season (พฤษภาคม – กันยายน) 

 
1.2 แผนการตลาดในประเทศ 
® กลุมเปาหมายตลาดในประเทศ  

- นักทองเที่ยวทั่วไป : ครอบครัว วัยทํางาน ผูมีรายไดสูง 
เยาวชน Expats  

- กลุมความสนใจพิเศษ : กลุมสุขภาพ  กลุม Education  กลุม
กีฬา (กอลฟ, ดํานํ้า) กลุมประชุมสัมมนา  กลุมทองเที่ยว
เชิงเกษตร  การทองเที่ยวเชิงนิเวศและกึ่งผจญภัย ศาสนา 

 
® สินคาทางการทองเที่ยวสําหรับตลาดในประเทศ  

กลุมที่ 1 สินคาพิเศษ 
- Grand Events  :  พระราชพิธแีละพิธีการตาง ๆ   กิจกรรมแจสเฉลิมพระเกียรติ  และ
กิจกรรมเฉลิมฉลองตาง ๆ ที่จัดข้ึนในสวนกลางและภูมิภาค โดยหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 

- Grand Destinations  :  กรุงเทพมหานคร มุงนําเสนอการเปนเมืองหลวง  การตกแตงเมือง
บริเวณเกาะรัตนโกสินทรเฉลิมฉลองวโรกาสพิเศษน้ี  การจัดรายการนําเทีย่วพเิศษทองเทีย่ว
พระราชวังตาง ๆ และพิพิธภัณฑ  กิจกรรม One Night in Bangkok  เปนตน  สําหรับในสวน
ภูมิภาคจะนําเสนอรายการนําเที่ยวพระตําหนักและโครงการพระราชดําริตาง ๆ ที่นาสนใจ 

- Grand Opening  :  สนามบินสุวรรณภูมิ 
- Grand Service  :  สินคาและบริการตาง ๆ ที่มีมาตรฐานพิเศษ ไดแก Unseen Paradise, 

Boutique Hotel & Spa  , Shopping Complex  เปนตน 
กลุมที่ 2 สินคาทั่วไป 
- หาดทรายชายทะเล เชน  หมูเกาะทะเลตราด  กระบี่ ตรัง 
- เมืองและ ชุมชน เชน  เสนทางเยือนแดนพุทธศิลปเที่ยวถิ่นพระพุทธไสยาสน  เสนทาง
เลียบเลาะ 
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  ชมทัศนียภาพแมนํ้าโขงและนมัสการพระเกจิดัง   เสนทางวัฒนธรรมลุมน้ําโขง  
เสนทางเยือนถิ่นอารยธรรมอีสานชายแดนใต  ตามรอยหลวงพอทวด 

- ธรรมชาต ิ/ เชิงนิเวศ เชน  อาบนํ้าชาง ทองไพร ยามค่ํา
คืน กาญจนบุรี  ลองเรือชมโลมา ปาชายเลนและดูนก 
ฉะเชิงเทรา  ศึกษาธรรมชาต ิอุทยานแหงชาติเขาสก / เขา
หลวงลองแกงแหลงเหนือ  
 - ความสนใจพิเศษ  เชน กอลฟ (สุราษฎรธานี  ภูเก็ต 
สงขลา)   ดํานํ้า (ภูเก็ต กระบ่ี เกาะเตา – นางยวน) ทัวร
สุขภาพ(นครปฐม   เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ   ระนอง)   
              - เทศกาล/งานประเพณี  เชน  เที่ยวเมืองไทย...
สุขใจทุกเดือน  เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ กรุงเทพฯ   
ตรุษจีน เยาวราช/นครสวรรค เย็นทั่วหลามหาสงกรานต  
มหกรรมลอยกระทง  

กลุมที ่3 เสนทางทองเที่ยวพิเศษ เชน 
 - Unseen Product   และ “40 เสนทางความสุข”   
 
® กลยุทธการตลาดในประเทศ 

1. สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาค 
2. สงเสริมการทองเที่ยวชวงนอกฤดูกาล 
3. ใชงานกิจกรรม (Event) เปนจุดขาย 
4. เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานทางการตลาด และเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
ทางการทองเที่ยว 

2.  ดานสงเสริมสินคาทางการทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนสินคาและกิจกรรมเสริมทางการทองเที่ยวซึ่งเปนที่รูจักอยูแลวอยาง
ตอเน่ือง  เพื่อ Strengthen การเปนสินคาหลัก 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการสรางสินคาทางการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหม 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มมูลคาสินคาการทองเที่ยว (Valued Added) 
กลยุทธที่ 4 การเสริมสรางมาตรฐานบุคลากรดานการตลาดในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 
&&&&&&&&&&&&&& 
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สถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดินทางมา
ประเทศไทยในชวงครึ่งปแรกของป 2548 (มกราคม-มิถุนายน) 

 

งานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ1 

ภาพรวม 

• ในชวงคร่ึงปแรก  สถานการณการทองเที่ยวของชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
อยูในภาวะซบเซา  โดยคาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศประมาณ  5  ลานกวาคน ซึ่งลดลง
มากกวาชวงเวลาเดียวกันในป 2547 ประมาณรอยละ 6 อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากเหตุการณธรณี
พิบัติภัยในแหลงทองเที่ยวแถบอันดามัน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดดึงดูดหลักของไทย 
และปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่สงผลกระทบตอการเดินทางเขามา
ของตลาดมาเลเซีย ซึ่งเปนตลาดใหญที่สุดของไทย  

• ตลาดที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ ตลาดเอเชีย เน่ืองจากเปนตลาดระยะใกลที่คอนขาง
ออนไหวตอสถานการณวิกฤตตางๆ คอนขางมาก และสามารถตัดสินใจยกเลิกการเดินทาง
ไดในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ตลาดระยะไกลเชนยุโรป ยังคงมีแนวโนมการเดินทางมาไทยที่
ดีอยู โดยเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากอันดามันเปนแหลงทองเที่ยวชายทะเลอ่ืนๆ ทดแทน 
ดังน้ันการที่โครงสรางนักทองเที่ยวของไทยเปนตลาดระยะใกลถึงรอยละ 60 จึงทําใหสถานการณการ
ทองเที่ยวโดยรวมไดรับผลกระทบอยางมาก  

                                                             
1 กองวิชาการ  ฝายนโยบายและแผน  การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
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จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขาประเทศไทย 

ในชวงเดือนมกราคม – มิถนุายน 2548 
เดือน 2548 2547 อัตราการเติบโต(%) 
     มกราคม 849,931   1,216,783   - 30.15  

     กุมภาพันธ 892,830   897,507   - 0.52  

     มีนาคม 930,971   860,402   + 8.20  

     เมษายน 801,522   864,373   - 7.27  

     พฤษภาคม 808,745   806,976   +0.22 

     มิถุนายน* 880,000   865,211   +1.71 

รวม 5,163,999 5,511,252   -6.30 

หมายเหต ุ  * ขอมลูเดือนมิถนุายน เปนขอมลูประมาณการ   

• แมวา ททท. และหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดเรงฟนฟูแหลงทองเที่ยวแถบอันดามันใหกลับมาสูสภาพ
ปกติไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งไดสรางการรับรูถึงความพรอมของแหลงทองเที่ยวและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในพื้นที ่ที่สามารถเปดรองรับนักทองเที่ยวอยางเรงดวนแลวก็ตาม แต
นักทองเที่ยวสวนใหญยังรูสึกสลดหดหูกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงยังไมพรอมที่จะเดินทางกลับ
เขามาทองเที่ยวในชวงน้ี โดยในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน มีนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทาง
ทาอากาศยานภูเก็ตโดยตรงลดลงไปถึงรอยละ 68 ในขณะที่นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทาง
ทาอากาศยานกรุงเทพฯ เพื่อเดนิทางตอไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ  มีอัตราการเตบิโตแทบจะ
คงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปที่ผานมา (+1.40 %) 

• ปญหาแหลงทองเที่ยวยอดนิยมมีจํานวนที่พักไมเพียงพอนับเปนอีกปญหาหน่ึงที่ทําใหนักทองเที่ยวไม
เติบโตเทาที่ควร  แมวา ททท. จะไดพยายามสงเสริมการขายแหลงทองเที่ยวอ่ืน  ๆ ที่มีศักยภาพใกลเคียง 
เพื่อมาทดแทนพื้นที่อันดามัน  เชน    สมุย หัวหิน ระยอง ตราด (เกาะชาง) แตดวยปริมาณความ
ตองการของตลาดที่เพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเวลาน้ี จึงทําใหจํานวนหองพักที่มีอยูไมสามารถ
รองรับความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะเกาะสมุยซึ่งไดรับความนิยมใน
กลุมนักทองเที่ยวยุโรปเพิ่มข้ึนอยางมาก โดยมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยถึงรอยละ 83 ซึ่ง
เพิ่มข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาถึงรอยละ 10  

• ในสวนของสถานการณความไมสงบในภาคใตน้ัน  ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการเดินทางเขาทางบก
จากมาเลเซียมาสูไทย โดยในชวงครึ่งปแรก จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาทางดานสะเดาซึง่เปนดานใหญอันดบั
ที่สามของไทย(รองจากทาอากาศยานกรุงเทพฯและทาอากาศยานภเูก็ต) ลดลงถึงรอยละ 14   
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• อยางไรก็ด ีคาดวาสถานการณการทองเที่ยวของไทยเมื่อเขาสูชวงคร่ึงปหลังจะปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ  
โดย ททท. จะดําเนินการตามแผนกระตุนตลาดเรงดวนใน 12  ตลาดหลัก  ไดแก ตลาดมาเลเซีย ญ่ีปุน  จนี  
สิงคโปร  ฮองกง  เกาหลี   อังกฤษ   เยอรมนี  ฝรั่งเศส  เนเธอรแลนด รัสเซีย และออสเตรเลีย  และไดมกีาร
จัด Road Show ไปแลวในตลาดญ่ีปุนและจีน   กอปรกับการที่สายการบินไทย และผูประกอบการในแถบอัน
ดามันไดรวมกันจัดแพคเกจทองเที่ยวราคาพิเศษเพื่อดงึดูดนักทองเทีย่วในชวงเดอืนกรกฏาคม – ตลุาคม  
ซึ่งคาดวาจะทําใหสถานการณการทองเที่ยวของไทยในภาพรวมฟนตัวกลับมาไดในชวงครึ่งปหลัง  แต
การเติบโตดังกลาวอาจจะเพิ่มข้ึนไมสูงนัก เน่ืองจากผลกระทบจากการขึ้นราคานํ้ามันในตลาดโลก ที่ทําให
หลายสายการบินตองปรับเพิ่มคา Fuel Surcharge โดยเฉพาะในการบินระยะไกลจากยุโรปและอเมรกิา รวมทัง้
การกอการรายในประเทศอังกฤษอาจสงผลกระทบทางดานจิตวิทยาทําใหนักทองเที่ยวชาวอังกฤษ
เดินทางทองเที่ยวนอยลง เน่ืองจากเกรงวาจะเปนเปาหมายของการกอการราย  

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ตลาดเอเชียตะวันออกมีการชะลอตัวลดลงในชวงคร่ึงปแรก เน่ืองจากเหตุการณธรณี

พิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยเฉพาะตลาดไตหวัน จีน ฮองกง ญ่ีปุน เกาหลี มาเลเซีย และ
สิงคโปร มีอัตราการชะลอตัวลงอยางมาก เนื่องจากภูเก็ตเปน
แหลงทองเที่ยวยอดนิยมของตลาดเหลาน้ี นักทองเที่ยวทั้งที่
เดินทางมากับสายการบินประจําและเชาเหมาลํา สวนใหญได
ยกเลิกการเดินทางเขาภูเก็ต สายการบินตางๆ อาทิ Dragon Air, 
Air China, Korean Air และ Asiana Airlines ยกเลิกการเดิน
ทางเขาภูเก็ตโดยไมมีกําหนด อยางไรก็ดี แมวานักทองเที่ยว
บางสวนตองการจะเปลี่ยนเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ 
เชน สมุย ทดแทน แตก็ไมสามารถจะทําได เนื่องจากสถานพัก
แรมในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ มีจํานวนไมเพียงพอที่จะรองรับได 
ทําใหตองยกเลิกการเดินทางทั้งหมดเชนกัน 

ในชวงเดือนมกราคม ทุกตลาดในเอเชียตางชะลอการ
เดินทางมาไทย เน่ืองจากนักทองเที่ยวสวนใหญเกิดความไมมัน่ใจใน
ความปลอดภัยและวิตกกังวลถึงโรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนภายหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนาม ินอกจากน้ี 
ความเขาใจทีว่าสถานที่ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ถูกทําลาย การไมตองการ
เดินทางมาพักผอนยังสถานที่ที่เพิ่งประสบเหตุซึ่งคนในพื้นที่ยังมีความโศกเศรา ความเชื่อในเร่ือง
วิญญาณ รวมถึงการเสนอภาพขาวของสํานักขาวตางประเทศ โดยใชภาพที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซีย
และศรีลังกา ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความเขาใจผิดตอสภาพความเปนจริงของไทย โดยเฉพาะใน
ตลาดจีน เกดิขาวลอืวาจะเกดิสึนามข้ึินในประเทศไทยอีกคร้ังในชวงเวลาน้ัน กอปรกบัชาวจนีขาด
ความเขาใจในลักษณะภูมิประเทศของไทย จึงคิดวาไทยโดยรวมตกอยูในสถานการณที่เสี่ยงตอ
ความไมปลอดภัย จึงทําใหมีการยกเลิกการเดินทางไปยังพื้นที่อ่ืนๆของไทยดวย  ในสวนของ
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ตลาดญ่ีปุนไดมีการชะลอตัว เน่ืองจากชาวญ่ีปุนมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะงดการเดินทางมายัง
พื้นที่ประสบภัยและไวอาลัยใหผูเสียชีวิตเปนเวลา 49 วัน  ในขณะที่ตลาดเกาหลี มีผลกระทบ
อยางมากกับตลาดฮันนีมูนซึ่งนิยมเดินทางมาภูเก็ต และมีผลตอเน่ืองไปถึงเดือนกุมภาพันธซึ่ง
เปนชวงเทศกาลแหงความรัก   

อยางไรก็ด ีกระแสการเดินทางของนักทองเที่ยวตลาดจีน ฮองกง สิงคโปร และมาเลเซีย 
เร่ิมปรับตัวดีข้ึนในเดือนกุมภาพันธ เน่ืองจากเทศกาลตรุษจีนในปน้ีตรงกับเดือนกุมภาพันธ 
กอปรกับการเรงทําการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชนตางประเทศ โดยใหเดินทางมาดูพื้นที่จริง 
ในโครงการ Maga Fam ของ ททท. ในขณะที่ตลาดเกาหลีและญ่ีปุนเร่ิมฟนตัวในเดือนมีนาคม โดย
สวนใหญจะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ และเชียงใหม กอนที่สถานการณจะมีการพลิกผันปรับตัว
ลดลงอีกคร้ังในเดือนเมษายน โดยเฉพาะในตลาดมาเลเซีย ฮองกง จีน เกาหลี ไตหวัน และญ่ีปุน 
อันเปนผลจากเหตุการณการระเบิดสนามบินหาดใหญ ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นดาน
ความปลอดภัยของสนามบินของไทยโดยรวม นอกจากน้ียังมีปจจัยภายนอกที่เปนตัวแปรดาน
การแขงขันที่สําคัญ จากการที่ประเทศญ่ีปุนมีการจัดงาน Expo 2005 ที่ จังหวดัไอจ ิตัง้แตเดอืน
มีนาคม ซึ่งสามารถดึงนักทองเที่ยวญ่ีปุนใหทองเที่ยวภายในประเทศ และดึงนักทองเที่ยวจาก
ไตหวันและฮองกงไปเปนจํานวนมาก โดยญ่ีปุนไดยกเวนการตรวจลงตราใหชาวไตหวันเปนเวลา 
9 เดือน  

ภูมิภาคยุโรป 
 ในชวงไตรมาสที่สอง  มีแนวโนมวา
สถานการณทองเที่ยวจากตลาดยุโรปเร่ิมมีการ
ปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึน ภายหลังจากที่มีการ
ชะลอตัวลดลงอยางมากในชวงไตรมาสแรกจาก
เหตุธรณีพิบัติภัย      เน่ืองจากในระยะแรก 
นักทองเที่ยวยังคงหวั่นไหวกับเหตุการณความ
สูญเสียที่เกิดข้ึน โดยสายการบินหลายสายได
หยุดทําการบินเขาสูภูเก็ตชั่วคราวเพื่อรอดู
สถานการณ  อย าง ไรก็ดี ในเดื อนมีนาคม 
นักทองเที่ยวจากหลายประเทศในยุโรปเร่ิมมี

แนวโนมที่จะเดินทางทองเที่ยวดีข้ึน โดยมีอัตราการชะลอตัวลดลง ในขณะที่บางตลาดอัตราการ
เติบโตเ ร่ิมกลับเปนบวกอีกคร้ัง เชน ตลาดสแกนดิ เนเวีย (ยกเวน สวีเดน) ฝร่ังเศส 
สวิสเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร  ภายหลังจากการเรงประชาสัมพันธถึงความสภาพความ
เปนจริงของไทยของหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยนักทองเที่ยวสวนหน่ึงไดเปลี่ยนจุดหมาย
ปลายทางจากอันดามันไปยังแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ แทน เชน ชายฝงทะเลตะวันออกและแหลง
ทองเที่ยวทางภาคเหนือ เปนตน  อยางไรก็ตาม ตลาดหลักเชนเยอรมน ีสวีเดน และรัสเซียยังอยู
ในภาวะซบเซา เนื่องจากปญหาราคานํ้ามันโลกที่พุงสูงข้ึนเริ่มสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจใน
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เยอรมนี ซึ่งประสบปญหาอัตราการวางงานสูงข้ึนอยางมากตั้งแตตนไตรมาสที่สองเปนตนมา 
ความเชื่อมั่นในการบริโภคของประชาชนเร่ิมลดลง สงผลใหประชาชนระมัดระวังการใชจายมาก
ข้ึน ภาวะการเดินทางทองเที่ยวจึงคอนขางทรงตัว ในขณะที่ตลาดสวีเดนนั้น แมวาเหตุการณ
ธรณีพิบัตภัยสึนามิจะผานพนไปกวา 6 เดอืนแลว แตเน่ืองจากมนัีกทองเที่ยวสวีเดนเสียชีวิตเปน
จํานวนมากในเหตุการณดังกลาว จึงทําใหชาวสวีเดนยังคงอยูในภาวะโศกเศราอยู และคงตองใช
เวลาอีกสักระยะหน่ึงในการปรับสภาพจิตใจ ตลาดสวีเดนที่เดินทางเขาสูประเทศไทยจึงยังคงอยู
ในภาวะชะลอตัวตอไป สวนนักทองเที่ยวรัสเซียคอนขางมีความหวั่นไหวเปนอยางมากจากเกิด
เหตุธรณีพิบัติภัย ในชวงเดือนมกราคมและกุมภาพันธซึ่งเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยวของตลาด
รัสเซียในไทย นักทองเที่ยวทั้งที่เปนแพคเกจทัวรและเที่ยวบินเชาเหมาลําเขาสูภูเก็ตและอูตะเภาได
ยกเลิกการเดินทางเปนจํานวนมาก และเมื่อเขาสูไตรมาสสองซึ่งเปนชวงนอกฤดูกาล จํานวนการ
จองแพคเกจและจํานวนเที่ยวบินเชาเหมาลําที่มาไทยก็ยังคงอยูในภาวะชะลอตัวอยู  ซึ่งสวนหน่ึง
เกิดจากนักทองเที่ยวยังคงไมมั่นใจในสถานการณความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดังกลาว  
 

ภูมิภาคอเมริกา 

 ในชวงคร่ึงปแรก นักทองเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกายังคงมี
แนวโนมที่ดี เน่ืองจากตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งเปนตลาด
หลักมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แมวาตลาดดังกลาวจะไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2547 ทีผ่านมา 
แตการยกเลิกการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมีไมมากนัก 
เน่ืองจากบริษัทนําเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวไปยัง
แหลงทองเที่ยวอื่นทดแทน นอกจากนี้ นักทองเที่ยวยังมีความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาพความเปนจริงของไทยเปนอยางดี จากการหาขอมูลที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในไทยกอนการเดินทาง นอกจากน้ีพืน้ทีท่ี่
ประสบภัยไมไดเปนพื้นที่ทองเที่ยวหลักของทั้งสองตลาด 

นักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกามีการปรับตวัเพิ่มขึ้น โดยไดรับ
ปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจางงานทีด่ ี
ประกอบกับการที่บริษัทการบินไทยไดใหบริการเที่ยวบินตรงแบบ 
non-stop  ในเสนทางนิวยอรค-กรุงเทพฯ ดวยความถี่ 6 เที่ยวบิน/สัปดาห ตั้งแตเดือน
พฤษภาคมเปนตนมา อยางไรก็ตาม ตลาดสหรัฐอเมริกามีการชะลอตัวลงในเดือนเมษายน ซึ่ง
สวนหน่ึงเปนผลจากการที่กระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ ออกประกาศเตอืนนักทองเทีย่ว
ใหหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังพื้นที่ภาคใตของไทยจากเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระยะเวลาดังกลาว ในขณะที่สถานการณทองเที่ยวในพื้นที่ชายฝง
ทะเลอันดามันเริ่มปรับตัวดีข้ึน โดยบริษัทนําเที่ยวเร่ิมนําสถานที่ทองเที่ยวในภูเก็ตเขามาไวใน
รายการนําเที่ยวของชาวอเมริกันอีกคร้ังตั้งแตเดือนมีนาคม และนักทองเที่ยวมีแนวโนมใหความ
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สนใจมากกวาแหลงทองเที่ยวทางเลือกอื่นที่บริษัทนําเที่ยวเสนอขาย สวนตลาดแคนาดามีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา แมวาสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งการที่คาเงินดอลลารแคนาดามีแนวโนมแข็งคาข้ึน เน่ืองจากตลาดแคนาดายังคงใหความ
สนใจเกี่ยวกับขาวการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในภูมิภาคเอเชีย และตองการชะลอการ
เดินทางออกไปจนถึงชวงปลายป  

ภูมิภาคเอเชียใต 
 ตลาดเอเชียใตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวง 6 เดือนแรก โดยแทบทุกตลาดมีการเติบโต
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยไมใชแหลงทองเที่ยวหลักของ
นักทองเที่ยวเอเชียใต ซึ่งนิยมการจับจายซื้อของในกรุงเทพฯ มากกวา   ตลาดอินเดียยังคงขยายตัว
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยไดรับปจจัยสนับสนุนที่สําคัญจากการที่เศรษฐกิจของอินเดียมีการ
ขยายตัวอยางตอเน่ืองในชวงระยะเวลาเดียวกัน สงผลใหนักทองเที่ยวอินเดียเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศมากขึ้น โดยมักผนวกไทยซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึงในรายการนํา
เที่ยวเพื่อจับจายซื้อของกอนเดินทางกลับอินเดีย นอกจากน้ีการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน
อินเดียน แอรไลนส ในชวงเดือนมีนาคม-ตุลาคม ในเสนทางกัลกัตตา-กรุงเทพฯ  เปน 4 เที่ยวบิน/
สัปดาห ยังชวยทําใหการเดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน   

ภูมิภาคโอเชียเนีย 
 ตลาดโอเชียเนียยังคงมีแนวโนมการปรับตัวในทิศทางที่ดีอยางตอเน่ืองจากป 2547 ที่
ผานมา แมวาจะมีการหยุดชะงักลงในชวงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ ภายหลังเกิดเหตุการณ
ธรณีพิบัติภัย เน่ืองจากนักทองเที่ยวยังคงหวั่นไหวตอเหตุการณดังกลาว  แตเมื่อเขาสูเดือน
มีนาคมนักทองเที่ยวเร่ิมมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยมากข้ึน และไดหนักลับมาเดินทางเขาประเทศไทย
เพิ่มข้ึนอีกคร้ัง อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่คอนขางสดใส รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมกระตุนตลาดเพื่อชวยเหลือไทยจากวิกฤตที่ผานมา โดยการลง
บทความของสื่อตางๆ การจัดรายการนําเที่ยวราคาพิเศษ การจัดเที่ยวบินเชาเหมาลาํบินตรงเขาไทย 
การเพิ่มเสนทางบินของสายการบินเอมิเรตตจากซิดนียเขาสูกรุงเทพฯ เปนตน อยางไรก็ตาม ในชวง
เดือนเมษายน ตลาดโอเชียเนียตกอยูในภาวะชะลอตัวอีกครั้ง เนื่องจากเกิดเหตุการณการระเบิด
ทาอากาศยานหาดใหญ แมวาการกอการรายดังกลาวจะไมเกิดในแหลงทองเที่ยวหลักของตลาด
น้ี แตคอนขางมีผลกระทบกับภาพลักษณดานความปลอดภัยของทาอากาศยานไทยในภาพรวม  
เน่ืองจากนักทองเที่ยวออสเตรเลียคอนขางออนไหวกับเหตุการณกอการราย จึงทาํใหมกีารชะลอตวัลงไป
ในชวงดังกลาว แตก็สามารถกลับมาฟนตัวไดอีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม เมื่อไทยไมมีเหตุการณ
รุนแรงใดๆ เกิดข้ึนอีก 
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ภูมิภาคตะวันออกกลาง  

 สถานการณการทองเที่ยวในชวง 6 เดือนแรกของตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่
เดินทาง      ทองเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากเหตกุารณธรณีพบัิตภิยั
ที่เกิดขึ้นนอยมาก เพราะพื้นที่ที่ประสบภัยไมไดเปนสถานที่ทองเที่ยวหลักของนักทองเที่ยวจากตะวันออก
กลาง  

ในภาพรวมของครึ่งปแรก ตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีการเติบโตเพิ่มข้ึน 
โดยไดรับปจจัยสนับสนุนที่สําคัญจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการปรับตัวดีข้ึนตาม
การเติบโตของภาค การผลิตและการสงออก
นํ้ามัน  ประกอบกับ การเพิ่มเที่ยวบินของสาย
การบินเอมิเรตตใน เสนทาง-กรุงเทพฯ อีก 4 
เ ที่ ย ว บิ น /สั ป ด า ห ใ น ช ว ง เ ดื อ น มี น า ค ม -
ตุลาคม ทั้งน้ี แมวา ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเร
ตสจะมีการชะลอตัว ลงเล็กนอยในเดือนมกราคม 
แตก็ เปนเพียงระยะ สั้ นๆ  เท านั้ น  เนื่ อง จ าก
ใ น ช ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ดังกลาวมีการจัดงานและ
เทศกาลขนาดใหญใน ภูมิ ภ าค  เช น  งาน  Dubai 
Shopping Festival และ Global Village Activities ซึ่งทําใหกระแสการเดินทางทองเที่ยวไปยัง
ตางประเทศลดลง สําหรับตลาดนักทองเที่ยวอิสราเอลไดชะลอตัวอยางตอเน่ืองในไตรมาสแรก 
โดยสวนหน่ึงเปนผลมาจากความหวั่นวิตกตอภัยการกอการรายขามชาติในเมืองสําคัญของ
อิสราเอล เหตกุารณความรุนแรงในดินแดนปาเลสไตน และสภาวะทางการเมืองทีข่าดเสถยีรภาพ 
อยางไรก็ตาม ตลาดอิสราเอลไดกลับมาฟนตัวอีกครั้งในชวงกลางไตรมาสที่สอง ซึ่งไดรับปจจัย
สนับสนุนที่สําคัญจากการเพิ่มเที่ยวบินของการบินไทย ในเสนทาง  เทลอาวีฟ-กรุงเทพฯ เปน 7 
เที่ยวบิน/สัปดาห  
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อุปนิสัยการทําการคาจีนในทองถ่ินตางๆ ของจีน1 
 

วิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ2 

 

อุปนิสัยการทําการคาของคนเปยจิง (ปกก่ิง) 
• คนปกกิ่งทําสิ่งใดมักตั้งอยูบนพื้นฐานความ

เปนจริง ใหความรูสึกแกบุคคลทั่วไปวาเปนคน
ยึดติดกับความเปนจริง ไมเพอเจอกับสิ่งไกล
ตัว 

• ในสนามการคา  คนปกกิ่ งถือสุภาษิตวา 
“หลอกเพื่อนหลอกไดเพียงคร้ังเดียว แตจะ
เกิดผลเสียแกตัวเองไปตลอดกาล” 

• ในด านการขายสินค า  คนปกกิ่ ง เชื่ อ ว า 
“ผลิตภัณฑดียอมไมตองโฆษณาโออวด” 

• ในการจัดซื้อของคนปกกิ่ง มักพึงพอใจที่จะซื้อสินคาในระดับราคามือสองหรือมือสาม

                                                             
1 เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเลือก “จีน : มหาอํานาจใหมในศตวรรษที่ 21” เรื่อง “การแขงขันทาง
เศรษฐกิจของจีนทามกลางกระแสทุนนิยมโลก” หลักสูตรประจํา ชุดที่ 48 ปการศึกษา 2546 (4 กันยายน พ.ศ. 
2546) 
2 น.บ.(ธรรมศาสตร), น.ม .(จุฬา), น.บ .ท ., ประกาศนียบัตรกฏหมายเศรษฐกิจและกฏหมายอาญา 

(มหาวิทยาลัยจงซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี)  
ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลประชาชนเมืองเหอเฝย มณฑลลันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กรรมการและที่ปรึกษา ศูนยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศแหงมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน 
ที่ปรึกษากฏหมาย China Eastern Airline สํานักงานใหญ (เซี่ยงไฮ) 
ที่ปรึกษากฏหมาย Bank of China สาขากรุงเทพฯ 
ที่ปรึกษากฏหมายสมาคมการคารัฐวิสาหกิจจีนในประเทศไทย 
CEO บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายฟารอีสต จํากัด 
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• คนปกกิ่งเสแสรงไมเปน แตการสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาของคนปกกิ่งยังเปนสิ่งที่
จําเปน คาขายกับคนปกกิ่งจะมองขามจุดนี้ไมได  

• นักธุรกิจปกกิ่งรูดีวาคนมักจะเหอตามกระแส จึงมักจะใชจุดน้ีเปนเครื่องมือในการสรางประ
โยนยแกตัวเอง 

 

อุปนิสัยการทําการคาของคนซางไห (เซ่ียงไฮ) 

 
• คนเซี่ยงไฮมีเปาหมายในการคาขายที่แนชัด ผลประโยชนทางเศรษฐกจิถอืเปนปจจยัสาํคญัใน

การพิจารณาตัดสินใจทําขอตกลงทางการคาเสมอ 
• ในสนามการคา คนเซี่ยงไฮจะไมยอมทําในสิ่งที่เขาคาดวาทําแลวจะไมไดรับผลประโยชนอะไร

เลย 
• คนเซี่ยงไฮมักพึงพอใจในสวนที่ตัวเองพึงไดรับ ไมมักมากกับสวนที่มิใชสวนแบงของตัวเอง 
• ทําการคากับคนเซี่ยงไฮ มักจะประสบกับปญหาเล็กๆ นอยๆ ที่ถกเถียงกันไมรูจบ ซึ่งจะตอง

เสียเวลากับการตอรองเปนอยางมาก คนทั่วไปจึงรูสึกเหน็ดเหน่ีอยกับการเจรจาทางการคา
กับคนเซี่ยงไฮ การทําธุรกิจกับคนเซี่ยงไฮจึงตองตระหนักถึงจุดน้ีและทําใจอดทนเขาไวกอน 

• คนเซี่ยงไฮเปนคนรักษาคํามั่นสัญญา เมื่อตกลงกันเปนสัญญาแลว เขามักจะปฏิบัติตาม
สัญญาอยางเครงครัดและคงเสนคงวา เวนเสียแตในกรณีไดรับผลกระทบจากภาวะแวดลอม
อันเปนเร่ืองสุดวิสัยที่ไมอาจควบคุมได 

• การทําการคาดานการเงินกับคนเซี่ยงไฮ มักมีโอกาสประสบความสําเร็จไดไมยากนัก 
 

อุปนิสัยการทําการคาของคนเจียงซู 
• นักธุรกิจเจียงซูมีความโดดเดนในการใชความไดเปรียบใหเปนประโยชน และหลีกเลี่ยวจุด

ดอยของตัวเอง เพราะฉะน้ัน หากรวมทําธุรกิจกับคนเจียงซูมักไดประโยชนจากการแสดง
ความไดเปรียบและหลีกเลี่ยงความเสียเปรียบของฝายตน วิถีการดําเนินธุรกิจของเขาน้ี
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สามารถลดความเสี่ยงลงไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากมีการรวมลงทุนในธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยง จะสามารถลดความเสี่ยงลงไดต่ําสุดและมุงสูความสําเร็จอยางคอยเปนคอย
ไปดวยความมั่นคง 

• การมุงสูความสาํเร็จอยางคอยเปนคอยไปดวยความมั่นคงเปนลักษณะโดดเดนของคนเจยีงซ ู
• นักธุรกิจเจียงซูมักจะยึดถือนโยบายการตลาดที่มุงเอากําไรแตนอย โดยอาศัยการขายใน

จํานวนมาก เพื่อใชทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ 
• นักธุรกิจเจียงซูโดยทั่วไปจะยึดถือหลกัประกอบการคาที่นอบนอมตอลูกคา ทั้งน้ีเปนเคลด็ลบั

สําคัญประการหน่ึงที่ทําใหนักธุรกิจเจียงซูสามารถสรางกําไรอยางงดงามในการประกอบ
ธุรกิจในตางแดนอยางไรก็ตามการนอบนอมตอลูกคาของพวกเขายอมตั้งอยูบนพื้นฐานทาง
การคาที่มุงหากําไร ภายใตการใชกิริยามารยาทที่ดียอมแฝงไวซึ่งจุดมุงหมายที่จะดําเนิน
ธุรกิจไดอยางราบร่ืน 

 

อุปนิสัยการทําการคาของคนอันฮุย 
• นักธุรกิจอันฮุยไดรับอิทธิพลจากความ

สันทัดในการรับราชการของบรรพบุรุษ 
ดังน้ันในการประกอบธุรกิจ นักธุรกิจอันฮุย
จึงมีความคิดคละเคลากับลัทธิขงจื้อตลอด
มา 

• นักธุรกิจอันฮุยใหความสนในกับการฝาก
ความหวังแหงความสําเร็จทางธุรกิจดวย
การอาศัยเสนสายทางราชการ 

• ชาวหวายเปย (ตอบบนของอันฮุย) มักทํา
ธุรกิจกันโดยอาศัยความเชื่อถือซึ่งกันและกัน และตกลงกันอยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม
ยืดยาด แตกลับไมใหความสนใจกับการทําสัญญานัก จึกมักเกดิความขัดแยงทางธรุกจิและมี
ปญญาทางกฎหมายขึ้นในภายหลัง 

• ชาวหวายหนาน (ตอนกลางของอันฮุย) มีประเพณีชอบทําการคาขายมาแตอดีต เมืองหวาย
หนานจึงเปนแหลงที่มาของนักธุรกิจใหญของมณฑลอันฮุยจํานวนมาก 

• นักธุรกิจเมืองฮุยโจว (ตอนใตของอันฮุย) ถือสุภาษิตวา “คุณธรรมเปนที่มาของความ
รํ่ารวย ความสุจริตเปนสื่อแหงผลประโยชน” สุภาษิตนี้ไดปลูกฝงใหพวกเขามีจริยธรรมทาง
การคาบนพื้นฐานแหงความจริงใจ ความเชื่อถือ ความสุจริตและเอ้ืออาทรตอกันในเวลา
ตอมา 
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อุปนิสัยการทําการคาของคนหูหนาน (โอวนํ้า) 
• คนหูหนานเปนคนทํางานเอาาจริงเอาจัง อดทนและมีความสามารถหลายดาน คุณสมบัติ

เหลานี้จะเอ้ืออํานวยตอการทําการคาแกพวกเขาเปนอันมาก 
• ทําการคากับคนหูหนาน มักไมมีปญหาเร่ืองตุกติกเกี่ยวกับคุณภาพสินคา 
• คนหูหนานนิยมใชนโยบายขายถูกแตเอาจํานวนขายมากเขาวา เพื่อใชทุนหมุนเวียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

อุปนิสัยการทําการคาของคนเจียงซี 

 
• คนเจียงซีเปนคนประเภทใฝหาความมั่นคงของชีวิต ยึดคต ิ“ถารูจักพอใจก็จะเปนสุข” ดังน้ัน

พวกเขาไมนิยมประกอบอาชีพการคาซึ่งเขาถือวาขาดความแนนอน 

• ถามองในภาพรวม คนเจียงซีไมสันทัดในการทําธุรกิจนัก ไมมีแววดานการคา ฉะน้ันพวกเขา
จึงมักไมประสบความสําเร็จทางการคาตามที่คาดหมาย 

• การใหความสาํคัญกับจรรยาบรรณและคณุธรรมทางการคา รวมทั้งการสรางความเชือ่ถอื
ทางการคา เปนวิถีแหงความสําเร็จในการสรางความร่ํารวยของคนเจียงซ ี

• นักธุรกจิเจยีงซีโดยทั่วไปจะใหความสาํคญัตอการสรางความนาเชื่อถอืและซื่อตรงตอวชิาชพี 
พวกเขาถือคติวาตองปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความจริงใจ จึงจะทําการคากันไดนานๆ 

• นักธุรกิจใหญในบรรดานักธุรกิจเจียงซีมีความเขาใจดีตอความสําคัญของวิธีการดําเนิน
ธุรกิจ พวกเขาใหความสนใจกับขาวสารทางตลาดและจะตัดสินใจลงทุนเมื่อมีความมั่นใจตอ
สถานการณการลงทุน 

• คนเจียซีสวนใหญจะดําเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจสวนตัว 
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อุปนิสัยการทําการคาของคนซานซี 
• นักธุรกิจซานซีสวนใหญเติบโตจากนํ้าพักนํ้าแรงของตัวเอง และคอยๆ กอรางสรางตัวข้ึน

โดยอาศัยความขยันมั่นเพียร อดทนประหยัดและมีความมุงมั่นในการสรางธุรกิจสวนตัว 
• คนซานซีถือวาความนาเชื่อถือและความสัตยจริงเปนทุนทรัพยของการดําเนินการคา ความ

สัตยจริงของเขาน่ันเองที่ทําใหเขาไดรับความเชื่อถอืจากบุคคลทั่วไป ดวยเหตน้ีุ ลกูคาของเขา
จึงทวีมากข้ึนทุกทีการคาก็ดําเนินไปไดอยางราบร่ืน 

• ลักษณะการทําธุรกิจของคนซานซีมักมีนโยบายการขายที่เอากําไรแตนอยโดยอาศัยจํานวน
มากเขาวาถาเปนผูผลิตมักเปนผูจําหนายในตัวดวย 

 

อุปนิสัยการทําการคาของคนไหหนาน (ไหหลํา) 
• คนไหหลําเปนคนประเภทยึดติดกับความคิดแบบ

อนุรักษอยางเหนียวแนน 
• เมื่อมองในแงความอนุรักษของคนไหหลํา การ

รวมมือกับคนไหหลําควรเสนอความคิดหรือแงคิด
ใหมๆแกพวกเขา และชวงชิงสวนแบงตลาดจากนัก
ธุรกิจไหหลําโดยใชจุดออนแหงความอนุรักษของเขา
ใหเปนประโยชน 

• คนไหหลําชอบทําการคาแบบฉวยโอกาส การมุงแต
การฉวยโอกาส ทําใหคนไหหลําไมมีวิสัยทัศนอันยาวไกลและขาดการวางแผนในระยะยาว ใน
การวิเคราะหปญญาทางการคา พวกเขาจะหาขอสรุปอยางงายๆ หรือใหการปฏิเสธอยาง
หน่ึงอยางใด โดยขาดการไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบ 

• คนไหหลํายอมทนตอความยากจน แตขาดความมานะอดทนที่จะตอสูกับความยากจนน้ันได 
 

อุปนิสัยการทําการคาของคนชาวตะวันตกเฉียงเหนือของจีน 
• ชาวตะวันตกเฉียงเหนืออาจพูดไดวาเปนคนขี้เกียจสันหลังยาว ถาคิดจะทําการคากับพวกเขา 

ตองทําแบบเคาะประต ูคือตองสงสินคาถึงบานจึงจะแสวงหากําไรจากเขาได 
• ในการคาขาย พอคาที่ฉลาดยอมไมละทิ้งเปาหมายที่จะจบัปลาตัวใหญในนํ้าลึกโดยไมเห็นแก

ปลาเล็กๆ เพียงไมกี่ตัวที่อยูใกลฝง แตชาวตะวันตกเฉียงเหนือมักจะทําแบบพอควาไดก็รีบไป 
ไมวาที่ควาไดนั้นจะเปนปลาเนาหรือกุงเหม็นก็ตาม 
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อุปนิสัยการทําการคาของชาวตะวันออกเฉียงเหนือของจีน 
• ทําการคากับชาวตะวันออกเฉียงเหนือ หากพูดคุยกันลงคอ มีหรือที่จะตกลงกันไมได 

• การรูนิสัยชาวตะวันออกเฉียงเหนือเปนปจจัยสําคัญในการทําการคากับพวกเขา 
• ทําการคากับชาวตะวันออกเฉียงเหนือ จะทําเปนคนตระหน่ีถี่เหนียวไมได สิ่งใดที่ควรจะจาย

ตองจายทานจึงจะประสบความสําเร็จในการเจรจาทางการคากับเขาและแสวงหากาํไรจากเขา
ตามเปาหมายของทานได 

• ทําการคากับชาวตะวันออกเฉียงเหนือ ตองรูวาในสวนลึกแลวพวกเขาชอบไดรับคําชื่นชมและ
ใหเกียรติแกเขา 

• ทําการคากับชาวตะวันออกเฉียงเหนือ ถามิใชคอเหลาคงยากที่จะพูดภาษาเดียวกันกับพวก
เขาและไมอาจยืนหยัดในวงการธุรกิจกับพวกเขาได 

 

อุปนิสัยการทําการคาของคนฮองกง 
• ความรํ่ารวยของคนฮองกง ไดมาดวยการตอสูดิ้น

รนเพื่อความอยูรอดในภาวะความกดดันที่รุนแรง
ทุกอยางแลกดวยนํ้าพักนํ้าแรง 

• นักธุรกิจขายฮองกงชอบพูดวา “ลองสูสักตั้ง” คง
หมายความวาพยายามทําอะไรสักอยางเพื่อใหมัน
สําเร็จแตมีน้ําหนักกวาคําวา “ลองดูสักตั้ง” เพราะ
คําวา “ลองดู” มิไดแสดงถึงความหนักแนนของผู
กลาวขณะที่ “สู” แสดงถึงความฮึกเหิมและถึงไหน
ถึงกัน นอกจากน้ี “สู” ยังมีความกลาเสี่ยงอยูบาง
เล็กนอย 
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