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โซเชียลมีเดีย และ
ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไป
ของการท่องเที่ยว
 

ข้อมูลจาก Trendwatching.com
ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกัน
ในปี 2011 เกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย 
จากกลุ่มตัวอย่าง 12,000 คน
ต่อคำถามว่าอะไรคือแรงจูงใจในการ
แชร์ข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นต่างๆ 
คำตอบที่ได้คือความรู้สึก “ภาคภูมิใจ” 
ที่พวกเขาได้เป็นผู้ส่งข้อมูลดีๆ ไปให้คนอื่น
ซึ่งแม้แต่เขาเองก็อาจไม่รู้จักด้วยซ้ำ

สังคมร่วมสมัยที่เน้นความเป็นปัจเจกชน ความเป็นตัวของตัวเองและการใช้ชีวิตแบบ 

ตัวใครตัวมัน ทำให้เราต้องพยายามย้อนกลับมาเติมเต็มความต้องการพื้นฐานที่สุดในใจ 

คือการได้รับการยอมรับ และเข้าเป็นส่วนร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

แก็ดเจ็ตบนฝ่ามือ อินเทอร์เน็ตไร้สาย โซเชียลมีเดียต่างๆ ก็เกิดขึ้นมาอย่างสอดคล้อง 

กับความต้องการนี้ 

เทรนด์นี้เกิดขึ้นรอบตัว และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกๆ ด้านในชีวิตของเรา แน่นอนว่า 

มันต้องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยในที่สุด เราจึงได้เห็นรูปแบบของการท่องเที่ยว 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวดำเนินไปควบคู่กับ 

การใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป และผู้ประกอบการ 

ก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยเช่นกัน 



6 TAT Tourism Journal 
1/2556 

โลกแห่งข้อมูลข่าวสารและตลาดที่สมบูรณ์แบบ 

เมื่อตอนที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆ หลายคนยังมองว่า 

การทำอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากปัญหาเรื่องความปลอดภัยในระบบการ 

ชำระเงิน นอกจากนี้ หลายคนยังเชื่อว่าการซื้อสินค้าเป็นกิจกรรมพักผ่อนนันทนาการใน

ตัวมันเอง ลูกค้ามีความสุขที่จะได้ออกจากบ้านไปเพื่อเดินช้อปปิ้งจากหน้าร้านจริงๆ 

จนกระทั่งธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จอย่างดี เพราะเป็นธุรกิจ 

บริการที่ไม่ต้องมีการขนส่งสินค้าเป็นวัตถุสสาร แต่ลูกค้าคือนักท่องเที่ยวจะเป็นฝ่าย 

เดินทางมา และใช้บริการตามที่ตกลงซื้อขายกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วทางออนไลน์ 

อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารและตลาดที่สมบูรณ์แบบจนเกิดมือที่ 

มองไมเ่หน็ กำกบัความเปน็ธรรมใหก้บัสนิคา้ บรกิาร และราคาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 

ผู้ขายและผู้ซื้อมาพบกันได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็วง่ายดาย พร้อมกับข้อมูลสินค้าและ 

บริการที่มากมายมหาศาล เปิดให้ผู้ซื้อได้ค้นหา เปรียบเทียบ และตัดสินใจซื้อได้ตามใจ 

โดยเลือกจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือใช้ธุรกรรมธนาคารแบบอื่นๆ ตามที่ตกลง 

ยกตัวอย่างเช่น ตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินสร้างเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นออกมาเพื่อ 

อำนวยความสะดวกกับผู้โดยสาร สามารถเช็คตารางการบินและราคาได้อย่างเรียลไทม์ 

พร้อมทำธุรกรรมจองตั๋ว รวมถึงการเช็คอินด้วยแอพฯ บนสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ในเรื่อง 

การจองที่พัก เราสามารถเปรียบเทียบราคาโรงแรมผ่านแอพฯ ของนายหน้ารายใหญ่ 

อย่าง Agoda ที่ถือห้องพักไว้จำนวนมหาศาลมีเรตราคาให้เห็นชัดเจนและขึ้นลงตามระยะ 

เวลาจองล่วงหน้า ราคาไม่แพงกว่าการโทรไปจองโดยตรงหรือการวอล์คอินไปเลย 

ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารและตลาดที่สมบูรณ์แบบ นักท่องเที่ยวจะมองหาความคุ้มค่า 

โดยเทียบความพึงพอใจที่ได้รับจากบริการกับระดับราคาที่จ่าย อีกทั้งยังมองหาความ 

น่าเชื่อถือ ต้องการผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์ ให้บริการในระดับที่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่ 

ออกไปได้จริง 

รูปแบบ Deal of the day Services กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เมื่อพวกเขา 

สามารถเลือกซื้อบริการท่องเที่ยวได้จากเว็บดีล ที่รวบรวมจำนวนผู้ซื้อจำนวนมาก 

ไปต่อรองราคาสินค้าและบริการให้ต่ำลงได้ ต้นแบบความสำเร็จมาจากเว็บไซต์ Groupon 

เรียกในเชิงการค้าว่า “Collective Buying Power” เป็นขนาดกำลังการซื้อจากผู้บริโภค 

ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็เป็นตัวแปรในการต่อรองราคาสินค้ามากขึ้นเท่านั้น เว็บดีลที่ประสบ 

ความสำเร็จในเมืองไทย ก็เช่น ENSOGO และ DEALDIDI เป็นศูนย์รวมดีลดีๆ ที่ครอบคลุม 

ไลฟ์สไตล์ กิน เที่ยว ช้อป ในราคาพิเศษ 

ผู้ประกอบการควรมองสินค้าและบริการของตัวเอง ด้วยมุมมองของนักท่องเที่ยว โดย 

ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้คุ้นเคยและให้กลายเป็น 

ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คุณจึงจะสามารถเข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวแบบ 

ใหม่เหล่านี้ได้อย่างชัดแจ้ง 

ภาพ www.tukkaeit.com 

ภาพ www.altdaily.com 
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นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีบล็อก ไดอะรี่ออนไลน์ เฟซบุค ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์โซเชียล 

เน็ตเวิร์คอื่นๆ ของตนเอง และพวกเขาจะเขียนความประทับใจในบริการของคุณเอาไว้ 

อย่างละเอียด พร้อมรูปถ่ายของพวกเขา ข้อมูลมากมายมหาศาลเหล่านี้จะล่องลอยอยู่ 

ในอินเทอร์เน็ต 

เมื่อพวกเขาต้องการข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว และจัดทริปการเดินทาง ก็นิยมเข้าไปค้น

หาข้อมูลที่ต้องการในฟอรัมและเว็บบอร์ดต่าง ๆ โดยใช้ถาม-ตอบกับเพื่อนร่วมเครือข่าย 

อื่นๆ โดยไม่สนใจเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสักเท่าไร เรื่องราว 

ข้อมูล และความคิดเห็น ที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คจึงเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาและ 

ประชาสัมพันธ์ที่ได้ผล การใช้เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ จะช่วยในการทำธุรกิจได้ดี โดยมองว่า 

มันคือ Customer Relationship Management ที่ดีที่สุดในยุคนี้ 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ควรจะปรับตัวดังนี้ 

	 1	 มีความโปร่งใส ทั้งในแง่การเปรียบเทียบราคา และในแง่คุณภาพของสินค้า 

และบริการ เพราะนักท่องเที่ยวในยุคนี้ได้สืบค้นข้อมูลมาละเอียดก่อนออกเดินทาง จอง 

ทีพ่กั รา้นอาหาร การเดนิทาง และโปรแกรมกจิกรรมตา่งๆ ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ และเขาตอ้งการ 

จะได้รับสินค้าหรือบริการเหล่านี้ ตรงตามที่แจ้งไว้ในอินเทอร์เน็ต 

 2	 สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูล นักท่องเที่ยวเชื่อถือ Word of Mouse (เป็นคำ 

ที่ดัดแปลงมาจาก Word of Mouth) หมายความถึงความคิดเห็นจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

คนอื่นๆ มากกว่าจะเชื่อถือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโรงแรม รีสอร์ท 

บริษัทนำเที่ยว หรือแม้กระทั่งองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มักจะเต็มไปด้วยภาพ 

ชวนฝัน 

 3	 ต้องรวดเร็ว ทันทีทันใด นักท่องเที่ยวต้องการทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

เมื่ออยู่ในระหว่างการเดินทาง เขาอาจจะต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทาง หรือซื้อ 

บริการอื่นๆ เพิ่มเติม โดยค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและติดต่อทำธุรกรรมได้เลยทันที 

เขาต้องการรู้ว่าในวินาทีที่เขาจะกดสั่งจองนั้น ที่พัก โต๊ะอาหาร หรือที่นั่งบนเครื่องบิน 

มีพร้อมที่จะให้เขาสั่งจองหรือไม่ 

สำหรับตัวนักท่องเที่ยว คือผู้ผลักดันเทรนด์นี้อย่างแท้จริง นอกจากจะต้องติดตามความ 

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และหาทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาแล้ว ก็ควรเปิดหู 

เปิดตาและเปิดใจเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ในระหว่างการ 

เดินทางท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวที่แท้จริงนั้นช่วยเติมเต็มชีวิตชีวาให้กับชีวิตด้วย 

การออกไปเผชิญหน้ากับโลกและประสบการณ์ความเป็นจริง 

ภาพ www.ratgeberzentrale.de ภาพ http://www.inc.com 
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การเดินทางท่องเที่ยวในยุคโซเชียลมีเดีย 
หลายคนคิดต่อต้านเทคโนโลยี	ถือว่าเทรนด์แก็ดเจ็ตและโซเชียลมีเดีย	กำลังจะทำลาย 

ความสุขในวันหยุดพักผ่อน	ทำไมเราจะต้องเอาแก็ดเจ็ตพวกนี้ติดตัวไปด้วย ทั้งๆ ที่ในวัน 

ทำงานเราก็ต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดวัน พอถึงวันหยุดแล้ว ทำไมเรายังจม 

อยู่กับหน้าจอเล็กๆ ของสมาร์ทโฟน เพื่อเฝ้ารอรับสายโทรศัพท์ หรือเฝ้ารอ Notification 

จากแชทออนไลน์ต่างๆ แทนที่จะได้จดจ่ออยู่กับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่อยู่ต่อหน้าต่อตา 

 

ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าในทริปท่องเที่ยวครั้งล่าสุดของคุณ สิ่งที่คุณถามถึงเป็นอันดับแรก 

เมื่อเดินเข้าไปเช็คอินในโรงแรมที่พักก็คือบริการ Wifi และสิ่งแรกที่คุณมองหาเมื่อเดิน 

เข้าไปในภัตตาคารหรือร้านกาแฟ ก็คือที่เสียบปลั๊กไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ให้แก็ดเจ็ต

ของคุณ ถ้าคุณมีแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาติดตัวไปด้วยในทริปนี้ รับรองว่าคุณจะเป็น

คนที่เพื่อนร่วมทริปต้องการตัวมากที่สุด เพื่อจะได้ขอยืมใช้แบตสำรองของคุณ 

การเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ใช่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ การธุดงค์เพื่อแสวงหา 

หรือความโรแมนติกแบบนักเขียน แต่มันคือกิจกรรมนันทนาการที่ใครๆ ก็ทำได้ง่ายๆ แล้ว 

ใครบ้างที่ยังอยากจะไปเที่ยวแบบโดดเดี่ยว สันโดษ แต่ต้องคอยห่วงหน้าพะวงหลัง คิดถึง 

เพื่อนๆ หรือครอบครัว กังวลเรื่องงานที่ค้างคา 

นักท่องเที่ยวที่มีแก็ดเจ็ตติดตัวตลอดเวลา จึงย่อมเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากนัก 

ท่องเที่ยวแบบเดิม ที่มีเพียงกล้องถ่ายรูป แผนที่ และกระเป๋าสัมภาระ 

ด้วยแก็ดเจ็ตสารพัดในมือ กล้องดิจิตอล สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุค อุปกรณ์จีพีเอส 

แผนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องการความสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการ 

สื่อสารตลอดเวลา ทำให้เราเหมือนกำลังดำรงอยู่ใน 2 สถานที่ในเวลาเดียวกัน คือในโลก 

แห่งความจริงและโลกเสมือนในไซเบอร์สเปซ 

เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ได้บิดเบือนพื้นที่และเวลารอบตัวเรา มันสร้างพื้นที่แห่งใหม่ขึ้นมา 

มากมาย และนำมาทับซ้อนกันในเวลาเดียวกัน กลายเป็น Tourist Place และ Cyber-

space ในขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยว ในเวลาเดียวกันนั้น 

พื้นที่แห่งใหม่เกิดขึ้นบนฝ่ามือ และดำเนินไปควบคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวตรงหน้านั้นตลอด 

เวลา คือเฟซบุค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ 

การเดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องการดื่มด่ำอย่างเงียบสงบและเป็นส่วนตัว แต่มันกลาย 

เป็นเรื่องของสาธารณะ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องถ่ายทอดออกไปให้กว้างไกลที่สุด 

เท่าที่จะทำได้ เพื่อนร่วมทางก็ไม่ใช่แค่ 4-5 คนที่ร่วมทริปกันมาเท่านั้น เรามีเพื่อน 

อีกนับร้อยนับพัน ที่ติดตามมาเที่ยวด้วยกับเรา พวกเขารออยู่บนฝ่ามือของเรานั่นเอง 

เพื่อรอพูดคุย และรอดูภาพถ่ายสวยๆ ที่เพิ่งถ่ายเสร็จและแชร์เข้าไปให้ทุกคนได้ดู 

นักท่องเที่ยวสามารถอัพเดตสถานการณ์ตนเองแบบเรียลไทม์ ถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้ว

อัพโหลดหรือแชร์กันผ่านทางเว็บโซเชียลมีเดีย ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS ภายในตัว 

และแอพพลิเคชั่น Location-based Service ค้นหาพิกัดตัวเอง พิกัดจุดหมาย และสถานที่ 

ใกล้เคียงได้ง่ายดาย 

ภาพ http://socialmediaclub.org 
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ในทุกวันนี้ ยิ่งเดินทางออกไปไกลแค่ไหน นานแค่ไหน ก็ยิ่งต้องการแบตเตอรี่สำรองมากขึ้น 

และค่าใช้จ่ายบริการโรมมิ่งสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งมากขึ้น 

Location-based 
สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางไป แสดงถึงความ “คูล” และเป็นการยืนยันสถานะทาง

สังคมของนักท่องเที่ยว ว่าทันสมัยและอยู่ในระดับชนชั้นใดในสังคม 

ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน หรือสถานที่ท่องเที่ยวเดิม และต้องการ 

ปรับภาพลักษณ์ จึงสร้างขึ้นให้เป็นจุดสนใจสำหรับการเช็คอินและแจ้งออกไปยังเครือข่าย 

โซเชียลมีเดีย อย่างเช่น ศูนย์การค้าชั้นนำและคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่ๆ ในกรุงเทพฯ 

จัดกิจกรรมแคมเปญ หรือหาวิธีกระตุ้นด้วยวิธีอื่นๆ ให้ลูกค้าเช็คอินพิกัดสถานที่ของตน 

ในปัจจุบัน แก็ดเจ็ตบนฝ่ามือ ทั้งสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือแม้กระทั่งกล้องดิจิตอลบาง 

รุ่น มีระบบจีพีเอสอยู่ในตัว เพื่อทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Location-based อย่าง 

Foursquare, Gowalla รวมถึงฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วใน facebook นอกจากเราจะใช้ Loca-

tion-based เหล่านี้ระบุพิกัดของตัวเองแล้ว เรายังใช้ค้นหาสถานที่ใกล้เคียงได้ง่ายๆ เช่น 

ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล หรือตู้ ATM 

ระบบจีพีเอสจากเดิมที่ใช้เป็นแผนที่และเครื่องบอกทางประจำรถยนต์ ถูกนำมาประยุกต์ 

ให้เข้ากับยุคโซเชียลมีเดีย ฟังก์ชั่นของมันจึงเพิ่มขึ้น นอกจากช่วยเรื่องความปลอดภัย 

ประหยัดเวลาเดินทาง ยังใช้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมน่าสนุก 

สำหรับนักท่องเที่ยว 

Photo & Video Sharing 

การถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ค่อยๆ เขยิบเข้ามาทดแทนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 

เทรนด์นี้เกิดขึ้นเพราะความต้องการแชร์ภาพถ่ายเข้าสู่โซเชียลมีเดียที่มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มี 

ใครอยากจะถ่ายภาพด้วยกล้องเพื่อให้ได้ภาพที่สุดสวยที่สุด คมชัดที่สุด โดยยังคงต้องเสีย 

เวลานำกล้องกลับบ้านมาเปิดไฟล์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยแปลงไฟล์ ลดขนาด 

แต่งสี และอัพโหลดเข้าเครือข่ายโซเชียลมีเดียของตนเอง 

การใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพและอัพโหลดไปได้ในทันทีจึงมาแทนที่ ในขณะที่ผู้ผลิตกล้อง 

ดิจิตอล ค่อยๆ เริ่มใส่ฟังก์ชั่นด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และนำระบบปฏิบัติการเดียว 

กับสมาร์ทโฟน มาใส่ในตัวกล้องของตนเอง เพื่อตีโต้ฐานลูกค้าที่ชมชอบการถ่ายรูปให้เอน 

กลับมา 

นอกจากการถ่ายภาพนิ่ง เมื่อเครือข่ายไร้สายพัฒนาความเร็วขึ้นเรื่อยๆ นอกจากการ

แชร์คลิปวิดีโอผ่านเว็บยอดนิยมอย่าง Youtube แล้ว เรายังสามารถแชร์คลิปวิดีโอกัน 

ได้ง่ายขึ้น ทันทีที่ถ่ายทำเสร็จ และแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียเฉพาะของคลิปวิดีโอ ตอนนี้ 

มีแอพฯ ยอดนิยมอย่าง Viddy หรือ iMovie ทำให้เรากลายเป็นผู้กำกับสารคดีท่องเที่ยว 

เราถ่ายทำ ตัดต่อ ใส่เพลงประกอบ และอัพโหลดส่งเนื้อหาออกไปสู่ผู้ชมได้ 

Blogging 
แตกต่างจากยุคสมัยที่มีแค่สื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิม ในยุคโซเชียลมีเดีย นักท่องเที่ยวจะ 

ภาพ http://socialwayne.com 
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ภาพ www.engadget.pro 

ไม่ใช่เพียงแค่ผู้รอรับข้อมูลข่าวสาร อ่านนิตยสารท่องเที่ยว หรือเปิดดูข้อมูลจากเว็บไซต์

อย่างเป็นทางการของหน่วยงานและภาคธุรกิจอีกต่อไป นักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้สร้าง 

คอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง บอกเล่าประสบการณ์และความคิดเห็น 

ของตนเองออกไปแก่สาธารณะ 

เว็บบอร์ด บล็อก เว็บรีวิว หรือแม้กระทั่งตรงบริเวณให้แสดงความคิดเห็น ในเว็บดีล 

ที่ขายบริการท่องเที่ยว ล้วนกลายเป็นพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวมาแชร์เรื่องราวและความคิด 

เห็นแก่กัน และพื้นที่ตรงนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจวางแผนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

คนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว แทนที่

สื่อดั้งเดิมไปได้เกือบสมบูรณ์แล้ว 

การท่องเที่ยวที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไป 
นักท่องเที่ยวไม่เพียงใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ขยายประสบการณ์ แชร์หรือ 

ถ่ายทอดเรื่องราว และอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางเท่านั้น ในที่สุด 

เทคโนโลยีจะค่อยๆ เปลี่ยนความคิดและกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ 

การใช้งานโซเชียลมีเดียมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการใช้เวลาว่างและกิจกรรมนันท-

นาการ ปริมาณเวลาในแต่ละวันที่เราใช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการ 

สื่อสารกันด้วยไลฟ์สไตล์ รสนิยม การใช้เวลาว่าง และการแสดงกิจกรรมนันทนาการของ 

เราแต่ละคน เรามีแนวโน้มที่จะไปเที่ยวไกลขึ้น พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น ใช้เวลาวันหยุด 

ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดูหนัง ฟังเพลง ช้อปปิ้ง และรับประทานอาหารในร้านที่ดีขึ้นไป 

ในขณะที่เราจะมีเวลาทำงาน และเวลาส่วนตัวที่จะอยู่กับตัวเองน้อยลง 

การใช้งานโซเชียลมีเดียจะตีกรอบความคิดของนักท่องเที่ยว ไปจนถึงระดับที่ถ้าไปเที่ยว 

โดยไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีกล้องดิจิตอลหรือไม่มีแบตเตอรี่เหลือในสมาร์ทโฟน การท่อง 

เที่ยวครั้งนั้นก็จะแทบไร้ความหมายไปเลย เพราะเราไม่สามารถแชร์ข้อมูลข่าวสารแบบ 

เรียลไทม์ หรือไม่แม้กระทั่งจะนำเรื่องราวและภาพถ่ายกลับมาบันทึกในบล็อก 

สถานที่ท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เป็น Theme Park หรือ Pseudo Place จะเกิดขึ้นเพื่อเร่งเร้า 

ให้ผู้คนเดินทางไปให้ถึง เพียงเพื่อเช็คอินและแสดงออกถึงความอินเทรนด์ 

กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องเพิ่มระดับความเข้มข้น สนุกตื่นเต้น โดยพานักท่องเที่ยวไป 

ถึงสุดขอบของประสบการณ์เก่า เปิดรับประสบการณ์ใหม่ รับอภิสิทธิ์ก่อนใคร เหนือกว่า 

คนอื่น ไปได้ไกลกว่าคนอื่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความภาคภูมิใจที่จะได้แชร์และรายงาน 

ประสบการณ์นัน้แกเ่พือ่นๆ เช่นการลอ่งแกง่ กระโดดบันจี้จมัป์ เมนอูาหารแปลกประหลาด 

 

หมดยุคของการแบกกล้อง ขาตั้งหนักๆ และสมุดโน้ตเล่มเดียว ออกเดินทางเร่ร่อนอย่าง 

สันโดษ เหมือนการธุดงค์เพื่อแสวงหาจุดหมายของชีวิต 

เราเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยวในยุคโซเชียลมีเดีย ที่ต้องแชร์ประสบการณ์ สร้างคอนเทนต์ 

ใสอ่นิเทอรเ์นต็ และคณุคา่ทีแ่สวงหาคอืความคุม้คา่ คุม้ราคาทีจ่า่ยไป แลกกบัเรือ่งราวทีน่ำ 

มาบอกเล่าได้อย่างน่าตื่นเต้นมากกว่าใคร 
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1  ท่องเท่ียวไทยในเวทีโลก
การจัดอันดับความนิยม ความโดดเด่น ด้านการท่องเท่ียวในเวทีต่างๆ ของโลก เป็นกิจกรรม

ท่ีได้รับความสนใจและถือว่าเป็นหมุดหมายแห่งความสำเร็จ จากการประมวลข้อมูลตลอดปี 

2555 พบว่า ไทยได้กวาดรางวัลในหลากหลายประเภท อาทิ

Accommodations
 รางวัล Traveler’s Choice 2012 Hotels for Family 

 โรงแรมในประเทศไทย ติดถึง 6 อันดับ คือ

 อันดับท่ี 6 The Chava Resort จ.ภูเก็ต

 อันดับ 15 Marriott’s Phuket Beach Resort จ.ภูเก็ต

 อันดับ 16 Outrigger Laguna Phuket Resort จ.ภูเก็ต

 อันดับ 17 Blue Lagoon Resort หัวหิน

 อันดับ 20 Marriot Mai Khao Beach ภูเก็ต

 อันดับ 25 Courtyard Phuket หาดสุรินทร์ จ.ภูเก็ต

 

สรุปสถานการณ์
ที่เกี่ยวเนื่องเรื่องท่องเที่ยว
ปี 2555 เรียบเรียง กองบรรณาธิการ

 Tourism Situation

ภาพ http://topworldcities.net 
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 Future Brand จัดอันดับประเภท Resort and Lodging Options 

 ประเทศไทยติดอันดับ 10

Food
 The World’s 50 Best Restaurants 2012 ภัตตาคาร Nahm (น้ำ)   

 ในกรุงเทพมหานคร ติดอันดับท่ี 50 

 Future Brand ประเภท Food ประเทศไทยติดอันดับ 6

 Top 10 Cities for Street Food  กรุงเทพมหานครติดอันดับ 1 

City
 รางวัลจากนิตยสาร Travel + Leisure 10 อันดับเมืองน่าท่องเท่ียวท่ีสุดในโลก 2012 

 กรุงเทพ ได้อันดับ 1 รองลงมาคือ Florence ประเทศอิตาลี 

 รางวัลจากนิตยสาร AskMen (UK) จัดอันดับเมืองน่าเท่ียวมากท่ีสุดในโลก  

 กรุงเทพติดอันดับท่ี 17

 Mastercard Worldwide สำรวจเมืองน่าท่องเท่ียวท่ีสุดในโลก 

 กรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 3

Attractions
 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 2012 Traveler’s Choice Awards 2012 : 

 Top 25 Destinations in the World จังหวัดเชียงใหม่ ติดอันดับท่ี 24

 World’s Top Destinations by international tourism receipts 2011  

 ประเทศไทยติดอันดับ 11

 Future Brand จัดอันดับให้แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาดของไทย 

 ติดอันดับ 6 / แหล่งท่องเท่ียวยามค่ำคืน ติดอันดับ 8 และ 

 ความคุ้มค่าเงิน ติดอันดับ 1  / การซ้ือสินค้า ติดอันดับ 9

สำหรับรายละเอียดการครองตำแหน่ง และอันดับท่ีประเทศไทยได้รับ ควรจะต้องมีการบันทึก 

เก็บข้อมูลไว้อ้างอิง และเม่ือเวลาผ่านไป หากอันดับท่ีไทยได้รับสูงข้ึน ก็เป็นตัวช้ีวัดในเร่ือง 

ความสำเร็จ แต่หากมีอันดับใดตกต่ำ  ลดลง ต้องมีการตรวจสอบความผิดพลาด บกพร่อง 

หาหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงให้ดีย่ิงๆ ข้ึน  

2 ปลุกกระแส AEC 
 “ถ่ี และ ต่อเน่ือง”
ตลอดปี พ.ศ. 2555 แวดวงท่องเท่ียวของไทยมีความต่ืนตัวเก่ียวกับเร่ืองประชาคมอาเซียน 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ล้วนให้ความสนใจ มีการจัดเวทีประชุม สัมมนา 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ ภาคการท่องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกับประชาคม 

อาเซียน

ภาพ http://library.oarit.rmuti.ac.th 
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หน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ คือ ททท. ดำเนินการปลุกกระแส เพ่ือสร้าง 

ความต่ืนรู้ และเตรียมการรองรับการเช่ือมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน โดย ททท.จัดโครงการ

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ททท. เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การจัดสัมมนา “อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – AEC 2015” 

นอกจากน้ัน ททท.ยังจัดการสัมมนาให้ความรู้ แก่บุคลากรในวงการท่องเท่ียว โดยจัดใน 

จังหวัดท่องเท่ียวหลักของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2555 มีการนำเสนอเอกสารท่ีเก่ียวกับ การท่องเท่ียวในประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน ท่ีน่าสนใจ คือ ASEAN : Tourism Marketing Strategy (ATMS) 2012-2015 

สนใจสามารถ download ข้อมูลได้ท่ี www.asean.org

ย้อนกลับไปรำลึกท่ีมาของประชาคมอาเซียน พบว่า เร่ิมมีการรวมกลุ่มประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2510 ภายใต้ช่ือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงน้ันเป็นการรวมกลุ่ม 

5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ต่อมารับสมาชิกเพ่ิมคือ 

บรูไน ปี 2527 / เวียดนาม ปี 2538 / ลาว ปี 2540 / พม่า ปี 2540 และ กัมพูชา 

ปี 2542

ทบทวนเจตจำนงในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่า เป็นความต้องการทำให้กลุ่ม 

ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่น ร่วมมือ ร่วมใจ นำพากลุ่มประเทศให้ก้าวรุดหน้า 

มีอำนาจต่อรอง ส่ิงท่ีน่าสนใจมากในขณะน้ี คือ มวลชนคนไทย มีความเข้าใจกับประชาคม 

อาเซียนว่าอย่างไร มองกลุ่มประเทศสมาชิกเป็นเพ่ือน หรือเป็นศัตรูคู่แข่ง  การถักทอความ

สัมพันธ์ในกลุ่มประเทศจะออกมาในรูปแบบใดเป็นเร่ืองท่ีน่าติดตาม

 

3 2012 : 
 Street Culture 
 เล็ก แต่ ใหญ่ 
 น้อย แต่ มาก
ปรากฏการณ์ Street Culture เกิดข้ึนตลอดปี 2555 

ความเคล่ือนไหวในประเด็นเก่ียวกับวัฒนธรรมย่อย 

(Sub Culture) วัฒนธรรมมวลชน (Pop Culture)  เร่ิมแพร่ 

ระบาดอย่างรวดเร็ว 

จากการประมวลความเคล่ือนไหวตลอดปี พบว่า มีการนำเสนอเร่ือง Street Food 

ในเมืองท่องเท่ียวหลักหลายเมือง ผ่านส่ือต่างๆ ท้ังส่ิงพิมพ์ และภาพข่าวสารคดี นิตยสาร 

ท่ีทรงอิทธิพลด้านการเดินทางท่องเท่ียวรูปแบบ backpackers คือ Lonely Planet 

ภาพ http://trav
elwithwestonanddan

a.com 
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เผยแพร่หนังสือช่ือ The World’s best Street Food ไล่เรียงไปถึงนิตยสาร Travel + Leisure 

และ Forbes ก็ให้ความสนใจในเร่ือง Street Food เช่นกัน  ส่วนส่ือยักษ์ใหญ่ของโลก อย่าง 

CNN และ BBC ก็มีพ้ืนท่ีการเสนอมุมมองทาง Street Food เช่นกัน 

นอกจาก Street Food แล้ว  ยังมีความนิยมในเร่ืองการแต่งกาย เส้ือผ้า ในนามของ Street 

Fashion ไล่เรียงไปถึงการยอมรับในศิลปะข้างถนน หรือ Street Art ในนามของ Graffiti 

ศิลปินท่ีทำผลงานได้รับการเชิดชู กล่าวขาน และเปิดพ้ืนท่ีให้ทำงานศิลปะอย่างกว้างขวาง 

รวมถึงในประเทศไทยด้วย กรณีของงาน Art Normal ท่ีราชบุรี เป็นต้น

ช่วงประมาณกลางปี 2555 มีกระแส Gangnam Style โดยศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้ 

สร้างความฮือฮาท่ัวโลก ทุกวงการรู้จัก เข้าถึง และสนุกสนานผ่านลีลา Street Dance 

ท่ีไร้กรอบและขอบเขต

กระแสความสนใจของผู้บริโภคในยุคน้ี เร่ิมให้ความสนใจกับ ส่ิงธรรมดา ปรุงแต่งน้อย 

มีความสมจริง มีความเป็นมนุษย์สูง ดังน้ัน วัฒนธรรมมวลชน จึงได้รับการเชิดชู กล่าวถึง 

และเป็นท่ีนิยม

  

  4 เชียงใหม่มหานคร 
   Gone with the wind

เป็นความพยายามท่ีจะผลักดันให้ท้องถ่ินจัดการตนเอง โดยภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ 

ร่วมกันเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 

2555  เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองจัดกิจกรรม  “120 วัน ก้าวผ่าน 120 ปีของการ 

รวมศูนย์อำนาจ” 

โครงการเชียงใหม่มหานคร  หากเกิดข้ึนได้จริง จะเป็นตัวแบบสำหรับเมืองอ่ืนๆ  รายได้ของ 

ท้องถ่ินจะเป็นของท้องถ่ิน ประเมินในเบ้ืองต้นว่า น่าจะเกิดผลดีต่อภาพรวมด้านการท่องเท่ียว 

ของจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงเวลาท่ีผ่านมา เป็นข้ันตอนของการรวบรวมรายช่ือผู้เห็นด้วย จากน้ัน จะต้องเป็นไป 

ตามข้ันตอน คาดว่า ในปีหน้า 2556 คงจะต้องร่วมกันติดตามว่า เชียงใหม่มหานคร จะ 

Gone with the wind หรือเปล่า 
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 5 เหนือ จรด ใต้ 
 ว่าด้วยภัยธรรมชาติ
 และอากาศแปรปรวน

ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในปี 2555 ครอบคลุมต้ังแต่ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าในแถบจังหวัด 

ภาคเหนือ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนติดต่อกันในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  นอกจากน้ัน สำหรับปี 

2555 ยังเกิดปัญหาถนนยุบตัวในหลายจุดของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จุดการ 

ยุบตัวของถนน จะอยู่ในแถบกลางเมืองหรือ กรุงเทพฯ ช้ันใน

จังหวัดภูเก็ต เกิดแผ่นดินไหว หลายคร้ัง แต่ไม่รุนแรง ในขณะท่ีจังหวัดพิษณุโลก ประสบ 

ปัญหาอากาศร้อน จนทำให้เกิดไฟลุกข้ึนจากพ้ืนดิน และพายุฤดูร้อน ถล่มบ้านเรือน 

ในหลายจังหวัด

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นความเส่ียงท่ีจำเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการท่ีชัดเจน รวดเร็ว 

ทันสถานการณ์  ในอนาคต ส่ิงท่ีบุคคลในวงการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะต้องให้ความสำคัญ 

อย่างย่ิง คือการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน การจัดการหรือการเผชิญเหตุการณ์ การแก้ไข 

ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการเฝ้าระวัง เป็นประเด็นท่ีต้องให้ความสนใจ เท่าๆ กับ (หรือ 

มากกว่า)  แผนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

  

6 ระเบิด และ ระเบิด 
 Again and Again
14 กุมภาพันธ์ 2555 วันแห่งความรัก เกิดระเบิดข้ึนท่ีซอยสุขุมวิท 71 มีผู้บาดเจ็บ 

และบ้านเรือนเสียหาย เหตุระเบิดเกิดจากการวางแผนก่อการร้ายกลางเมือง ทำให้เกิดการ 

แจ้งเตือนนักท่องเท่ียวต่างชาติให้ระมัดระวังในขณะท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเมืองหลัก 

อ่ืนๆ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานีและอุดรธานี 

ภาพ http://77.nationchannel.com 
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ถัดจากเดือนกุมภาพันธ์ ท่ีเกิดระเบิดกลางเมืองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแล้ว 

ในปลายเดือนมีนาคม 2555 มีการวางระเบิดท่ีโรงแรมลี การ์เด้นท์ หาดใหญ่ 

มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บนับร้อย สันนิษฐานว่า เป็น คาร์บอมม์ ซ่ึง 

เหตุการณ์ดังกล่าว กระทบกับบรรยากาศด้านการท่องเท่ียวอย่างมาก 

สำหรับในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายเดนภาคใต้ ก็มีเหตุระเบิดเกิดข้ึนเป็นระยะ ซ่ึงนับว่า 

เป็นปัญหายืดเย้ือเร้ือรังมานาน หากควบคุมพ้ืนท่ีไม่ให้ลุกลามไปยังพ้ืนท่ีข้างเคียง 

ได้ ก็จะดี แต่หากควบคุมไม่ได้ ก็จะทำให้ปัญหาแพร่ขยายออกไปสู่ภาพลักษณ์ 

ของประเทศในภาพรวมได้ 

 

7 พุทธชยันตี 
 2600 ปี แห่งการตรัสรู้

งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในประเทศไทย มีระยะเวลา 

การจัดงานต้ังแต่เทศกาลวิสาขบูชา วันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป จนถึงส้ินปี พ.ศ. 

2555

ประเทศไทยจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ช้ากว่าประเทศอ่ืนๆ 1 ปี โดย 

ประเทศอินเดีย ศรีลังกา และพม่า จัดงานฉลองน้ี ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2554 (ตาม 

การนับพุทธศักราชแบบไทย) น้ัน เน่ืองจากประเทศไทยนับพุทธศักราชช้ากว่าประเทศอ่ืน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ใช้ธงสัญลักษณ์ 

เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า พ้ืนธงสีเหลือง มีรูปใบโพธ์ิรอบธรรมจักร ในวงธรรมจักรเป็นสีธง 

ฉัพพรรณรังสี ความหมายของธงสัญลักษณ์ ใบโพธ์ิ หมายถึง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

สีเขียวแห่งใบโพธ์ิหมายถึง ความเจริญงอกงามของพระธรรมคำส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

ธรรมจักรกลางผืนธงฉัพพรรณรังสี หมายถึง หลักธรรมคำส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

ภาพ http://www.hondajazz-club.com 

ภาพ http://www.wearehappy.in.th 



17TAT Tourism Journal 
1/2556 

8 Innocence &  เซนกากุ 
 และ โซระ อาโออิ 
Innocence of Muslim เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูด 

สร้างโดยผู้กำกับชาวอเมริกัน มีเน้ือหาเก่ียวกับการปลุก 

ระดมต่อต้านอิสลาม ล้อเลียนศาสดามูฮัมมัด นำเสนอภาพ 

พระศาสดาในลักษณะลบหลู่และหยาบคาย 

ด้วยเหตุแห่งภาพยนตร์เร่ืองน้ี จึงเกิดความไม่พอใจของ 

ประชาชนในโลกมุสลิม เกิดการโจมตีหลายเมือง ท่ีเป็น 

ข่าวใหญ่มาก คือ เหตุโจมตีสถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำ 

ลิเบีย เป็นเหตุให้ทูตสหรัฐฯ พร้อมเจ้าหน้าท่ีอีก 3 ราย 

เสียชีวิต

เหตุการณ์ความไม่สงบ กระจายไปในหลายเมือง ทำให้บรรยากาศตึงเครียด 

ซ่ึงหากลุกลามใหญ่โต ก็จะส่งผลต่อบรรยากาศการค้า การลงทุนและ 

การท่องเท่ียว ท่ีสุดแล้ว อาจจะต้องมีคำขอโทษ ขออภัยในการล่วงเกินน้ี

จากโลกมุสลิม ก็ยังมีเหตุการณ์การประท้วงและมีความรุนแรง ครอบคลุม 

พ้ืนท่ีสองประเทศ คือ ญ่ีปุ่น และ จีน  อันเน่ืองมาจากข้อพิพาทท่ีมีต่อการ

เรียกร้องสิทธิเหนือหมู่เกาะเตียวหยู หรือในภาษาญ่ีปุ่น คือ เกาะเซนกากุ 

ชาวจีนเกิดความไม่พอใจอย่างมาก และขยายวงกว้าง ก่อเหตุรุนแรงต่อ

บริษัทญ่ีปุ่นในจีน จนรัฐบาลญ่ีปุ่น ต้องเรียกคนญ่ีปุ่นกลับประเทศ และ 

ประกาศปิดโรงงานท้ังหมด

กรณีเกาะเซนกากุ เป็นความขัดแย้งท่ีมีมูลเหตุทางประวัติศาสตร์ร่วมอยู่ 

ด้วย จากการติดตามสถานการณ์คร้ังน้ี มีประเด็นท่ีน่าศึกษาอย่างย่ิง คือ 

การคล่ีคลายปัญหาความขัดแย้งของประชาชนท้ังสองประเทศ โดยใช้นางเอกเอวี ชาวญ่ีปุ่น 

ช่ือ โซระ อาโออิ ซ่ึงโด่งดังมากในจีน มีแฟนๆ ท่ีติดตามผลงานเธอจำนวนกว่าสิบล้านคน 

โซระ อาโออิ โพสต์ข้อความในบล็อกส่วนตัว ว่า “ชาวจีนและญ่ีปุ่นเป็นเพ่ือนกันเสมอ” 

ประเด็นเร่ืองโซระ อาโออิ เป็นอีกประเด็นเร่ือง Soft Power ท่ีน่าสนใจมาก กองบรรณาธิการ 

TAT Tourism Journal จะพยายามนำเสนอในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป

โดยสรุปสำหรับ Innocence of Muslim และ เซนกากุ น้ัน มันคือบรรยากาศเก่ียวกับ 

การประท้วง การสร้างความรุนแรง ซ่ึงส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง ท้ังน้ี หากโลกต้องเผชิญ 

กับเหตุการณ์ความไม่สงบ และควบคุมไม่ได้ เกิดขยายตัวไป รูปแบบการท่องเท่ียวโลกอาจ

เปล่ียนไป อาจจะมีการท่องเท่ียวกันในกลุ่มประเทศโลกมุสลิม   หรือในกรณีประเทศญ่ีปุ่น 

ซ่ึงจากประวัติศาสตร์ก็ช้ีว่า เป็นประเทศท่ีรุกราน ทำลายล้างเผ่าพันธ์ุ ก็อาจจะมีการจุด 

ประเด็นให้เป็นประเด็นขัดแย้งของโลกได้ ท้ังน้ี ก็ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและมีสติต่อไป

 

ภาพ http://www.siangtai.com 

ภาพ http://www.poakpong.com 
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9 ปฏิบัติการ
  2  ล้านล้าน   
  ปฏิบัติการล่าฝัน 

รัฐบาลนายกฯ ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 

เชิงรุกด้านการท่องเท่ียว คือ กำหนดเป้ารายได้จากการท่องเท่ียว 

2 ล้านล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 

กับเร่ืองการท่องเท่ียวและบริการ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาค 

เอกชนต่างขานรับ และร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ปัจจัยแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด ถูกนำมาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น วิกฤต 

หน้ียุโรป  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเป็นไปได้ในการขยายวันพักเฉล่ีย ความ 

สามารถในการดึงเงินออกจากกระเป๋านักท่องเท่ียว ให้เร่งการใช้จ่ายให้สูงข้ึน รวมถึงการสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นอกจากน้ัน ยังได้มีการประเมินสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะ 

กระทบต่อบรรยากาศท่องเท่ียวไทยโดยรวม อาทิ ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ 

ปัญหายืดเย้ือเร่ืองความไม่สงบในพ้ืนท่ีภาคใต้  ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อเป้าหมายรายได้ 

2 ล้านล้าน 

  

10 Sandy : So Sad
แซนด้ี คือ พายุเฮอริเคนซ่ึงมาพร้อมกับกำลังความเร็วลม 

130 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พายุแซนด้ีก่อให้เกิดคล่ืนสูง 

บริเวณชายฝ่ังตะวันออกของอเมริกา นอกจากน้ันยังก่อ 

ให้เกิดพายุหิมะครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของรัฐโอไฮโอ 

เพนซิลเวเนีย และเวสต์เวอร์จิเนียผู้คนหลายล้านคน 

ไม่มีไฟฟ้าใช้  และระบบขนส่งเป็นอัมพาต

ความรุนแรงของพายุแซนด้ี ท่ีเกิดข้ึนช่วงปลายเดือน 

ตุลาคม 2555 แม้นจะรุนแรงน้อยกว่าพายุแคทรีนา 

ท่ีเคยเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาก่อนหน้าน้ี แต่จุดท่ีพายุ 

แซนด้ีข้ึนฝ่ังน้ัน เป็นเมืองสำคัญ เป็นศูนย์กลางทาง 

การเงิน ทางเศรษฐกิจ และมีประชาชนอาศัยอยู่มาก การแจ้งเตือนทำได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอพยพคน ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปิดทำการ รวมท้ังระบบขนส่ง 

มวลชนต้องหยุดให้บริการเช่นกัน

พายุแซนด้ี เกิดข้ึนในช่วงท่ีสหรัฐอเมริกากำลังมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีคนใหม่ ต่อจาก 

นายบารัก โอบามา แผนการรณรงค์ปราศรัย ต้องยกเลิก เล่ือน และเหตุการณ์คร้ังน้ี เป็นจุด

ท่ีสำแดงประสิทธิภาพของการจัดการภัยพิบัติ และการบริหารจัดการเมืองหลังเผชิญพิบัติภัย

เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ความสามารถและบูรณาการสูง

ภาพ http://en.wikipedia.org 

ภาพ http://www.editorandpublisher
.com 
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ความเป็นมา
วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในสหภาพยุโรปเร่ิมก่อตัวจากกลุ่มประเทศยุโรปใต้ หรือท่ีเราเรียก 

กันว่ากลุ่มประเทศ PIIGS  คือ กรีซ โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ และ สเปน ได้ดำเนินเศรษฐกิจ 

ล้มเหลวและก่อหน้ีสาธารณะจำนวนมาก ในช่วงปี 2553  ทำให้กลุ่มประเทศในยูโรโซนและ 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระดมเงินเข้าไปช่วยเหลือ โดยมีเง่ือนไขว่าประเทศ 

กรีซท่ีต้องกู้ยืมเงินต้องดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดอย่างเข้มงวด ในช่วงปี 2554  ท้ังน้ีกลุ่ม 

ประเทศในยุโรปท่ีเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ฝร่ังเศส เบลเย่ียม และเยอรมนี มีการ 

ประชุมหารือจัดทำแผนการเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนป้องกันมิให้ปัญหาเศรษฐกิจ 

ลุกลามไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน ในปี 2555 ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ประสบผลสำเร็จ 

เป็นไปอย่างท่ีคาดคิดเพราะประเทศกรีซได้ประกาศขอกู้เงินเพ่ิมจากประเทศเยอรมนี และ 

ฝร่ังเศส อีกจำนวน 110,000 ล้านยูโร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 และยังไม่ได้ปรับ 

นโยบายบริหารการเงินการคลังให้เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศท่ีให้กู้ยืมเงิน   จึงเกิด 

การเผยแพร่ข่าวความล้มเหลวของการจัดการทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซน 

อย่างแพร่หลาย นานาประเทศต่างต่ืนตระหนกด้วยเกรงว่าผลกระทบจะลุกลามไปยังประเทศ 

อ่ืนเน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันมีความเช่ือมโยงกันสูง ซ่ึงเหตุวิกฤตยูโรโซนอาจ

ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของประเทศไทยเช่นกัน ดังน้ัน ททท. จึงได้มีการเตรียมการ 

รองรับความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก ท้ังคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และการ 

กำหนดแนวทางการจัดการผลกระทบจากวิกฤตยูโรโซน  

*หัวหน้างาน
วิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ

เร่ือง  สิรินาถ ฉัตรศุภกุล* 

 โศรยา หอมช่ืน

บทวิเคราะห์การคาดการณ์
ผลกระทบและแนวทางการจัดการ

วิกฤตยูโรโซน ท่ีอาจส่งผลต่อ
ตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศ

ของประเทศไทย

ภาพ alexlibertarian.blogspot.com 
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สรุปความสำคัญ
ของกลุ่มตลาดยุโรปต่อการท่องเท่ียวไทย 
ในช่วงปี 2554 รายได้จากตลาดต่างประเทศของประเทศไทย มีจำนวน 776,217 ล้านบาท 

จากจำนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย ท้ังส้ิน 19.23 ล้านคน  โดย 

กลุ่มตลาดยุโรป มีความสำคัญต่อการสร้างรายได้เข้าประเทศไทย เป็นอันดับท่ี 1  ในสัดส่วน 

ร้อยละ 38  เม่ือเทียบกับรายได้จากตลาดต่างประเทศท้ังหมด รองลงมาเป็นกลุ่มตลาดเอเชีย 

ตะวันออก มีสัดส่วนร้อยละ 21  กลุ่มตลาดอาเซียน มีสัดส่วนร้อยละ 17 กลุ่มตลาดโอเชียเนีย 

มีสัดส่วนร้อยละ 7  กลุ่มตลาดอเมริกา มีสัดส่วนร้อยละ 7 กลุ่มตลาดเอเชียใต้ มีสัดส่วน 

ร้อยละ 5  กลุ่มตลาดตะวันออกกลาง มีสัดส่วนร้อยละ 4  และกลุ่มตลาดแอฟริกา มีสัดส่วน 

ร้อยละ 1  แต่หากพิจารณาในด้านจำนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศแล้ว กลุ่มตลาดยุโรป มี

จำนวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าประเทศมากเป็นอันดับท่ี 2 รองจาก กลุ่มตลาดอาเซียน

ภาพ ilmosity.t 
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สดัสว่นiรายได้ 
จากนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิขา้ไทย 
รายกลุม่ตลาด ป ี2554 
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ประวัติศาสตร์การท่องเท่ียว
ของประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตทางการเงิน
ในช่วงท่ีผ่านมา
วิกฤตทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในอดีตและได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจน 

มี  2 ช่วง  คือ 

1  ปี 2533 - 2534 สงครามอ่าวเปอร์เซีย 
    ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำมัน คร้ังท่ี 3   

  ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างประเทศของประเทศไทย ในช่วงปี 2534  ทำให้จำนวน 

นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าประเทศไทย หดตัวร้อยละ 4  ในขณะท่ีช่วงน้ันกำลังมีการเติบโตใน

ระดับท่ีดีถึงร้อยละ 10 ในปี 2533  โดยผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมัน คร้ังท่ี 3  ได้ส่งผล 

ต่อทุกกลุ่มตลาดของประเทศไทย จนทำให้ในช่วงคร่ึงปีแรก ของปี 2534  จำนวนนักท่องเท่ียว 

ต่างประเทศเข้าประเทศไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 10  แต่เม่ือสถานการณ์วิกฤตเร่ิมคล่ีคลายลง 

ตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศก็เร่ิมปรับตัวดีข้ึน ในช่วงคร่ึงปีหลัง  โดยเหลืออัตราการเดินทาง 

หดตัวเพียงร้อยละ 4 และปรับตัวเป็นบวกในช่วงปีต่อมา   

 

2  ปี 2552  ปัญหาวิกฤตซับไพรม์
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา   

  ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างประเทศของประเทศไทย ในเฉพาะช่วง 9 เดือนแรก 

ของปี 2552  ทำให้ภาพรวมจำนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศหดตัวร้อยละ 3 ซ่ึงในขณะน้ัน 

ประเทศไทยได้เกิดปัญหาทับซ้อนหลายประการ ท้ังประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองไทย 

ผลกระทบต่อเน่ืองจากการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงปลายปี 2551  นอกจากน้ียังเกิด 

การแพร่ระบาดของโรค Swine Flu ในภูมิภาคเอเชีย ช่วงกลางปี 2552  อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์ท่องเท่ียวตลาดต่างประเทศของประเทศไทยได้มีการปรับตัวดีข้ึนเร็วมาก ในช่วง 

ไตรมาส 4 ของปี 2552  
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การคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อตลาดต่างประเทศในเชิงเศรษฐกิจ
จากเหตุวิกฤตยูโรโซนของประเทศไทย

การคาดการณ์ผลกระทบจากเหตุวิกฤตยูโรโซนต่อตลาดต่างประเทศของประเทศไทย ในปี 

2555 ต้ังอยู่บนสมมติฐาน  2  กรณี  คือ

1 ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย ในปี 2555 
 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้เดิม  

 เน่ืองจากเหตุวิกฤตเศรษฐกิจในภาคพ้ืนยุโรปได้เร่ิมตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดต้ังแต่ปี 

2554 เป็นต้นมา ดังน้ัน จึงมีการคาดคะเนผลกระทบและประมาณการณ์จำนวนนักท่องเท่ียว 

ล่วงหน้าไว้แล้ว โดยคาดว่าอัตราการเติบโตจำนวนนักท่องเท่ียวจากยุโรปจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 5-6 ซ่ึงจะยังคงส่งผลให้จำนวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าประเทศไทย 

ในภาพรวมเติบโต ในระดับอัตราแนวโน้มการขยายตัวตามปกติ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 - 9  เน่ืองจาก 

ศักยภาพของกลุ่มตลาดเอเชียท่ีกำลังมีการเติบโตสูงมาช่วยเสริมให้ภาพรวมการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยเติบโตได้ดี

2  ส่งผลกระทบในระดับรุนแรงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้  
 โดยผลกระทบจากวิกฤตยูโรโซนได้ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเท่ียวกลุ่มตลาดยุโรป 

เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงคร่ึงปีหลัง ปี 2555 มีอัตราการเติบโตติดลบและอาจส่งผล 

ต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ ในช่วงปี 2556  หากระบบเศรษฐกิจของท้ังภาคพ้ืนยุโรปล้มเหลว 

จะทำให้จำนวนนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรปท้ังปี 2555 ไม่สามารถขยายตัวได้เลย (0%) จะ

ส่งผลให้ภาพรวมจำนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศของประเทศไทย มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 6-7 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

สหราชอาณาจักร
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การคาดการณ์ผลกระทบจากเหตุวิกฤตยูโรโซนในเชิง 
เศรษฐกิจจะคิดเฉพาะส่วนต่างของระดับความรุนแรงท่ี 
เกิดข้ึนนอกเหนือความคาดหมาย (กรณี 1- กรณี 2) ของ 
กลุ่มตลาดยุโรปเท่าน้ัน โดยจะทำให้จำนวนนักท่องเท่ียว 
ในกลุ่มตลาดยุโรปหายไปประมาณ 273,000 คน คิดเป็น 
รายได้ท่ีจะสูญเสีย ประมาณ 16,830 ล้านบาท ในปี 2555

การกำหนดแนวทางรองรับ
ผลกระทบจากเหตุวิกฤตยูโรโซน

ททท. ประจำภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ร่วมกับ สำนักงาน.ททท. สาขา 

ต่างประเทศท่ีดูแลพ้ืนท่ีตลาดยุโรปได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพ่ือติดตามผลกระทบ 

และวางแผนเตรียมการรองรับ โดยกำหนดปัจจัยบ่งช้ีผลกระทบจากเหตุวิกฤตให้ทุกสำนัก 

งานตรวจสอบและให้เฝ้าติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด โดยมีการรายงานสถานการณ์ 

เป็นรายสัปดาห์ จึงขอสรุปแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 5 ระยะ ดังต่อไปน้ี  

	 	 ระยะ

1 ยังไม่ปรากฏสัญญาณการได้รับ

 ผลกระทบ

2 เร่ิมปรากฏสัญญาณชะลอตัว

3 ตลาดชะลอลงอย่างต่อเน่ือง

4 ตลาดหยุดการเดินทาง

5 ตลาดเร่ิมฟ้ืนตัว

         						สถานการณ์

- ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด

-  รายงานดัชนีช้ีวัด (อัตราการจองบัตร

 โดยสารเคร่ืองบินและแพ็คเกจท่องเท่ียว

 ประเทศไทย) ทุกวันศุกร์

-  จัดลำดับพ้ืนท่ีตลาดท่ีมีความเส่ียง

 และเตรียมแผนสำรองและแผนทดแทนตลาด

- ชะลอการใช้งบประมาณในตลาด

 ท่ีได้รับผลกระทบ

-  นำเสนอแผนกระตุ้นตลาดทดแทน

-  ปรับใช้งบประมาณตลาดในพ้ืนท่ีทดแทน

-  หยุดการดำเนินงานในพ้ืนท่ีวิกฤต

-  ดำเนินงานในตลาดทดแทนอย่างต่อเน่ือง

-  ส่ือสารกับพันธมิตรเพ่ือรักษาตลาด

-  จัดเตรียมแผนฟ้ืนฟูตลาดท่ีได้รับผลกระทบ

-  ร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินการตลาดในพ้ืนท่ี

 ได้รับผลกระทบ

-  เข้ากระตุ้นการเดินทางเพ่ือฟ้ืนฟูตลาดให้กลับ

 สู่สภาพปกติ

     การดำเนินงานในพ้ืนท่ีการตลาด

- ติดตามความเคล่ือนไหวและจัดทำ

 รายงานทุกวันจันทร์ และประสานข้อมูล

 ร่วมด้านนโยบาย

- จัดเตรียมปรับแผนงบประมาณ

 และตลาดทดแทน

- ปรับแผนงบประมาณและดำเนิน

 การตลาดในพ้ืนท่ีทดแทน

- ส่ือสารกับพันธมิตรและจัดเตรียมแผน

 ฟ้ืนฟูตลาดท่ีได้รับผลกระทบ

- ควบคุมนโยบายและติดตามงาน

 ให้เป็นไปตามแผนฯ
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การจัดเรียงความสำคัญตลาด
ในกลุ่มยุโรปต่อประเทศไทย

การพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญตลาดในกลุ่มยุโรป 

จากเง่ือนไข 2 ประการคือขนาดตลาดและโอกาสท่ีจะเกิดความ 

เส่ียงจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยการจัดวางตำแหน่งทางการตลาด 

จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้ Market Matrix 2x2 เพ่ือ 

คัดเลือกตลาดศักยภาพท่ีควรให้ความสำคัญและมีความเส่ียง 

น้อยสำหรับคัดเลือกตลาดทดแทนหากตลาดใดเกิดความ 

สูญเสียจากเหตุวิกฤตฯ 

การติดตามสถานการณ์ท่องเท่ียว
กลุ่มตลาดยุโรปของประเทศไทย 
สถานการณ์ท่องเท่ียวกลุ่มตลาดยุโรปเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ 9 เดือน ของปี 

2555 มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนในระดับท่ีน่าพอใจ ในอัตราร้อยละ 7.48 หรือมีจำนวนนักท่องเท่ียว 

3.9 ล้านคน แม้จะประสบปัญหาวิกฤตยูโรโซน ส่งผลให้ค่าเงินยูโรปรับตัวลดลง ประกอบ 

กับได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโลกหลายรายการในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

2555 ทำให้นักท่องเท่ียวจากยุโรปบางส่วนชะลอการเดินทางท่องเท่ียวไปต่างประเทศ 

แต่เน่ืองจากตลาดหลักท่ีสำคัญๆ ของประเทศไทยยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง  ท้ังตลาด 

รัสเซีย  ตลาดฝร่ังเศส หรือแม้แต่ตลาดสหราชอาณาจักร และตลาดเยอรมนี  ท่ีแม้ว่าจะ 

ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมาเป็นเวลานาน และยังเกิดปัญหาการหยุดงานประท้วงกัน 

บ่อยคร้ัง รวมท้ัง ตลาดอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดรองลงมา หรือแม้แต่ ตลาดในกลุ่ม PIIGS  ต่างล้วน 

มีอัตราการขยายตัวเป็นบวก มีเพียงกลุ่มตลาดสแกนดิเนเวียท่ีมีสถานการณ์ท่ีน่าเป็นกังวล 

เน่ืองจากมีความผันผวนค่อนข้างสูง จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง 

ทำให้นักท่องเท่ียวหันไปท่องเท่ียวในภูมิภาคยุโรป ประกอบกับมีการแข่งขันกันสูงในพ้ืนท่ี 

ตลาดอาทิ ประเทศมาเลเซีย ทำการส่งเสริมตลาดเชิงรุกโดยการดึงเท่ียวบินเช่าเหมาลำให้ 

เปล่ียนเส้นทางการบินไปยังประเทศมาเลเซียแทนประเทศไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของภูมิภาคยุโรปแล้วถือได้ว่ายังเป็นการดำเนินงานตลาดท่ีรักษา 

สถานภาพของประเทศไทยในเวทีโลกได้ดี

การติดตามความเส่ียงจากอัตราการสำรองรายการนำเท่ียวและท่ีน่ังบัตรโดยสารเคร่ืองบิน

ล่วงหน้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 จากการรายงานข้อมูลของสำนักงาน 

ททท. สาขาต่างประเทศท่ีดูแลในภูมิภาคยุโรป ยังมีสัญญาณแนวโน้มไปในทิศทางท่ีดีเหมือน

เช่นปีท่ีผ่านมา

จากการตรวจสอบแนวโน้มการเติบโตตลาดในภูมิภาคยุโรป โดยใช้การประมาณการณ์ทาง 

สถิติมาทดสอบแนวโน้มจำนวนนักท่องเท่ียวกลุ่มยุโรป จำนวน 11 ตลาด (สวิตเซอร์แลนด์ 

ฝร่ังเศส เยอรมนี รัสเซีย อิตาลี สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ออสเตรีย 

และยุโรปตะวันออก) 5 ปีย้อนหลัง จำนวน 54 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีทางสถิติ Time Series 

แบบ Exponential ปรากฏว่าในปี 2555 จำนวนนักท่องเท่ียวของกลุ่มยุโรปในภาพรวม 

ภาพ www.jec.senate.gov 
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จะมีการเติบโตในระดับท่ีดี แม้ว่าบางตลาดจะแผ่วลงในบางช่วง สรุปได้ว่าการเดินทาง 

ท่องเท่ียวของกลุ่มตลาดยุโรปสำหรับประเทศไทยมีความแข็งแกร่งสูงมาก ดังน้ันแม้ว่าสถาน 

การณ์วิกฤตเศรษฐกิจจะยังมาเป็นตัวคุกคามการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ แต่สำหรับ 

ประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในภาพรวมของท้ังภูมิภาคยุโรปและในภาพรวมของ 

ประเทศไทย 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากภาคเอกชน ท่ีเข้าร่วมการเสวนาเปิดมุมมอง 

ท่องเท่ียวไทย คร้ังท่ี 5/2555 เร่ือง “วิกฤตยูโรโซนมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทย 

อย่างไร?” เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555  ณ ห้องสมุดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย คอลัมนิสต์ เว็บไซต์ข่าว Thai Publica 

และนักวิเคราะห์ธุรกิจสถาบันการเงิน   บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ 

คุณสุภนิต วิมุกตานนท์ รองประธานฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมโรงแรม 

ไทย (THA) โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ คุณธเนศวร์   เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการกองตลาด 

ยุโรปแอฟริกา และ ตะวันออกกลาง ต่างก็ให้ความคิดเห็นในมุมท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ให้ความคิดเห็นว่าการท่ีวิกฤตการเงินในยุโรปมีผลกระทบกับประเทศอ่ืนมาก เน่ืองจาก 

เศรษฐกิจของยูโรโซนมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ัวโลก 

คิดเป็นมูลค่า 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มีรายได้ประชากรต่อหัวสูง 35,116 เหรียญ 

ดอลลาร์สหรัฐ และมีประชากรถึง 332 ล้านคน เม่ือเกิดหน้ีภาคประชาชนสูงรัฐบาลต้อง 

พยายามปลดหน้ีลงจึงเกิด Global Deleveraging ข้ึนท่ัวโลก วิธีการท่ีถูกนำมาใช้คือ Fiscal 

consolidation หรือการปรับภาวะการคลังให้อยู่ในสภาพสมดุล ซ่ึงเป็นการเข้มงวดในการ 

ปล่อยเงินกู้น่ันเอง

ปัญหาเช่นน้ีประเทศไทยเคยประสบมาแล้วเม่ือเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 แต่เราสามารถ 

แก้ปัญหาได้ง่ายกว่า เพราะเรามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดน้อยกว่า และประเทศไทยลดค่า 

เงินบาท จึงสามารถเปล่ียนจากบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นเกินดุล แต่ในกรณีวิกฤตยูโรโซน 

กรีซและประเทศอ่ืนๆในกลุ่ม PIIGS ไม่สามารถลดค่าเงินได้เองเพราะอยู่ในกลุ่มยูโรโซน ทำให้ 

เกิดปัญหาบัญชีเดินสะพัดติดลบ เกิดความไม่สมดุลของเศรษฐกิจ ความสามารถในการ 

แข่งขันของประเทศลดลง เกิดปัญหาขาดดุลการชำระเงินและไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 2 ทาง คือ 1) Save up คือการคงอยู่ร่วมเป็นกลุ่มยูโรโซน 

ต่อไป หรือ 2) Break up คือการออกจากกลุ่มยูโรโซนและกลับไปใช้สกุลเงินเดิมของตนเอง   

หากเป็นข้อแรก เยอรมนีจำเป็นต้องช่วยอุ้มกรีซไปเร่ือยๆ เพราะเศรษฐกิจของกรีซย่ำแย่มาก 

วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในระยะส้ันท่ีทำอยู่ในปัจจุบัน เช่น การออกยูโรบอนด์ แต่ในระยะยาวมิได้

ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความสามารถในการแข่งขันของกรีซและยูโรโซน ส่วนในกรณีท่ี 2 เป็นการ 

แก้ปัญหาท่ีดีในระยะยาว เพราะแก้ท่ีต้นตอของปัญหา ตัดหน้ีและกรีซออกจากยูโรโซนไปเพ่ือ 

ลดปริมาณหน้ีก่อน แล้วลดค่าเงินของกรีซลงเพ่ือให้ความสามารถในการแข่งขันกลับคืนมา 

แต่ก็เป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ยากในเชิงการเมือง และกลุ่มยูโรโซนก็ต้องสูญเสียหน้ีสินจำนวนมาก 

จากการช่วยกรีซ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ขณะน้ีผลกระทบเกิดข้ึนค่อนข้างชัดเจนในภาคการส่งออกซ่ึง 

สหภาพยุโรปเป็นตลาดท่ีสำคัญของไทยโดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9 และในช่วงคร่ึงแรก 

ของปี 2555 พบว่า การส่งสินค้าออกไปยังสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 12.3 โดยเฉพาะการ

ส่งออกข้าวลดปริมาณลงไปมาก
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คุณสุภนิต วิมุกตานนท์  
ให้ความคิดเห็นว่า แม้ว่าสถิติตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างประเทศเข้าประเทศไทยยังอยู่ในระดับ 

ท่ีน่าพอใจ แต่ไม่สามารถคาดเดาได้ในอนาคต เน่ืองจากในปัจจุบันโรงแรมได้กำหนดราคา 

ห้องพักเป็นสกุลเงินบาทแทนการกำหนดราคาเป็นหลายสกุลในอดีตเพ่ือลดความผันผวน 

เพราะภาคเอกชนไทยมีการปรับตัวท่ีรวดเร็วสามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์เม่ือเกิด 

วิกฤต

จากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเท่ียวในยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี 

สวิตเซอร์แลนด์ และสแกนดิเนเวีย พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางออกจากยุโรปจะยังไม่ลดลง 

ในปัจจุบัน และประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเพราะมี 

ความคุ้มค่าเงิน มีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว อีกท้ังเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ี

ก็เร่ิมปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีข้ึน คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางออกมาในช่วงฤดูหนาวมาก

ข้ึนแต่อาจใช้จ่ายเงินลดลง ส่วนความกังวลว่านักท่องเท่ียวจากสหราชอาณาจักรจะเดินทาง

ท่องเท่ียวระยะใกล้ไปยังประเทศในกลุ่มท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (PIIGS) น้ันพบว่าการเดินทาง 

เพ่ือพักผ่อนวันหยุด (Holidays) นักท่องเท่ียวจะมีเวลา 10-20 วัน จึงนิยมเดินทางระยะไกล  

สำหรับการเดินทางภายในยุโรปด้วยกันจะเป็นเพียง Short break ช่วงวันหยุดระยะส้ันๆ 

เหมือนการท่องเท่ียวภายในประเทศมากกว่า และเช่ือว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่ ท้ัง เยอรมนี 

สวิตเซอร์แลนด์ และกลุ่มสแกนดิเนเวีย มักจะหนีหนาวมาประเทศไทย ดังน้ันคาดว่าในปี

น้ีจำนวนนักท่องเท่ียวจากยุโรปจะขยายตัว ส่วนกลุ่มตลาดอิตาลี และสเปนท่ีเดินทางเข้า 

ประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอยู่ คาดว่าไม่กระทบกับกลุ่มเป้าหมายของประเทศไทยซ่ึงเป็น

กลุ่มผู้ท่ีมีฐานะดี จึงไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากนัก ทำให้ตัวเลขนักท่องเท่ียวเดินทาง 

เข้าประเทศไทยยังคงขยายตัวท้ังทางด้านจำนวนนักท่องเท่ียวและอัตราค่าห้องพักเฉล่ีย แม้

ว่าภาคการส่งออกของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนไปแล้ว

ท้ังน้ี ภาคเอกชนเห็นด้วยกับแนวทางของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีปรับเปล่ียนตลาด 

เป้าหมายในยุโรปมาเพ่ิมเป้าหมายในตลาดเอเชียและการเลือกตลาดทดแทน ซ่ึงภาคเอกชน

เองได้วางแนวทางท่ีจะดำเนินการ ดังน้ี

1) การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น กลุ่มสุขภาพ กลุ่มกีฬา 

 กลุ่มครอบครัว กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

 กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน กลุ่ม MICE 

2)  มีการเพ่ิมธุรกิจภายในภูมิภาคให้มากข้ึนเช่น ในเอเชีย

 อาเซียน ออสเตรเลีย และแปซิฟิก 

 3)  มุ่งเจาะตลาดท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น จีน รัสเซีย อินเดีย

โดยประเทศไทยจะต้องตระหนักถึงภาวะการแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีการส่งเสริม

การท่องเท่ียวอย่างเข้มข้น	ท้ังมาเลเซีย	สิงคโปร์	เวียดนาม	และ	เมียนมาร์	ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ี

สนใจของนักท่องเท่ียวมากข้ึน	และมีประเด็นท้ิงท้ายจากผู้ดำเนินรายการท่ีมีความคิดเห็น 

ว่าวิทยากรท้ัง	 2	 ท่านมีบุคลิกลักษณะท่ีแตกต่างกันเน่ืองจากหน้าท่ีการงานท่ีต่างสายกัน	

ซ่ึงนักการตลาดมักจะคิดในเชิงบวกมากกว่านักเศรษฐศาสตร์	 ท้ังน้ี	 นักเศรษฐศาสตร์ทาง 

ด้านการเงินอย่าง	ดร.	 พิพัฒน์	 	 เหลืองนฤมิตชัย	กล่าวท้ิงท้ายไว้ว่าเราต้องมีการเตรียม 

พร้อมอยู่เสมอ	“Hoping	 for	the	best,	preparing	 for	the	worst”	 เพ่ือจะได้มีภูมิ 

คุ้มกันเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
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บทคัดย่อ
การพึ่งพาอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้า 

ทางการท่องเที่ยวเพิ่มความต้องการในการทำวิจัยเกี่ยวกับคำพูดปากต่อปากทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ ในบริบทของภาคอุตสาหกรรมการโรงแรมนั้น การศึกษาวิจัยนี้จะเน้น 

การศึกษาปัจจัยสำคัญ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความไว้วางใจ และการเลือกของ 

ผู้บริโภค โดยใช้รูปแบบการทดสอบเพื่อตรวจสอบตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร คือ 

 1) กลุ่มเป้าหมายของบทวิจารณ์ 

  (เป้าหมายหลักและเป้าหมายระหว่างบุคคล) 

 2) ทิศทางของบทวิจารณ์ (Reviews) 

  (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) 

 3)  กรอบคำวิจารณ์ 

  (ข้อมูลใดที่สำคัญกว่าระหว่างข้อมูลเชิงลบและเชิงบวก) 

และ  4)  การจัดอันดับตัวเลขของผู้บริโภค ที่มักจะมาพร้อมกับข้อความที่เขียนขึ้น

ใช่หรือไม่ ซึ่งดูเหมือนว่า ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเชิงลบมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อ 

บทวิจารณ์ในภาพรวมเป็นเชิงลบ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงบวกที่มาพร้อมกับรายละเอียด 

การจัดอันดับตัวเลขสามารถเพิ่มความตั้งใจในการจองโรงแรมและความไว้ใจของผู้ 

บริโภคได้ จากผลการวิจัยแสดงว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาข้อมูลที่ง่ายต่อการ 

ดำเนินการ ในการจัดอันดับโรงแรมตามข้อมูลในบทวิจารณ์ อีกทั้งระดับความน่าเชื่อถือ 

ที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อบทวิจารณ์มีการกล่าวถึงการบริการระหว่าง 

บุคคลในเชิงบวก

ผลกระทบของ
บทวิจารณ์ออนไลน์
ต่อความจูงใจในการ
จองโรงแรมและแนวคิด
เรื่องความไว้วางใจ

โดย Beverley A. Sparks 
และ Victoria Browning
เรียบเรียง สยมล วิทยาธนรัตนา

 Tourism Reserch

ภาพ www.lifehack.org 
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1. คำนำ

ขณะที่คุณกำลังวางแผนเดินทางไปยังเมืองต่างๆ และต้องการที่จะจองโรงแรม ซึ่งคุณไม่ 

คุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆ เลย คุณจะตัดสินใจเลือกที่พักอย่างไร คุณอาจจะถามเพื่อน 

ตรวจสอบกับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว หรือศึกษาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งกลยุทธ์ต่างๆ 

ที่กล่าวมานั้นมีส่วนที่เหมือนกัน คือ คุณต้องการหาคำแนะนำของผู้อื่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ในการตัดสินใจ โดยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า คำพูดปากต่อปาก (Word of 

Mouth – WOM) ทั้งแง่บวกและแง่ลบมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ 

ลูกค้า ดังนั้น การสื่อสารทางคำพูดปากต่อปากเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับบุคลากรด้านการ 

ตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง (Anderson, 1998; Richins, 1984) เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าถึง 

อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคสามารถทำได้ง่ายและมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาข้อมูล 

ออนไลน์ รูปแบบใหม่ของคำพูดปากต่อปากจึงเกิดขึ้น สื่อสังคมออนไลน์และการส่งต่อคำ 

วิจารณ์ (Comments) อย่างแพร่หลายเป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ที่ทำให้บุคคลสามารถ

ส่งต่อข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์วิจารณ์สินค้าและการบริการเฉพาะได้ 

การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของผู้บริโภคนำมาซึ่งความท้าทายแก่ธุรกิจต่างๆ เมื่อ “การเข้าถึง 

      เทคโนโลยี” ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Hennig-Thurau, Gwinner, 

       Walsh, and Gremler (2004) ให้ความสนใจในความสัมพันธ์ 

    และความสำคัญของการศึกษาวิจัยคำพูดปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ 

     (Electronic Word of Mouth – eWOM) เนื่องจากคนในปัจจุบัน 

 มีโอกาสและความสามารถที่จะโพสต์ประสบการณ์หรือการประเมินค่า 

การบริโภคเชิงบวกและลบให้แก่กลุ่มผู้ที่สนใจได้ทราบได้ สำหรับผู้บริโภคในอนาคต 

บทวิจารณ์เหล่านี้จะมีศักยภาพในการเพิ่มหรือลดค่าแบรนด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง 

ของบริษัท eWOM เกิดมาจากผู้บริโภคจากหลากหลายที่ที่มาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ 

ลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อที่จะให้ความคิดเห็นเชิงลึกแก่กลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

หรือการบริการ ผู้ซื้อที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงชุมชนของผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือการ 

บริการ เพื่อจะรับข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะทำการซื้อ ตามหลักแล้ว WOM มีอิทธิพลต่อ 

การค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อ (Brown, Broderick & Lee, 2007) 

ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคตั้งใจที่จะพึ่งพา eWOM ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูล

ที่สำคัญของสินค้าหรือการบริการเฉพาะ (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008) ดังนั้น 

การเข้าใจ eWOM ในสินค้าหรือการบริการนั้นๆ เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับข้อมูล 

ข่าวสาร ทำการจอง และซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ เช่น โรงแรม สายการบิน 

และร้านอาหาร

ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอาจถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลข่าวสาร 

ออนไลน์และคำวิจารณ์ (Li, Pan, Zhang, & Smith, 2009) แต่สำหรับนักวิจัย 

และผู้บริหารแล้วกลับเกิดคำถามขึ้นมากมาย เช่น เว็บบล็อกออนไลน์หรือบทวิจารณ์ 

(eWOM) ที่เขียนขึ้นโดยลูกค้าคนก่อนมีอิทธิพลต่อลูกค้าในอนาคตอย่างไร หรือ เนื้อหา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกเขียนขึ้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจของลูกค้าในอนาคตอย่างไร ซึ่งงาน 

วิจัยฉบับนี้จะหาคำตอบว่าปัจจัยต่างๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเมื่อหา 

ข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์อย่างไร ในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการทดลองเพื่อ 
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ทดสอบผลที่ได้จากตัวแปรสำคัญ 4 ตัวแปร ที่อยู่ในบทวิจารณ์ออนไลน์ของโรงแรมแห่ง

หนึ่ง คือ 1) ด้านเฉพาะของการบริการที่ถูกวิจารณ์ (คุณสมบัติหลักสำคัญหรือเจ้าหน้าที่

บริการลูกค้าของโรงแรม) 2) ทิศทางภาพรวมของบทวิจารณ์ (เชิงบวกหรือเชิงลบ) 3) 

ทิศทางของข้อมูลที่ถูกนำเสนอก่อน (กรอบเชิงบวกหรือเชิงลบ) และ 4) ข้อมูลเชิงกราฟ 

มีความเป็นปัจจุบันหรือไม่ (อันดับตัวเลขที่ถูกจัดโดยผู้บริโภค)

เป็นที่แน่ชัดว่า ผู้บริโภคพึ่งพาการค้นหาข้อมูลข่าวสารออนไลน์มากขึ้น โดยใช้เว็บบล็อก 

ฟอรั่มอภิปราย หรือเว็บไซต์วิจารณ์เวลาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า (Li & Bernoff, 2008; 

Xiang & Gretzel, 2010) การเจริญเติบโตที่มากขึ้นของการค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ 

และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจารณ์ต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคเต็มใจ 

ที่จะใช้ในการค้นคว้าและทำการวิจารณ์สินค้าโดยนำ 

เอาข้อมูลของบริษัทเจ้าของสินค้าและผู้บริโภคมารวม 

กันยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและมีความเกี่ยวเนื่องกับ 

สินค้าด้านการบริการ เช่น การท่องเที่ยว ที่พัก ระบบ 

คอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ หรือระบบธนาคาร Xiang 

และ Gretzel (2010) กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์

มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนัก

ท่องเที่ยว เนื่องจากผู้บริโภคต้องการลดความเสี่ยง 

และได้รับความคิดเห็นที่เป็น ‘อิสระ’ ของกลุ่มบุคคลที่ 

3 ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วน Riegelberger, 

Sasse และ McCathy (2005) กล่าวว่า ส่วนหนึ่ง 

ของความไว้วางใจเกิดขึ้นจากชื่อเสียงหรือเว็บไซต์ของ

บริษัทเจ้าของสินค้า โดย eWOM ออนไลน์ทำให้ช่ือเสียง

และความไว้วางใจต่อสินค้าน้ันๆ เพ่ิมข้ึน

ผู้บริโภคอาจโพสต์ความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ในเว็บ

ไซต์ที่มีการสนทนาพูดคุยกัน เพื่อเป็นการโต้ตอบเมื่อ

พวกเขารู้สึกถูกทรยศหักหลังโดยบริษัทเจ้าของสินค้า 

(Gregoire & Fisher, 2008; Gregoire, Tripp, & 

Legoux, 2009) หรือผิดหวังจากสถานที่ท่องเที่ยว 

(Buzinde, Manuel-Navarrete, Kerstetter & Redclift, 2010) Hennig-Thurau et al. 

(2004) กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการโพสต์ความคิดเห็นมาจากเหตุผลจำนวนมาก ซึ่ง 

หนึ่งในนั้น คือ ความเป็นกังวลต่อลูกค้าบริโภคในอนาคตอาจจะไว้ใจในบทวิจารณ์ของ 

ผู้บริโภคคนอื่นๆ เมื่อบทวิจารณ์เหล่านั้นไม่มีความลำเอียงและมีความเป็นอิสระจาก 

เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดที่ทำการโฆษณาสินค้า (Li & Bernoff, 2008) ส่วน Chen (2008) 

พบว่า การแนะนำของผู้บริโภคคนอื่นมีอิทธิพลต่อการเลือกสินค้ามากกว่าบทวิจารณ์ 

ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเจ้าของสินค้า

เนื้อหาของบทวิจารณ์อาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของสินค้าที่ถูกประเมิน 

ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ ลักษณะเด่นสำคัญและประสบการณ์ 

ด้านการบริการ เว็บไซต์บทวิจารณ์ส่วนใหญ่มักประกอบด้วยบทวิจารณ์เชิงบวกและ 

เชิงลบต่อสินค้าจำนวนหนึ่ง โดยผู้วิจารณ์จะทำการจัดอันดับสินค้าลงไปในบทวิจารณ์ด้วย 
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ซึ่งผู้บริโภคคนอื่นๆ จะพบกับข้อมูลจำนวนมากที่มีอิทธิพลต่อการค้นหาและตัดสินใจซื้อ 

สินค้า สำหรับด้านธุรกิจ การที่จะเข้าใจว่าการสื่อสารส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบทวิจารณ์ 

ออนไลน์ของลูกค้าและผลการดำเนินงานของโรงแรม (Ye, Law & Gu, 2009) โดย Ye et al. 

(2009) สรุปว่า ผู้จัดการโรงแรมจำเป็นต้องมีความตระหนักต่อสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นเกี่ยวกับ 

โรงแรมของพวกเขาให้มากขึ้น

2. ที่มาของกรอบความคิด

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการหาคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนัก 

ท่องเที่ยวในอนาคตว่าพวกเขามีความไว้วางใจในสินค้าและการบริการและจะตัดสินใจซื้อ

สินค้านั้นๆ หรือไม่ โดยจะเน้นที่ลักษณะเด่นของข้อความออนไลน์ที่ถูกวิจารณ์ที่มีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจซื้อและการรับรู้ของผู้บริโภค

2.1  ความตั้งใจในการจองโรงแรม
 และแนวคิดเรื่องความไว้วางใจ
เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตทำให้แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่มีอยู่ใน 

ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้บริโภคสินค้าและการบริการในอุตสา- 

หกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมแล้ว บทวิจารณ์ที่ถูก ‘พูด’ ถึงบน 

อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดกระบวนการเก็บข้อมูลเมื่อผู้บริโภคทำการเลือก 

สินค้าและการบริการ พร้อมกับต้องการที่จะเข้าใจว่าการค้นหาข้อมูล 

และวิจารณ์ออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไร 

โดยเฉพาะแนวโน้มในการจองโรงแรม (Vermeulen & Seegers, 

2009) โดย Sichtmann (2007) และ Comegys, Hannula และ 

Väisänen (2009) พบว่า ความไว้วางใจในโรงแรมส่งผลกระทบในเชิง 

บวกต่อการตั้งใจที่จะซื้อห้องพัก

สำหรับ Sirdeshmukh, Singh และ Sabol (2002) นิยามความ

ไว้วางใจของผู้บริโภคว่าเป็นความคาดหวังที่มีต่อโรงแรมว่าโรงแรมมี

ความน่าเชื่อถือและสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้แก่ผู้บริโภคได้ ส่วน 

Wang และ Emurian (2005) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจว่าจะทำการสั่งซื้อออนไลน์หรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการของพนักงานส่วนหน้าและตัวโรงแรมเอง

มีส่วนช่วยในการสร้างความไว้วางใจของลูกค้ามากที่สุด (Grayson, 

Johnson & Chen, 2008) โดยความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับการ

บริการจากพนักงานส่วนหน้าก่อนหน้านี้มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจที่

รับรู้ได้ และนำมาซึ่งความมั่นใจและความเต็มใจที่จะใช้บริการผู้ให้บริการในอนาคตต่อไป 

Chen (2008) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีศักยภาพจะใช้บทวิจารณ์ออนไลน์ของผู้บริโภคคนอื่น 

เป็นวิธีหนึ่งในการลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการสั่งซื้อห้องพัก โดยบทวิจารณ์ 

และคำแนะนำของลูกค้าคนอื่นสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าจะมอบความไว้วางใจให้แก่

โรงแรมนั้นๆ หรือไม่
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2.2 คุณสมบัติหลักกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
การบริการ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ที่พักโรงแรม หรือการเดินทางโดยเครื่องบิน 

สามารถแบ่งออกเป็น ส่วนหลักและส่วนเชิงสัมพันธ์ (Iacobucci & Ostrom, 1993) 

ส่วนหลักของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการเสนอบริการ เช่น การให้คำปรึกษา 

ด้านกฎหมาย ห้องพัก หรือการเดินทางขนส่ง ในขณะที่ส่วนเชิงสัมพันธ์เป็นส่วนที่มี 

ความสำคัญน้อยลงมา เช่น การให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นมิตร เมื่อพูดถึง 

สินค้าด้านบริการ มักเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การบริการมีทั้งที่จับต้องได้และจับต้อง 

ไม่ได้ การบริการด้านการท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น โรงแรม การขนส่ง หรือร้านอาหาร 

จะประกอบไปด้วยการรวมกันของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น การตกแต่งหรืออุปกรณ์ต่างๆ  และ 

สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ประสบการณ์ ที่ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่บริการ 

ลูกค้า โดยส่วนใหญ่ความพึงพอใจของลูกค้ามักเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่

บริการลูกค้าและมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

การวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังและความล้มเหลวในการบริการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 

หลายประเภท ซึ่งกระตุ้นความพึงพอใจและความไม่พอใจของลูกค้า Harrison-Walker 

(2001) พบว่า บทวิจารณ์จำนวนมากมีการพูดถึงความหยาบคายในการให้บริการ 

เช่นเดียวกับ Lee และ Hu (2005) ที่กล่าวว่า คำร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็มีการ 

กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการที่แย่ลงและเจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้าที่หยาบคายด้วย 

Bitner, Booms และ Tetreault (1990) ให้เหตุผลว่า การมีปฏิสัมพันธ์ในการบริการ 

มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นกลไกการประเมินของโรงแรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 

‘เป็นหน้าเป็นตา’ ให้แก่โรงแรม นอกจากนั้น Dahaner และ Mattsson (1998) กล่าวว่า 

การบริการลูกค้า เช่น ความเป็นมิตร เป็นการประเมินทางด้านอารมณ์ ซึ่งเชื่อว่าจะ 

สามารถสร้างความไว้วางใจได้มากกว่าการประเมินเชิงปฏิบัติ ดังนั้น ในงานวิจัยฉบับนี้ 

จึงเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของสินค้าและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีอิทธิพล 

ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ในขณะที่การบริการของเจ้าหน้าที่มีผลกระทบต่อการวิจารณ์ 

คุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเสริมได้มากกว่า

2.3 ทิศทางคำวิจารณ์
บทวิจารณ์ออนไลน์ไม่เพียงแต่มีเนื้อหาหลากหลายเท่านั้น แต่ยังมีความหลากหลายด้าน 

ทิศทางของการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ด้วย เป็นไปได้ว่า ภาพรวม 

ของบทวิจารณ์ที่ให้กับผลิตภัณฑ์ใดๆ สามารถทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากทั้งเชิงบวก 

และเชิงลบ ซึ่งทิศทางของการสื่อสารในเชิงบวกจะได้จากความพึงพอใจและประสบการณ์ 

ที่แปลกใหม่ ในขณะที่ทิศทางของการสื่อสารในเชิงลบรวมถึงการร้องทุกข์ส่วนตัว ความ 

ไม่พอใจ หรือการใส่ร้ายป้ายสีคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ (Anderson, 1998) ทิศทาง 

ในภาพรวมของการสื่อสารสามารถเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดก็ได้ แต่แรงจูงใจในการ 
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เขียนวิจารณ์นั้นมักมาจากความคลาดเคลื่อนเมื่อสิ่งที่คาดหวังไม่สามารถยืนยันได้ นั่นคือ 

ประสบการณ์ที่ดีหรือแย่ Ye, Law และ Gu (2009)  ใช้ข้อมูลของโรงแรมรายงานบท

วิจารณ์เชิงบวกออนไลน์มีส่วนสนับสนุนสำคัญที่ช่วยเพิ่มการจองโรงแรม อย่างไรก็ตาม 

การวิจัยแนะนำว่า ข้อมูลเชิงลบมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญและมีอิทธิพลมากขึ้นใน 

รูปแบบของความประทับใจ (Fiske, 1993) นอกจากนี้  Smith Bolton และ Wagner 

(1999) ได้บันทึกว่า ความล้มเหลวในการบริการถูกเข้าใจว่าเป็นการสูญเสียและได้รับ 

น้ำหนักเชิงลบจากผู้บริโภคมากกว่า เช่นเดียวกัน มีคนที่เห็นด้วยว่า บทวิจารณ์เชิงลบ

ที่มีอิทธิพลมากจะให้น้ำหนักมากกว่าบทวิจารณ์เชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกันกับ Papatha-

nassis และ Knolle (2011) ที่การศึกษาทางทฤษฎีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของบท 

วิจารณ์เชิงลบที่มีผลกระทบมากกว่าบทวิจารณ์เชิงบวก และ Lee Park และ Han (2008) 

ได้พบว่า สัดส่วนของคำวิจารณ์เชิงลบทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติเชิงลบเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน 

2.4  กรอบคำวิจารณ์
ข้อมูลส่วนมากแฝงในการสนทนาที่กว้างขวางขึ้น (เช่น คำวิจารณ์จำนวนมาก) และผู้

บริโภคจำเป็นต้องคัดแยกจุดที่ตรงประเด็นจากการสนทนานั้น นักวิจัยผู้บริโภค (เช่น 

Dardis & Shen, 2008;  Donovan & Jalleh, 1999; Levin & Gaeth, 1988) เขียน 

สิ่ งตีพิมพ์ เพื่อที่จะอธิบายบทบาทของกรอบคำ 

วิจารณ์ในการตัดสินใจของผู้บริโภค กรอบคำวิจารณ์ 

ในการศึกษานี้มีแนวโน้มที่จะเขียนขึ้นตามงานที่มี 

อิทธิพลมาจาก Kahneman และ Tversky (1984) 

โดย Donovan และ Jalleh, 1999 ยืนยันว่า  กรอบ 

คำวิจารณ์ถูกตีกรอบความคิดว่าเป็นวิธีการซึ่ง 

ข้อมูลถูกนำเสนอ ในการศึกษาโดย Levin (1987) 

มีการค้นพบผลกระทบของกรอบคำวิจารณ์จากการ 

ประเมินเป้าหมายการจัดอันดับที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 

กรอบคำวิจารณ์เชิงบวก ทั้งนี้ กรอบคำวิจารณ์มีผล 

กระทบอย่างรุนแรงต่อการประเมินการขาดประสบ 

การณ์ตรงครั้งแรก กรอบคำวิจารณ์เชิงบวกก่อให้เกิด 

การประเมินคุณภาพของการบริการที่สูงขึ้นมากกว่า

กรอบคำวิจารณ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล 

จากกรอบคำวิจารณ์เชิงบวกและลบมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในอนาคต โดยที่

กรอบคำวิจารณ์เชิงลบจะมีอิทธิพลมากกว่า โดยสรุป ข้อมูลที่ได้รับตอนแรกโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งคำพูดเชิงลบมีอิทธิพลในการประเมินของผู้บริโภคมากกว่าเชิงบวก 

2.5  ข้อมูลแบบจัดกลุ่ม (categorical information) 
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินและตัดสินใจเลือกของผู้บริโภคคือข้อมูลภาพที่เข้าใจ

ได้ง่าย เช่น การจัดอันดับโดยใช้ตัวเลข หรือดาว เพราะเวลาที่ต้องประเมินหรือตัดสินใจ 

คนมักเป็น “พวกชอบใช้ทางลัด” (Cognitive misers) จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมัก

ใช้การคิดแบบจัดกลุ่มในการทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อประเมิน และคนที่มีเป้าหมาย เช่น 

มีเป้าหมายจะจองโรงแรม มักชอบใช้ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายมากกว่า รวมทั้งความน่าเชื่อถือ 

ของการประเมินแบบเข้าใจง่าย เช่น การจัดอันดับโรงแรมด้วยดาว อาจส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากกว่าข้อมูลที่บอกรายละเอียดมาก นอกจากนี้โรงแรมที่มีการ

จัดอันดับด้วยระบบดาวในอินเทอร์เน็ตมียอดการจองโรงแรมสูงกว่า
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สมมติฐาน
สมมติฐาน 1

เนื้อหาของบทวิจารณ์บริการทั้งเรื่องงานบริการหลักหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ จะส่ง 

ผลต่อผู้บริโภคในเรื่อง  

 (1a)  ความเต็มใจอยากจองโรงแรม 

 (1b)  ความน่าเชื่อถือในโรงแรม

สมมติฐาน 2

ภาพรวมของทิศทางของกลุ่มคำวิจารณ์โรงแรมจะส่งผลต่อการประเมินของผู้บริโภคดังน้ี 

 (2a)  เมื่อคำวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นแง่บวก ความเต็มใจที่อยากจองโรงแรมจะ 

   สูงกว่าเมื่อคำวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นแง่ลบ 

 (2b)  เมื่อคำวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นแง่บวก ความน่าเชื่อถือในโรงแรมจะสูงกว่า 

   เมื่อคำวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นแง่ลบ

สมมติฐาน 3

เม่ือทิศทางของคำวิจารณ์เป็นไปในทางเดียวกันและมีกรอบคำวิจารณ์เป็นแง่ลบ ผลคือ 

 (3a)  ความเต็มใจอยากจองโรงแรมจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรอบคำวิจารณ์ 

   แง่บวก 

 (3b)  ความน่าเชื่อถือในโรงแรมจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรอบคำวิจารณ์ 

   ที่เป็นแง่บวก

สมมติฐานต่อไปนี้ตั้งขึ้นเพื่อทดสอบว่าหากทิศทางและกรอบของคำวิจารณ์เป็นไปในทาง 

เดียวกันแบบสุดขั้ว(ทิศทางและกรอบเป็นแง่บวกทั้งคู่ หรือทิศทางและกรอบเป็นแง่ลบ 

ทั้งคู่) จะส่งผลอย่างไรบ้าง

สมมติฐาน 4

กรอบคำวิจารณ์ส่งผลร่วมกับทิศทางของคำวิจารณ์ ดังนั้น 

 (4a)  กลุ่มคำวิจารณ์ที่มีกรอบเป็นแง่บวกและทิศทางโดยรวมของคำวิจารณ์ 

   นั้นดี จะได้การประเมินอันดับสูงกว่าอีก 3 รูปแบบ 

 (4b)  กลุ่มคำวิจารณ์ที่มีกรอบเป็นแง่ลบ และทิศทางโดยรวมของคำวิจารณ์ 

   นั้นเป็นแง่ลบจะได้การประเมินต่ำกว่าอีก 3 รูปแบบ

สมมติฐาน 5

หากมีการจัดอันดับโรงแรม ความต้องการจองโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตจะสูงขึ้น

ในงานวิจัยครั้งนี้จะอภิปรายเรื่องการใช้ข้อมูลแบบจัดกลุ่มด้วย โดยคาดการณ์ว่าข้อมูล 

แบบจัดกลุ่มไม่ใช่สิ่งเดียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ แต่ข้อมูลแบบจัดกลุ่มนี้จะส่งผลร่วมกับ

กรอบและทิศทางของคำวิจารณ์ จึงได้เป็นสมมติฐานว่า

สมมติฐาน 6

การจัดอันดับนั้นอาจทำให้แรงชักนำของกรอบและทิศทางคำวิจารณ์ที่มีต่อการตัดสินใจ 

ในการจองโรงแรมหรือความเชื่อมั่นในโรงแรมน้อยลงได้
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3. วิธีการ

งานวิจัยนี้ทำเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยศึกษาการส่งผลหลักและการส่งผลร่วมกันของปัจจัย 

4 อย่างด้วยกัน โดยศึกษาจากกลุ่มคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์ที่มีมากกว่า 1-2 คำวิจารณ์ 

และศึกษาหน้าที่ของข้อมูลแบบจัดกลุ่ม 

3.1 สิ่งที่ใช้ในการวิจัยและการควบคุมตัวแปรต่างๆ
การวิจัยนี้ได้จำลองเว็บไซต์คำวิจารณ์การท่องเที่ยวขึ้นมา เว็บไซต์ดังกล่าวออกแบบโดย 

นักออกแบบกราฟฟิกมืออาชีพที่ทำงานร่วมกับทีมผู้วิจัย ในเว็บไซต์มีองค์ประกอบต่างๆ 

เป็นมาตรฐานเหมือนของจริงดังนี้ ชื่อเว็บไซต์ (TravelDeal) รูปภาพ เว็บลิงก์เพื่อ 

เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น  (ใช้งานไม่ได้จริง) และคำบรรยายและวิจารณ์โรงแรมที่มี 

ชื่อว่า “โรงแรมวีบีอาร์” ในแต่ละสถานการณ์การทดลององค์ประกอบของเว็บไซต์ทั้ง 

หมดเหมือนกัน ต่างกันเพียงตัวแปรต้นต่างๆ ทั้งทิศทางคำวิจารณ์ กรอบคำวิจารณ์ 

เนื้อหาคำวิจารณ์ และการจัดอันดับ คำวิจารณ์ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นคำวิจารณ์ที่สั้นและ 

ตรงประเด็นเพราะมีการศึกษาแล้วว่าผู้บริโภคชอบคำวิจารณ์แบบนี้มากกว่าคำวิจารณ์ 

บรรยายยาวๆ การทดลองนี้มีแบบการทดลองสถานการณ์ 

จำลองทั้งหมด 16 แบบ ในแต่ละแบบการทดลองประกอบ 

ด้วยคำวิจารณ์ 12 คำวิจารณ์

3.2 ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากรายชื่อผู้เคยร่วมทำแบบ

สอบถามเรื่องการใช้ชีวิตผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นผู้หญิง 308 

คน (56%) ผู้ชาย 180 คน (32%) ที่ไม่เปิดเผยเพศอีก 

66 คน (12%)  ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุตั้งแต่ 22 ถึง 

82 ปี  ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้และ ผู้เข้าร่วมถึง 97% 

บอกว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และ 93% เคยจอง 

ห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต 63% แสดงความเห็นว่าเขาเชื่อคำ

วิจารณ์เมื่อจองโรงแรม 

3.3. การออกแบบและการวัด
	 3.3.1.	ตัวแปรอิสระ

 เนื้อหาคำวิจารณ์ คำหลักๆ ที่มีในคำวิจารณ์เรื่อง 

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการได้แก่ ผู้ให้บริการช่วยเหลือดีมาก 

หรือไม่ช่วยเลย บริการสุภาพหรือหยาบคาย บริการดีเยี่ยม 

หรือแย่มาก และคำวิจารณ์เรื่องงานบริการหลักได้แก่ การตกแต่งน่าประทับใจหรือน่า 

หดหู่มาก ห้องสะอาดหรือสกปรก ห้องเล็กหรือมีพื้นที่มาก 

 ภาพรวมทิศทางการให้คะแนน คำวิจารณ์ในเว็บไซต์จำลองกำหนดให้มีทั้งหมด 

12 คำวิจารณ์ โดยมี 8 คำวิจารณ์ที่กำหนดทิศทางให้เป็นในแง่บวกหรือลบ และคำ 

วิจารณ์ที่เป็นกลางอีก 4 คำวิจารณ์ จากคำวิจารณ์ทั้งหมดจัดกลุ่มได้เป็น 42% (แง่บวก 

หรือลบ) ร่วมกับ 25% (แง่บวกหรือลบ) และ 33% (เป็นกลาง) เช่น คำวิจารณ์ที่มี 

ทิศทางเป็นบวกประกอบด้วย 5 คำวิจารณ์แง่บวก 3 คำวิจารณ์แง่ลบ และ 4 คำวิจารณ์ 

ที่เป็นกลาง โดยคำวิจารณ์แง่บวกและลบจะเขียนให้ออกมาขัดแย้งกันเองแต่ไม่ใช้ในแบบ

ภาพ www.tripadvisor.com 
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ทดลองเดียวกัน เช่น คำวิจารณ์แง่บวกบอกว่า “ลองเลือกโรงแรมนี้ดูสิ ผู้ให้บริการที่นี่ 

ช่วยเหลือดีมากและสุภาพมาก” ขณะที่คำวิจารณ์แง่ลบบอกว่า “จะไม่ไปโรงแรมนี้อีกเลย 

ฉันไม่แนะนำให้ไปที่นี่ พนักงานหยาบคายและไม่ช่วยเหลือเลย”

 กรอบคำวิจารณ์ กรอบคำวิจารณ์แง่บวกหรือลบสร้างโดยกำหนดให้คำวิจารณ์ 

2 อันแรกเป็นแง่บวกทั้งหมด หรือแง่ลบทั้งหมด แบบจำลองทั้ง 16 แบบลงท้ายด้วย 

คำวิจารณ์ที่เป็นกลาง (กรอบคำวิจารณ์และทิศทางคำวิจารณ์ไม่สัมพันธ์กัน) 

 การจัดอันดับ แบบจำลองทั้ง 16 แบบมีทั้งแบบจำลองที่มีการจัดอันดับแบบ 

ตัวเลขระบบเต็ม 5 (หากคำวิจารณ์เป็นแง่ลบจะได้คะแนน 1.5 เป็นกลางได้ 3 และแง่บวก 

ได้คะแนน 4.5) หรือแบบจำลองที่ไม่มีการจัดอันดับเลย การจัดอันดับโรงแรมระบบดาว

มีทุกแบบการจำลอง

 3.3.2.	ตัวแปรตาม การตรวจสอบตัวแปรต้นและความน่าเชื่อถือของตัวแปร

ในการวิจัยนี้ตัวแปรตามที่ศึกษามี 2 ตัวคือ ความต้องการจองบริการและระดับความ 

น่าเชื่อถือของโรงแรม การวัดตัวแปรเรื่องความต้องการจองบริการ ศึกษาโดยใช้คำถาม 

1 คำถามว่า “หลังจากอ่านคำวิจารณ์ขอโรงแรมวีบีอาร์ ข้าพเจ้าจะจองโรงแรมแห่งนี้ 

หากสถานที่ดังกล่าวคือสถานที่จะเดินทางไป” คำตอบมีตั้งแต่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 

ถึง 7 = เห็นด้วยอย่างมาก 

 ความน่าเชื่อถือของโรงแรมวัดโดยให้เลือกคำบอกความน่าเชื่อถือของโรงแรม

ซึ่งมี 9 ระดับ 

3.4. กระบวนการ
รายชื่ออีเมล์ทั้งหมด 5,500 อีเมล์ได้มาจากบริษัทการตลาดของออสเตรเลีย โดยให้แต่ 

ละคนเข้าทดสอบแบบจำลองทั้ง 16 แบบโดยการสุ่ม จากนั้นเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับอีเมล์เพื่ออธิบายข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และคำเชิญให้แสดง

ความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์จำลองโดยให้จินตนาการว่าตัวผู้เข้าร่วมการวิจัยคือผู้บริโภค 

และให้ตอบคำถามเพื่อแสดงสิ่งที่น่าจะคิดหรือตัดสินใจทำเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว 

4. ผลลัพธ์

ก่อนการวิเคราะห์ผล ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ไม่สมบูรณ์ได้ถูกตัดทิ้งไปทั้งสิ้น 29 คน 

การวิจัยก่อนหน้านี้ระบุว่า เพศไม่ส่งผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาทั้ง 2 ตัวแปร และอายุ 

ไม่มีผลต่อการจองโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต

4.1. การตรวจสอบตัวแปร
ตัวแปรทั้งสองที่ถูกควบคุม (ทิศทางและกรอบคำวิจารณ์) ได้รับการทดสอบทั้งใน 

pre-test และการวิจัยหลัก การศึกษาเรื่อง “เนื้อหาคำวิจารณ์” ผลของคำวิจารณ์เรื่อง 

งานบริการหลักมีค่ากลางสูงกว่าเรื่องปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ ส่วนเรื่อง “ทิศทางคำ 

วจิารณ”์ คา่กลางเมือ่ทศิทางคำวจิารณเ์ปน็บวกสงูกวา่เมือ่ทศิทางคำวจิารณเ์ปน็ลบ แสดง 

ให้เห็นว่า ตัวแปรต้นส่งผลพอสมควรถึงส่งผลมาก (ทิศทางคำวิจารณ์ส่งผล 8% และ 

เนื้อหาคำวิจารณ์เรื่องการบริการหลักส่งผล 42%) ซึ่งผลที่ได้เหมาะกับการจัดการตัวแปร 

ต่าง ๆ  โดยไม่ส่งผลต่อผลกระทบที่ต้องการศึกษาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลต่อการตัดสินใจ 

ที่ได้จากตัวแปรทิศทางคำวิจารณ์ไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการใช้ตัว 

กระตุ้นที่มีทิศทางเดียวกัน คือเป็นบวกหรือลบ 
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การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) แสดงให้เห็นว่าค่ากลางของความเชื่อถือไม่เปลี่ยน 

แปลงไม่ว่าเป็นสถานการณ์จำลองแบบใด 

เมื่อรวมผลที่ได้จากการทดสอบตัวแปรและค่าความเชื่อถือแล้วจะเห็นว่าตัวแปรอิสระทั้ง 

เนื้อหาคำวิจารณ์และทิศทางคำวิจารณ์ส่งผลให้ผู้บริโภคคิดอย่างที่ผู้ทำการวิจัยชี้นำและ 

ผลที่ได้ไม่ขัดแย้งกันเอง และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์จำลองได้ผลที่น่าพอใจและมี 

ความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองรูปแบบใด

4.2.  ผลของเว็บไซต์จำลองต่อความต้องการ
 จองห้องพักและความน่าเชื่อถือ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่างๆ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อ

หาทั้งผลกระทบหลักและผลกระทบร่วม เพื่อหาผลกระทบร่วมผู้วิจัยเลือกใช้การทดสอบ 

ผลกระทบอย่างง่าย เพื่อศึกษาระดับผลกระทบจากตัวแปรอิสระหนึ่งตัวที่มีต่อตัวแปร 

อิสระตัวอื่น

 4.2.1.	ความต้องการจองห้องพัก

 - ผลกระทบหลักจากตัวแปรทิศทางคำวิจารณ์และกรอบคำวิจารณ์มีสูง 

มากขณะที่เนื้อหาคำวิจารณ์และการจัดอันดับส่งผลไม่ชัดเจน ความต้องการอยากจอง 

โรงแรมสูงขึ้นเมื่อทิศทางคำวิจารณ์เป็นไปในทางบวกและความต้องการอยากจองโรงแรม

สูงขึ้นเมื่อกรอบคำวิจารณ์เป็นบวก 

 -  ผลกระทบร่วมของกรอบคำวิจารณ์กับทิศทางคำวิจารณ์เป็นดังนี้ ใน 

สถานการณ์ที่กรอบคำวิจารณ์เป็นลบ แต่คำวิจารณ์ส่วนมากเป็นบวกความต้องการ 

อยากจองโรงแรมจะสูงขึ้น แต่ในสถานการณ์ที่กรอบคำวิจารณ์เป็นบวกผลลัพธ์ไม่ 

แตกต่าง ผลของกรอบคำวิจารณ์ที่มีต่อความอยากจองโรงแรมในสถานการณ์ที่ทิศทาง 

คำวิจารณ์เป็นลบไม่ต่างกันมาก แต่ความอยากจองโรงแรมเมื่อกรอบคำวิจารณ์เป็นบวก

สูงกว่าเมื่อกรอบคำวิจารณ์เป็นลบเล็กน้อย 

 -  ผลกระทบร่วมของกรอบคำวิจารณ์กับการจัดอันดับเป็นดังนี้ การจัด 

อันดับส่งผลให้ความต้องการอยากจองโรงแรมสูงขึ้นเฉพาะในสถานการณ์จำลองที่กรอบ 

คำวิจารณ์เป็นบวกเท่านั้น กรอบคำวิจารณ์ส่งผลต่อกลุ่มคำวิจารณ์ที่มีการจัดอันดับ 

เท่านั้น

 4.2.2.	ความเชื่อถือในโรงแรม

 -  ทิศทางคำวิจารณ์และกรอบคำวิจารณ์มีผลกระทบหลักต่อความเชื่อถือ 

ในโรงแรม ขณะที่เนื้อหาคำวิจารณ์และการจัดอันดับไม่มีผลกระทบหลักต่อเรื่องนี้ การจัด 

อันดับความเชื่อถือของโรงแรมจะสูงขึ้นเมื่อทิศทางคำวิจารณ์และกรอบคำวิจารณ์เป็นแง่

บวก

 -  ผลกระทบร่วมที่ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดมี 2 อย่างดังนี้ กรอบคำวิจารณ์ร่วม 

กับเนื้อหาคำวิจารณ์ และกรอบคำวิจารณ์ร่วมกับการจัดอันดับ 

 -  ผลกระทบร่วมของกรอบคำวิจารณ์และเนื้อหาคำวิจารณ์มีดังนี้ คำ 

วิจารณ์เรื่องปฏิสัมพันธ์ของผู้ให้บริการเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กรอบคำวิจารณ์เป็นแง่ 

บวกส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของโรงแรมสูงขึ้น กรอบคำวิจารณ์จะมีผลร่วมกับเนื้อหา 

คำวิจารณ์ที่เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่ส่งผลร่วมกับเนื้อหาคำวิจารณ์ 

เรื่องการบริการหลัก

 - ผลกระทบร่วมของกรอบคำวิจารณ์และการจัดอันดับมีดังนี้ กรอบคำ 

วิจารณ์ส่งผลอย่างมากเมื่อมีการจัดอันดับร่วมด้วย แต่มีผลเฉพาะสถานการณ์ที่กรอบคำ

วิจารณ์เป็นบวกเท่านั้น
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ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน          
 ผลลัพธ์

 (1a)  เนื้อหาของคำวิจารณ์ทั้งเรื่องงานบริการหลัก

   หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ  ไม่สนับสนุน 

   จะส่งผลต่อผู้บริโภคเรื่องความเต็มใจอยากจองโรงแรม

 (1b)  เนื้อหาของคำวิจารณ์ทั้งเรื่องงานบริการหลัก

   หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ ไม่สนับสนุน 

   จะส่งผลต่อผู้บริโภคเรื่องความน่าเชื่อถือในโรงแรม

   ร่วมกับกรอบคำวิจารณ์

 

 (2a)  ภาพรวมของทิศทางของกลุ่มคำวิจารณ์โรงแรม

   จะส่งผลต่อการประเมินของผู้บริโภค สนับสนุน

   เมื่อคำวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นแง่บวกความเต็มใจที่อยากจองโรงแรม

   จะสูงกว่าเมื่อคำวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นแง่ลบ

 (2b)  ภาพรวมของทิศทางของกลุ่มคำวิจารณ์โรงแรม

   จะส่งผลต่อการประเมินของผู้บริโภค สนับสนุน

   เมื่อคำวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นแง่บวกความน่าเชื่อถือในโรงแรม

   จะสูงกว่าเมื่อคำวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นแง่ลบ

 (3a)  เมื่อทิศทางของคำวิจารณ์เป็นไปในทางเดียวกัน    

   และมีกรอบคำวิจารณ์เป็นแง่ลบ สนับสนุน

   ความเต็มใจอยากจองโรงแรมจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ

   กรอบคำวิจารณ์แง่บวก

 (3b)  เมื่อทิศทางของคำวิจารณ์เป็นไปในทางเดียวกัน    

   และมีกรอบคำวิจารณ์เป็นแง่ลบ สนับสนุน

   ความน่าเชื่อถือในโรงแรมจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ

   กรอบคำวิจารณ์ที่เป็นแง่บวก  

  

 (4a)  กรอบคำวิจารณ์ส่งผลร่วมกับทิศทางของคำวิจารณ์ ดังนั้น ไม่สนับสนุน

   กลุ่มคำวิจารณ์ที่มีกรอบเป็นแง่บวกและทิศทางโดยรวมของคำวิจารณ์ 

   นั้นดีจะได้การประเมินอันดับสูงกว่าอีก 3 รูปแบบ

 (4b)  กรอบคำวิจารณ์ส่งผลร่วมกับทิศทางของคำวิจารณ์ดังนั้น สนับสนุน

   กลุ่มคำวิจารณ์ที่มีกรอบเป็นแง่ลบและทิศทางโดยรวมของ

   คำวิจารณ์นั้นเป็นแง่ลบจะได้การประเมินต่ำกว่าอีก 3 รูปแบบ

 (5)   หากมีการจัดอันดับ ความต้องการจองโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต

   จะสูงขึ้น  ไม่สนับสนุน

 (6)   การจัดอันดับจะทำให้แรงชักนำของกรอบและทิศทาง   

   สนับสนุน

 คำวิจารณ์ที่มีต่อการตัดสินใจในการจองโรงแรมหรือความเชื่อมั่นในโรงแรม 

ลดลงได้ เมื่อมีการจัดอันดับร่วมกับกรอบคำวิจารณ์
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5. การอภิปราย

งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องผลจากคำวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตที่มีต่อความต้องการอยากจอง

โรงแรมและความเชื่อถือในโรงแรม โดยเป้าหมายคือศึกษาสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ผลที่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ คือความต้องการอยากจองโรงแรมและความเชื่อถือในโรงแรม 

จะสูงกว่าเมื่อคำวิจารณ์มีทิศทางเป็นไปในแง่บวกเช่นเดียวกับกรอบคำวิจารณ์ในแง่บวก 

การศึกษานี้เน้นย้ำผลชักจูงใจจากคำวิจารณ์แง่บวกที่มีต่อผู้บริโภค การวิจัยนี้ศึกษา 

เนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นคือ ศึกษาผลของตัวแปรกรอบคำวิจารณ์ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ เช่น 

ทิศทางคำวิจารณ์ การจัดอันดับ และเนื้อหาคำวิจารณ์

โดยรวมกรอบคำวิจารณ์ (คำวิจารณ์ที่ได้อ่านก่อน) ส่งผลต่อคำวิจารณ์ทั้งหมด 

แต่ในสถานการณ์ที่ทิศทางคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์ส่วนมากเป็นไปในแง่ลบ 

กรอบคำวิจารณ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมและความเชื่อถือในโรงแรม 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำวิจารณ์แง่บวก “โดดเด่น” ออกมาชัดเจน ที่น่าสนใจคือแม้

ทิศทางของคำวิจารณ์จะเป็นไปในแง่ลบแต่เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ที่กรอบ 

คำวิจารณ์ที่เป็นแง่บวกกับแง่ลบ ความอยากจองโรงแรมเมื่อกรอบคำวิจารณ์เป็น 

แง่บวกนั้นสูงกว่า ยิ่งทิศทางของคำวิจารณ์เป็นแง่ลบร่วมกับกรอบคำวิจารณ์ 

แง่ลบความอยากจองโรงแรมจะยิ่งลดลงมาก ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอที่ว่าคนมัก 

ให้น้ำหนักกับข้อมูลในแง่ลบมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของข้อมูลแง่ลบ 

ที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

การมีหรือไม่มีการจัดอันดับอย่างเดียวไม่ส่งผลต่อการอยากจองโรงแรมหรือ 

ความน่าเชื่อถือของโรงแรม แต่การจัดอันดับร่วมกับกรอบคำวิจารณ์ส่งให้เกิด 

ผลลัพธ์ที่แตกต่าง กรอบคำวิจารณ์แง่บวกร่วมกับการจัดอันดับทำให้ยอดการ 

จองและความน่าเชื่อถือของโรงแรมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลนี้ยิ่งเน้นเรื่องผู้ 

บริโภคมักเป็น “พวกชอบใช้ทางลัด” ข้อมูลที่เข้าถึงง่ายในที่นี้คือกรอบคำวิจารณ์

และการจัดอันดับ

แม้เนื้อหาคำวิจารณ์ (งานบริการหลักและปฏิสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ) ไม่มีผล 

กระทบหลักแต่เนื้อหาคำวิจารณ์จะส่งผลร่วมกับกรอบคำวิจารณ์ต่อความน่า 

เชื่อถือของโรงแรม ความน่าเชื่อถือของโรงแรมจะได้ระดับที่สูงขึ้นเมื่อกรอบคำวิจารณ์ 

โดยเฉพาะเรื่องปฏิสัมพันธ์ของผู้ให้บริการเป็นไปในแง่บวก ผู้บริโภคเชื่อถือบริษัทที่ลูก 

จ้างให้การบริการที่ดีมากกว่า

5.1. การนำไปใช้จริง
จากการทดลองล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคนิยมใช้ “สื่อสังคมออนไลน์” (social me-

dia) เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยว แม้การเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะมีความ 

สำคัญเพราะผู้บริโภคมักใช้ในการตัดสินใจด้วย แต่จากการศึกษาพบว่าเมื่อมองในแง่การ

ตัดสินใจจองโรงแรม ผู้บริโภคอาจให้ความสำคัญกับคำวิจารณ์แง่บวกที่มีให้เห็นก่อนมาก

เกินไป จนละเลยคำวิจารณ์แง่ลบที่มี เพราะจากผลวิจัยแสดงว่ากรอบคำวิจารณ์แง่บวก 

ทำให้ยอดการจองโรงแรมสูงขึ้นแม้ทิศทางของคำวิจารณ์จะเป็นแง่ลบ ดังนั้นในทางปฏิบัติ

ผู้จัดการโรงแรมควรให้ความสำคัญกับ eWOM และใส่ใจกับการแสดงออกของลูกจ้างผู้ให้

ภาพ http://www.thepunditreport.com 
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บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการบริการ และเขียนคำวิจารณ์ในแง่ดี 

คำวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลปัจจุบันที่ผู้จัดการโรงแรมใช้เพื่อตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคและนำไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดการ

จองห้องในโรงแรมเพิ่มขึ้น 

การส่งผลร่วมกันของปฏิสัมพันธ์ของผู้ให้บริการและกรอบคำวิจารณ์แสดงให้เห็นว่าการ 

ปรับปรุงการให้บริการจะส่งผลให้ความเชื่อถือในบริษัทหรือโรงแรมของผู้บริโภคสูงขึ้น 

มาก แม้งานบริการหลักมีความสำคัญต่อประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ แต่ปฏิสัมพันธ์ 

ของผู้ให้บริการมีความสำคัญและส่งผลต่อความเชื่อถือของผู้บริโภคอย่างมาก เว็บไซต์ 

ของบริษัทหรือโรงแรมถือเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีแต่ความคิดเห็นจากผู้บริโภคคนอื่นจะส่ง 

ผลต่อความน่าเชื่อถือในบริษัทหรือโรงแรมมากกว่า

ข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายอย่างการจัดอันดับจะส่งผลร่วมกับกรอบคำวิจารณ์โดย 

ส่งผลให้ยอดจองและความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ข้อสรุปนี้ยิ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของการ

ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นเพื่อให้ผลตอบรับจากผู้บริโภคออกมาในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ 

งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจองหรือซื้อสินค้าหรือบริการ ข้อมูล 

ต่างๆ ทั้งทิศทางคำวิจารณ์ทั้งแง่บวกและลบ เนื้อหาคำวิจารณ์ทั้งงานบริการหลักและ 

ปฏิสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ และการมีหรือไม่มีการจัดอันดับส่งผลต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบ

คำวิจารณ์ว่าเป็นแง่บวกหรือลบ งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตส่งผล

สำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการของผู้บริโภคในอนาคต นอกจากนี้เว็บไซต์เครือข่าย

สังคมเรื่องการท่องเที่ยวที่มีคำแนะนำและ/หรือคำวิจารณ์เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

6. ข้อจำกัดและการศึกษาในอนาคต

การศึกษานี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องผลจาก eWOM ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลก่อน 

ซื้อสินค้าและบริการ การศึกษาครั้งนี้ใช้การจำลองเว็บไซต์ซึ่งส่งผลให้มีข้อจำกัดเรื่องข้อ

มูลที่สามารถใส่ในเว็บไซต์และข้อจำกัดในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ใช้ได้จริง การศึกษาใน 

อนาคตอาจใช้โครงสร้างการวิจัยรูปแบบนี้กับเว็บไซต์รูปแบบต่างๆ เพื่อหาสิ่งกระตุ้นอื่นๆ 

เพิ่มขึ้นได้ 

การวิจัยครั้งนี้จำกัดการศึกษาตัวแปรต่างๆ ดังนั้นอาจมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจศึกษาเพิ่มเติมได้ในอนาคต เช่น ทำไมผู้ 

บริโภคจึงเชื่อถือความเห็นจากบุคคลที่สามที่มีความสนใจคล้ายๆ กันหรือวัยที่ต่างกัน 

ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีหรือไม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ความคิดเห็นที่มีในโลกออนไลน์อาจมีผลกระทบจากปัจจัยอื่น เช่น ความ 

น่าเชื่อถือของผู้เขียน ความใกล้ชิด หรือการเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ดังกล่าว อีกหนึ่ง 

เรื่องที่น่าสนใจคือ ความเป็นไปได้ที่อาจมีบางบริษัทเขียนความเห็น “ปลอม” ขึ้นมา 

นอกจากนี้ความรุนแรงของผลกระทบจากตัวแปรต่างๆ ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญและควร 

ศึกษาเพิ่ม เพราะงานวิจัยชิ้นนี้เน้นศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากกว่า ดังนั้น 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบก็เป็นอีกเรื่องที่ศึกษาเพิ่มเติมได้ 
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‘เทคโนโลยีต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนตามกาลเวลา ไม่ใช่ผู้คน 
ปรับตัวเข้าหามัน’ Carlo Ratti สถาปนิกและวิศวกรผู้มีจินตนาการกว้างไกล 

ชาวอิตาเลียน กล่าวไว้ในงานสัมมนา Creative Unfold: Design is Opportunities 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

Carlo Ratti เป็นผู้บริหารของ MIT Senseable City Lab ที่เน้นการศึกษาสิ่งแวดล้อมของ

เมืองตั้งแต่ ผังเมือง ถนน ท่อน้ำประปา และระบบกำจัดขยะ โดยใช้เครื่องมือจับสัญญาณ 

(Sensor) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายบริบทของ 

ความเป็นเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการศึกษา และทำความเข้าใจเมืองที่เน้นรูปแบบ 

ของการปฏิสัมพันธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ผลงานที่สำคัญของ Carlo Ratti ได้แก่ “อาคารน้ำดิจิตอล” (Digital Wa-
ter Pavilion) ในงาน World Expo 2008 ณ เมืองซาราโกซา ประเทศสเปน และ 

ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมแห่งปีของนิตยสาร Time ทั้งนี้ “อาคารน้ำดิจิตอล” 

เป็นอาคารที่ประกอบไปด้วยผนังที่เกิดจากน้ำที่ควบคุมด้วยวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าความดัน 

สูงที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ผนังน้ำดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลง 

รูปร่าง รูปแบบการนำเสนอเรื่องราว รวมทั้งเปลี่ยนเป็นรูปภาพและตัวอักษรได้ตาม 

ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือจับสัญญาณเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมงาน โดยอาคาร 

ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณทางเข้างาน ประกอบไปด้วยบริเวณจัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์ให้ 

ข้อมูลผู้เข้าชมงาน และพื้นที่สาธารณะ

Sense-able
Technology

เรียบเรียง ณัฏฐิรา อำพลพรรณ

 Tourism Seminar

ภาพ www.youtube.com/senseablecitylab 

ภาพ www.okeanosgroup.com ภาพ www.okeanosgroup.com 
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นอกจากนี้ Carlo Ratti ยังเข้าไปมีส่วนในโครงการ ‘Copenhagen Wheel’ ที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนรูปแบบการใช้จักรยานในเมืองใหญ่ ส่งเสริมความเป็นเมือง 

แห่งความยั่งยืน (Urban Sustainability) และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและ 

ผู้ใช้จักรยาน โดยโครงการดังกล่าวเปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2009 ในโอกาส 

ที่เมือง Copenhagen เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม UN Climate Change Conference

ความท้าทายสำคัญของโครงการ ได้แก่ การสนับสนุนให้กระแส “ความยั่งยืน”ดำเนินต่อไป 

เนื่องจาก Copenhagen เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญแก่ “ความยั่งยืน” เป็นอย่างมาก 

อยู่แล้ว และการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การขี่จักรยานเป็นกระแสในหมู่ชาวเมือง โดยจาก 

การศึกษาวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญใน

การลดปัญหาโลกร้อนและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Copenhagen Wheel คือ การใช้นวัตกรรมใหม่ควบคู่ไปกับระบบติดตามอัจฉริยะ 

เพื่อให้ผู้ใช้จักรยานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน รวมทั้งแบ่งปัน (Share) ตำแหน่ง 

ปัจจุบันในการขี่จักรยานของตนเอง โครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากการพัฒนาแอพพลิเคชัน 

ทาง Facebook ในชื่อ “I crossed your path” ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายสังคม 

ออนไลน์ระหว่างผู้ใช้จักรยานด้วยกัน โดยให้ผู้ใช้จักรยานสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อ

กับผู้ใช้ที่ขี่จักรยานสวนทางกันในระหว่างวัน ซึ่งอาจรวมไปถึงผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ราย 

อื่นๆ ในเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ เครื่องตรวจจับสัญญาณที่ติดตั้งที่ล้อจักรยานจะช่วยให้ 

ผู้ใช้สามารถติดตามข้อมูลการใช้จักรยานของตนเอง ตั้งแต่ระยะทางซึ่งจะถูกนำมารวมใน 

Green Mileage เพื่อความตระหนักในการมีส่วนร่วมของการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เส้น 

ทางการใช้จักรยานภายในเมือง โดยข้อมูลข้างต้นทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อดู 

ความเคลื่อนไหวของชุมชนจักรยานภายในเมืองได้อีกด้วย

ภาพ http://bostonbiker.org ภาพ www.designboston.org ภาพ http://tubulocity.com 

ภาพ www.youtube.com/senseablecitylab 

ภาพ www.youtube.com/senseablecitylab 

ภาพ www.youtube.com/senseablecitylab ภาพ www.youtube.com/senseablecitylab 
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ผลงานล่าสุดของ Carlo Ratti ได้แก่ The Cloud หรือสิ่งก่อสร้างเชิงศิลปะที่มีการ 

ปฏิสัมพันธ์และเคลื่อนไหวที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของ 

ลอนดอน โดย The Cloud เป็นกลุ่มเมฆจำลองขนาดใหญ่ที่สร้างจากวัสดุโปร่งแสง 

จำนวนมากเชื่อมต่อกันบนหอสูง สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอสังเกตการณ์ทั้งภาพกรุงลอนดอน 

จากมุมสูง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในเมือง และทั่วทุกมุมโลกผ่านจอภาพขนาดใหญ่ 

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม The Cloud ได้ทั้งการเดิน และขี่จักรยาน โดยพลังงานที่ 

เกิดจากผู้เข้าชมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในตัวอาคาร

The Hotpoint Innovation Area ครัวต้นแบบสุดล้ำในโครงการ 

The Kitchen of Tomorrow ที่เป็นการพัฒนาร่วมกันกับแบรนด์เครื่องครัว 

ระดับโลกอย่าง Cucina ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใน

งาน Milan Design Week ในปีนี้ โดยแนวคิดสำคัญของ Hotpoint คือการ 

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากขึน้ พรอ้มกบัสรา้งประสบการณท์ีแ่ปลก 

ใหม่และแตกต่างไปในคราวเดียวกัน เช่น จากเดิมที่ผู้ใช้จะต้องคอยหมั่นปรับ

อุณหภูมิความร้อนของเตาระหว่างการปรุงอาหาร หาก Hotpoint จะเปลี่ยน

รูปแบบการทำครัวให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาตั้งอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้นและลดลง 

ได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนการประกอบอาหาร 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีกล้องที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นหน้าตาของอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดย 

ไม่ต้องเปิดเตาเพื่อเช็คดูบ่อยครั้ง นอกจากนี้ ระบบผิวสัมผัส (Interface) ก็จะถูกนำเข้า 

มาใช้เพื่อให้การชั่ง ตวง และวัดเครื่องปรุงเป็นไปด้วยความแม่นยำ ส่วนแท็บเล็ตที่มา 

พร้อมกับชุดครัวก็จะทำให้การเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์มีความสะดวกสบายมากขึ้น 

ตั้งแต่การค้นหาสูตรอาหาร ไปจนถึงการแบ่งปันข้อมูล (share) การทำอาหารชนิดนั้นๆ 

ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ได้ในทันที

ทั้งนี้ Carlo Ratti ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า เทคโนโลยีต่างๆ ใน 
อนาคตจะต้องง่ายขึ้น โดยการใช้งานจะสะดวกและง่ายดาย 
จนแทบไม่ต้องเปิดอ่านคู่มือ และหลังจากที่ซื้อมาแล้วจะ 
สามารถใช้งานได้ เป็นอย่างดี เหมือนกับเป็นการใช้ โดย 
สัญชาตญาณ

ที่มา:	 www.wikipedia.org,	www.sciencedaily.com,	www.carloratti.com,		www.raisethecloud.org		
	 นิตยสารคิด	ฉบับที่	1	ตุลาคม	2555
	 เอกสารประกอบการประชุม	International	Symposium,	Creative	Unfold:	Design	is	Opportunities

ภาพ www.architectural-review.com 

ภาพ www.hotpoint-innovation.com 
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เรื่องและภาพ พชรพร อมรประสิทธิ์*

*พนักงานวางแผน 3

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐและภาคเอกชนได้โฆษณาประชาสัมพันธ ์ “การ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community-Based Tourism) ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งได้กำหนดหลักการของ

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างโดยสังเขปว่า เน้นให้คนในชุมชนเป็นหัวใจ 

สำคัญของการจัดการท่องเที่ยว และให้ทุกคนในแต่ละชุมชนนั้นๆ มีส่วนร่วมใน 

การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังคงเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ เพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของตัวชุมชนเอง มิให้เสื่อมสลายไปกับกระแสการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว 

และการแทรกซึมของนายทุน 

แต่ดูเหมือนว่าการโหมกระหน่ำของโฆษณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากทุกๆ 

ภาคส่วนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งสัญญาณให้นายทุนทั้งรายเล็กถึงรายใหญ่เข้าไป 

จับจองพื้นที่ทำมาหากิน โดยไม่สนใจถึงผลกระทบที่ตามมาต่อวิถีชีวิตชุมชน ผู้ซึ่งเป็น 

เจ้าของชุมชนแห่งนั้นอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม หากคนในชุมชนสร้างเกราะกำบังที่ 

มุมมองการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น
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เข้มแข็งและยืนหยัดกับความเป็นอัตลักษณ์ รักษ์และหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาจากยุคบรรพบุรุษ 

รวมถึงการมุ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเกิดมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

ก็จะนำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ 

บังเกิดจากการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่าง 

คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขจาก 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่เราได้เอ่ยมาในเบื้องต้นนั้น ในสถานภาพอันแท้จริงแล้วทฤษฎีก็ไม่เคย 

จะสามารถนำมาใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเลยทีเดียว ถ้ามองในภาพรวมก็จะเห็น 

ปัญหาอย่างที่ทุกๆ คนก็คงรู้แจ้งประจักษ์ตนอยู่ว่า ถ้าไม่ตำหนิว่า ก็เพราะภาครัฐเอาแต่ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือจะโยนความผิดไปที่ตัวชุมชนเองที่ไม่ 

เข้มแข็ง หวั่นไหวกับกระแสเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยว หรือการที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ 

ชุมชนเองได้ผลประโยชน์จากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ภายนอกชุมชนแต่ไม่ได้ตระหนักถึง 

ผลกระทบต่อผืนแผ่นดินเกิดหรือเพื่อนผองในชุมชนนั้นๆ อย่างมากพอ ไม่ว่าจะเป็น 

ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

สิ่งที่ทุกๆ ฝ่ายควรจะฉุกคิดภายใต้จิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตนคือ 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

มิใช่เพียงการตอบสนองความต้องการของบุคคลใดหรือเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด 

เพียงเท่านั้น การกำหนดทิศทางความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ควรจะส่งเสริมให้ชุมชน
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ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเริ่มจากการ

คิดร่วม วางแผนร่วม และเรียนรู้ร่วมกัน รวมไปถึงการรับ

ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ซึ่งการบูรณาการอย่าง 

ครบองค์รวมนั้นยังคงมีให้เห็นไม่มากนัก หรือไม่สามารถสื่อ 

ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนมากพอ บางที 

การที่เราได้มีโอกาสไปเปิดโลกทัศน์ ปรับเปลี่ยนมุมมองให้ 

กับตนเองบ้าง ก็ถือเป็นการรีชาร์จพลังความคิดและจิตใจ 

ให้กล้าเปิดใจยอมรับสภาพความเป็นจริงและค้นหาการ 

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับการพัฒนาการส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง 

ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้นำเยาวชนของไทยเข้ารับการ 

ฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2555 เพื่อ 

ไปศึกษาดูงานสาขาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (Com- 

munity Tourism Promotion) ซึ่งเป็นรูปแบบของความร่วมมือ 

ด้านเทคนิค ภายใต้โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิก 

อาเซียนและประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ 

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงให้ผู้นำเยาวชนมีโอกาสพัฒนา 

ความรู้และทักษะในสาขาอาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และ 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สูงอายุ (สท.) ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมดำเนินการจัดตั้ง 

โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน (Training Programme for Young 

Leaders) ตามสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ สาขาการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวในชุมชน มีระยะเวลาการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ในประเทศญี่ปุ่น 18 วัน และมีผู้เข้าร่วมโครงการในสาขานี้ทั้งหมด 

15 คน โดยทั้งหมดผ่านการสอบคัดเลือกมาจากเจ้าของโครงการ ทั้ง 15 ชีวิตมาจาก 

หลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพนี้ 
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อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนัก 

งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 

มนุษย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 

สำนักงานเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการชุมชน และสำนักงานส่งเสริม 

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดต้องเข้ารับการ 

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเป็นเวลา 4 วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ 

เข้าใจ และแนะนำแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ประกอบ

กิจกรรมระหว่างการศึกษาดูงานโครงการในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเนื้อหาในการฝึกอบรม

เตรียมความพร้อม จะเน้นการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

เอกลักษณ์ความเป็นไทย ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ความร่วมมือและความสัมพันธ์ 

ระหวา่งไทย-ญีปุ่น่และอาเซยีน รวมถงึกจิกรรมกลุม่สมัพนัธแ์ละการทำงานเปน็ทมี พรอ้ม 

กับการซ้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่จะนำไปเผยแพร่ยังดินแดนอาทิตย์อุทัย 

หลังจากที่ได้อารัมภบทถึงความเป็นมาของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาค

วิชาการ และผสมผสานภาคจิตวิญญาณ ความรู้สึกนึกคิดจากก้นบึ้งของตัวผู้เขียนเอง 

มาเนิ่นนาน เราควรจะมาเข้าเรื่องถึงการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่แปลกใหม่ของการ 

ส่งเสริม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community Based Tourism) ในประเทศญี่ปุ่น

ว่าเขาทำอย่างไรกันบ้าง จะเหมือนที่หน่วยงานของบ้านเราทำหรือไม่อย่างไร ในการ 

เดินทางมาศึกษาดูงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนครั้งนี้ เราได้มีโอกาสไปไกลถึง 

เมืองอิวะเตะ (Iwate) และเมืองอะคิตะ (Akita) ซึ่งเป็นเมืองอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือของประเทศญี่ปุ่น (Tohoku region) ทั้งสองเมืองนี้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม 

มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามในแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ 

แต่โบราณ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อหลายปีก่อน 

แต่ทั้งสองเมืองสามารถยืนหยัดได้อย่างรวดเร็ว เรียกว่าล้มกี่รอบก็พร้อมลุกขึ้นเพื่อยืน 

หยัดให้กับชุมชนของตน 
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แก่นแท้ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองเมืองนี้อยู่ที่การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ของเมืองตนเป็นหลัก สมกับประโยคเด็ดที่เจ้าหน้าที่การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวบอกกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจว่า “People 

are our most valuable assets” รวมไปถึงปากท้องและความเป็นอยู่ที่ดีคือรากฐาน 

ของการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตอนแรกที่ได้ฟังก็พยายามทำความ 

เข้าใจว่า เพราะเขาต้องใช้คนมาช่วยทำงานพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก ก็คงจะใช้คอนเซปต์ 

กองทัพเดินด้วยท้องหรือเปล่านะ แต่พอฟังไปจนจบกระบวนการเลยถึงบางอ้อ เจ้าหน้าที่ 

คนนี้บอกพวกเราว่า หัวใจของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็เพื่อให้คนในชุมชน 

นั้นใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างยั่งยืน คนในชุมชนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมและ

วิถีชีวิตเพื่อนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชนแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง 

ในการเสริมสร้างรายได้จากอาชีพเดิมต่างหาก ผลผลิตจากเกษตรกรรมและประมงคือ 

รายได้หลักของชุมชนและเป็นส่วนชักจูงให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาค้นหาหรือ 

เรียนรู้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 

นั่นคือเสน่ห์และคุณค่าอันไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น 

สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจและแทรกซึมเข้าไปถึงจิตวิญญาณได้อย่างไม่น่าเชื่อ การที่จะ 
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รักษาภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไปสู่ลูกหลาน 

ของตนต้องเริ่มต้นสร้างจากการให้การศึกษาที่ดี การสร้างความเชื่อ 

และความศรัทธาภายในชุมชนก่อน เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า 

การสร้างให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกๆ อย่างให้ความสำคัญกับความคิดของ 

ทุกคนเพราะพวกเขาทุกคนคือเจ้าของชุมชน ทั้งสองเมืองนี้สนับสนุนการส่งเสริมการ 

เรียนรู้และการให้ทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและงานเทศกาลประเพณ ี

ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นถึงคุณค่าทางจิตใจที่ได้รับจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้

สังคมของตนเข้มแข็ง การจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพที่ดีโดยฝึกให้ทุกคนใน

ชุมชนเป็นมัคคุเทศก์เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของคุณเอง ไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาของ 

บ้านเกิดเมืองนอนตนเองได้ดีที่สุดนอกจากคนในท้องถิ่นนั้น เพราะฉะนั้นความสามัคคี 

ของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความแข็งแกร่ง (unity is strength) 

และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืน 

จากการได้ไปสัมผัสประสบการณ์ทั้งจากสถานที่และตัวบุคคล เราจึงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า 

เมื่อคนในชุมชนมีความสุขกับสิ่งที่เขาคุ้นชิน รักและเคารพในสิ่งที่เป็นตัวตนของชุมชน 

ทุกสิ่งจะถูกสะท้อนให้คนภายนอกเห็นและรู้สึกได้ว่าเมื่อคุณย่างก้าวเข้าไปในชุมชนแห่งนี้ 

หัวใจต้องเปิดรับ สมองต้องเปิดรับการเรียนรู้  และเคารพในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของ 

ชุมชน ความสุขทั้งที่เกิดจากทั้งผู้ให้และผู้รับก็จะเปี่ยมล้นเข้าไปถึงจิตวิญญาณที่คนผู้นั้น

สามารถสัมผัสได้ถึงประสบการณ์อันทรงคุณค่าในทุกมุมมองจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

นี่แหละคือรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่บังเกิดให้แก่ 

ชุมชนอย่างแท้จริง

การเดินทางมาศึกษาดูงานการส่งเ
สริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประ

เทศญี่ปุ่นครั้งนี้ 

ทำให้ตัวเราเองหลงเสน่ห์ความน่าร
ักของคนประเทศนี้เข้าไปอย่างจังแบ

บถอนตัวไม่ขึ้น	

ไม่รู้ตัวว่ามันซึมซับเข้าไปตั้งแต่เมื่อไ
หร่	 รู้แต่เพียงว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นช

่วยเปิดมุมมอง 

ของตัวผู้เขียนในเรื่องการส่งเสริมก
ารท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาก

ารได้เป็นอย่าง 

มาก	ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโค
รงการซึ่งนอกเหนือจากการได้รับมิต

รภาพที่ดี	และ 

นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก

ับกลุ่มผู้ลงมือ 

ปฏิบัติจริงกลับมาบอกต่อและประย
ุกต์ใช้ในสาขาอาชีพของตน	เพื่อให้บ

ังเกิดประโยชน์ 

อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมและประเท
ศชาตินั้น	 ย่อมมีคุณค่าทางจิตใจม

ากกว่าสิ่งใดๆ	

ทั้งปวง
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เร่ือง เพชรสุภา ทัศนพันธ์
ภาพ  กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่



บทสัมภาษณ์

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มสารสนเทศการตลาด
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ลองสำรวจตัวเองสักนิดว่า

ตอนน้ี ในตัวของเราน้ันมีอุปกรณ์ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการส่ือสาร 
ท้ังรับรู้และส่งข้อมูลข่าวสารกันก่ีช้ิน เพราะ 

เม่ือแก็ดเจ็ตต่างๆ เข้ามาเป็นปัจจัยท่ีห้าในชีวิต 
เบียด ยานพาหนะตกไปอยู่อันดับถัดไป 
คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ไม่ใช่ส่ิงสำคัญอีกต่อไป 

เพราะถ้าคิดแบบน้ันอยู่ แปลว่า คุณตกกระแส 

และพลาดอะไรบางอย่างไปแล้ว  !!!!
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โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนชอบเท่ียว และ 

วางแผนให้กับทริปอันแสนสุขในวันหยุด 

สุดสัปดาห์ เพ่ือท่ีจะใช้ช่วงเวลาแห่งการ 

พักผ่อนให้คุ้มค่าการหาข้อมูลเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมอำนวยความสะดวกในการ 

เดินทางตอนน้ีทำได้ง่ายๆ เพียงกด และ 

คลิกเท่าน้ัน อยู่ท่ีไหน เวลาใด คนชอบเท่ียว 

ก็ค้นหาข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ี 

พัก และอ่ืนๆ  ได้ทุกท่ี  เพราะระบบการทำงาน 

แบบบูรณาการยุคใหม่ท่ีการท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) พัฒนาข้ึนน้ัน 

สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของ 

ผู้ท่ีนิยมบริโภคข้อมูลข่าวสารกันทางระบบ 

Online แบบ 24 ช่ัวโมง ของทุกวันโดยไม่มี 

วันหยุดกันเลยทีเดียว อีกท้ังได้ขยายความ 

ร่วมมือไปยังองค์กรด้านเทคโนโลยีสาร 

สนเทศในระดับนานาชาติ เพ่ือความเป็น 

สากลอีกด้วย

คุณฐาปนีย์	 เกียรติไพบูลย์	 ผู้อำนวยการ 

กลุ่มสารสนเทศการตลาด	 การท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทย ได้เล่าถึงความพร้อมและ

การเตรียมปรับตัวในการทำงานด้านบริการ 

ข้อมูลข่าวสารให้กับนักท่องเท่ียวให้สอด 

คล้องกับการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศในปัจจุบัน ให้มีความสมบูรณ์ 

      ท่ีสุดสรุปได้ว่า

การปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับการค้นหาข้อมูลข่าวสารของนักท่องเท่ียว ท้ังนักท่องเท่ียว 

ชาวไทย และชาวต่างประเทศมีรูปแบบเปล่ียนไปตามยุคสมัย ผู้บริโภคมีเป้าหมายของความ 

ต้องการเดินทางท่ีชัดเจนข้ึน นอกจากแบ่งรสนิยมตามแต่ละประเทศแล้ว เรายังแบ่งกลุ่ม 

นักเดินทางได้อีกหลากหลาย segmentation เช่น บางกลุ่มชอบการเดินทางแบบผจญภัย 

บางกลุ่มเดินทางเพ่ือศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ท่ีมาเพ่ือการพักผ่อนจริงๆ ก็ยังคงมีอยู่  ในขณะ 

ท่ีมาเพ่ือรักษาพยาบาลก็มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน

นอกจากน้ันแล้วยังมีในเร่ืองของวัย งบประมาณในการใช้จ่าย ซ่ึงความหลากหลายของ 

ข้อมูลตรงน้ีทางฝ่ายเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีเข้ามาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ และ นำมาเป็น 

โจทย์สำคัญ ท่ีจะพัฒนาระบบในการส่งกลับให้ข้อมูลเชิงลึก ให้ถึงมือกลุ่มนักเดินทางใน 

แต่ละกลุ่มท่ีมีความต้องการเฉพาะได้อย่างไร ซ่ึงแน่นอนว่าในส่วนของการทำส่ือส่ิงพิมพ์ 

ภาพยนตร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยังคงมีการดำเนินการต่ออย่างต่อเน่ืองในทุกภาคส่วน

ของประเทศ และในทุกๆ แห่งของโลกท่ีมีสำนักงานของ ททท. เปิดให้บริการอยู่ ในขณะ 

เดียวกันก็เพ่ิมในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนมา เป็นการปรับตัวกันทุกภาคส่วนใน 

www.blognone.com 
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องค์กรท่ีทำงานร่วมกัน เพราะปัจจุบัน นัก 

เดินทางนิยมค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง 

และนิยมฟังความคิดเห็นท่ีมีหลากหลาย 

ประกอบการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาตอบโจทย์มากข้ึน เข้ามาเป็นส่ือกลาง 

ให้กับท้ังภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักเดินทาง 

ทำให้การติดต่อส่ือสารสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 

ในหลายคร้ังท่ี ททท. พบว่า หน้าเพจของ 

twitter หรือเว็บไซต์หลักของเรา www.

tourismthailand.org ได้กลายมาเป็นส่ือ 

กลางในการประสานงานรับเร่ืองให้กับผู้ท่ี 

ต้องการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับประเทศไทย 

นอกเหนือไปจากการเข้ามาสอบถามเร่ือง 

การท่องเท่ียว ททท. จึงได้ให้ความสำคัญและ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการใช้งาน

ในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึง แค่ 

Social Media เท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงองค์กร 

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก มี Platform 

ท่ีคนท่ัวโลกให้ความนิยมใช้งาน เป็นผู้ผลิต 

Content ท่ีน่าเช่ือถือและสาธารณชนให้การ 

ยอมรับ ททท.ติดต่อขอเข้าไปร่วมเป็นส่วน 

หน่ึง ขอใช้ช่องทางท่ีมีอยู่ในการให้ข้อมูลข่าว 

สารทางด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นจริงและมี 

ประโยชน์แก่นักเดินทาง เช่นตอนน้ี ทางททท. 

ได้รับความร่วมมือจาก Google ในการจัดทำ 

Google Street View ของสถานท่ีท่องเท่ียวหลักในประเทศไทย  5 จังหวัด 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของสถานประกอบการท่ีพัก 

ร้านอาหาร ป๊ัมน้ำมัน เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการเว็บไซต์รายใหญ่ของโลกท่ีให้ข้อมูลข่าวสารในการ

ท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลสูงในโลกออนไลน์ อย่าง TripAdvisor ก็ได้จับมือร่วมกับ 

ททท. เข้ามาแชร์ข้อมูลข่าวสาร จาก www.tourismthailand.org แก่นัก 

ท่องเท่ียว ส่งผลให้นักเดินทางท่ีต้องการค้นหาข้อมูลจากการ review ก็จะ 

สามารถอ่านข้อมูลท่ีเป็นจริงได้ 

อย่างไรก็ตาม ทาง Trip Advisor เองได้วางระบบป้องกันการให้ข้อมูลในเชิงการค้า ป้องกัน 

เจ้าของสถานประกอบการเข้าไปทำการโปรโมตตนเอง แต่ขณะเดียวกัน ในกรณีท่ีมีการ 

กล่าวพาดพิงถึงสถานประกอบการ หรือ การท่ีตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็สามารถเข้าไป

ช้ีแจงได้ ซ่ึงความสำเร็จในการร่วมมือกันในคร้ังน้ี นับเป็นโอกาสดีท้ังของนักท่องเท่ียว และผู้ 

ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว  เพราะนักท่องเท่ียวจะได้คำแนะนำท่ีเป็นจริง ในขณะเดียวกัน 
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เจ้าของธุรกิจสถานประกอบการในประเทศไทย สามารถ 

เข้าไปช้ีแจง หรือแนะนำตนเองได้ในส่วนท่ีเว็บไซต์ ได้ 

จัดทำไว้

ในส่วนของ Social Media ททท. ทำงานอย่างบูรณาการ 

ในรูปแบบเครือข่ายใยแมงมุม ทุกระบบของ Social Media 

ท่ีออนไลน์ และเป็นท่ีนิยมของคนท่ัวโลก  ททท. ได้เช่ือมโยง 

ข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และ link กลับมายัง 

เว็บไซต์หลัก (www.tourismthailand.org) ซ่ึงถ้าเทียบ 

กับเว็บไซต์ท่ีเป็นองค์กรด้านการท่องเท่ียวของรัฐบาล 

ด้วยกันท่ัวโลกแล้ว	 เว็บไซต์ของเราจัดอยู่ในอันดับท่ี	 6 

ของเว็บไซต์ท่ีดีท่ีสุด	 แต่ถ้าในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เราจัดเป็นอันดับหน่ึง	 ท้ังการจัดรูปแบบหน้าเพจท่ีสะดวกในการหา 

ข้อมูล	ความสวยงาม	และการนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกท่ีเข้าถึงกลุ่มนัก 

ท่องเท่ียวทุกกลุ่ม	มีการจัดหมวดหมู่	สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีมีความต้อง 

การท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มในแต่ละชาติท่ีหลากหลาย เช่น มี application 

สำหรับนักท่องเท่ียวเกาหลีท่ีเดินทางมาเพ่ือ ฮันนีมูน หรือ ตีกอล์ฟ 

เราจะให้ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหาร และทุกอย่างท่ีเก่ียวข้อง 

ในภาษาเกาหลี เป็นต้น 

ท่ีผ่านมา ททท. ได้จัดทำมาสคอต “น้องสุขใจ” เพ่ือเป็นแบรนด์แอม 

บาสเดอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเท่ียว และในปัจจุบัน “น้องสุขใจ” 

ได้ทำหน้าท่ีทูตประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย 

มากข้ึนเช่น ทางส่ือสังคมออนไลน์ “น้องสุขใจ” ได้มาเป็นโลโก้ของ 

หน้าแฟนเพจ Amazing Thailand ท้ังใน Facebook Twitter และ 

Google plus เป็นต้น ในส่วนของเกมส์ออนไลน์ (Gamification) 

มีการจัดทำเกมส์ออนไลน์ในช่ือ “Smile Land” ท่ีผู้เล่นจะต้องทำการ log-in ผ่านทาง 

facebook โดยเกมส์ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับสถานท่ีท่องเท่ียวและเทศกาลงานประเพณี

ท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ช่วงเวลาน้ัน เช่น ในเดือนตุลาคม จะมีงานประเพณี ถือศีลกินเจ เกมส์

ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใช้เก็บแต้มสะสมคะแนน ก็จะเป็นเร่ืองของ งานเทศกาลกินเจ “Smile Land” 

เป็นเกมส์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ update ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ท้ังน้ี ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ 

ก็จะถูกนำไปโพสต์ใน twitter เช่นกัน และในขณะน้ีหน้าแฟนเพจ Amazing Thailand ของ 

ททท. ใน Facebook มีจำนวนผู้ช่ืนชอบประมาน 318,355 ราย (ข้อมูลวันท่ี 3 กันยายน 

2555) เป็นอันดับ 6 เม่ือเปรียบเทียบกับ fanpage ของหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ระดับชาติ (NTO) ด้วยกัน

ส่วนส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ท่ีกำลังได้รับความนิยม ททท. เองก็ได้ให้ความสำคัญโดยการ 

เข้าไปมีตัวตนในส่ือประเภทต่างๆ เช่น การทำโครงการ Miracle Thailand ร่วมกับ Instagram 

การสร้าง account ใน Pinterest และ Foodspotting  

ด้าน Application ‘LINE’ ท่ีกำลังมาแรง ททท. ได้จัดทำ Stickers ‘น้องสุขใจ’ 

ในอิริยาบถต่างๆ ในช่วงเทศกาลน้ันๆ ให้ได้รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกมากกว่าแค่ตัวอักษร เช่น
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ในช่วงน้ีตรงกับเทศกาลลอยกระทง Stickers ก็จะเก่ียวกับลอยกระทง เป็นต้น ซ่ึงเม่ือวันท่ี 

6 กันยายน 2555ท่ีผ่านมา Official Line ของ Amazing Thailand มียอดผู้เข้ามา add 

เป็นเพ่ือนแล้วถึงกว่า 220,000 ราย (ข้อมูลวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555) โดย first 

message จะมีการปล่อยคร้ังแรกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนซ่ึงตรงกับเทศกาลลอย 

กระทงเหล่านักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายท่ีเล่น LINE จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก ททท. 

พร้อมได้ดาวน์โหลด Stickers น้องสุขใจ ท้ังน้ี สาเหตุท่ีเลือกเจาะตลาดกลุ่มผู้เล่น LINE 

ก็เพราะสะดวกและรวดเร็วต่อการเข้าถึง และมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยยอดของผู้เล่น 

LINE ในเอเชียมีกว่า 70 ล้านคนแล้ว

ททท. มองว่า กลยุทธ์ในการ feed ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว ผ่านทาง “น้องสุขใจ” จะได้รับ

ความสนใจจากกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ความน่ารักของ “น้องสุขใจ” จะทำให้ 

“น้องสุขใจ” ได้รับความนิยมและยอมรับให้เป็น Personal Guide ให้กับกลุ่มนักเดินทาง 

ซ่ึงในขณะน้ี ททท. ได้นำตุ๊กตามาสคอต “น้องสุขใจ” เดินทางแนะนำตัวเองในงานเทศกาล

ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ัวประเทศ เป็นตัวแทนให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และตรงความต้องการของ 

นักท่องเท่ียว

 

ในส่วนของภาพเคล่ือนไหวน้ัน แน่นอนว่า พันธมิตรหลักท่ี ทาง 

ททท. ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาตลอดน้ัน คือ youTube ซ่ึง 

นอกจากจะเผยแพร่ในส่วนของภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ี

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศแล้ว ในส่วนของคลิปวีดีโอ 

ท่ีกลุ่มสารสนเทศการตลาดจัดทำข้ึน ก็เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีเกิดข้ึน		เน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีเกิด 

ข้ึนจริง	ณ	ช่วงเวลาน้ัน	กลุ่มนักแสดงหลักคือนักท่องเท่ียวจริงๆ 

สถานท่ีจริง	 ภาพจริง	 ภาพท่ีได้ออกมาอาจจะไม่สวยงามเท่า 

ภาพยนตร์เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แต่ส่ิงท่ีได้คือ	อารมณ์ 

ร่วม	 เสียงหัวเราะ	 ความสดใส	 และการสร้างความประทับใจ 

ให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน คลิปวีดีโอน้ี ใช้เป็นส่ือกลางในการ 

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ดีในช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ ในบ้านเรา อาทิ การเกิดอุทกภัย 

คร้ังใหญ่ ปลายปี 2011 ท่ีสำนักข่าวในต่างประเทศ ต่างพากันนำเสนอภาพเหตุการณ์ 

น้ำท่วมโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญของ 

ประเทศและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเท่ียว โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางประเทศ 

ญ่ีปุ่น แม้เวลาจะผ่านไปและน้ำลดลงแล้วก็ตาม แต่การนำเสนอภาพข่าวซ้ำๆ ทำให้นัก 

ท่องเท่ียวเกิดความไม่เช่ือม่ันในการเดินทาง กลุ่มสารสนเทศการตลาด จึงได้จัดทำวีดีโอโดย

ถ่ายทำจากสถานท่ีจริงและให้นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินชมโบราณสถานอยู่ เป็นผู้บอกเล่า 

ซ่ึงได้รับผลตอบรับดีมาก มีการบอกต่อ และแชร์ข้อมูลกันอย่างรวดเร็ว สร้างความม่ันใจในการ 

เดินทางให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติอีกคร้ัง ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีมาร่วมถ่ายทำวีดีโอสารคดีส้ันชุด 

“wish you were here” ก็สามารถชมภาพตนเองได้ ท่ี www.youtube.com/Thailand 

ด้าน Mobile ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตปัจจุบัน ใช้ในการส่ือสารและค้นหาข้อมูล 

ททท.ได้จัดทำ application ท่ีใช้งานได้ท้ังในระบบปฏิบัติการ android  iOS และ BlackBerry 

ซ่ึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ท้ังเร่ือง QR Code, Augmented Reality, Location-

based และ Check-in โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปดาว์นโหลด application ต่างๆ ได้ท่ี 
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http://mobile.tourismthailand.org  และในส่วนของ Instant message 

ท่ีกำลังได้รับความนิยม น้ัน ททท.ก็กำลังพัฒนาช่องทางให้ผู้ใช้ท้ัง whatsapp, 

LINE, WeChat ในประเทศจีน Nimbuzz ในประเทศอินเดีย ได้เข้าถึงและรับรู้

ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวได้เช่นกัน ซ่ึงสำนักงาน ททท. ในแต่ละประเทศ 

กำลังรวบรวมข้อมูล และวางแผนการใช้เทคโนโลยีในส่วนน้ีขยายช่องทาง 

การตลาด เจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวต่อไป

การดำเนินงานในปัจจุบันน้ีถือได้ว่า ททท. สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของนักท่องเท่ียวออนไลน์ได้ดี โดยจะเห็นได้จากยอดของ Impression ท่ีมี 

ต่อส่ือออนไลน์ทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว

บางประเทศ ยังคงมีปัญหาในเร่ืองการส่ือสาร โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศท่ีมี 

ภาษาประจำชาติท่ีแข็งแรง อย่าง จีน อินเดีย เกาหลี และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซ่ึงจะมี

พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์และสังคมส่ือออนไลน์ในแบบเฉพาะ ดังได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ททท. ก็กำลังพยายามศึกษาหาวิธีการท่ีจะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส่งให้กับ

กลุ่มนักเดินทางในกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะในประเทศจีน ซ่ึงมีประชากรจำนวนมาก 

ททท. ได้ทำงานอย่างหนักเพ่ือท่ีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ถึงกลุ่มนักเดินทางท่ีเป็น 

เป้าหมายให้เร็วท่ีสุดและมากท่ีสุด เพราะเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีกำลังในการซ้ือสูง ซ่ึงหลาย 

ประเทศเองก็ให้ความสำคัญเช่นกัน นอกจากน้ี ททท. เองก็ค่อนข้างระมัดระวังในการนำเสนอ 

ข้อมูลข่าวสาร และใส่ใจในตลาดน้ีมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากต้องสร้าง first impression ท่ีดี 

ให้เป็นท่ีประทับใจ และเพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของการท่องเท่ียวไทย

 

ผลจากการทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบท่ีผ่านมา ทำให้ ททท. ได้รับรางวัลจาก 

PATA Gold Award Winner 2011 ในส่วนของ Marketing-Primary Government 

Destination ในแคมเปญ “Amazing Thailand Social Networking” ซ่ึงเป็น 

กำลังใจสำคัญท่ีทำให้ ททท. เร่งพัฒนาการทำงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด เพ่ือขยายช่องทางการตลาดในธุรกิจการท่องเท่ียว ออกไปให้ครอบคลุมใน 

ทุกส่ือออนไลน์ 

และในตลอด ปี 2013 น้ี ททท. จะเน้นการเข้าถึงชุมชนนักท่องเท่ียวออนไลน์เพ่ิมข้ึน โดย 

นอกจากจะเน้นการเพ่ิมเติมเน้ือหาในส่ือออนไลน์ ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

โดยเน้นเน้ือหาท่ีจะส่ือถึงเร่ืองราวของวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบไทยแล้ว ททท. ยังให้ 

ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลนักท่องเท่ียวอย่างละเอียดเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อยอดเพ่ือเพ่ิมจำนวน และการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวเพ่ือ

ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย และเกิดพฤติกรรมใน

การบอกต่อและกลับมาอีกคร้ัง

ในปี 2013 น้ี นอกจากกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมาเท่ียวเพ่ือการพักผ่อน และเย่ียม 

ชมศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเป็นกลุ่มหลักของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้ว 

ททท. มีแผนท่ีจะส่งเสริมตลาดนักท่องเท่ียวในกลุ่ม Medical และ Wedding & Honeymoon 

เพ่ิมมากข้ึน เพราะเรามีผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีให้บริการได้ดีไม่แพ้ท่ีใดในโลก 

ซ่ึง ททท. จะได้เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีท้ัง 

ต่อผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศ ตรงตามเป้าหมายความต้องการของกลุ่ม 

นักเดินทางท่ีจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย 
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 Low Carbon Tourism

สิ่งใดที่นักท่องเที่ยวต้องการ
ท่านนักท่องเที่ยวต้องได้ ภาพพจน์เกาะสวรรค์เมืองร้อน

สมบูรณ์พูนผลในความคิดฝันของนักท่องเที่ยว
มันหลุดออกมาทั้งแผ่นจากรูปโปสเตอร์โฆษณาขายสวรรค์

ตอนหนึ่งจากหนังสือ	‘ข้างหลังโปสการ์ด’	โดย	หลานเสรีไทย	(136)

โตมร ศุขปรีชา

ภาพ 122.155.167.158/~nongsaengd 

Free Fall :
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ว่ากันว่า แรงกดดันในการทำให้การท่องเที่ยว ‘เขียวขึ้น’ (Greener) นั้น, มาจากคนนอกวงการ 
ท่องเที่ยวมากยิ่งกว่าคนในวงการ และยิ่งมากกว่าตัว ‘นักท่องเที่ยว’ เอง 

ทุกคนรู้พอๆ กันว่าโลกกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง พายุรุนแรงถล่มภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือของอเมริกามาแล้วถึงสองสามครั้งในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี นิวยอร์กถูกน้ำท่วม 
เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ ที่ถูกถล่มโดย ‘มวลน้ำ’ จนยับเยิน ในขณะที่ดอกไม้ชิงกันออกดอก 
รุนแรงตลอดทั้งปี แสดงถึงความอยาก ‘ขยายพันธุ์’ ที่ส่อเค้าแห่งความเปลี่ยนแปลงผิดฤดู 

แต่ในเมื่อการท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องจักรหลักในการทำเงินให้กับประเทศจำนวนมากในโลก 
การท่องเที่ยวจึงยังคงดำเนินต่อไป และส่วนใหญ่ยังดำเนินต่อไปด้วยสำนึกของการ ‘ให้บริการ 
นักท่องเที่ยว’ อย่างสมบูรณ์แบบเต็มที่ จนหลายครั้งผู้ให้บริการหมดสิ้นซึ่งศักดิ์ศรี ต้องคอย 
เอาอกเอาใจ ‘แขก’ ตลอดเวลา

แต่ ‘โลก’ ไม่ใช่ผู้ขายบริการ โลกกำลังเปลี่ยน และกำลังประกาศกร้าวกับเราว่าถ้าเราไม่เปลี่ยน 
วิถีชีวิตและวิธีคิดด้วยตัวของเราเอง อีกไม่นานนัก โลกก็จะทำให้เรา ‘ต้อง’ เปลี่ยน

นั่นจึงเป็นเหตุผลให้เกิดแรงกดดันมหาศาลกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่กระนั้นก็น่าแปลก ที่ 
‘คนใน’ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองยังไม่ใคร่ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง 
นี้ ไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่ในการประชุม World Travel Monitor Forum ครั้งที่ 19 ก็ได้ 
ขอ้สรปุออกมาเชน่นีว้า่โดยภาพรวมแลว้ ‘การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื’ (Sustainable Holidays) 
ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างยั่งยืนสักเท่าไหร่ ทั้งจากตัวนักท่องเที่ยวหรือ ‘ลูกค้า’ และจาก 
ผู้ให้บริการหรือ ‘พ่อค้าแม่ค้า’

ในภาวะที่โลกใกล้จะพังทลายอย่างหวนกลับไม่ได้-นี่เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่ง!

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจไม่ได้สร้างมลพิษให้เห็นกระจะตาเหมือนนิคมอุตสาหกรรม แต่ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมนั้นมุ่งเน้นที่ความสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวแบบ 
ดั้งเดิมทั้งหลายจึงใช้ทั้งเครื่องบิน รถยนต์ เรือสำราญ โรงแรม กันอย่างเกินพอดี โดยยึดถือ 
คติที่ว่า เมื่อจ่ายมากก็ต้องได้รับมาก

ภาพ travelagencyindia.wordpress.com 



57TAT Tourism Journal 
1/2556 

ว่าแต่การท่องเที่ยวในอนาคต (อันใกล้!) ควรเป็นอย่างไรเล่า?

ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์จอฟฟรีย์ ลิปแมน (Geoffrey Lipman) ซึ่งเป็นประธานของ 
Greenearth.travel เป็น Managing Director ของกลุ่ม Beyond Tourism 
และเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ UNWTO หรือ World Tourism Organization เห็นว่า ทุกมิติ 
ของกลยุทธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลก รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย จำเป็นต้องปรับตัวให้ 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ และต้องเริ่มต้นทำตั้งแต่บัดนี้ เพื่อให้อุณหภูมิ 
เฉลี่ยของโลกที่กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆ คงตัวได้ในปี 2050 

ข้อเสนอของลิปแมนก็คือต้องเปลี่ยนการลงทุน การผลิต และการบริโภคในทุกแง่มุมให้กลาย 
เป็นรูปแบบที่สร้างคาร์บอนต่ำ โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถมีบทบาทสำคัญในการ 
เปลี่ยนแปลงนี้ได้ เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีสัดส่วนราว 5-10% ของเศรษฐกิจและ 
การจ้างงานของโลก ทั้งยังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยประมาณแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆ สิบปี ดังนั้น ถ้าอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับการเติบโตสีเขียว (เขาใช้คำว่า Green Growth) อย่างแท้จริง ก็จะ 
ทำให้โลกลดการปล่อยคาร์บอนได้มหาศาล

ลิปแมนเน้นว่า-การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเกิดขึ้น ‘เดี๋ยวนี้’ เพราะกว่าจะเกิดผลได้ก็ในอีก 20 ปี 
ข้างหน้า และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นจริงๆ เขาจึงเสนอแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า 
Travelism ขึ้น

เราอาจคุ้นเคยกับคำว่า ‘การท่องเที่ยว’ หรือ Tourism ดีอยู่แล้ว แต่ลิปแมนบอกว่า ในอนาคต 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนตัวเองจาก Tourism มาเป็น Travelism

ที่จริงนี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ เพราะเราคุ้นเคยกับ ‘การท่องเที่ยว’ ดีอยู่แล้ว และต้องยอมรับว่า 
การท่องเที่ยวหรือ Tourism มีส่วนทำให้เกิด Tourist หรือที่ ‘หลานเสรีไทย’ เรียกว่า 
‘ตัวฤทธิ์’ อันเป็นกลุ่มคนที่ผู้ให้บริการต้องคอยเอาอกเอาใจ และเห็นว่า คนเหล่านี้คือ Cash 
Cow หรือแม่วัวที่รีดนมออกมาเป็นเงินให้ตัวเอง จึงต้องคอยปรนนิบัติเอาใจ ดังที่เราจะเห็น
ในโฆษณาของการท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ว่าประเทศของตนนั้นสามารถให้สิ่งที่เรียกว่า 
‘ความสุข’ จากการท่องเที่ยวได้มากมายขนาดไหน 

ภาพ greatinterruptions.blogspot.com 
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ตัวฤทธิ์และอุตสาหกรรมตัวฤทธิ์นั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมขนานใหญ่ใน
หลายพื้นที่ ซึ่งเมื่อตั้งอยู่บนฐานของการ ‘รีดนม’ จากวัวเงินแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
จำนวนมากจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ลบ

แต่ลิปแมนบอกว่า ในอนาคต Tourism ต้องเปลี่ยนเป็น Travelism คือแทนที่จะเป็น ‘การ 
ท่องเที่ยว’ ที่มัวแต่ต้องการแสวงหาความเพลิดเพลินหรือการปรนนิบัติตัวเองอยู่ท่ามกลาง 
หายนะของโลก เราต้องเปลี่ยนให้เป็น ‘การเดินทาง’ ที่มีพื้นฐานอยู่บน ‘ความยั่งยืน’ หรือ 
Sustainability ที่เป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ยั่งยืนแต่ปาก สับปลับเพื่อการตลาด 
หลอกลวงว่ายั่งยืนแต่ยังคงยืนหยัด ‘รีดนม’ วัวเงินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ความยั่งยืนที่ว่ามีตั้งแต่ยั่งยืนในวิธีเดินทางหรือขนส่ง การเป็นจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืน และ 
มีวิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนด้วย ดังนั้น ‘ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว’ ไม่ว่าจะเป็น 
เครื่องบิน โรงแรม รถยนต์ ฯลฯ ในที่สุดแล้วก็ต้องหันมาสู่แนวทางนี้
 
แต่แน่นอน เมื่อโลกยังไม่เคลื่อนออกจากกระแสตลาดและธุรกิจแบบเดิม คำถามก็คือต่อให้ผู้
ทำธุรกิจอยากทำธุรกิจแบบยั่งยืน แต่จะมีอุปสงค์ในเรื่องนี้มากแค่ไหน เพราะเหล่า ‘ตัวฤทธิ์’ 
ส่วนใหญ่ ก็ยังอยากเป็น ‘พระเจ้า’ ด้วยการหว่านเงินหาคนมาคอยรับใช้ขณะ ‘ท่องเที่ยว’ 
อยู่นั่นเอง

ภาพ mountainbike.about.com 
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ตรงนี้คือปัญหาสำคัญ!

สำหรับ ‘ผู้บริโภค’ ส่วนใหญ่ในโลกแล้ว การเดินทางอย่างยั่งยืนนั้นเป็น ‘เรื่องที่ดี’ แต่ไม่มี 
ใครสักกี่คนอยากทำ คนส่วนใหญ่ยังยินดีและพอใจกับการ ‘จ่ายหนัก’ เพื่อให้วันหยุดของ 
ตัวเองเป็นคืนวันที่คุ้มค่าที่สุด 

ไม่นานมานี้ สถาบันการท่องเที่ยวแห่งมหาวิทยาลัยลูเซิร์น ได้จัดการสำรวจกลุ่มผู้บริโภค
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวน 6,000 คน ใน 8 ตลาดท่องเที่ยวใหญ่ ได้แก่บราซิล 
เยอรมนี อินเดีย รัสเซีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ และอเมริกา โดยถามถึงทัศนคติ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป้าหมายของการสำรวจนี้คือการทำความเข้าใจในแง่ลึก
ว่าผู้บริโภคมองการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างไร และแยกแยะ ‘นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ 
ออกมาเป็นกลุ่มต่างๆ โดยดูว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในเรื่องไหน 
บ้าง โดยแบ่งออกเป็นสามด้าน ได้แก่ด้านนิเวศวิทยา, สังคม และเศรษฐกิจ พบว่าสามารถ 
แบ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ออกได้เป็นห้ากลุ่มด้วยกันดังต่อไปนี้
 
 1.  กลุ่มที่เห็นว่าทั้งสามเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ
  พอๆกัน มีอยู่ 33% 
 
 2.  กลุ่มที่ยังสงสัยว่าสามเรื่องนี้สำคัญขนาดนั้น
  จริงหรือ มีอยู่ 25%
 
 3. กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
  โดยถ้าจะไปท่องเที่ยวพักผ่อน 
  จะดูว่าที่ที่ไปนั้นมีความยั่งยืนเชิงนิเวศมากน้อย
  แค่ไหน มีอยู่ 15%
 
 4.  กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของชุมชน 
  ท้องถิ่น มีอยู่ 15%
 
 5.  กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของ
  เศรษฐกิจของชุมชน มีอยู่ 12%

ผลการสำรวจที่ว่านี้ เป็นเพียงผลโดยรวมของทุกประเทศเท่านั้น แต่ถ้าดูเจาะลึกลงไปใน 
แต่ละประเทศ เราจะพบว่าตัวเลขในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันลงไปอีก ซึ่งสะท้อนให้เห็น 
ถึงบุคลิกลักษณะของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ตัวอย่างเช่น เยอรมนีกับ 
อังกฤษนั้น กลุ่มที่มีมากที่สุดคือกลุ่มขี้สงสัย คือสงสัยในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่ามัน 
เป็นไปได้จริงหรือ ในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์มีกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเชิงนิเวศมาก
ที่สุด ส่วนในบราซิลกับอินเดียซึ่งให้ความสำคัญกับความยากจนและการกระจายรายได้ที่เท่า 
เทียมกันเป็นอย่างมากนั้น คนจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเชิงเศรษฐกิจมากที่สุด เป็นต้น

ในภาพรวม ถ้าดู ‘ปัจจัย’ ที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไม่ไปนั้น พบว่าคนโดย 
ทั่วไปให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอยู่ในอันดับที่ 7 จากปัจจัยสำคัญๆ ทั้งหมด 8 อย่าง 

ภาพ www.sourceone-energy.com 
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โดยปัจจัยห้าอย่างแรกได้แก่ สภาพอากาศ, ราคา, การเดินทางที่สะดวกสบาย, วัฒนธรรม 
และทิวทัศน์ที่งดงาม ดังนั้นจึงดูคล้ายกับว่า คนทั่วไปไม่ได้สนใจความยั่งยืนสักเท่าไหร่ และ 
อุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือการเดินทางแบบ Travelism ก็ไม่น่าจะมีอนาคตสดใส 
สักเท่าไหร่เมื่อมองจากมุมของ ‘โลกเก่า’ ในทางการตลาดและธุรกิจ

แต่ถ้าดูให้ลึกลงไปอีก เราจะพบว่ามีคนถึง 22% ที่ระบุว่าความยั่งยืนนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญ
อยู่ในสามอันดับแรกเมื่อจะจองตั๋วไปเที่ยวที่ไหนสักแห่ง คนกลุ่มนี้เรียกว่า ‘sustainability-
aware’ tourists หรือ ‘ตัวฤทธิ์ที่ตระหนักเรื่องความยั่งยืน’ ซึ่งถ้าคิดให้ดีจะเห็นว่า 22% 
ของคนจาก 8 ประเทศใหญ่นั้นถือว่าไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลย เพราะเท่ากับ ‘หนึ่งในห้า’ ของ 
‘ตัวฤทธิ์’ ทั้งหมด และที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งก็คือตัวเลข ‘หนึ่งในห้า’ นั้น ขยับขึ้นมาเป็น 
‘หนึ่งในสาม’ เมื่อเป็นนักท่องเที่ยวจากอินเดีย บราซิล และรัสเซีย 

แต่กระนั้นก็อย่าเพิ่งดีใจกันเกินไปนัก

ผลการสำรวจนี้ยังเจาะลึกลงไปกลุ่มคนที่เห็นว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญด้วย
ว่า-แล้วพวกคุณจะ ‘จ่าย’ สำหรับราคาของความยั่งยืนไหม

ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเชิงนิเวศมากที่สุดคือชาวสวิสนั้น เมื่อถูก 
ถามว่ายินดีจะจ่ายราคาแพงสำหรับการพักผ่อนอย่างยั่งยืน เช่นจ่ายค่าชดเชยการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และมีมาตรการการจัดการและให้บริการที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับการพักผ่อนปกติธรรมดาอย่างที่คุ้นเคยไหม พบว่า 
โดยทั่วไปแล้วชาวสวิสอยากเลือกการพักผ่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน แต่ไม่อยากจ่ายเงิน 
เพื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่นค่าชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งที่โดยเฉลี่ยแล้ว 
ราคาของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะสูงกว่าการท่องเที่ยวแบบอื่นเพียงราว 1.5% เท่านั้น 

ผู้ดำเนินการสำรวจสรุปว่า-นักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมีส่วนร่วมในความยั่งยืน แต่ไม่อยากมี 
ส่วนร่วมในการ ‘จ่าย’ เพื่อความยั่งยืนนั้น

ที่สำคัญก็คือ ถึงแม้ตัวเลขของคนที่ถือว่าความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญในการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 
22% แต่กลับมีเพียงหนึ่งในสามของ 22% เท่านั้นที่จองตั๋วไปท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจริงๆ 
ดังนั้นจึงพูดได้ว่า ตลาดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นยังเป็นตลาดที่เล็กทีเดียว แต่ความเล็ก 
ของตลาดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสไปในเวลาเดียวกัน 

ลิปแมนบอกเราว่า ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงประชากรและการศึกษาในเรื่องความยั่งยืน 
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่องนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่เช่นคนรุ่นวายที่เติบโตขึ้นมา 
พร้อมการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ จะตระหนักถึงเรื่องนี้มากกว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่ยัง 
คงล่องเรือสำราญแสวงหาความสุขหรูหราโดยเพิกเฉยต่อสิ่งแวดล้อมกันอยู่ 

เขาเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้ รูปโฉมของการท่องเที่ยว (Tourism) จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การ 
เดินทางอย่างยั่งยืน (Travelism) เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่ม 
ใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของประชาคมโลกทั้งหมดที่จะต้องร่วมมือกันทั้งผู้ผลิตและผู้ 
บริโภคเพื่อให้เรายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปบนโลกใบนี้ได้ตราบนานเท่านาน
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โชคดีผมไม่ค่อยถูกหลอกเท่าไรนัก (เอ๊ะ หรือผมถูกหลอกแต่ผมไม่รู้ตัว) เอาเป็นว่าผม 

ไม่ได้ดูซีรีย์เกาหลี ผมไม่ได้ตามเพลง K-POP ถ้าให้พูดถึงการไปเที่ยวเกาหลีก็ไม่รู้จะไป 

เที่ยวอะไร กิมจิก็ไม่กิน ถ้าจะใกล้ชิดเข้ามาหน่อยอาจจะเป็นภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ 

ตัวเองต้องเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ผมยังจำได้ดีถึงวันที่หนังเกาหลียังไม่เข้ามาประเทศไทย 

ผมเห็นโฆษณาการฉายหนังเรื่อง The Letter ฉบับเกาหลีในหอประชุมที่จุฬาฯ ซึ่งจัดฉาย 

โดยชมรมภาพยนตร์เล็กๆ ผมก็รู้สึกอยากดู (ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้ว่าเกาหลีอยู่ที่ไหน 

และบางครั้งก็จำสลับกับเกาเหลา) ผมจำได้ว่าวันนั้นผมติดรถอาโกวไป ลูกพี่ลูกน้อง 

(ซึ่งเป็นลูกอาโกว) ถามผมว่าผมจะไปจุฬาฯทำไม ผมบอกว่าไปดูหนังเกาหลี ลูกอาโกว 

ทำหน้างงแล้วบอกว่า เกาหลีเขามีหนังด้วยเหรอ, เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน 

โดยราวๆ

เกาหลีใต้ :
เนียนแนบเนื้อ 

เนียนแนบหนัง
เรื่องและภาพ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ถ้าหากเกาหลีใต้เป็นพ่อค้า เขาคงเป็นพ่อค้าที่ฮาร์ดเซลล์ แต่ลูกค้า 

อย่างเราไม่เคยรู้ตัว การสร้างกับดักอย่างสร้างสรรค์ให้บรรดา 

หนูๆ เดินเข้าไปติดกับอย่างมีความสุขก็ถือเป็นเรื่องน่าชมเชย 

เพราะการทำสองอย่างที่ขัดกันแต่ทำออกมาได้ดีในเวลาเดียวกัน 

ไม่ใช่เรื่องง่าย

ภาพ Art Explosion/platinum Edition 

 Pop Culture Tourism
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และในช่วงเวลาอดีต 10 ปีก่อนนั้นแล ที่ผมเริ่มได้ยินถึงโครงการ PPP หรือ Pusan 

Promotion Plan คืออะไรไม่รู้ แต่พี่ๆแจ๋วๆไปมีชื่อที่นั่นหลายคน , วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง , 

พิมพกา โตวิระ หรือ ป๊อป อารียา ต่างๆนานา นั่นแหละที่ทำให้เรารู้จักชื่อเทศกาลหนัง

ปูซาน แต่คงเป็นที่ๆ ไม่มีวันได้ไป เราก็อยู่กรุงเทพฯ ดู Bangkok Film Festival ไปก่อน 

สบาย แค่นี้ก็พอใจแล้ว

  

( ตัดภาพไปอีกที )
ผมมายืนอยู่ในเทศกาลปูซาน ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก Pusan เป็น Busan ไปเรียบร้อย มันเป็น 

วันที่ผมแขวนบัตรเทศกาลในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 36 ที่เข้าสายประกวด New 

Currents วันนั้นเป็นวันที่อากาศดีและหลายวันตลอดเทศกาลก็อากาศดีเช่นกัน

ในวันนั้นวันเดียวกันเป็นวันที่ Bangkok International Film Festival เลิกจัดมาได้ปีกว่า 

ส่วนเทศกาลปูซานครั้งนี้คือครั้งที่ 17 ถ้าจะให้ระบุลงไปอีก วันนั้นคือวันที่กระแสของเพลง 

Gangnam Style ทะลุสองร้อยล้านวิวของ youtube ไปแล้ว เป็นวันที่ดาราฮอลลีวูดอย่าง 

Hugh Jackman ก็พยายามหัดเต้นท่ากังนัม และถ่ายรูปลงทวิตเตอร์ เป็นช่วงเวลาที่แม่ 

ผมติดซีรีย์เกาหลีหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นห้วงชีวิตที่จู่ๆ ผมนั่งฟังวง T-ara 

อันเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี K-pop แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพลงแดนซ์จังหวะโจ๊ะๆ ที่เพราะดี 

ก็ตลกดีที่สุดท้ายก็ได้มาในที่ๆ ไม่เคยคิดว่าจะได้มา แถมรู้ตัวอีกทีชีวิตบันเทิงทุกด้านก็โดน 

เกาหลีใต้ครอบงำไปหมดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
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โรงแรมที่ผมอยู่ติดชายทะเล มันคงเป็นโรงแรมที่วิวดีและหรูที่สุดในเทศกาลเพราะมันเป็น 

โรงแรมเดยีวกบับรรดาดาราระดบัโลกทีม่างานนีพ้กัอาศยัดว้ย ผมชอบใจตรงทีอ่ยูด่ีๆ   ผมก็

ถูกจับมาโยนลงกลางใจกลางความบันเทิงแบบนี้ และผมก็หวังว่าการเอาหนังมาประกวด 

ครั้งนี้ ผมคงจะไม่ได้แค่ผลประกาศรางวัลว่าได้หรือไม่ได้ แต่อย่างน้อยผมคงจะเห็นอะไร

บางอย่างที่ทำให้เข้าใจว่าเทศกาลหนังปูซานนี้มีครั้งที่ 17 ได้อย่างไร และเราเสียเอกราช

ทางวัฒนธรรมไปให้เกาหลีใต้ตั้งแต่เมื่อไร

 

ผมเริ่มตอบคำถามนี้ได้ในเช้าวันเสาร์วันหนึ่งที่ไม่ปกติ	 เพราะเสาร์เช้าบ้าที่ไหนคนจะมา 

ยืนต่อคิวดูหนังเทศกาลยาวเหยียดราวกับจะมาจองตั๋วเดี่ยวไมโครโฟนหรือซื้อบัตร 

คอนเสิร์ตพี่เบิร์ด	ดิ้นรนกันขนาดนี้เลยเหรอ 

 

ครั้งแรกที่รู้ว่าหนังตัวเองได้รอบ 10 โมงเช้าของวันเสาร์นี่ ผมรู้สึกโกรธเทศกาลมาก ทำไม 

ต้องเอาหนังเราไปฉายเช้าขนาดนี้ จะทิ้งๆ ขว้างๆ กันหรือไง ทำไมถึงไม่ได้ตอนสี่โมงเย็น 

โอ้โห โวยวายไปเป็นอาทิตย์ มีการเขียนอีเมล์ไปตื๊อขอเปลี่ยนรอบ เขาก็ไม่ยอมให้เปลี่ยน 

รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมาก แต่พอได้มาเห็นคนต่อคิวกันเป็นขบวนแบบนี้ ผมก็คิดว่าบางทีเรา

ก็ต้องเชื่อเจ้าถิ่นบ้าง เขาคงคิดมาแล้วว่าคนเกาหลีใต้เขานิยมตื่น 8 โมงเพื่อมาดูหนังรอบ 

10 โมงกัน เป็นกิจกรรมนันทนาการของคนที่นั่น และที่น่ายินดีคือไม่ใช่แค่หนังของผมเรื่อง 

เดยีวที ่Sold out แตห่นงัเรือ่งอืน่กพ็ากนัเฮโลขายตัว๋หมดเกลีย้ง กากบาทตัว๋เตม็ตรงตาราง 

ฉายที่เป็นลายพร้อยสวยงามตามาก

  

โดยที่ไม่ต้องไปตามรีเสิร์ชข้อมูลอะไรที่ไหน, แค่นี้เราก็รู้แล้วว่าวัฒนธรรมการดูหนังของ 

คนที่นี่มันแข็งแรงแค่ไหน ที่น่าสนใจคือหนังสาย New Currents ที่ผมอาศัยอยู่นี้ เป็น 

สายของหนังเรื่องแรกหรือเรื่องที่สองของผู้กำกับหน้าใหม่ ดังนั้นมันแทบจะไม่มีอะไร 

ดึงดูดคนให้มาดูได้เลย เนื่องจากผู้กำกับก็ไม่ดัง หนังก็เหมือนหนังของมือใหม่อีก แต่การ 

ที่ตั๋วมันเต็มหมดนั้น ทำให้เราเข้าใจว่าคนที่นี่พร้อมจะลองของใหม่ๆ กันอยู่ตลอด และ 

แน่ใจได้ว่าผู้กำกับทุกคนพอเจออะไรแบบนี้เข้าไปจะต้องรีบกลับไปเขียนบอกคนอื่นๆ 

ลงวารสารของ ททท. ที่ประเทศตัวเองอย่างแน่นอน เพราะมันทำให้เรารู้สึกเป็นเกียรติ

มากๆ ที่ได้เอาหนังของตัวเองมาฉายที่นี่ 

 

การทำให้ตั๋วหนังเทศกาล sold out กระหน่ำแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และยากที่จะ 

บอกว่ามันเกิดจากอะไร แต่อย่างน้อยการให้การสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นย่อมมีส่วน 

สำคัญเพราะการที่จัดงานใหญ่โตอลังการและต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 นั้น มันต้องซึมลึก 

ลงไปในส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนอย่างแน่นอน (แม้ว่าอาจจะต้องดึงดูดคนด้วยการเชิญ 

ดาราระดับโลกมาเดินพรมแดงด้วยก็ตาม แต่อย่างน้อยฝั่งหนังหน้าใหม่ๆ ตัวเทศกาลก็ 

ถวายเงินสนับสนุนเต็มที่ จนมันเป็นเทศกาลหนึ่งที่คนทำหนังชาวเอเชียคาดหวังจะส่งขอ 

ทุนทุกปี)  ผมคิดว่านี่ไม่ใช่การสนับสนุนหนังแต่อย่างเดียว แต่มันคือการสร้างรากฐาน

ด้านวัฒนธรรมให้แข็งแรงให้กับประชาชน มันทำให้คำว่า ภาพยนตร์ นั้นมีมิติมากขึ้น 

ไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิง 120 นาที มันคือสิ่งที่ทำให้คนอยากรู้อยากเห็นอยากลอง 

ได้เปิดหูเปิดตาดูสิ่งใหม่ๆ เหมือนถ้าลูกไม่ชอบกินผัก เอาแต่กินไส้กรอกเพราะมันอร่อยดี 

มันก็เป็นหน้าที่ผู้ปกครองที่จะหาทางแอบใส่ผักในไส้กรอกหรือหลอกล่อให้เด็กกินผักบ้าง

อย่างสร้างสรรค์ และสุดท้ายลูกก็จะแข็งแรงโดยไม่รู้ตัว มันคือการซีเรียสจริงจังแม้กระทั่ง 

กับความบันเทิง ซึ่งผลที่ได้ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็น
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ทุกวันนี้ใครจะคิดว่าท่าควบม้า Gangnam Style มัน 

จะดังขนาดนี้ ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 

มันอาจจะแยบยลซับซ้อนไปถึงความคิดที่ว่า คงต้องมี

ใครสักคนใช้เงินทุ่มทุนโปรโมตขั้นรุนแรงจนมันดังขึ้น 

มาได้ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ	 ถ้ามีการทุ่มทุนจริงๆ	มัน 

ก็คงเป็นการทุ่มทุนที่เปรี้ยวมาก	เพราะเอาเงินหลาย 

ล้านมาโปรโมตท่าเต้นควบม้าเน้นฮาไร้สาระ	 ให้คุณ 

ค่ากับวัฒนธรรมสายรองอย่างเคารพ	 และสุดท้าย 

ไอ้สิ่งบันเทิงต๊องๆ	 อย่างท่าเต้นกังนัมนี่มันก็เชื่อมสู่มนุษย์ 

ทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย	 เพราะเสียงหัวเราะคือภาษาสากล 

ที่ใครก็เข้าถึงได้และมันก็เข้าถึงได้ง่ายเสียด้วย เพียงเท่านั้น 

เกาหลีใต้ก็กลับมาขึ้นแท่นเจ้าพ่อความบันเทิงแห่งเอเชีย 

ไดอ้กีครัง้หลงัจากเริม่เขา้สูข่าลงมาสกัระยะ , เหน็มัย้ ไมต่อ้ง 

โปรโมตแต่กิมจิ มันก็มีทาง

 

อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมาก แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 

ก็ตาม นั่นคือการที่เราพบว่าในเทศกาลงานนี้นั้น เต็มไปด้วยอาสาสมัครเด็กๆ 

เตม็ไปหมด เหมอืนยกพวกกนัมาทำงานฟรทีัง้เมอืง แมว้า่นอ้งๆ จะมคีวามไมค่ลอ่งแคลว่ 

ไปบ้างตามประสา แต่ทุกคนก็ดูเต็มที่ วันๆ มานั่งเฝ้ารถบัสรับส่งคนในเทศกาล สนุก 

ตรงไหน ตังค์ก็คงไม่ค่อยจะได้ แต่เมื่อถึงพิธีการงานปิด หนึ่งในโปรแกรมโชว์ของผู้จัด 

เทศกาลคือ การแสดงดนตรีบรรเลงจากเครื่องดนตรีพื้นเมือง เล่นกันอลังการมาก แต่ 

สไลด์ภาพบนจอโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ์คือภาพนิ่งของบรรดาอาสาสมัครขณะปฏิบัติงาน 

และเหนื่อยกันมาตลอด 1 อาทิตย์ ภาพของน้องกิฟท์หน้าเครียดที่โต๊ะรับตั๋ว ภาพของ 

น้องบอลที่กำลังโบกรถอยู่ ถูกฉายขึ้นจออย่างต่อเนื่องราวกับพวกเขาเป็นลูกรัฐมนตรี 

หรืออะไรสักอย่าง ดูสำคัญมาก เพียงแค่นี้ก็เข้าใจเลยว่าทำไมอาสาสมัครแต่ละคนถึงสู้งาน 

กันขนาดนี้ เพราะว่าคนจัดเทศกาลให้เกียรติและเคารพเด็กๆ พวกนี้ขนาดนี้ไงล่ะ ผมไม่ 

แปลกใจเลยถ้าปีหน้าเด็กๆ จะแห่กันมาช่วยงานเทศกาลนี้อีก เพราะพวกเขาย่อมรู้สึกว่า

พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลหนังแห่งนี้ และแน่นอนว่าความรักที่มีต่อหนังของเด็กๆ 

พวกนี้จะฝังลึกอยู่ในใจ ต่อให้ปีหน้าพวกเขาไม่ได้มาทำงานนี้ ก็ไม่แปลกเลยถ้าพวกเขาจะ

แวะเวียนมาดูหนังในเทศกาล เพราะสิ่งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาไปแล้ว

 

จะเห็นว่าการพัฒนาวงการของเกาหลีใต้, เอาแค่เท่าที่เห็นในเทศกาลนี้, ถือว่าละเอียด 

รอบคอบทั้งภายในและภายนอก ภายในนั้นพวกเขาพัฒนาคนดูและซื้อใจคนทำงานได้ 

อย่างรุนแรง ส่วนภายนอกนั้นเล่นใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดาราพรมแดงต้องไปสุด แจกทุน 

ต้องต่อเนื่องอย่าให้ขาด, มันซีเรียสกันจริงๆ ประเทศนี้ ทำอะไรเก็บดีเทลกันตั้งแต่สิ่งเล็กๆ 

ไปถึงสิ่งใหญ่ๆ
มานั่งคิดอีกที ถ้าทั้งหมดนี้คือแผนการโปรโมตประเทศของเกาหลีใต ้
ผมต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ เนียนซึมลึกจริงๆ รู้ตัวอีกที 
ผมเองก็กำลังนั่งพิมพ์ถึงความประทับใจในเทศกาลปูซานอยู่นี่ 
ก็ถือว่าเป็นการช่วยเขาโปรโมตเทศกาลและโปรโมตประเทศเขา 
ไปโดยอัตโนมัติ  ( แล ะโดยความ เต็มใจของผู้ เ ขียน )นี่ แหละคือ 
การฮาร์ดเซลล์แบบที่ไม่ต้องฮาร์ดเซลล์ เท่จริงพี่ ผมยอม
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 ในบทความตอนที่ 1 ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลการเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไปแล้ว 3 ด้าน ได้แก่

 1. การเปิดเสรีสินค้า

 2. การเปิดเสรีด้านบริการ

 3. การเปิดเสรีด้านการลงทุน

 สำหรับในตอนที่ 2 จะนำเสนอข้อมูลในลำดับต่อไป ดังนี้

 4.  การเปิดเสรี
  ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
 ซึ่งเป็นประเด็นที่ 10 ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการ 

เปิดเสรีด้านดังกล่าวอาจทำให้แรงงานฝีมือในประเทศที่มีค่าแรงต่ำจะออกเดินทางไปยัง 

กลุ่มประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าและมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย ซึ่งหลาย 

ฝ่ายต่างวิตกว่า การเปิดเสรีแรงงานฝีมือดังกล่าวจะทำให้แรงงานฝีมือของไทยในบาง 

สาขาย้ายถิ่นฐานไปทำงานในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 

สาขาแพทย์ วิศวกร คอมพิวเตอร์และธนาคาร ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าประเทศไทย 

หลายเท่า อันจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในด้านดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ 

แต่หากพิจารณาถึงแรงงานไทยในภาคบริการแล้วพบว่า เป็นแรงงานที่มีโอกาสในการย้าย 

ถิ่นฐานไปทำงานในต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก หากแต่มีข้อจำกัดด้านภาษาและทักษะ 

การใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคบริการจึง 

ยังมีข้อจำกัดอยู่มากสำหรับประเทศไทย

 ทั้งนี้หากพิจารณาข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน พบว่าประเทศ 

สมาชิก 9 ประเทศได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมกราคม 2552 ณ กรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม (ยกเว้นประเทศไทย) โดยมีการกำหนด ASEAN Mutual Recognition 

Agreement: MRA (ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

*เลขานุการ	3	

ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว

เรียบเรียง วัชรกฤต แย้มโอฐ*

ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

(ASEAN 
Economic

Community:AEC) 
ตอนที่ 2 ภาพ http://www.thephuketnews.com 

 Tourism @ AEC
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 “ASEAN  Mutual  Recognition  Agreement (MRA)  คือ ข้อตกลงยอมรับ 

ร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ  ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่อง 

คุณสมบัติของผู้ทำงานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพ เช่น  แพทย์  วิศวกร 

สถาปนิก  นักบัญชี  เป็นต้น”

 สำหรับคุณสมบัติที่ประเทศสมาชิกเจรจาเพื่อหาจุดตกลงยอมรับร่วมกันก็คือ 

เรื่องการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเงื่อนไขในการได้รับ 

อนุญาตให้ทำงานในประเทศหนึ่งๆ จากวัตถุประสงค์หลักของข้อตกลง MRA นี้คือ การช่วย 

ให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวก 

มากขึ้น สามารถยื่นคำขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ้ำจากประเทศ

ต้นทางและประเทศปลายทาง

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 

ของประเทศที่เข้าไปทำงาน เช่น การสอบ การขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตทำงาน 

เป็นต้น ตัวอย่างเช่น นายโอม เป็นวิศวกรไทย จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ทำงานมาแล้ว 7 ปี และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยแล้ว ตาม MRA 

อาเซียนเกี่ยวกับอาชีพวิศวกร นายโอม สามารถที่จะไปขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ 

อาเซียนได้ เพื่อจะได้ไปสมัครกับสภาวิศวกรของประเทศอาเซียนอื่น (เช่น อาจเป็น 

สิงคโปร์) เพื่อเข้าทำงานเป็นวิศวกรต่างด้าว แต่ นายโอม ก็ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบภายในของประเทศนั้น (เช่น หากสิงคโปร์กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพ 

วิศวกร นายโอม ก็ต้องสอบใบอนุญาตให้ได้ก่อน) ดังนั้น จะเห็นว่าข้อตกลง MRA จะช่วย 

อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถมีโอกาสไป 

ทำงานในประเทศอืน่ๆ ภายในกลุม่อาเซยีนทีไ่ดผ้ลตอบแทนมากกวา่ไดง้า่ยขึน้ เพราะ MRA 

นั้นได้ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพนั้นๆ 

ให้แล้ว กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นประเทศไทย)

 สำหรับสาระสำคัญของ MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน กำหนด 

ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ 

การศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการ 

รับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน โดยมีคณะกรรมการรับรอง

คุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวและคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือหน่วย 

งานที่เท่าเทียมกันทำหน้าที่กำกับว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 

สมรรถนะร่วมสำหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการรับรอง 

คุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทำงานใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 

ของประเทศที่เข้าไปทำงานด้วย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา:	2554) ทั้งนี้เพื่อ

1 อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใน 

 อาเซียน โดยมีการพิจารณาการกำหนดคุณสมบัติหรือสมรรถนะวิชาชีพการ 

 ท่องเที่ยว

2  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาที่มุ่งเน้น 

 ศักยภาพและการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้รับการ 

 ยอมรับในระดับสากล

3  เพื่อจัดหาโอกาสสำหรับความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพในประเทศ 

 สมาชิกอาเซียน

ภาพ http://drawnopinions.blogspot.com 
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โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวจะมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและคณาจารย์ บุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ 

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามสมรรถนะด้านการท่องเที่ยว การจัดทำมาตรฐาน 

ท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนแรงงานไทยที่ต้องการทำงานในภูมิภาค 

อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น ทำงานด้านการบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม ทำงานด้านตัวแทนนำเที่ยว  ทำงานด้านการต้อนรับ รวมถึงนักลงทุนด้าน 

การท่องเที่ยวในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

 ทั้งนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ คาดหวังว่า MRA on Tourism Pro-

fessionals จะเป็นการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาแย่งงานใน 

ประเทศไทยทั้งในด้านการบริการ การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การลงทุน ทั้งบุคลากร 

ด้านการท่องเที่ยวของไทยมีข้อด้อยเรื่องภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจเสียเปรียบคู่แข่งจาก 

ประเทศอื่นได้ โดยที่ ASEAN Common Competency Standard for Tourism 

Professionals (ACCSTP)  ได้มีการกำหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ 

ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวไว้ 2 สาขา ครอบคลุม 6 กลุ่ม รวม 32 ตำแหน่ง 

ได้แก่

1  สาขาโรงแรมและที่พัก (Hotel and Accommodation Service) แบ่งเป็น

 1.1  Front Office ครอบคลุมตำแหน่ง Front Office Manager, 

  Front Office Supervisor, Receptionist, Telephone Operator  

  และ Bell Boy

 1.2  House Keeping ครอบคลุมตำแหน่ง Executive Housekeeper,  

  Laundry Manger, Floor Supervisor, Laundry Attendant, 

  Room Attendant และ Public Area Cleaner

 1.3  Food Production ครอบคลุมตำแหน่ง Executive Chef, Demi Chef,  

  Commis Chef, Chef de Partie, Commis Pastry, Baker

  และ Butcher

 1.4  Food and Beverage ครอบคลุมตำแหน่ง Food and Beverage 

  Director, Food and Beverage Manager, Head Waiter, 

  Bartender และ Waiter

2  สาขาบริการการเดินทาง (Travel Services)

 2.1  Travel Agencies ครอบคลุมตำแหน่ง General Manager, 

  Assistant General Manager, Senior Travel Consultant 

  และ Travel Consultant

 2.2  Tour Operation ครอบคลุมตำแหน่ง Product Manager, 

  Sales & Marketing Manager, Credit Manager, 

  Ticketing Manager และ Tour Manager

 ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานแรงงานฝีมือด้านการท่องเที่ยวและการบริการนั้น 

ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับรองบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว คณะกรรมการบุคลากร 

วชิาชพีทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิและคณะกรรมการกำกบัตดิตามเรือ่งบคุลากรวชิาชพีทอ่งเทีย่ว 

แห่งอาเซียน ซึ่งเป็นกลไกหลักภายใต้ ASEAN MRA โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้
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1.		 คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว	

	 (Tourism	Professional	Certification	Board:TPCB)

 ประกอบด้วย คณะกรรมการของรัฐและ/หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

อำนาจจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรับผิดชอบในการประเมินและ 

การรับรองคุณวุฒิของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวเป็นหลัก

2.		 คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ		

	 (National		Tourism		Professional		Board:		NTPB	) 

 ประกอบด้วย  ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งนักวิชาการ และผู้มี 

ส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง  โดยองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติของแต่ละ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้คัดเลือก  ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องการกำหนดและปรับปรุง 

กลไกที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตาม MRA on Tourism  Professionals  ตลอดจน 

อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และการพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวที่มีอยู่โดยปรับปรุงหลักสูตรและสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้ 

กลมกลืน

3.		 คณะกรรมการกำกับติดตามเรื่องบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน		

	 (ASEAN	Tourism	Monitoring	Committee) 

 ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและกำกับการพิจารณาคุณสมบัติของแรงงานฝีมือในด้าน 

การท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 

ระดับชาติ (NTOs) และคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTPBs) 

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง 

แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ในคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดดังกล่าว ไม่มีผู้แทนจาก 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน หาก 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมอบหมายให้ตัวแทนจากสถาบันบุคลากร การ 

ท่องเที่ยวสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้แทนในฐานะ 

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ (NTOs) เท่านั้น

5  การเปิดเสรีด้านเงินทุน 
 ปัจจุบันยังไม่มีการเผยแพร่หรือรายงานความคืบหน้าในรายละเอียดของการ 

เปิดเสรีที่ชัดเจน แต่ได้มีการตกลงกันในเบื้องต้นว่า จะเร่งพัฒนาตลาดทุนร่วมกันจนนำไป 

สู่การรวมกันของตลาดทุนในอาเซียนและยินยอมให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเสรีใน

ทุกด้าน ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน 

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโน้มที่ไทยจะดำเนินนโยบายการ 

ค้ากับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น สวนทางกับประเทศตลาดหลักที่จะเริ่มลดบทบาทลง 

ขณะที่การเปิดเสรีด้านการบริการจะส่งผลให้การแข่งขันในภาคบริการรุนแรงขึ้น ซึ่งจะ 

ช่วยพัฒนาและเพิ่มบทบาทของภาคบริการให้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน

ประเทศมากขึ้น

 หากพิจารณากลุ่มเจรจาว่าด้วยเรื่องการค้าบริการใน World Trade Or-

ganization: WTO ซึ่งได้จัดทำ Services Sectoral Classification List ขึ้น เพื่อใช้ 

เป็นพื้นฐานในการเจรจาทำข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ โดยแยกเป็นสาขาย่อย 

ของบริการที่มีการค้าระหว่างประเทศนั้นครอบคลุม 12 สาขา ดังนี้ 1. บริการธุรกิจ 

ภาพ family weekend magazine



69TAT Tourism Journal 
1/2556 

2. บริการด้านการสื่อสาร 3. บริการด้านการก่อสร้าง 4. บริการด้านการจัดจำหน่าย 

5. บริการด้านการศึกษา 6. บริการด้านการเงิน 7. บริการด้านสิ่งแวดล้อม 8. บริการด้าน 

สุขภาพและสังคม 9. บริการด้านการเดินทางและท่องเที่ยว 10. บริการด้านนันทนาการ 

11. บริการด้านการขนส่ง และ 12. บริการด้านอื่นๆ (รวมถึงสปา และความงาม)

 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความตกลงด้านการค้าบริการโดยทั่วไปจะกำหนดให้ 

สมาชิกจะต้องลดหรือยกเลิกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการ ใน 2 ลักษณะคือ 

ข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดบริการ (Limitation to Market Access) และข้อจำกัดในการ 

ให้การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ (Limitation to National Treatment) ซึ่งข้อจำกัดทั้ง 2 

ประเภทดังกล่าวที่ใช้เป็นมาตรการกีดกันที่ต้องลดหรือยกเลิกมีลักษณะดังนี้

 1  การจำกัดจำนวนผู้ให้บริการ เช่น การกำหนดโควตา การผูกขาดหรือ 

  เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการทดสอบความจำเป็นทางเศรษฐกิจ (Economic  

  Needs Test) เช่น การออกใบอนุญาตสำหรับการจัดตั้งศูนย์การค้า 

  รายใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากรท้องถิ่นด้วย

 2  ข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่ารวมของธุรกรรมการค้าบริการ หรือสินทรัพย์ 

  ในรูปของโควตาหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจำเป็นทาง 

  เศรษฐกิจ เช่น จำกัดมูลค่าธุรกรรมของสาขาของธนาคารต่างชาติ ต้อง 

  ไม่เกินร้อยละที่จำกัดของทรัพย์สินในประเทศเจ้าภาพทั้งหมดในทุก 

  สาขารวมกัน เป็นต้น

 3 ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนทั้งหมดของการประกอบการ หรือปริมาณ 

  ผลผลิตที่ได้จากบริการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจำเป็น 

  ทางเศรษฐกจิ เชน่ การจำกดัจำนวนภาพยนตรต์า่งชาตทิีเ่ขา้ฉาย เปน็ตน้ 

 4  ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนทั้งหมดของบุคคลธรรมดา ที่ว่าจ้างในสาขา 

  บริการใดโดยเฉพาะในรูปของโควตาหรือเงื่อนไขการทดสอบความ 

  จำเป็นทางเศรษฐกิจ เช่น จำกัดจำนวนร้อยละของแรงงานต่างชาติใน 

  บริษัทต่างๆ เป็นต้น

 5  มาตรการซึ่งจำกัดหรือกำหนดประเภทเฉพาะของการจัดตั้งหน่วย 

  ธุรกิจเช่น กำหนดว่าต้องมีการร่วมทุนกับคนในชาติจึงจะสามารถจัด 

  ตั้งธุรกิจประเภทต่างๆ ได้

 6  ข้อจำกัดในการเข้าร่วมทุนของคนต่างชาติในรูปของการจำกัดส่วนการ 

  ถือหุ้นของต่างชาติ เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจ 

  โทรคมนาคมในประเทศเจ้าภาพต้องไม่เกินร้อยละ 49 เป็นต้น

  ทั้งนี้ยังมีการกำหนดข้อจำกัดในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ 

(Limitation to National Treatment) หมายถึง การให้การปฏิบัติต่อบริการหรือผู้ให้ 

บริการต่างชาติทัดเทียมกับคนในชาติเจ้าภาพ ดังนั้น ข้อจำกัดในการให้การบริการเยี่ยง 

คนในชาติมักเป็นระเบียบที่มีการเลือกปฏิบัติ คือ ให้การปฏิบัติต่อต่างชาติด้อยกว่าคน 

ในชาติของตน เช่น กรณีที่รัฐบาลให้การอุดหนุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจหรือผลผลิตของคนใน 

ชาติ หรือการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต่างชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ 

ของตนแก่คนในชาติเจ้าภาพ เป็นต้น

 นอกจากนี้ ในปี 2550 อาเซียนได้จัดทำแผนงานเชิงบูรณาการด้านเศรษฐกิจ 

ต่างๆ เพื่อให้เห็นการดำเนินงานในภาพรวมที่จะนำไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจที่ชัดเจน 
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แผนงานนี้เรียกว่า “พิมพ์เขียวว่าด้วยการดำเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน” หรือ “ASEAN	 Economic	 Blueprint” AEC Blueprint เป็นตัวกำหนด 

กรอบและกิจกรรมที่จะทำให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจภาย 

ในปี 2558 ซึ่งเปรียบเสมือนกับพิมพ์เขียวที่แสดงองค์ประกอบและโครงสร้างต่างๆ 

ในขั้นตอนสร้างบ้าน แผนงานนี้ยังถือเป็นพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะผูกพัน 

ดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันสาระสำคัญของ AEC Blueprint โดยสังเขป คือ 

การเร่งรัดการดำเนินการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า ภาคบริการ และการลงทุน ที่อาเซียน 

ดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA), ความตกลง 

อาเซียนด้านการค้าบริการ (AFAS) และความตกลงอาเซียนว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน 

(AIA)  โดยการกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาการดำเนินการให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว 

และฐานการผลิตร่วมกัน  โดยการลดภาษีศุลกากร และมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี 

(NTBs) รวมทั้งการเปิดเสรีภาคบริการ และการลงทุนภายในอาเซียนภายในปี 2558 

(2015) รวมทั้งเป้าหมายการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 

อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิกและการบูรณา

การเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังอยู่ระหว่าง 

การปฏิบัติตาม AEC Blueprint ดังกล่าว โดยที่ประธานกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ 

ระหว่างประเทศได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนงาน 

ไปสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการและเลขา 

นุการ แบ่งการดำเนินงานออกเป็นคณะทำงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1  คณะทำงานด้านการค้าสินค้า ประกอบด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กรมศุลกากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้า 

เกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานปลัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมป่าไม้ สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการส่งออก 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2  คณะทำงานด้านการค้าบริการ ประกอบด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการการค้าบริการ สาขาการขนส่ง คณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้า 

บริการด้านการบิน คณะกรรมการการค้าสินค้าและบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (คณะทำงานย่อยด้านการค้าบริการ สาขาบริการสุขภาพ สาขาการท่องเที่ยว 

สาขาการศึกษา สาขาบริการธุรกิจ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงการต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก สภาอุตสาห- 

กรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3 คณะทำงานด้านการลงทุน ประกอบด้วย กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

4 คณะทำงานด้านการพัฒนาตลาดทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนประกอบด้วย 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง 
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การคลัง กรมสรรพากร กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กรมอาเซียน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ บริษัทตลาดอนุพันธ์ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาคมตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักนโยบายเศรษฐกิจ

มหภาคและระหว่างประเทศ

5  คณะทำงานด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการกงสุล กรมอาเซียน กรม 

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 

ย่อม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

6  คณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ขนส่ง ICT พลังงานและพาณิชย์อิเล็กทรอ- 

นิกส์) ประกอบด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่งทางน้ำ 

และพาณิชยนาวี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7 คณะทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ประกอบด้วย กรมเจรจาการค้า 

ระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมส่งเสริมการส่งออก 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา

8  คณะทำงานเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคาร 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่อ 

อุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการ 

พัฒนาระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สำนักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน สำนักงานความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 หากพิจารณาจะพบว่า หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมให้ความเห็นและ 

พิจารณาในคณะทำงานด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพียงคณะเดียวเท่านั้น โดยที่คณะ 

อนุกรรมการดำเนินการตามแผนงานไปสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

มอบหมายให้สำนักปลัด กระทวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้แทนในฐานะกรรมการร่วม

พิจารณาเท่านั้น

อ้างอิง

1		 Mr.	Vatcharis.	(2011).	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC).	

	 สืบค้นเมื่อ	27	มกราคม	2555.	WIGI	LOG,	เว็บไซต์	http://www.thailog.org

2.	 สำนักการค้าบริการและการลงทุน	(2554).	กฎบัตรอาเซียน.	สืบค้นเมื่อ	20	มกราคม	2555.		

	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	เว็บไซต์	www.dtn.moc.go.th/

ภาพ http://multivu.prnewswire.com 
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เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ 
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition 
for ASEAN Tourism Professional : MRA) โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ 
โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
เลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากสถานทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำ 
ประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน
 
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 
อาเซียนมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพด้าน 
การท่องเที่ยว และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนและ 
การศึกษาที่เน้นพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยว และเพื่อเปิด 
โอกาสให้มีความร่วมมือ และการพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพท่องเที่ยวระหว่าง 
รัฐสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้สิทธิในการประกอบอาชีพในประเทศผู้รับจะอยู่ภายใต้ 
เงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับของประเทศผู้รับ

AEC Latest Update

ภาพ กระทรวงการท
่องเที่ยวและกีฬ

า



รายชื่อรายงานวิจัยของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย่ ่
ปี 2554

ปี  2553

ปี 2552

1. การสำรวจการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ 
(สำหรับตลาดยุโรป)
2. การสำรวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า
3. การศึกษาสถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและผจญภัย (ECO & 
Adventure Tourism)

1. การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออก (เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ กาญจนบุรี 
ชลบุรี ลพบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี)
2. การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลัก และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
ระยะที่ 2 (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เดนมาร์ก อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน 
สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และอิสราเอล)
3. การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำ
4. การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon & 
Wedding

1. การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. การสำรวจทัศนคตินักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ (4 ตลาดในเอเชีย: 
จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไต้หวัน)
3. การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 6 ตลาด 
และกลุ่มตลาดหลัก 10 ตลาด (รัสเซีย สเปน ฟินแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย 
และเวียดนาม / จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย สหราชอาณาจักร  ฝรั่งเศส เยอรมัน 
และสหรัฐอเมริกา)
4. การสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทำกิจกรรม Shopping & 
Entertainment
5. การสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มกอล์ฟ (Golf)
6. การสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มสุขภาพความงาม 
(Spa and Wellness)

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ library@tat.or.th 
หรือ http://tourismlibrary.tat.or.th
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