
บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

  
 การศึกษาวิจยัครั� งนี�ผูว้จิยัทาํการศึกษาเรื�อง กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยว
ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัได้นาํทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง มาใช้เป็น
กรอบในการศึกษา ดงันี'  
 1. ทฤษฎีและแนวคิดเรื�องการสื�อสารการตลาด 
  1.1 บทบาทและหนา้ที�ของการสื�อสารการตลาด 
  1.2 วตัถุประสงคข์องการทาํการสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยว 
  1.3 แนวคิดเครื�องมือการสื�อสารการตลาด 
 2. แนวคิดเรื�องการท่องเที�ยว 
  2.1 ความหมายของการท่องเที�ยว 
  2.2 อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว 
  2.3 องคป์ระกอบของการท่องเที�ยว 
  2.4 การตลาดท่องเที�ยว 
  2.5 นกัท่องเที�ยว 
 3. แนวคิดเรื�องการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
   3.1 ความหมายของการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
   3.2 หลกัการของการท่องเที�ยวโดยชุมชน  
   3.3 หลกัการทาํงานการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
   3.4 กระบวนการทาํงานเพื�อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการท่องเที�ยว 
   3.5 การประเมินความเป็นไปไดข้องการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
   3.6 การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยว 
 4. แนวคิดชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 
 5. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  

 
ทฤษฎแีละแนวคิดเรื�องการสื�อสารการตลาด  
 ดารา ทีปะปาล และธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553 : 4) กล่าววา่การสื�อสารการตลาด หมายถึง 
กระบวนการจดัการที�องค์กรจดัทาํขึ'นเพื�อสื�อข่าวสารถ่ายทอดไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อโน้มน้าวจูงใจเพื�อให้เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที�ดีต่อองค์กรและแสดง             
พฤติกรรมตอบสนองต่อผลิตภณัฑ ์หรือบริการที�บริษทันาํเสนอตามที�มุ่งหวงัไว ้
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 นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555 : 2) กล่าวว่า การสื�อสารการตลาด หมายถึง การดาํเนินกิจกรรม             
การตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื�อสื�อสารขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ์และองค์กรไปยงักลุ่มเป้าหมาย               
ที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหก้ลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เกิดการตอบสนองตามเป้าหมายที�ตั'งไว ้
 การสื�อสารการตลาด คือ ความพยายามของบริษทัหรือหน่วยงานที�ตอ้งการจะแจง้ข่าวสาร
ขอ้มูล เพื�อให้ทราบ ชกัชวน และเตือนความจาํให้ผูบ้ริโภคเมื�อเห็น ไม่วา่จะเห็นแค่เป็นส่วนใดส่วนหนึ�ง
ของสินคา้หรือแบรนด์นั�น ก็จะคิดถึงตามหลกัการสื�อสารการตลาดทาํหน้าที�เปรียบเสมือนเสียง 
(Voice) ของสินค้าหรือแบรนด์ ซึ� งจะเป็นตัวนําข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่ผู ้บริโภค พร้อมทั� ง                    
ยงัเป็นตวัสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค (Kotler. 2009 : 510) 
 สรุปไดว้า่ การสื�อสารทางการตลาดคือ กิจกรรมในการติดต่อสื�อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื�อ
สร้างความเข้าใจโดยมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวตัถุประสงค์ของแผนการตลาด                
ของธุรกิจ ในการสื�อสารการตลาดนั'น อาจจะสื�อสารผา่นภาพ ถอ้ยคาํ สัญลกัษณ์ ทั'งนี'นกัการตลาด
จะตอ้งสื�อสารไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยอาจใชว้ิธีการโนม้นา้วจิตใจ กระตุน้
ความตอ้งการ เพื�อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ และนาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงทศันคติ    
ซึ� งจะมีผลในการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในที�สุด 
 บทบาทและหน้าที�ของการสื�อสารการตลาด 
 จุดมุ่งหมายของการสื�อสารการตลาด คือความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพื�อ
สร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค แสดงถึงวตัถุประสงคที์�สําคญัของการสื�อสารทางการตลาด 
ดงันี'  (Belch and Belch. 2007 : 516) 
 1. การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร (To Inform) เป็นสิ�งสําคญัของการสื�อสารทางการตลาด เพราะ
การสื�อสารทางการตลาดจะช่วยแจง้ขอ้มูลใหก้บักลุ่มนกัท่องเที�ยว หรือ แนะนาํสินคา้และบริการตวัใหม่ 
สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที�ยว เช่น แคมเปญการสื�อสารชุด 7 Wonders of Amazing Thailand 
ของ ททท. ปี พ.ศ. 2550 เป็นการแจง้ขอ้มูลให้นักท่องเที�ยวต่างประเทศได้ทราบว่าประเทศไทย                
ยงัมีสิ�งมหศัจรรย ์หรือการแนะนาํแหล่งท่องเที�ยว หรือเทศกาลประเพณี ที�ตอ้งการใหน้กัท่องเที�ยวรู้จกั 
เป็นตน้ 
 2. การชักจูงใจ (To Persuade) การสื� อสารทางการตลาดบางครั' งมุ่งเน้นการเชิญชวน               
ชักจูง เร่งเร้า ให้นักท่องเที�ยวเกิดความต้องการและตดัสินใจ เช่น แคมเปญเที�ยวไหนไม่สุขใจ               
เท่าบา้นเรา เป็นการเชิญชวนคนไทยใหเ้ที�ยวภายในประเทศ เป็นตน้ 
 3. การเตือนความทรงจาํ (To Remind) เมื�อนักท่องเที�ยวรู้จัก และมีทัศนคติเชิงบวก               
กับสินค้าและบริการแล้ว วตัถุประสงค์ด้านการสร้างการเตือนความทรงจํา จะถูกนํามาใช ้                       
ในการแข่งขนักบัคู่แข่ง การสื�อสารทางการตลาดสามารถทาํให้นกัท่องเที�ยวระลึกถึงผลประโยชน์    
ที�ได้ และสร้างความมั�นใจในการเลือกได้อย่างถูกต้อง ทาํให้ต้องมีการสื�อสารการตลาดออกมา             
เพื�อเตือนความทรงจาํนกัท่องเที�ยวตลอดเวลา 
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 สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการสื�อสารการตลาดคือการเขา้ถึงผูบ้ริโภคเพื�อสร้างพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) การแจ้งข้อมูลข่าวสารจะช่วยแจ้งข้อมูลให้กับ                 
กลุ่มนักท่องเที�ยว หรือแนะนําสินค้าและบริการตัวใหม่ 2) สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที�ยว                   
การชักจูง มุ่งเน้นการเชิญชวน ชักจูง เร่งเร้า ให้นักท่องเที�ยวเกิดความต้องการและตัดสินใจ                   
3) การเตือนความทรงจาํ จะถูกนาํมาใชใ้นการแข่งขนักบัคู่แข่งและสร้างความมั�นใจในการเลือกได้
อยา่งถูกตอ้ง  
 วตัถุประสงค์ของการทาํการสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยว 
 อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวมีความแตกต่างกบัอุตสาหกรรมอื�น เนื�องด้วยการท่องเที�ยว
เป็นสินคา้และบริการที�มีคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั เป็นสินคา้ที�จบัตอ้งไม่ไดแ้ต่รู้สึกและรับรู้ได ้
ถือเป็นนามธรรม ทาํให้การท่องเที�ยวเกี�ยวขอ้งกบัการขายประสบการณ์และความรู้สึกที�นักท่องเที�ยว         
ไดส้ัมผสัมากกวา่ตวัสินคา้ที�มีรูปร่าง ทาํให้แนวคิดทางการตลาด และการสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยว
มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื�น ทั' งนี' การสื�อสารการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว                
มีวตัถุประสงคส์าํคญั 3 ขอ้ ดงันี'  (นิศา ชชักุล. 2551 : 3) 
 1. สร้างความตอ้งการสินคา้และบริการ (Build Category Wants) 
  เป็นการสร้างความตอ้งการให้นกัท่องเที�ยว เนื�องจากก่อนที�นกัท่องเที�ยวเลือกเดินทางนั'น
ตอ้งมาจากการมีความตอ้งการสินคา้ที�เป็นจุดหมายปลายทางก่อน เช่น ชาวยุโรปตอ้งการหนีหนาว      
ก็จะวางแผนการหยุดงานในช่วงฤดูหนาว และตดัสินใจวา่จะไปยงัถิ�นที�อุ่นกวา่ ที�ใด เมื�อไหร่ อย่างไร 
หน้าที�ของการสื�อสารการตลาดตอ้งกระตุน้นําเสนอสินคา้ เช่น การอาบแดด เล่นนํ' าทะเล ดาํนํ' า              
ใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความตอ้งการพกัผอ่นมากขึ'น 
 2. สร้างความตระหนกัรู้ในตราสินคา้นั'น (Create Brand Awareness) 
  เป็นการสร้างความตอ้งการ หมายถึง การนาํเสนอสินคา้และบริการดา้นการท่องเที�ยว
ของประเทศไทย ให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ในการเดินทาง หน้าที�ของการสื�อสารการตลาดในการสร้างความตระหนกัรู้ คือ การบริหารจดัการ
ส่วนประสมทางการสื� อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) หมายถึง การนํา
เครื�องมือดา้นการสื�อสารการตลาดมาใชใ้นการสร้างการจดจาํแก่ผูบ้ริโภค 
 3. เนน้ความตั'งใจซื'อ (Purchasing Intention)  
  เป็นการสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที�ยว ถ้าการสื�อสารการตลาดสามารถบอกถึง
ความแตกต่างของคุณลักษณะพิเศษและประโยชน์ที�นักท่องเที�ยวจะได้รับจนสร้างความจดจาํ                 
ในสินคา้และบริการไดน้ั'น นกัท่องเที�ยวจะมีทศันคติที�ดี มีความเชื�อในสินคา้และบริการ และตั'งใจ
ที�จะเดินทางมาในที�สุด 
 สรุปไดว้า่วตัถุประสงคข์องการทาํการสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยว ทาํใหก้ารท่องเที�ยว
เกี�ยวข้องกับการขายประสบการณ์และความรู้สึกที�นักท่องเที�ยวได้สัมผสั มากกว่าตัวสินค้า                



 
 

 

10

มีวตัถุประสงค์สําคัญ 3 ข้อ คือ สร้างความต้องการสินค้าและบริการ สร้างความตระหนักรู้                 
ในตราสินคา้นั'น และเนน้ความตั'งใจซื'อ 
 แนวคิดเครื�องมือการสื�อสารการตลาด 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการส่งเสริมดา้นการตลาด ที�เป็นองค์ประกอบในการส่งเสริมการตลาด 
คือ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) และการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
(Kotler. 2003 : 77) ทําให้ ปัจจุบัน  นักการตลาดส่วนใหญ่ จะเรียกการส่งเส ริมการตลาดว่า                        
การสื�อสารการตลาด สําหรับการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ก็ได้มีการจดัตั'งหน่วยงานเพื�อดูแล           
ด้านการสื� อสารการตลาด และส่งเสริมการสื� อสารการตลาดด้านการท่องเที�ยวประเทศไทย             
โดยเครื�องมือที�ใชใ้นการสื�อสารการตลาด 5 เครื�องมือ มีดงันี'  
 1. การโฆษณา (Advertising) 
  การโฆษณา หมายถึง การนาํเสนอและการส่งเสริมความคิด สินคา้ หรือบริการไม่ใช่
ตวับุคคลที�ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนกนั โดยสามารถระบุตวัผูจ่้ายได ้(American Marketing Association; 
AMA. n.d. : 48; อา้งถึงใน Kotler. 2003 : 7) 
  การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ข่าวสารที� ส่งผ่านสื� อมวลชนบางอย่างโดยมี                      
ผูอุ้ปถมัภที์�ระบุเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการโฆษณานั'น การโฆษณาเป็นการติดต่อสื�อสารที�มีลกัษณะ
เป็นการเชิญชวน มีลักษณะไม่เป็นกลาง และค่อนข้างมีอคติ ลักษณะการโฆษณาจะเป็นไป                    
ในทาํนองที�ว่า ผมจะขายผลิตภณัฑ์หรือความคิดแก่คุณ (Russel and Lane. 1996 : 70; อ้างถึงใน 
ดารา ทีปะปาล และธนวฒัน์ ทีปะปาล. 2557 : 10)  
  การโฆ ษณ าเป็นช่องท างการสื� อสารการตลาดที� ไม่ ใช้บุ คคล (Non - personal 
Communication Channel) ซึ� งสามารถแจง้ข่าวสาร (To Inform) เตือนความจาํ (To Remind) และชักชวน 
(To Persuade) (ชื�นจิตต ์แจง้เจนกิจ. 2546 : 120; อา้งถึงใน ธนินนุช เงารังษี. 2558 : 7) 
  สรุปได้ว่า การโฆษณาเป็นการส่งข่าวสารจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ซึ� งคุณลกัษณะ               
ที�สาํคญัของการโฆษณา มีดงันี'  
  1.1 เป็นการนาํเสนอสินคา้ออกสู่สาธารณะ (Public Presentation) โฆษณาเป็นการติดต่อ
สื�อสารกบัสังคม เพื�อให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์และบริการรวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะทั�วไป
เกี�ยวกบัสินคา้นั'น ดงันั'นสิ�งที�สื�อออกไปจะตอ้งถูกตอ้ง ไม่ผดิกฎหมาย 
  1.2 เป็นลกัษณะการสื�อสารเปิดเผย (Pervasiveness) โฆษณาเป็นการสื�อสารที�ให้ผูข้าย 
เสนอขอ้มูลดา้นบวกเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์และบริการรวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะทั�วไป เป็นการกล่าวย ํ'า 
ถึงขอ้ความที�ตอ้งการสื�อไดบ้่อย เพื�อให้ผูซื้'อยอมรับและยงัเปิดโอกาสให้ผูซื้'อรับสารขอ้ความนั'น
แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัขอ้ความของคู่แข่งรายอื�น ๆ ได ้
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  1.3 สามารถแสดงออกได้อย่างหลากหลาย (Amplified Expressiveness) โฆษณา
สามารถสร้างเรื�องราวต่าง ๆ เพื�อดึงดูดผูบ้ริโภคให้เปิดรับโดยอาศยัศิลปะแห่งการใชสิ้�งพิมพ ์เสียง 
และสี 
  1.4 มีลักษณะเป็นกลาง (Impersonality) โฆษณาไม่เกี�ยวกับคนใดคนหนึ� งเฉพาะ 
เพราะไม่ได้บงัคบัให้ใครเชื�อ แต่เป็นการเสนอขายที�ต้องการให้ขอ้มูลกับคนจาํนวนมาก ไม่ใช่               
การเสนอขายกบัคนใดคนหนึ�งเป็นการเฉพาะ ผูช้มหรือผูฟั้งไม่จาํเป็นตอ้งรู้สึกวา่ตอ้งให้ความสนใจ
หรือตอบโตต่้อโฆษณา เพราะเป็นเพียงการพูดต่อหน้าผูช้ม หรือสื�อสารทางเดียวไม่ได้มีการพูด
ตอบโตก้บัผูช้ม 
  การโฆษณาสามารถนํามาใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ระยะยาวให้กบัสินคา้ได้ หรือ
กระตุน้ให้เกิดการซื'อระยะสั' น และสามารถเข้าถึงผูซื้' อที�มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที�แตกต่างกัน               
ตามปกติแล้วการโฆษณาทางโทรทศัน์มกัจะใช้งบประมาณที�ค่อนขา้งสูง ในขณะที�การโฆษณา             
ทางด้านอื�น ๆ เช่นสิ� งพิมพ์จะใช้ต้นทุนไม่สูงนัก แต่การโฆษณาอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างสูง                 
ต่อการขายเนื�องจากผูบ้ริโภคมกัจะเชื�อวา่สินคา้ที�มีการทุ่มโฆษณาอยา่งมากจะตอ้งให้สิ�งที�ดี (Good 
Value)  
  ดังนั' นการโฆษณาจึงมีรูปแบบที�หลากหลาย ทั' งการโฆษณาผ่านสื� อมวลชน เช่น                
สื�อวิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื�อนอกบา้น (Out of Home Media) สื�อทางตรง (Direct Mail) 
การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นสื�อ หรือ Merchandising เป็นตน้ นอกจากนี' โฆษณายงัมีจุดหมายที�แตกต่างกนั 
องคก์รบางแห่งใชก้ารโฆษณาสถาบนั (Institutional Advertising) เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีแก่กิจการ
ในระยะยาว หรือโฆษณาแบรนด์ (Brand Advertising) เพื�อสร้างการรับรู้ หรือสร้างภาพลกัษณ์ให้
เกิดขึ'นกบัตราสินคา้ บางแห่งอาจทาํโฆษณาเพื�อส่งเสริมการขายหรือ Sales Promotion Advertising 
เพื�อกระตุน้ยอดขาย เป็นตน้ 
 2. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) 
  การประชาสัมพนัธ์ คือ ภารกิจดา้นการจดัการเกี�ยวกบัการประเมินทศันคติของสาธารณชน 
การกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของพนักงานหรือบริษัทกับสาธารณชน และพัฒนา              
แผนปฏิบติัที�จะทาํใหไ้ดรั้บความเขา้ใจและการยอมรับจากสาธารณชน (Belch and Belch. 2007 : 8) 
  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การติดต่อสื� อสารและการสร้าง              
ความสัมพนัธ์ของบริษทักบักลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั ชุมชนเหล่านี'  ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูข้าย
ปัจจยัการผลิต ผูถื้อหุ้น พนักงานของบริษทั รัฐบาล สาธารณชนทั�วไป และสังคมซึ� งองค์การนั'น
ดาํเนินอยู่ โปรแกรมการประชาสัมพนัธ์อาจจะมีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้              
แต่วตัถุประสงค์สําคัญก็คือ เพื�อเสริมสร้างสัมพนัธภาพ และความเข้าใจอนัดีต่อกัน เพื�อสร้าง           
ภาพลกัษณ์ที�ดีใหก้บับริษทั (Corporate Image) รวมทั'งผลิตภณัฑแ์ละบริการที�เสนออีกดว้ย 
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  สรุปได้ว่าการประชาสัมพนัธ์มีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ดา้นบวก
ของบริษัทต่อสาธารณชน ส่วนในทางการตลาดหน้าที�ของการประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้าง               
ความสัมพันธ์ที� ดีให้เกิดขึ' นระหว่างธุรกิจกับผู ้บริโภคเป้าหมาย พร้อมทั' งเป็นเครื� องมือที�ใช ้                   
ในการสร้างภาพลกัษณ์ตลอดจนแกไ้ขภาพลกัษณ์ที�เกิดขึ'นกบัผลิตภณัฑ์หรือสถาบนั โดยสามารถ
แบ่งประเภทของการประชาสัมพนัธ์ได ้2 ประเภท ดงันี'  
  1. การประชาสัมพนัธ์องคก์ร (Corporate Public Relations : CPR) มีหนา้ที�ทางบริหาร
เพื�อสนบัสนุนวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  2. การประชาสัมพนัธ์การตลาด (Marketing Public Relations : MPR) มีหน้าที�ในการ
บริหารการตลาด หรือสนบัสนุนวตัถุประสงคท์างการตลาด คุณลกัษณะที�สําคญัของการประชาสัมพนัธ์
มีดงันี'  
   2.1 มีความน่าเชื�อถือสูง (High Credibility) หมายถึง เรื�องราวและคุณสมบติัใหม่ ๆ 
มกัจะมีความน่าเชื�อถือและมีความเป็นไปไดจ้ริงมากวา่การโฆษณา 
   2.2 สามารถเข้าถึงผูซื้' อที� มีความระมัดระวงัตนสูง (Ability to Catch Buyers off 
Guard) หมายถึง การประชาสัมพนัธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายที�ต้องการหลีกเลี�ยง                 
การโฆษณา 
   2.3 มีการสร้างให้เป็นเรื�องราวอนัน่าสนใจ (Dramatization) หมายถึง การประชาสัมพนัธ์
มีความสามารถในอนัที�จะทาํใหเ้กิดเรื�องราวอนัน่าสนใจขึ'นแก่บริษทัหรือสินคา้ได ้
  สําหรับการสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยว โดยการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยนั' น                
มีการใชก้ารประชาสัมพนัธ์ เป็นหลกัในการนาํเสนอข่าวสารถึงนกัท่องเที�ยว 
 3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
  การตลาดทางตรง คือ การใช้ช่องทางโดยตรงถึงผู ้บ ริโภคเพื�อนําเสนอสินค้า                
และบริการโดยไม่ไดใ้ชค้นกลาง (Kotler. 2003 : 9; อา้งถึงใน ธนินนุช เงารังษี. 2558 : 11) 
  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึงระบบการตลาดซึ� งองคก์ารใชเ้ครื�องมือ
สื�อสารต่าง ๆ ติดต่อกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อให้เกิดการตอบสนอง
อย่างใดอย่างหนึ� ง และเกิดรายการซื'อขายขึ' น ตามแนวความคิดดั'งเดิม การตลาดเจาะตรงไม่ได ้            
รวมอยู่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ� ง ในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสม                
การสื�อสารการตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัมีปัจจยัสําคญั 2 ประการ ทาํให้โฉมหน้าของ    
การสื�อสารการตลาดเปลี�ยนแปลงไป กล่าวคือ ประการแรก เนื�องจากตลาดมีการแบ่งแยกตวัออกเป็น
ตลาดส่วนยอ่ยมากขึ'น นกัการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนวิธีดาํเนินงานการตลาด จากการตลาด
มวลชน (Mass Marketing) มาสู่การมุ่งเน้นตลาดจุลภาค (Micro Marketing) ด้วยการจดัโปรแกรม
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การตลาดจาํกัดขอบเขตแคบลง เพื�อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใกล้ชิดมากขึ' น ประการที� 2                  
เนื�องจากความกา้วหนา้ทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้จริญรุดหนา้ไปไกลมาก
ทําให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื� อสารกับตลาดได้อย่างรวดเร็วมากกว่าแต่ก่อน เทคโนโลยีใหม่               
จึงช่วยให้เกิดช่องทางการสื�อสารการตลาดใหม่ เพื�อนาํข่าวสารเขา้ถึงตลาดส่วนย่อยได้มากมาย
หลายวธีิเพิ�มขึ'น 
  การตลาดทางตรงเป็นความพยายามของนักการตลาด เพื�อที�จะสร้างความสัมพนัธ์             
เขา้ถึงลูกคา้แบบตวัต่อตวั หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัลูกคา้แต่ละราย โดยใช้เครื�องมือสื�อสารต่าง ๆ 
ติดต่อกบัลูกคา้ที�คาดหวงัโดยตรง เพื�อใหลู้กคา้ตอบสนองไดใ้นทนัที หรือให้สามารถโตต้อบกนัได ้
(Interactive) อนัเป็นการติดต่อสื�อสารสองทางซึ� งเป็นการติดต่อสื�อสารที�นิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั 
  สาํหรับรูปแบบของการสื�อสารการตลาดทางตรงที�เป็นหลกัและนิยมใชก้นัมากมี 4 รูปแบบ 
ดังนี'  คือ (Kotler and Armstrong. 1997 : 92 - 94) การตลาดโดยใช้จดหมายตรงและแคตตาล็อก 
(Direct - mail and Catalog Marketing) การตลาดโดยใช้โทรศัพท์ (Telemarketing) การตลาดโดยใช้
โทรทัศน์ (Television Marketing) การขายโดยผ่านเครื� องคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ (Online 
Computer Shopping) 
  สรุปไดว้า่การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อสื�อสารโดยตรงไปยงัลูกคา้ เพื�อก่อให้เกิด
การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว โดยมีคุณลกัษณะที�สาํคญัดงันี'  
  1. เป็นการสื�อสารที�ไม่มีความเป็นสาธารณะ (Nonpublic) เนื�องจากสารหรือขอ้ความ
จะถูกส่งไปยงับุคคลที�กาํหนดเท่านั'น 
  2. เป็นการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Customized) หรือเฉพาะบุคคล (Personalize) 
เนื�องจากสารหรือขอ้ความจะถูกจดัเตรียมเพื�อใหป้รากฏแก่บุคคลที�จาํเพาะเจาะจงเอาไว ้
  3. ทันต่อเหตุการณ์ (Up to Date) หมายถึงสารหรือข้อความ สามารถถูกจดัเตรียม               
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทนัสมยัเสมอ ทั'งนี' ขึ'นอยูก่บัการตอบโตข้องแต่ละบุคคล 
  จุดสําคญัของการตลาดทางตรงคือ มีการวดัการตอบสนองจากผูรั้บสารได ้โดยดูจาก
จาํนวนการตอบกลบัหรือตอบรับ และทาํใหบ้ริษทัมีฐานขอ้มูลลูกคา้ เพื�อเป็นประโยชน์ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระยะยาว 
 4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) 
  การขายโดยบุคคลคือรูปแบบของการติดต่อสื� อสารโดยใช้บุคคลในกรณีที�ผูข้าย
พยายามที�จะช่วยเหลือหรือจูงใจลูกคา้เป้าหมาย ให้ซื'อสินคา้หรือบริการของบริษทั หรือให้แสดง
ความคิดเห็นออกมา (Belch and Belch. 2007 : 8) 
  การขายโดยบุคคล หมายถึง รูปแบบการติดต่อสื�อสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร
โดยตรงอาจจะเรียกว่าเป็นการติดต่อสื� อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)                 
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ผูส่้งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผูรั้บข่าวสารไดท้นัทีจากการขายโดยใช้พนกังาน 
(Personal Selling) (เสรี วงษม์ณฑา. 2547 : 53) 
  สามารถสรุปไดว้า่ พนกังานขายเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการติดต่อสื�อสาร แสวงหาลูกคา้ 
เสนอขาย เพื�อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั'งใจ และตดัสินใจซื'อ รวมถึงการให้คาํแนะนําลูกค้า              
โดยสรุปลกัษณะเฉพาะที�สาํคญั ดงันี'  
  4.1 มีการเผชิญหน้าระหว่างบุคคล เนื�องจากการขายโดยบุคคลจะเกี�ยวข้องกับ                  
ความสัมพนัธ์ที�เกิดขึ'นทนัที และมีการตอบโตก้นัระหวา่งบุคคลสองฝ่ายหรือมากกวา่นั'น โดยแต่ละฝ่าย
สามารถสังเกตการณ์ถึงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหนึ�งไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
  4.2 มีการสร้างความสัมพนัธ์ เนื�องจากการขายโดยบุคคลก่อให้เกิดความสัมพนัธ์               
ในทุกรูปแบบ ซึ� งอาจจะมีตั' งแต่ความสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจหยั�งรากลึกลงไปถึง                 
ความสัมพนัธ์อนัลึกซึ' งฉนัทมิ์ตรก็ได ้ตวัแทนพนกังานขายมกัจะตอ้งจดจาํรายละเอียดและความสนใจ
ของลูกคา้ใหไ้ดอ้ยา่งขึ'นใจ 
  4.3 มีการตอบโต ้เนื�องจากการขายโดยบุคคลทาํให้ผูซื้'อเกิดความรู้สึกในการตอ้งรับฟัง
ในสิ�งซึ� งพนกังานขายพดูใหฟั้ง 
  ดงันั'นการใชพ้นกังานขายถือเป็นสื�อที�สําคญัและมีประสิทธิภาพสูงที�สุดในขั'นตอนสุดทา้ย
ของกระบวนการซื'อ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการสร้างความชื�นชอบให้กับผูซื้' อ การตดัสินใจซื' อ             
และนาํไปสู่การซื'อ 
 5. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
  การส่งเสริมการขาย คือกิจกรรมนอกเหนือจากการขายโดยบุคคล (Personal Selling) 
การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ซึ� งเป็นการกระตุ้นการซื' อ
ของผูบ้ริโภค (Consumer Purchasing) และกระตุน้ประสิทธิผลของผูจ้าํหน่าย (Dealer Effectiveness) เช่น 
การแสดงสินคา้ การแสดงการปฏิบติังานของสินคา้ และความพยายามในการขาย ที�มิไดเ้กิดขึ'นปกติ
ประจาํวนั (สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา. ม.ป.ป. : 48; อา้งถึงใน Kotler. 2003 : 9) 
  การส่งเสริมการขาย คือ การใช้สิ� งจูงใจพิเศษเพื�อกระตุน้ให้เกิดการซื'อขาย หรือเป็น
กระบวนการติดต่อสื�อสารทางการตลาดที�ใช้เพื�อสร้างความจูงใจไปยงัตราสินคา้ บริการ ความคิด 
หรือบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม (Sememik. 2002 : 201) 
  สรุปไดว้า่ การส่งเสริมการขายนั'น เป็นกิจกรรมระยะสั'น กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ 
ด้วยการให้ขอ้เสนอต่อผูซื้' อหรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง และเร่งรัดให้ตดัสินใจซื'อ ซึ� งถ้าใช้นานจนเกินไป          
อาจส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ ทาํให้ผูซื้'อขาดความเชื�อถือ และเกิดความรู้สึกวา่ผูข้ายกาํลงัหลอกลวง
โดยมุ่งผลเฉพาะการขายเท่านั'น 
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  ดงันั'นจึงสามารถแบ่งลกัษณะเฉพาะสาํคญัของการส่งเสริมการขายได ้3 ประการ คือ 
  1. เป็นการสื�อสาร (Communication) เป็นการดึงความสนใจและโดยมากมกัจะมีการให้
ขอ้มูลซึ� งจูงใจผูบ้ริโภคไปสู่ตวัสินคา้ 
  2. เป็นสิ�งกระตุน้ (Incentive) มีการให้กรรมสิทธิ}  สิ�งจูงใจ หรือให้การสนบัสนุนอนัเป็น
การอาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
  3. เป็นการเชิญชวน (Invitation) มีการเพิ�มการเชิญชวนที� มีลักษณะพิ เศษเข้ามา                  
ในการซื'อขาย 

  ดังนั' นบริษทัจะใช้การส่งเสริมการขายเพื�อที�จะดึงดูดผูซื้' อที�มีอาํนาจในการซื' อสูง                
และมีความรวดเร็วในการซื'อ ซึ� งการใช้การส่งเสริมการขายนี' สามารถนาํมาใช้เพื�อให้เกิดผลลพัธ์          
ในระยะสั'นได ้เช่น สร้างเรื�องราวให้สินคา้ดูน่าตื�นเตน้ และกระตุน้สินคา้ที�มียอดขายนอ้ยให้เพิ�มขึ'นได ้
และอีกหนึ�งเครื�องมือที�สาํคญัในปัจจุบนัคือ การตลาดอินเทอร์เน็ต 
 การตลาดอินเตอร์เน็ต เป็นสื� อแบบตอบโต้ที�ส่งผลต่อการตลาดอย่างมากและเข้ามา                    

มีบทบาทสาํคญัต่อการส่งเสริมการตลาดในทางกลบักนั ยงักลายเป็นสื�อสาํหรับการโฆษณาที�บริษทั

จาํนวนมากโฆษณาสินคา้และบริการของตนผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ โดยเสียค่าใชจ่้าย เช่น Google Bing 

Yahoo เป็นตน้ ปัจจุบนันกัการตลาดเริ�มนาํอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื�องมือสื�อสารกบัผูบ้ริโภคเพิ�มมากขึ�น 

เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที�ชัดเจนสามารถให้ข้อมูลยอ้นกลับไปยงัผูบ้ริโภคได้ง่าย               

และตรงมากขึ�น (กมล ชยัวฒัน์. 2558 : 7 - 11)  

 อินเทอร์เน็ตและการสื� อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา              

ทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นสื�อสําหรับการโฆษณาชนิดหนึ� งเช่นกนั บริษทัและองคก์รต่าง ๆ 

ตอ้งการโฆษณาสินคา้หรือบริการจะตอ้งเลือกพิจารณาสื�อชนิดนี� ไม่ต่างกบัการพิจารณาสื�อโทรทศัน์ 

การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทาํได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แบนเนอร์ การเป็นผูส้นับสนุน 

Pop - ups/Pop - unders โฆษณาระหว่างรอข้อมูล เทคโนโลยี Push, Link, Paid Searches การกําหนด 

เป้าหมายตามพฤติกรรม โฆษณาแบบบริบท และ Rich Media แบนเนอร์ เป็นพื�นฐานของการโฆษณา 

การใชแ้บนเนอร์โฆษณาเพื�อสร้างการตระหนกัรู้หรือจดจาํ การดึงผูช้มเขา้สู่การแข่งขนั การชิงโชค 

หรือวตัถุประสงคข์องการตลาดแบบตรงอื�น ๆ  ยกตวัอยา่ง เช่น Side Panels, Skyscrapers เป็นตน้  

 การเป็นผูส้นับสนุน การเป็นผูส้นบัสนุนมีสองลกัษณะ คือ Regular Sponsorships จะเกิดขึ�น

เมื�อบริษัทยินดีจ่ายเงินเพื�อสนับสนุนส่วนนั� น ๆ ของเว็บไซต์ ผูส้นับสนุนอีกลักษณะหนึ� ง คือ         

การสนบัสนุนที�เรียกวา่ Content Sponsorships ซึ� งผูใ้ห้การสนบัสนุนมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการ

เนื�อหาดว้ย 
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 Pop - ups/Pop - unders เมื�อเขา้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะปรากฏหน้าต่างใหม่ ๆ ขึ�นบนหน้าจอ

เพื�อดึงดูดความสนใจ จะปรากฏเมื�อเข้าสู่เว็บไซต์ โฆษณาจะมีลักษณะเป็น Pop - up มักจะมี              

ขนาดใหญ่กวา่แบนเนอร์โฆษณา Pop - unders คือโฆษณาที�ปรากฏขึ�นใตเ้วบ็เพจโดยจะมองเห็นได ้

เมื�อผูใ้ชอ้อกจากเวบ็ไซตแ์ลว้เท่านั�น  

 โฆษณาระหวา่งรอขอ้มูล โฆษณาที�ปรากฏขึ�นบนหนา้จอขณะที�รอการดาวน์โหลดขอ้มูล

จากเวบ็ไซต ์ 

 เทคโนโลยี Push เป็นตวัช่วยให้บริษทั สามารถส่งขอ้ความไปยงั ผูบ้ริโภคได ้โดยไม่ตอ้ง

รอให้ผูบ้ริโภคเป็นฝ่ายเรียกขอ้มูล Links เป็นรูปแบบหนึ�งของการโฆษณา สามารถใชว้ตัถุประสงค์

เดียวกนักบัการโฆษณารูปแบบอื�น ๆ เช่น ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตห์นึ� งอาจมีการเชื�อมโยงไปยงัเวบ็ไซตอื์�น ๆ 

ซึ� งโดยปกติที�ส่วนล่างของโฮมเพจจะมี Links จาํนวนหนึ� ง Paid Searches หรือการโฆษณาผ่าน  

เสิร์ชเอนจิ�น (Search Engine) ซึ� งเป็นการที�ผูโ้ฆษณาจ่ายเงินเฉพาะ เมื�อผูบ้ริโภคคลิกที�โฆษณา            

หรือ Links จากหน้าเว็บเพจของเสิร์ชเอนจิ�นเท่านั� น เพื�อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย                 

ที�สนใจขอ้เสนอต่าง ๆ เท่านั�น 

 การกาํหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม เป็นการกาํหนดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายตามรูปแบบ

การใชง้านเวบ็ไซต ์โดยการติดตามขอ้มูลการเขา้เวบ็ไซตต่์าง ๆ เช่น การติดตามรูปแบบการใชง้าน

ของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์กี�ยวกบัรถยนต ์ 

 โฆษณาแบบบริบท ผูโ้ฆษณาที�กาํหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณาโดยใช้เนื�อหาของเวบ็เพจ 

จะใชโ้ฆษณาในรูปแบบที�เรียกวา่ โฆษณาแบบบริบท ซึ� งขณะที�การกาํหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม

จะใชข้อ้มูลจากพฤติกรรมการท่องเวบ็เป็นหลกั  

 Rich Media เป็นสื�อดิจิทลัที�มีการตอบโตซึ้� งมีความหลากหลายที�แสดงภาพเคลื�อนไหว

ช่วยให้ไดรั้บความสนใจ เช่น วีดีโอเสียงและภาพเคลื�อนไหว ส่งผลให้ผูโ้ฆษณา สามารถนาํเสนอ

เนื�อหาในรูปแบบโฆษณาสตรีมมิ�งวีดีโอได ้ประกอบดว้ย Webisodes ภาพยนตร์สั�น Video Sharing 

เป็นการนาํ VDO ขึ�นระบบและแบ่งปันใหก้บัผูอื้�นโดยไม่มีค่าใชจ่้าย เช่น Youtube เป็นตน้ 

 

แนวคิดเรื�องการท่องเที�ยว 

 การท่องเที�ยว (Tourism) ตามความเขา้ใจโดยทั�วไป หมายถึง การเดินทางของบุคคลหนึ� ง

จากอีกที�หนึ� งไปยงัอีกที�หนึ� ง เพื�อพกัผอ่น หรือติดต่อทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคที์�แตกต่างกนัไป

(ฉลองศรี พิมลสมพงษ์. 2551 : 5) การท่องเที�ยวถือว่าเป็นการพกัผ่อนอีกรูปแบบหนึ� งที�มีการนํา      

กิจกรรมนันทนาการเข้าไปเกี�ยวขอ้งเพื�อให้ผูเ้ดินทาง เกิดการผ่อนคลายและมีความสุขระหว่าง              
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การเดินทางไปทาํกิจกรรมจากที�หนึ� ง ซึ� งหมายถึงที�อยู่อาศยัไปยงัที�หนึ� ง ที�ถือเป็นการท่องเที�ยว          

เพื�อเปลี�ยนบรรยากาศและสิ� งแวดล้อม เช่น การเดินทางไปชมสถานที�ท่องเที�ยว ไปเยี�ยมเพื�อน              

เยี�ยมญาติ หรือไปพกัผ่อนหย่อนใจหรือใช้เวลาวา่งเพื�อทาํกิจกรรมทางการกีฬา การพกัผ่อนหยอ่นใจ 

หรือการเดินทางไปศึกษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ รวมถึงการเดินทางไปประชุมเพื�อการประกอบธุรกิจ 

หรือการเดินทางเพื�อไปร่วมกิจกรรมทางธุรกิจสาขาอาชีพต่าง ๆ จะเห็นไดว้า่ การท่องเที�ยวเป็นเรื�อง

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดินทางซึ� งมีการพฒันามาจากรูปแบบการเดินทางเพื�อการดาํรงชีพ การแสวงหา

อาณานิคม การเดินทางเพื�อการพกัผ่อน ดงันั'นกิจการดา้นการท่องเที�ยวจึงมีการขยายตวัเป็นธุรกิจ

และเติบโตเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวที� มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม             

ของประเทศ 

 ความหมายของการท่องเที�ยว 

 จากการท่องเที�ยวเป็นกิจกรรมที�มีวิวฒันาการมาจากการเดินทางของมนุษย์ โดยมี              

วตัถุประสงคข์องการเดินทางที�แตกต่างกนั มีการเปลี�ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมความเป็นอยู่

ที�ส่งเสริมให้คนไดมี้การเดินทางที�สะดวกสบายและรวดเร็วขึ�น ทาํให้การเดินทางท่องเที�ยวมากขึ�น 

และมีการใหค้วามหมายทางการท่องเที�ยวตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวเ้ป็นสากล 3 ประการ คือ 

 1. เป็นการเดินทางจากแหล่งที�ตนอาศยัอยูป่กติไปยงัที�อื�นเป็นการชั�วคราว 

 2. เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจไม่ไดมี้การบงัคบั 

 3. เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม มิใช่เพื�อการประกอบอาชีพหรือหารายได้

 ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทาง                  

และท่องเที�ยวระหว่างประเทศขึ� นที�กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้คาํจาํกัดความของคาํว่า                 

“การท่องเที�ยว”  ไวว้่า “การเดินทางเพื�อความบนัเทิงรื�นเริงใจ เยี�ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุม               

แต่มิใช่เพื�อการประกอบอาชีพเป็นหลกัฐานหรือไม่พาํนกัอยูเ่ป็นการถาวร” 

 องค์การท่องเที�ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของ 

ก ารท่ อ งเที� ยว  ดังนี�  “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in 

places outside their usual environment  for not more than one consecutive year for leisure, 

business and other purpose.” จากความหมายนี� สรุปไดว้่า การท่องเที�ยว หมายถึง การเดินทางของ

บุคคลจากที�อยู่อาศยัปกติไปยงัที�อื�นเป็นการชั�วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วย                     

ความสมัครใจเพื�อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื�อ                        

การประกอบอาชีพ หรือหารายได ้
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 องค์การท่องเที�ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) มีการกล่าวถึงการท่องเที�ยว 
หมายถึง การเดินทางใด ๆ ก็ตามที�เป็นการเดินทางตามเงื�อนไขสากล 3 ประการ ดงันี'  
 ประการที�  1 การเดินทางจากที�อยู่อาศัยปกติไปยงัที� อื�นเป็นการชั�วคราว แต่ไม่ใช่                   
ไปตั'งหลกัแหล่งเป็นการถาวร 
 ประการที� 2 การเดินทางนั'นเป็นไปไดด้ว้ยความสมคัรใจ หรือความพึงพอใจของผูเ้ดินทางเอง 
ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั ไม่ใช่เพื�อทาํสงคราม 
 ประการที� 3 เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตามที�ไม่ใช่ประกอบอาชีพ หรือหา
รายได ้แต่เดินทางมาเพื�อพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื�อเยี�ยมเยอืนญาติมิตร เพื�อความเบิกบาน บนัเทิงเริงรมย ์
เพื�อเล่นกีฬาต่าง ๆ เพื�อการประชุมสัมมนา เพื�อศึกษาหาความรู้ และเพื�อติดต่อธุรกิจ 
 สําหรับความหมายของการท่องเที�ยว มีนักวิชาการและองค์การที�เกี�ยวข้อง กล่าวถึง          
ความหมายและคาํนิยามไวห้ลากหลาย ซึ� งก็มีความหมายในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ดงันี'  
 พิมพรรณ สุจารินพงศ ์(2549 : 5) กล่าววา่ การท่องเที�ยว คือ การที�มนุษยเ์ดินทางออกจาก
ที�พกั ไปยงัสถานที�อื�น ๆ ในระยะเวลาสั� น ๆ และมีการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างพกัอาศยัชั�วคราว 
ในสถานที� ท่องเที�ยวโดยมีวตัถุประสงคก์ารท่องเที�ยว ดงัต่อไปนี�  1) ท่องเที�ยวเพื�อพกัผอ่นหยอ่นใจ 
และเดินทางไปเยี�ยมญาติมิตร 2) เดินทางเพื�อไปประชุมสัมมนา 3) เดินทางเพื�อวตัถุประสงคอื์�น ๆ 
เช่น การศาสนา การศึกษา เล่นกีฬา และรักษาสุขภาพ 
 ศรัญญา เลิศมนไพโรจน์ (2550 : 20) ให้ความหมายของการท่องเที�ยวว่า หมายถึง               
กิจกรรมที� เกี�ยวข้องกับการเคลื�อนไหวของการเดินทางของบุคคล จากที�อยู่อาศัยถาวรไปยงั               
ที�อยูอ่าศยัชั�วคราวเพื�อวตัถุประสงคที์�ไม่หารายได ้ซึ� งกิจกรรมดงักล่าวอาจก่อให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลที�ร่วมเดินทาง 
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2551 : 5) กล่าววา่ เมื�อเอาคาํนิยามของนกัท่องเที�ยวและการท่องเที�ยว 
มารวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ นกัท่องเที�ยว (Tourist) หมายถึง ผูที้�เดินทางจากที�อยูอ่าศยัปกติไปยงัสถานที�อื�น 
เป็นการชั�วคราวดว้ยความสมคัรใจไปและไปดว้ยวตัถุประสงค์ใดก็ตามที�มิใช่เป็นการประกอบอาชีพ 
หรือหารายไดโ้ดยใชเ้วลาเดินทางไปกลบัมากกวา่ 24 ชั�วโมง (ตอ้งมีการพกัคา้งคืนในจุดหมายปลายทาง 
หรือสถานที�ท่องเที�ยว) ซึ� งเป็นการเดินทางที�มีเงื�อนไขสําคญั 3 ประการ คือ 1) เดินทางจากที�อยู่
อาศยัปกติไปยงัที�อื�นเป็นการชั�วคราว 2) เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 3) เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ 
ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื�อประกอบอาชีพหรือหารายได ้ 
 พรทิพย ์กิจเจริญไพศาล (2553 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเที�ยวว่า การท่องเที�ยว
เป็นกิจกรรมที�มนุษยก์ระทาํเพื�อไปสัมผสัสภาพที�แตกต่างจากที�เป็นอยู ่โดยอาจพกัแรมหรือไม่พกัแรม
ก็ได้ เพื�อผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษา ประชุมสัมมนา ประกอบธุรกิจ ชมนิทรรศการ            
เยี�ยมเยอืนเพื�อนหรือญาติมิตรและสร้างความมั�นคงใหก้บัชีวติ 
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 จี และคณะ(Gee. 2007 : 5 - 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที� ยวเป็นส่วนหนึ� ง                  

ของเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ� งเกี�ยวกับการจดัเตรียมที�พกั การหาอาหารและการให้ความบนัเทิงแก่               
นักเดินทาง (Traveler) ผูซึ้� งมาเยี�ยมสถานที�ที�มิใช่ที�อาศยัถาวรหรือที�ทาํงานประจาํของเขา ทั� งนี�              

การเดินทางท่องเที�ยว (Travel) ไม่ไดเ้ป็นอุตสาหกรรม แต่เป็นการรวมตวัของธุรกิจอุตสาหกรรม             
ที�เกี�ยวกบัการบริการแก่นกัท่องเที�ยวเป็นองคป์ระกอบในระบบของการท่องเที�ยว 

วิลเลี�ยม (William. 2009 : 1) ได้ให้ความหมายไวว้่า การท่องเที�ยวมีประโยชน์ต่อผลิตผล 

มนัเป็นสิ�งจาํเป็นมากกว่า สําหรับการวางแผนการท่องเที�ยวควรวางแผนอย่างระมดัระวงั มนุษย ์ 
เป็นผูต้ดัสินใจ และสิ�งแวดลอ้มมีผลกระทบของการพฒันาการท่องเที�ยว จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไวว้่า การท่องเที�ยว หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานที�ใดที�หนึ� งโดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อการพกัผ่อนหย่อนใจ เพื�อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน การเที�ยวชมสถานที�ต่าง ๆ เพื�อเรียนรู้  
วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณีในทอ้งถิ�นนั�น ๆ เพิ�มประสบการณ์ของตนเอง และการนันทนาการ          

ใหก้บัชีวติเท่านั�นมิไดเ้ป็นไปเพื�อการหารายไดแ้ละธุรกิจ 
 โดยสรุป การท่องเที�ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนไหวของการเดินทาง

ของบุคคลจากที�อยูอ่าศยัปกติไปยงัที�อื�นเป็นการชั�วคราว เพื�อวตัถุประสงคใ์ด ๆ ที�ไม่ใช่เพื�อการหา

รายได้ ซึ� งกิจกรรมดงักล่าว ก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ที�เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลที� เดินทาง (นกัท่องเที�ยวหรือผูม้าเยอืน) ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวที�ผลิตสินคา้

และบริการเพื�อ ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว ภาครัฐที�ดูแลการท่องเที�ยว และชุมชน 
ในพื�นที�ท่องเที�ยว 

 อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว 

 อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที�ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที�นาํรายได้ให้แก่ประเทศ สําหรับความหมายของคาํว่า             

อุตสาหกรรมท่องเที�ยว ตามพระราชบญัญติัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4              
ไดใ้ห้ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที�ยวไวว้่า อุตสาหกรรมที�จดัให้มีหรือให้บริการเกี�ยวกบั 

การท่องเที�ยวทั�งภายในและภายนอกราชอาณาจกัรโดยมีค่าตอบแทนและหมายรวมถึง 

 1. ธุรกิจนาํเที�ยว 
 2. ธุรกิจโรงแรมนกัท่องเที�ยว 

 3. ธุรกิจภตัตาคาร สถานบริการ และสถานตากอากาศสาํหรับนกัท่องเที�ยว 
 4. ธุรกิจการขายของที�ระลึกหรือสินคา้สาํหรับนกัท่องเที�ยว 

 5. ธุรกิจการกีฬาสาํหรับนกัท่องเที�ยว 
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 6. การดาํเนินงานนิทรรศการงานแสดงงานออกร้าน โฆษณาเผยแพร่ หรือการดาํเนินงาน

อื�นใดโดยมีความมุ่งหมายเพื�อชกันาํหรือส่งเสริมใหมี้การเดินทางท่องเที�ยว 

 บุญเลิศ จิตตั�งวฒันา (2548 ข : 46 - 48) กล่าววา่ อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเป็นอุตสาหกรรม
ที�ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตได้ยาก เนื�องจากมีปัจจยัทั�งภายในและภายนอก ที�ไม่สามารถ
คาดการณ์และเปลี�ยนแปลงได้เสมอ ทั�งยงัได้กล่าวถึงลกัษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวไว ้    
ดงันี�  
 1. เป็นอุตสาหกรรมที�จบัตอ้งไม่ได ้
 2. ไม่สามารถจดัส่งใหแ้ก่ผูซื้�อถึงที�ได ้
 3. ไม่มีขีดจาํกดัในการผลิตและจดัจาํหน่าย 
 4. ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตไดย้าก 
 5. มีลกัษณะสูญเสีย 
 6. เป็นอุตสาหกรรมที�มีอุปสงคไ์ม่แน่นอน 
 7. เป็นอุตสาหกรรมที�ใชแ้รงงานมาก 
 จากความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวที�กล่าวมาในขา้งตน้นั�น อาจกล่าวไดว้่า  
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเป็นอุตสาหกรรมที� มีการบริการที� มีความเชื�อมโยงเกี�ยวข้องกับ                  
งานบริหารหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั 
 ชุติมา รุ่นประพันธ์ (2549 : 11) ได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวว่า  
หมายถึง อุตสาหกรรมที�มีการดําเนินงานในธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ธุรกิจหลากหลาย
ประเภทเพื�อให้บริการแก่นกัท่องเที�ยว ทั�งอุตสาหกรรมท่องเที�ยวทางตรงและทางออ้ม ซึ� งตอ้งใช้
การบริหารธุรกิจที�ตอ้งมีการจดัการวางแผนขององค์กร การดาํเนินการ การประเมินผล และการพฒันา 
ซึ� งใชง้บประมาณจาํนวนมาก 
 วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ และคณะ (2550 : 4 - 8; อ้างถึงใน ปิยะพงษ์ นาไชย. 2552 : 28)  
ได้ทาํการศึกษาถึงการจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดนํ� าท่าคา อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงการจดัการท่องเที�ยวที�ผ่านมา พบว่า มีปัญหา อุปสรรค และ              
ขอ้จาํกัดหลายประการที�ทาํให้ไม่สามารถทาํให้การบริหารจดัการท่องเที�ยวดาํเนินไปได้อย่างมี           
ประสิทธิภาพทั�งปัญหาในดา้นพื�นที� ซึ� งมีขีดความสามารถที�จะรองรับไดใ้นบางช่วง ปัญหาชุมชน
ทอ้งถิ�น การไดห้รือเสียประโยชน์ของคนในพื�นที� การกระจายผลประโยชน์ที�ไม่เหมาะสม ทาํให้เกิด
ความขดัแยง้ ความร่วมมือในการจดัการปัญหาของผูป้ระกอบการ ซึ� งมีธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งหลายประเภท 
ทั�งธุรกิจบ้านพกั ร้านอาหาร นําเที�ยว ขนส่ง ปัญหาด้านการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ              
องคก์รชุมชนทั�งภายในและภายนอก ตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนั แต่ละภาคส่วนตอ้งมีเป้าหมายเพื�อให้
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การท่องเที�ยวสามารถดาํเนินการไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง โดยสร้างความพึงพอใจใหน้กัท่องเที�ยวให้เกิด
ความประทบัใจอยากเดินทางมาคา้งแรมนานและมาอีกหลายครั� ง และบอกต่อ ๆ กนัไป โดยทั�วไป 
การท่องเที�ยวนอกจากจะขึ�นอยู่กบัความสวยงามสมบูรณ์ของพื�นที�แล้ว ยงัมีกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง         
อีกหลายประเภท ทั�งด้านการขนส่ง การประชาสัมพนัธ์ โรงแรมที�พกั การจดัการธุรกิจนําเที�ยว     
สินคา้ของที�ระลึก ซึ� งตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัดงันี�  

ภาพประกอบ 2 ความสัมพนัธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว 
ที�มา : วไิลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ และคณะ. 2550 : 19 
 
 จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการจดัการการบริการการท่องเที�ยว                    
มีความสัมพนัธ์ต่อกนั คือ 
 1. ข่าวสารและการบริการข้อมูลต่าง ๆ ที�นักท่องเที�ยวควรรู้ ก่อนเดินทางควรจดัการ                 
ให้พร้อม แจง้ราคาค่าบริการใหช้ดัเจน อาจทาํเป็นแผน่ปลิว เอกสารพบั แคตตาล็อค (ตามแต่งบประมาณ
ดาํเนินการ) เผยแพร่ให้กวา้งขวาง ตลอดจนการตอบข้อมูลทางโทรศพัท์ที�สอบถามต้องชัดเจน               
ในการตอบโทรสารและ E - mail ตอ้งชดัเจนและรวดเร็ว 
 2. การขนส่ง การสื�อสาร และการบริการ การเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นนั�น หากมีรถโดยสาร
รถประจําทางบริการ ควรแจ้งกําหนดการเดินทางและค่าบริการเป็นราคาเดียวกันชัดเจน                   
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หากเป็นสถานที�ท่องเที�ยวจะตอ้งคาํนึงถึงที�จอดรถสะดวก ค่าบริการจอดรถมีหรือไม่ ตอ้งชดัเจน
การสื� อสารหมายถึงระบบโทรศัพท์ ระบบการสั�งจอง ควรทันสมัยตามกระแสโลก (E - mail,                  
E - commerce, E - tourist) รวมถึงการบริการจดัส่งทางพสัดุในระบบต่าง ๆ 
 3. การนําชมสถานที�  ควรมีมัคคุ เทศก์ที� รอบ รู้นําชม อาจเป็นมัคคุ เทศก์ท้องถิ� น                       

หรือนกัสื�อความหมาย ซึ� งตอ้งสามารถใชภ้าษาการสื�อสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4. ที�พกัและบริการ ทอ้งถิ�นใดมีที�พกั อาจเป็นโรงแรม รีสอร์ท เกสตเ์ฮาท ์หรือโฮมสเตย ์

ตอ้งสะอาดไดรั้บมาตรฐานการบริการสากล และมีบริการที�ดี 

 5. ร้านอาหารและบริการต้องสะอาด คํานึงถึงสุขอนามัย รวมทั� งคุณภาพชีวิตของ                   

นกัท่องเที�ยว ราคาชดัเจน ควรมีการจดัระบบรักษาสิ�งแวดลอ้ม มีระบบการดกัไขมนั การจดัการขยะ 

การบาํบดันํ�าเสีย เป็นตน้ 

 6. สินค้าที�ระลึก การจดัทาํสินค้าของที�ระลึก ต้องคาํนึงถึงความมีเอกลักษณ์ท้องถิ�น              

อาจปรับปรุงรูปแบบสีสันตามรสนิยมของตลาด ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที�สะอาด มีการจัดระบบ                 

การจดัการรักษาสิ� งแวดล้อมและวฒันธรรมพื�นบ้าน มีการแจง้ราคาชัดเจน ควรสร้างมาตรฐาน              

สินค้าให้ได้ระดับสากล สินค้าของที� ระลึกบางชิ� นควรมีเอกสารกํากับไว้ด้วย เช่น ผ้าทอ                        

เครื�องแกะสลกัไม ้เครื�องประดบัเงิน เพื�อนักท่องเที�ยวจะได้ใช้เป็นคู่มือในการเก็บรักษาของนั�น              

ไวไ้ดย้าวนาน 

 7. กิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ หากเป็นกิจกรรมในหมู่บ้าน ควรคงไวซึ้� งเอกลักษณ์และ                

วฒันธรรมดั�งเดิม เช่น การละเล่นพื�นบา้น การแสดงนาฎศิลป์พื�นบา้น นอกจากนั�นควรมีการจดัการ

ให้นักท่องเที�ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั�น ๆ เพื�อความบนัเทิงและการเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถิ�น               

ซึ� งนบัเป็นการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมทอ้งถิ�นซึ� งกนัและกนัดว้ย 

 8. การรักษาความปลอดภัย จะต้องมีการจัดการอย่างมีระบบ คํานึงถึงหลักการ                     

เป็นเจา้ของบ้านที�ดี ดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนักท่องเที�ยว ทั� งนี� ต้องรอบรู้             

ด้วยว่าหากนักท่องเที�ยวได้รับอุบัติเหตุ อุบัติภัยแล้ว ควรมีการแจ้ง การติดต่อ เพื�อการบริการ                

ใหพ้ร้อมอยา่งไร ที�ไหน เช่น การปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาล เป็นตน้ 

 สรุปไดว้า่ องค์ประกอบของการจดัการการบริการการท่องเที�ยวมีความสัมพนัธ์ 1) ข่าวสาร

และการบริการขอ้มูลต่าง ๆ 2) การขนส่ง การสื�อสาร และการบริการ 3) การนาํชมสถานที� 4) ที�พกั

และบริการ 5) ร้านอาหารและบริการ 6) สินค้าที�ระลึก 7) กิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ 8) การรักษา                

ความปลอดภยั 
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 องค์ประกอบของการท่องเที�ยว 
 การท่องเที�ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมีความสัมพนัธ์โยงใยระหวา่ง
นกัท่องเที�ยว การบริการในการเดินทางท่องเที�ยว และจุดหมายปลายทาง องคป์ระกอบของการท่องเที�ยว
มี 3 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเที�ยว (Tourism Resource) บริการการท่องเที�ยว (Tourism Service) และ
การตลาดท่องเที�ยว (Tourism Market) ซึ� งแต่ละองค์ประกอบหลักจะมีองค์ประกอบย่อยที� มี             
ความสัมพนัธ์กนั ดงันี�  (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย. 2540 : 2-1 - 2-3) 
 1. แหล่งท่องเที�ยว (Attractions) แหล่งท่องเที� ยวนับว่าเป็นทรัพยากรที�สําคัญเป็น                  

องค์ประกอบด้านอุปทานการท่องเที�ยว (Supply) ซึ� ง ปีเตอร์ (Peter. 1969 : ไม่ปรากฏเลขหน้า;                

อ้างถึงใน การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย. 2540 : ก) ได้จัดหมวดหมู่ของแหล่งท่องเที�ยวเป็น                

5 ประเภท ดงันี�  คือ 

  1.1 แห ล่ งท่ องเที� ยวท างว ัฒ น ธรรม  (Culture Attractions) เป็ น แห ล่ งท่ องเที� ยว                      

ซึ� งแสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional Attractions) 

  1.2 แหล่งท่องเที�ยวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions) ซึ� งแสดงถึงความงดงาม

ในรูปแบบต่าง ๆ ของภูมิประเทศ 

  1.3 แหล่งท่องเที�ยวประเภทที�ใหค้วามบนัเทิง (Entertainment Attractions) 

  1.4 แหล่งท่องเที�ยวอื�น ๆ ที�มีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions) 

 2. บริการการท่องเที�ยว (Tourism Service) บริการที�รองรับการท่องเที�ยวเป็นองค์ประกอบ

ดา้นอุปทาน (Supply) ประเภทหนึ�ง ซึ� งไม่ไดเ้ป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเที�ยว แต่เป็นบริการ

ที�ตอบสนองความตอ้งการใหค้วามสะดวกสบายแก่นกัท่องเที�ยวซึ� งเป็นสิ�งดึงดูดใจของนกัท่องเที�ยวได ้

เช่น การบริการที�สําคญั ไดแ้ก่ การคมนาคม สถานที�พกัแรม อาหารและเครื�องดื�ม แหล่งจาํหน่ายสินคา้ 

การบริการนาํเที�ยวและมคัคุเทศก์ แหล่งบนัเทิง และกิจกรรมและบริการอื�น ๆ ทั�งนี� รวมถึงโครงสร้าง

และสาธารณูปโภคพื�นฐานอื�น ๆ ดว้ย 

 3. การตลาดท่องเที�ยว (Tourism Marketing) เป็นการแสดงออกของอุปสงค์ (Tourism 

Demand) ซึ� งมีความตอ้งการที�จะเดินทางท่องเที�ยวจากที�หนึ� งไปยงัอีกที�หนึ� ง เพื�อพกัผ่อนหรือเพื�อ

ประกอบธุรกิจต่าง ๆ อีกทั�งการท่องเที�ยวมกัจะเน้นที�ตวันกัท่องเที�ยวเอง หรือรวมถึงการส่งเสริม

การขายและพฒันาการใหบ้ริการแก่นกัท่องเที�ยวดว้ย 

 จากองค์ประกอบทั� ง 3 ด้าน ซึ� งมีความสัมพันธ์กัน และความสัมพนัธ์ระหว่างระบบ                 

จะเกิดขึ�นได ้เมื�อนกัท่องเที�ยวไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที�ยวและการบริการที�เกี�ยวขอ้ง 

โดยปกติแลว้ทรัพยากรทางการท่องเที�ยวจะใชไ้ม่มีวนัหมด เพราะการใชท้รัพยากรจากการเที�ยวนั�น
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จะต้องใช้ความรู้สึกในการสัมผสั โดยไม่มีการเคลื�อนยา้ยทรัพยากรเหล่านั� น อย่างไรก็ตาม                 

การใชท้รัพยากรทางการท่องเที�ยวหลายคนอาจจะไม่ไดค้าํนึงถึงผลเสียหรือผลกระทบที�เกิดขึ�นกบั

ทรัพยากรเหล่านั�น ดงันั�นจึงเกิดรวมกลุ่มของชาวบา้นในชุมชนที�จะร่วมมือกนัในการอนุรักษท์รัพยากร

ในทอ้งถิ�น เพื�อใหช้นรุ่นหลงัไดชื้�นชม  

 นอกจากนั�นสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดส้รุปองคป์ระกอบการท่องเที�ยวไว้

อยา่งนอ้ย 6 ประเภท ดงันี�  

 1. ผูม้าเยือน (Visitor) หมายความรวมถึง “นักท่องเที�ยว” (Tourist) ที�เดินทางเข้ามาพกั

คา้งคืน และ “นกัทศันาจร” (Excursionist) ที�เดินทางเขา้มาแต่ไม่ไดพ้กัคา้งคืน 

 2. แหล่งท่องเที�ยวหรือทรัพยากรการท่องเที�ยว ทั�งที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ 

และแหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ�น แหล่งท่องเที�ยวที�สําคญัทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์และศาสนา 

ลกัษณะสถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมและประเพณีต่าง ๆ 

ที�มนุษยส์ร้างขึ�น ซึ� งเป็นตวัดึงดูดใหเ้กิดการท่องเที�ยวทั�งสิ�น 

 3. โครงสร้างพื�นฐานและสิ�งอาํนวยความสะดวก และบริการดา้นการท่องเที�ยว เพื�อให้

นกัท่องเที�ยวไดส้ามารถใชใ้นการติดต่อสื�อสารกนัสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั ประหยดัเวลาและ

ตอบสนองความตอ้งการได ้

 4. องค์กรภาครัฐซึ� งมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที�ยว ในขณะเดียวกัน                  

ก็ดูแลรักษาระมดัระวงัไม่ให้การท่องเที�ยวส่งผลกระทบหรือทาํความเสียหายให้แก่สิ� งแวดล้อม 

สังคมวฒันธรรม ประเพณี และคุณภาพชีวติของชุมชน 

 5. องคก์รภาคเอกชนที�ดาํเนินธุรกิจหลากหลายเพื�อให้บริการและอาํนวยความสะดวกแก่

นกัท่องเที�ยวใหเ้กิดความพึงพอใจ ประทบัใจ และสนใจเดินทางกลบัมาท่องเที�ยวอีก 

 6. ประชาชนในทอ้งถิ�นหรือในแหล่งท่องเที�ยวซึ� งเป็นเจา้ของทรัพยากรการท่องเที�ยว

หรือเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที�ยว และมีส่วนสร้างความประทบัใจหรือไม่

ประทบัใจใหก้บันกัท่องเที�ยว 

 จากองคป์ระกอบขา้งตน้ทางการท่องเที�ยวแลว้ ยงัมีองค์ประกอบภายนอกอื�น ๆ ที�มีส่วนช่วย

ในการกระตุน้ให้เกิดการสนับสนุนการส่งเสริมทางการท่องเที�ยว จากที�กล่าวขา้งตน้ได้สะท้อน                

ให้เห็นถึงความสําคญัของการจดัการทางการท่องเที�ยวให้ประสบผลสําเร็จได้ โดยมีการบริหาร              

จดัการที�ดีเป็นระบบ เพื�อให้เป็นกลไกในการพฒันาการท่องเที�ยวให้เกิดความย ั�งยืนและสามารถ             

ดึงดูดนกัท่องเที�ยวมายงัสถานที�ดงักล่าวได ้
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 การตลาดท่องเที�ยว 
 ความหมายของการตลาดท่องเที�ยว (Marketing of Tourism) ได้ใช้หลกัการเดียวกนักับ 
ความหมายของการตลาดทั�วไป ซึ� งมีนกัวิชาการดา้นการท่องเที�ยวไดใ้ห้ความหมายตามความเห็น
ของตนเอง ดงันี�  
 มิดเดลตนั (Middleton. 1990 : 11) กล่าวว่า การตลาดการท่องเที�ยว หมายถึง การศึกษา
ความตอ้งการของนักท่องเที�ยว และการจดัองค์ประกอบที�สําคญัของส่วนประสมทางการตลาด  
เพื�อเป็นเครื�องมือในการเชื�อมโยงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั  
 การตลาดการท่องเที�ยว หมายถึง กระบวนทางการจดัการและสังคม ซึ� งบุคคลและกลุ่มบุคคล
จะไดรั้บสิ�งจาํเป็นและสิ�งที�พวกเขาตอ้งการจากการสร้างและแลกเปลี�ยนผลิตสินคา้ รวมทั�งคุณค่า
ของสินคา้กบับุคคลอื�นดว้ย (Kotler, Bowen and Makens. 1999 : 355 - 379)  
 บุญเลิศ จิตตั�งวฒันา (2543 : 11) กล่าววา่ การตลาดการท่องเที�ยว หมายถึง การทาํกิจกรรม
เพื�อวเิคราะห์ใหท้ราบถึงความตอ้งการสินคา้และบริการทางการท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยว กลุ่มเป้าหมาย 
เพื�อนาํส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวกลุ่มนั�น ๆ 
และซื�อสินคา้และบริการทางการท่องเที�ยวแลว้ทาํให้ผูป้ระกอบการมีรายไดผ้ลกกาํไร ส่วนนกัท่องเที�ยว
ก็เกิดความพึงพอใจจากการเดินทางท่องเที�ยว  
 สุรีย์ เข็มทอง (2555 : 8) กล่าวว่า การตลาดการท่องเที�ยว หมายถึง การจัดกิจกรรม               
หรือการนาํเสนอสินคา้ทางการท่องเที�ยวที�ตรงต่อความตอ้งการ เพื�อให้นกัท่องเที�ยวเกิดความพึงพอใจ 
โดยตอ้งมีการวิเคราะห์เขา้ใจถึงความตอ้งการ ความจาํเป็นของนักท่องเที�ยว และตอ้งมีการศึกษา 
พฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวอีกดว้ย  
 จากขา้งตน้สรุปไดว้า่ การตลาดการท่องเที�ยว หมายถึง การศึกษาความตอ้งและความจาํเป็น 
ที�สะท้อนออกมาทางพฤติกรรมของนักท่องเที�ยวแล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูล เพื�อให้ทราบถึง                   
ความ ตอ้งการสินคา้และบริการทางการท่องเที�ยว และเกิดการซื�อ โดยนาํส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) มาใช้เป็นเครื� องมือในการตอบสนองความต้องการนั� น ๆ ได้อย่างตรงตาม                  
ความตอ้งการ และส่งผลต่อผูป้ระกอบการท่องเที�ยวให้มีรายไดผ้ลกาํไรจากการขายสินคา้และบริการ 
ส่วนนกัท่องเที�ยวก็เกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการทางการท่องเที�ยวเช่นกนั 
 การที� คนจะเดินทางไป ท่องเที� ยวย ังสถานที� ใดก็ตาม ย่อมต้องมี สิ� งจูงใจให้ เกิด                       
ความต้องการเดินทางท่องเที�ยวไปยงัสถานที�นั�น ๆ แม้ว่าสถานที�นั�นจะมีสิ� งที�ดีงามขนาดไหน             
แต่ถ้าไม่ถูกนําออกไปบอกให้คนอื�นได้รู้ก็จะเปล่าประโยชน์ที�จะชักนําให้ใครมาเที�ยวชมได ้                
(บุญเลิศ  จิตตั� งวฒันา. 2548 ข : 46 - 48) ดังนั�น การตลาดท่องเที�ยว (Tourism Marketing) จึงเป็น
การให้บริการแก่นกัท่องเที�ยวโดยมุ่งผลิตสินคา้ทางการท่องเที�ยวที�ตรงกบัความตอ้งการ และคาํนึงถึง
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ประโยชน์สูงสุดที�นักท่องเที�ยวพึงได้รับ เมื�อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและข้อเสนอทางธุรกิจ                 
ของคู่แข่งขนั (ทกัษิณา คุณารักษ.์ 2546 : 99)  
 ตลาดการท่องเที�ยว เป็นตลาดบริการที�ลูกคา้มีอิสระในการเลือกบริโภคสินคา้และบริการ

มากที�สุด องคป์ระกอบของตลาดจึงมีลกัษณะเฉพาะ ดงันี�  (ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ 2557 : 57)  

 1. ผู ้ชื� อ ได้แก่  นักท่ องเที� ยว นักทัศนาจร ทั� งภายในประเทศและระหว่างประเทศ                   

ความตอ้งการเดินทางท่องเที�ยวและบริโภคสินคา้การท่องเที�ยวมีความยืดหยุน่และเปลี�ยนแปลงสูงมาก

เนื�องมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม ราคาการท่องเที�ยว ฤดูกาล สมัยนิยม รสนิยม ทัศนคติ      

ประสบการณ์ส่วนตวัของนกัท่องเที�ยว และเหตุการณ์สําคญัอื�น ๆ ที�เกิดขึ�นอย่างกะทนัหัน ซึ� งเป็น

ปัจจยัที�ควบคุมไม่ได้แต่อาจสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างต่อตลาด              

การท่องเที�ยว ความตอ้งการการท่องเที�ยว แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  

  1.1 ความต้องการปัจจุบัน (Actual Demand) หมายถึง นักท่องเที�ยวที�มีความพร้อม

และเตม็ใจที�จะจ่ายค่าสินคา้หรือบริการที�กาํหนดไวใ้นขณะนั�น และเดินทางทนัที  

  1.2 ความตอ้งการที�มีแนวโนม้ (Potential Demand) หมายถึง นกัท่องเที�ยวมีแนวโน้ม

ที�จะเดินทางเพราะมีความตอ้งการอยูแ่ลว้แต่ขาดองคป์ระกอบอื�น เช่น เงิน เวลา และการจดัการเพื�อ

เดินทาง ซึ� งความต้องการแบบนี� สามารถโน้มน้าวให้เป็น Actual Demand ได้โดยอาศยัการพฒันา     

การใหบ้ริการและระบบการตลาดของธุรกิจนาํเที�ยว  

  1.3 ความตอ้งการที�อาจเกิดขึ�นได ้(Deferred Demand) หมายถึง ความตอ้งการเดินทาง

ท่องเที�ยวมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจทุกคน แต่ไม่มีใครรู้หรือไม่มีขอ้มูลของแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ            

ที�น่าสนใจ ความต้องการแบบนี� อาจชักจูงให้เกิดขึ� นได้โดยอาศัยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์               

เทคนิคการขาย การอาํนวยความสะดวกในการติดต่อต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูล                

ก็อาจกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการท่องเที�ยวไดโ้ดยไม่ยากนกั  

 2. ผูผ้ลิต ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจจดัหาสินคา้และบริการการท่องเที�ยว (Travel Suppliers) 

ผลิตวตัถุดิบในลกัษณะการแปรรูปสินคา้และบริการ เช่น ที�พกัในโรงแรม การเดินทางโดยเครื�องบิน 

การบริการอาหารและเครื�องดื�ม การเขา้ชมการแสดงในสถานที�และแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ และสินคา้

หรือบริการอื�น ๆ ในสายของสินคา้เดียวกนั โดยขายใหแ้ก่กลุ่มผูซื้�อ ดงันี�  

  2.1 ขายตรงใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว (Direct Sales) 

  2.2 ขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายการนาํเที�ยวแบบเหมาจ่าย (Tour Operator) 

  2.3 ขายใหแ้ก่บริษทัตวัแทนจาํหน่าย (Travel Agent)  
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  ผูผ้ลิตรายการนาํเที�ยวแบบเหมาจ่าย และบริษทัตวัแทนจาํหน่าย จะเป็นทั�งผูซื้�อและผูข้าย 

ในเวลาเดียวกนั จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิจยัเพื�อทาํความรู้จกั เขา้ใจความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว

และลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจิตวิทยา ในการบริโภค            

มีความรู้ถึงลกัษณะ และรูปแบบที�แตกต่างกนัของการเดินทางท่องเที�ยว  

  ผูข้ายควรมีความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ เนื�องจากธุรกิจการท่องเที�ยวเป็นธุรกิจ                 
ที�ผสมสินคา้ และบริการเขา้ดว้ยกนั ความร่วมมือกนัระหวา่งธุรกิจจะสร้างความมั�นคงให้แก่ธุรกิจ
ในด้านการลงทุน อาํนาจการต่อรอง การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เช่น การกันที�นั�ง                   
ของสายการบินไวใ้หแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัที�สายการบินเป็นพนัธมิตรอยู ่การใหห้อ้งพกัแก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจโรงแรมที�มีความร่วมมือกนั ซึ� งจะทาํให้ตลาดการท่องเที�ยวเจริญเติบโต ผูซื้� อได้รับสินค้า             
และบริการที�ถูกตอ้งและยติุธรรม 
 3. สินค้าและบริการ สินค้าในตลาดการท่องเที�ยว แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สินค้า                     
ที�เกิดขึ�น เองตามธรรมชาติไดแ้ก่ ทรัพยากรท่องเที�ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ ไดแ้ก่ นํ� าตก ภูเขา ทะเล 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นต้น และสินค้าที�มนุษย์สร้างขึ� น ได้แก่ สิ� งก่อสร้างที�สําคัญ สิ� งดึงดูดใจ             
ทางดา้นวฒันธรรม สินคา้และบริการที�อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว 
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทั� ง 3 ส่วนประกอบของตลาดการท่องเที�ยวมีความสัมพันธ์               
และเชื�อมโยงกัน เพราะถ้าไม่มีผูซื้� อก็จะไม่มีผูข้าย และถ้าไม่มีผูข้าย ก็ไม่มีสินค้าและบริการ                  
ทางการ ท่องเที�ยวเช่นกนั ซึ� งไดแ้สดงความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบของการตลาดการท่องเที�ยว
ดงันี�  

 
                                                                                                                                                  
การตอบสนอง            ความตอ้งการ 

 
 

     
การผลิต 

 

 

ภาพประกอบ 3  ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบของการตลาดการท่องเที�ยว 
ที�มา : ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ 2557 : 59 
 

ผูซื้�อ 

(Buyer) 

สินคา้และบริการ(

Product and 

service) 

ผูผ้ลิต 

(Producer) 
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 นอกจากนี� สินค้าการท่องเที�ยวยงัมีลักษณะเฉพาะที�มีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภค
บริโภคทั�วไปอยา่งชดัเจน ดงันี�  (ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ 2551 : 19 - 21) 
 1. สินคา้มีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัก่อนการตดัสินใจซื�อได ้
เช่น การเที�ยวชมสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ ลูกคา้จะซื�อจากจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตวั             
และประสบการณ์ 
 2. สินคา้มีเอกลกัษณ์มีเฉพาะแบบเดียวไม่เหมือนใคร ไม่วา่จะเป็นสิ�งดึงดูดใจทางธรรมชาติ 
(Natural Attractions) หรือสิ�งดึงดูดใจที�มนุษยส์ร้างขึ�น (Man - made Attractions) ซึ� งอาจมีบางส่วน
ที�สร้างเลียนแบบจนดูเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัดว้ย แต่ผูข้ายก็ตอ้งพยายามเลือกสรรใช้กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างในตวัสินคา้ให้มีความแปลกแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งขนัและอยูใ่นความนิยม
ของลูกคา้เพื�อรักษาตลาดไว ้
 3. การผลิตและบริโภคสินค้าเกิดขึ� นในเวลาและสถานที� เดียวกัน เช่น การเดินทาง       
โดยเครื�องบิน การเขา้พกัในโรงแรม ลูกคา้จะสามารถบริโภคไดใ้นเวลาและสถานที�ที�กาํหนดเท่านั�น 
 4. กระบวนการซื� อขายสินค้าและบริการไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เช่น การซื� อ               
รายการนาํเที�ยวแบบเหมาจ่าย (Package Tour) ผูป้ระกอบธุรกิจจดันาํเที�ยวตอ้งให้บริการตั�งแต่เริ�ม
ออกเดินทางจนกลบัถึงบา้นหรือกลบัมาถึงจุดเริ�มตน้ของการเดินทาง กระบวนการซื�อขายจึงสิ�นสุด
ลงการเดินทางโดยเครื�องบินและการเขา้พกัในโรงแรมก็เช่นเดียวกนั ผูซื้�อจะไดรั้บการการบริการ
ตลอดเวลาการบริโภคสินคา้นั�น 
 5. สินคา้มีลกัษณะ “เน่าเสีย” ถา้ลูกคา้ไม่มาบริโภคหรือใช้บริการในเวลาที�กาํหนด เช่น 
การยกเลิกการเดินทางของกลุ่มทวัร์สินคา้และบริการจะถูกทิ�งไปเฉยๆเป็นลูกโซ่ ตั�งแต่การยกเลิก 
เที�ยวบิน โรงแรม ร้านอาหาร และการนาํชมสถานที�ต่าง ๆ ถา้ไม่มีลูกคา้อื�นมาซื�อสินคา้และบริการ
ให้ทนัในเวลานั�น สินคา้และบริการนั�นก็เสียไปเลย รายได้สูญเปล่า ไม่มีโอกาสในการขายมาก
เหมือนสินคา้อื�น 
 6. สินค้าการท่องเที�ยวจะขายได้มากหรือน้อยขึ� นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เวลา              
ของการบริโภค เช่น ที�พกัแรมตามสถานที�ตากอากาศชายทะเลจะเต็มเฉพาะฤดูร้อน ในฤดูหนาว
แทบไม่มีคนเขา้พกั ความตอ้งการเดินทางโดยเที�ยวบินวนัจนัทร์หรือวนัศุกร์จะมากกว่าเที�ยวบิน            
วนัองัคารถึงวนัพฤหสับดี  
 7. การซื�อขายสินคา้การท่องเที�ยวมกัเป็นการซื�อขายร่วมกนัในคราวเดียวกนั ถึงแมจ้ะต่าง 
เจา้ของกนั จึงตอ้งการความร่วมมือทางธุรกิจสูง เช่น การซื�อขายตั�วเครื�องบินและบริการเรือสําราญ 
(Fly/Cruise Packages) หรือการซื�อขายสินคา้การท่องเที�ยวอย่างใดอยา่งหนึ� ง ก่อให้เกิดการซื�อขาย 
สินคา้และบริการในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งทั�งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเดินทางโดยเรือสาํราญ ลูกคา้ 
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ต้องการสินค้าและบริการอื�น ๆ ในท่าเรือที�จอดแวะ เช่น การเที�ยวชมสถานที� รถยนต์รับจ้าง                
ร้านขายของที�ระลึก เป็นตน้ 
 นักท่องเที�ยว 
 นกัท่องเที�ยว (Tourist) ตามความหมายของสันนิบาตชาติที�ได้ให้คาํนิยามไวใ้นปี พ.ศ. 2480 
ว่านักท่องเที�ยว หมายถึง บุคคลที�เดินทางอยู่ในประเทศหนึ� งประเทศใดที�มิใช่บ้านเมืองที�อาศยั          
อยูเ่ป็นประจาํเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั�วโมง และไดข้ยายความต่อไปอีกวา่ บุคคลเช่นใด นบัเป็น
นกัท่องเที�ยว และบุคคลเช่นใดไม่นบัเป็นนกัท่องเที�ยวดงัต่อไปนี�  คือ (บุญเลิศ จิตตั�งวฒันา. 2548 ก : 
20 - 29)   
 1. บุคคลที�นบัเป็นนกัท่องเที�ยว ไดแ้ก่ 
  1.1 ผูที้�เดินทางเพื�อพกัผอ่นใจหรือเพื�อสุขภาพ 
  1.2 ผูที้�เดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
  1.3 ผูที้�เดินทางเพื�อทาํธุรกิจการคา้บางประการ 
  1.4 ผูที้�เดินทางมากับเรือที�เพลินตากบัทิวทศัน์สองฝั�งนํ� า แม้จะแวะพกัอยู่น้อยกว่า           
24 ชั�วโมงก็ตาม 
 2. บุคคลที�ไม่นบัเป็นนกัท่องเที�ยว ไดแ้ก่ 
  2.1 ผูเ้ดินทางมาเพื�อประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ� งประกอบธุรกิจที�มีรายไดใ้นประเทศนั�น 
โดยจะมีสัญญาไวก้บัผูใ้ดหรือไม่ก็ตาม 
  2.2 ผูเ้ดินทางมาเพื�อตั�งถิ�นฐานที�อยูอ่ยา่งถาวรในประเทศนั�น 
  2.3 ผูเ้ดินทางขา้มพรมแดนไปทาํงานนอกประเทศของตน 
  2.4 ผูเ้ดินทางเพื�อเขา้ไปเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาที�อาศยัอยูใ่นที�ที�จดัไวเ้ป็นหอพกั
นกัเรียนนกัศึกษา 
  2.5 ผูเ้ดินทางผา่นโดยมิไดแ้วะลงจากยานพาหนะเลย แมว้า่จะเดินทางอยูใ่นอาณาเขต
ของประเทศใดประเทศหนึ�ง เป็นเวลามากกวา่ 24 ชั�วโมง ก็ตาม 
  2.6 ผูลี้�ภยัทางการเมืองหรือผูลี้�ภยัทางศาสนา ไปอยูต่่างประเทศหรือผูลี้�ภยัสงคราม 
 ต่อม าใน ปี  พ .ศ . 2493 ส ห พัน ธ์องค์การส่ งเส ริม การท่ องเที� ยวระห ว่างป ระเท ศ 
(International Union of Official Travel Organization - IUOTO) ได้หยิบยกคาํนิยามของนักท่องเที�ยว 
มาพิจารณาใหม่ และไดต้กลงใหน้กัเรียน หรือนกัศึกษาต่างประเทศ นบัเป็นนกัท่องเที�ยวดว้ย เพราะ
ค่าใชจ่้ายของนกัเรียนนกัศึกษาเหล่านั�นมาจากต่างประเทศ นอกจากนั�นยงัให้เรียกผูเ้ดินทางที�ตั�งใจ
มาท่องเที�ยว ณ ประเทศหนึ� ง แต่อยู่ไม่ถึง 24 ชั�วโมง ว่าเป็นนักทศันาจร (Excursionist) ซึ� งรวมถึง               
ผูโ้ดยสารที�เดินทางผา่นประเทศโดยมิไดอ้อกจากบริเวณที�จดัไวส้าํหรับผูเ้ดินทางผา่นสนามบินดว้ย 
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 ในปี พ.ศ. 2506 องค์การสหประชาชาติได้จดัประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที�ยว
ระหว่างประเทศขึ�นที�กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้คิดคาํขึ�นใหม่แทนคาํว่า นักท่องเที�ยว คือ คาํว่า               
“ผูเ้ยี�ยมเยือนต่างประเทศ” หรือ “Foreign Visitor” ซึ� งหมายถึง บุคคลที�เดินทางไปยงัประเทศใด
ประเทศหนึ� ง ที�ไม่ใช่ที�อยู่อาศยัถาวรของตนด้วยเหตุผลใดก็ตามที�ไม่ใช่ไปเพื�อประกอบอาชีพ                
หารายได ้โดยแบ่งผูม้าเยอืนต่างประเทศออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ประเภทที� 1 นักท่องเที�ยวต่างประเทศ (Foreign Tourist) หมายถึง ผูม้าเยือนชั�วคราว             
ที�มาพกัอยู่ในประเทศที�มาเยือนอย่างน้อย 24 ชั�วโมง และเป็นการมาเยือนด้วยวตัถุประสงค์อื�น                 
ที�มิใช่เพื�อประกอบอาชีพเป็นหลกัแหล่งหรือไปอยูป่ระจาํ 
 2. ประเภทที� 2 นักทศันาจรต่างประเทศ (Foreign Tourist) หมายถึง ผูม้าเยือนชั�วคราว             
ที�เขา้ไปอยูใ่นประเทศที�มาเยือนนอ้ยกวา่ 24 ชั�วโมง และมิไดพ้กัคา้งคืน ซึ� งรวมถึงผูม้าเยือนกบัเรือ  
ที�เพลินตากบัทิวทศัน์สองฝั�งนํ�าดว้ย 
 สําหรับนกัท่องเที�ยวภายในประเทศ (Domestic Tourist) หมายถึงนกัท่องเที�ยวที�เดินทาง
ท่องเที�ยวภายในประเทศของตน โดยใช้เส้นทางที�มิได้ใช้อยู่เป็นประจาํวนั หรือออกไปนอกเขต
จงัหวดัภูมิลาํเนาของตน 
 พระราชบญัญติัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้ ให้ความหมาย    
ของคาํว่านกัท่องเที�ยวว่าหมายถึง บุคคลที�เดินทางจากทอ้งถิ�น อนัเป็นถิ�นที�อยู่โดยปกติ ของตนไปยงั
ท้องถิ�นอื�นเป็นการชั�วคราว ด้วยความสมคัรใจและด้วยวตัถุประสงค์ที�มิใช่เพื�อประกอบอาชีพ               
หรือหารายได ้ 
 นอกจากนี�ประเทศไทยไดก้าํหนดความหมายเกี�ยวกบัคาํวา่นกัท่องเที�ยวประเภทต่าง ๆ ไว ้
ดงันี�  
 นักท่องเที�ยวชาวต่างประเทศ หรือนักท่องเที�ยวระหว่างประเทศ (Foreign Tourist or 
International Tourist) หมายถึง นกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศที�เดินทางเขา้มาเที�ยวในประเทศไทย 
 นกัท่องเที�ยวภายในประเทศ (Domestic Tourists) หมายถึง นกัท่องเที�ยวที�มีถิ�นที�อยูห่รือที� 
พ ํานักถาวรในประเทศไทยในจังหวัดใดจังหวัดหนึ� ง อาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ                     
ที�พาํนักอาศยัถาวรในประเทศไทยก็ได้และมีการเดินทางท่องเที�ยวในจงัหวดัอื�นอนัมิใช่จงัหวดั               
ที�เขามีถิ�นที�อยูห่รือที�พาํนกัอนัถาวรนั�น  
 ในส่วนของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายเพิ�มเติมเกี�ยวกับคําว่า              
นักทัศนาจรไวว้่า “นักทัศนาจร” (Excursionists) หมายถึง ผูที้� เดินทางไปอยู่ในสถานที�อนัมิใช่                
ที�พาํนกัถาวร ของตน ซึ� งเป็นการเดินทางไปอยูช่ั�วคราวในระยะเวลาสั�น ๆ ไม่ถึง 24 ชั�วโมง (ไม่ได้
คา้งคืน) และเดินทางไปโดยสมคัรใจด้วยวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที�มิใช่การไปประกอบอาชีพ                    
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หรือหารายได้ ทั� งนี� ผูที้�โดยสารเรือสําราญทางทะเลที�ค้างพกัแรมในเรือสําราญจะถูกนับว่าเป็น                
นกัทศันาจรดว้ย โดยนกัทศันาจรจาํแนกเป็น  
 1. นกัทศันาจรชาวต่างประเทศ (Foreign Excursionists) หมายถึง นกัทศันาจรชาวต่างประเทศ
ที�เดินทางมาจากต่างประเทศมาท่องเที�ยวในประเทศไทย 

 2. นักทศันาจรภายในประเทศ (Domestic Excursionists) หมายถึง นักทัศนาจรที�มีถิ�น               

ที�อยูห่รือที�พาํนกัถาวรในประเทศไทย ซึ� งอาจเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที�มีถิ�นที�อยูห่รือที�พาํนกัถาวร
อยูใ่นประเทศไทย หรือในจงัหวดัใดจงัหวดัหนึ�งก็ได ้เดินทางท่องเที�ยวในจงัหวดัอื�นอนัมิใช่จงัหวดั

ที�เขามีถิ�นที�อยูห่รือที�พาํนกัถาวร  
 นอกจากนั�นยงัใหค้วามหมายของคาํวา่ “ผูม้าเยือน” (Visitors) วา่หมายรวมถึง ผูที้�เดินทาง

เขา้ มาในประเทศ โดยจะจาํแนกเป็นนักท่องเที�ยวหรือเป็นนักทศันาจรก็ได้ตามแต่ว่าจะตรงกับ              

คุณสมบัติ หรือนิยามในข้อใด และล่าสุด “นักท่องเที�ยว” ตามความหมายใน พระราชบัญญัติธุรกิจ              
นาํเที�ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได ้ให้ความหมายไวว้่าหมายถึง ผูเ้ดินทางจากที�หนึ� งไปยงัอีกที�หนึ� ง

เพื�อประโยชน์ในการพกัผอ่นหยอ่นใจ การศึกษาหาความรู้การบนัเทิง หรือการอื�นใด 

 พฤติกรรมของนักท่องเที�ยว 

 เบลช และเบลช (Belch and Belch. 2005 : 242) ได้ให้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที�บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี�ยวข้อง              

ในการแสวงหาการเลือก การซื� อ การใช้ การประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑ์และบริการ              

หลงัการใชเ้พื�อสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากไดเ้พื�อใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ  
 โมแวน และไมเนอร์ (Mowen and Minor. 1998 : 485) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษา ถึงหน่วยการซื�อและกระบวนการแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดรั้บมา 

การบริโภคและการกาํจดั อนัเกี�ยวกบัสินคา้บริการประสบการณ์และความคิด 
 โฮเยอร์ และแม็คอินนีส (Hoyer and Macinnis. 2009 : 3 - 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า               

พฤติกรรมการบริโภค เป็นผลสะท้อน ของการตัดสินใจซื� อของผูบ้ริโภคทั� งหมด ที� เกี�ยวข้อง
สัมพนัธ์กบัการไดม้า การบริโภคและการกาํจดัอนัเกี�ยวกบัสินคา้บริการเวลาและความคิดโดยหน่วย

ตดัสินใจซื�อในช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง 

 จากที�กล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํใด ๆ ของผูบ้ริโภค
ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรรการซื�อการใช้สินคา้และบริการรวมทั�งกระบวนการตดัสินใจ 

ซึ� งเป็นตวันําหรือตวักาํหนดการกระทาํดังกล่าว เพื�อตอบสนองความจาํเป็น และความต้องการ                 
ของผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพอใจ 
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 สําหรับทฤษฎีที� เกี�ยวข้อง และนํามาประยุกต์ใช้อธิบายพฤติกรรมผู ้บริโภคกันมาก               
ทฤษฎีหนึ� ง ก็คือ Hierarchy of Needs โดย Maslow ซึ� งแบ่งระดับความต้องการของมนุษย์เป็น                   
5 ลาํดบัขั�น ดงันี�  
 1. ความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) คือ อาหาร นํ� า อากาศ ที�อยู่อาศัย       
และความต้องการทางเพศ (Food, Water, Shelter and Sex) เป็นความต้องการพื�นฐานเพื�อความอยู่รอด 
เช่น อาหาร อากาศ นํ� าดื�ม ที�อยู่อาศัย เครื� องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการการยกย่อง และ                 
ความตอ้งการทางเพศ 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความมั�นคงและความคุ้มครอง 
(Security, Protection) เป็นความต้องการที� เหนือกว่าความต้องการเพื�อความอยู่รอด ซึ� งมนุษย์
ตอ้งการเพิ�มความตอ้งการในระดบัที�สูงขึ�น เช่น ตอ้งการความมั�นคงในการทาํงาน ความตอ้งการ             
ไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ เป็นตน้ 
 3. ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) คือ การยอมรับและความรัก (Sense of 
Belonging, Love) หรือความตอ้งการความรักและการยอมรับ เช่น ความตอ้งการในแง่ของการให้
และการได้รับซึ� งความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหนึ� งของหมู่คณะ ความตอ้งการให้ไดรั้บการยอมรับ 
เป็นตน้ สินคา้ที�สามารถสนองความตอ้งการนี�  ไดแ้ก่ ของขวญั ดอกกุหลาบ เป็นตน้  
 4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) คือ การได้รับการยกย่อง ความนับถือ
สถานะ (Self - esteem, Recognition, Status) เป็นการตอ้งการการยกย่องส่วนตวั ความนับถือ และ
สถานะจากสังคม ตลอดจนเป็นความพยายามที�จะให้มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคคลอื�น เช่น 
ความต้องการให้ได้รับการเคารพนับถือ ความสําเร็จ ความรู้ ศกัดิ� ศรี ความสามารถ สถานะที�ดี             
ในสังคม และมีชื�อเสียงในสังคม สินค้าที�ตอบสนองความต้องการในด้านนี� ได้แก่ บ้านหรูหรา              
รถยนตร์าคาแพงแหวนเพชร เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง เป็นตน้ 
 5. ความตอ้งการความสําเร็จส่วนตวั (Self - actualization Needs) คือ การพฒันาตนเอง
และความปรารถนาส่วนตวั (Self - development and Realization) เป็นความตอ้งสูงสุดของแต่ละบุคคล
ซึ� งถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความต้องการในขั�นนี� จะได้รับการยกย่องเป็นบุคคลพิเศษ เช่น                 
ความตอ้งการที�เกิดจากความสามารถทาํทุกสิ� งทุกอย่างไดส้ําเร็จ นกัร้องหรือนักแสดงที�มีชื�อเสียง 
เป็นตน้ สินคา้ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการในขอ้นี�  ไดแ้ก่ ลอตเตอรี�  เครื�องสําอาง ปริญญาบตัร 
เป็นตน้ 

 ความตอ้งการในขั�นพื�นฐานแต่ละขั�นมีความสําคญัแตกต่างกนั และตอ้งไดรั้บการตอบสนอง
ก่อนที�จะให้ความสนใจกบัลาํดบัขั�นที�สูงขึ�นไป โดยการที�ความตอ้งการในลาํดบัขั�นสูงขึ�นไปนี�              
จะถูกกระตุน้ความตอ้งการในลาํดบัตํ�ากวา่ จะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อน แมจ้ะเป็นความพึงพอใจ
ในระดบัตํ�าสุดก็ตาม  



 
 

 

33

 นอกจากนี�  มิล และเมอร์ริสัน (Mill and Morrison (1992 : 263) กล่าวว่า พฤติกรรม                 
ที�มนุษยแ์สดงออกมาในช่วงเวลา หนึ� งนั�นเราไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ว่า ได้รับแรงกระตุน้จาก
สาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว หากแต่เป็นมาจากหลายสาเหตุ ที�มีผลกระทบซึ� งกนัและกนัโดยสาเหตุหนึ� ง
อาจมีความสําคัญมากกว่าสาเหตุอื�น ๆ ดังนั� น นอกจากความต้องการทั� ง 5 ขั�นที�กล่าวมาแล้ว                    
มีความตอ้งการที�ควรกล่าวถึงอีก 2 ประการ คือ ความตอ้งการไดรั้บความรู้และเขา้ใจในสิ�งต่าง ๆ 
(To Know and Understand) ทาํให้มนุษยมี์พฤติกรรมแสวงหาคาํตอบเพื�อสนองความอยากรู้อยากเห็น
และความต้องการสุนทรีและความงาม (Aesthetics) ทาํให้มนุษยมี์พฤติกรรมแสวงหาและธํารงรักษา   
สิ� งสวยงามชื�นชมความงามทั�งที�เป็นธรรมชาติและศิลปะตามรสนิยมของตน (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 
2551 : 33) โดยความต้องการ 2 ประการนี� รวมอยู่ในรายการดั� งเดิม แต่เนื�องจากความสัมพันธ์
ระหวา่งความตอ้งการ 2 ประการนี� กบัความตอ้งการ 5 ประการแรก ยงัไม่มีความชดัเจนที�เพียงพอ 
ดงันั�น เมื�อกล่าวถึงจึงมกัจะเกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการเพียง 5 ประการแรกเท่านั�น อย่างไรก็ตาม 
ความตอ้งการทั�ง 7 ประการนั�น สามารถนาํมาเชื�อมโยงเขา้กบัแนวคิดทางการท่องเที�ยวได ้ดงันี�  
 
ตาราง 1  แสดงการประยกุตท์ฤษฎี Hierarchy of Needs ของ Maslow กบัแนวคิดทางการท่องเที�ยว 
 

Need Motive Tourism Literature Reference 
Physiological Relaxation Escape, Relief of tension, Mental relaxation 

of tension 
Safety Security Health, Recreation, Keep oneself active and 

healthy for the future 
Belonging Love Family togetherness Companionship, Roots, 

Interpersonal relations 
Esteem Achievement status Show one’s important to others, Social 

recognition, Business personal development 
Self - actualization Be true to one’s own        

nature 
Self - discovery, Satisfaction of inner 
desires, Exploration and evaluation of self 

To know and           
understand 

Knowledge Cultural, Education, Interest in foreign 
areas 

Aesthetics Appreciation of beauty Environment, Scenery 

 
ที�มา : ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ 2551 : 36 - 37 
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 จากตาราง 1 สามารถอธิบายไดด้งันี�   
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) กระตุ้นให้เกิดความต้องการ    
พกัผอ่นหย่อนใจอยากจะผอ่นคลายทั�งทางร่างกายและจิตใจ โดยนกัท่องเที�ยวแต่ละคนจะมีวิธีการ  
ที�แตกต่างกนั เช่น ผูที้�มีลกัษณะกระตือรือร้นจะลดความตึงเครียดผ่านทางกิจกรรมที�ตอ้งออกแรงกาย 
ซึ� งอาจตอบสนองไดท้ั�งความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความตอ้งการเป็นที�นิยมนบัถือ ในขณะที�
บางคนไม่ตอ้งการทาํอะไร เพียงอยูใ่นบรรยากาศแวดลอ้มที�สดชื�น ก็สามารถปลดปล่อยความตึงเครียด
ไดแ้ลว้  
 2. ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั (Safety Needs) เป็นเหตุผลหนึ� งที�แสดงให้เห็นว่า
เหตุใดนักท่องเที�ยวจึงพยายามดูแลตนเองทั�งร่ายกายและจิตใจ ทั�งนี� ก็เพื�อให้แน่ใจว่าตนเองจะมี            
สุขภาพที�ดีในอนาคต  
 3. ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหนึ�งของสังคม (Belonging Needs) ทาํให้นกัท่องเที�ยว
เลือกใชเ้วลาอยูก่บัครอบครัวและเพื�อนหรือลกัษณะที�เรียกว่าเพื�อให้ไดรู้้สึกเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม
ไดเ้ป็นทั�งผูใ้หแ้ละรับความรักจากกลุ่มเพื�อนและญาตินั�นเอง  
 4. ความต้องการเป็นที�นิยมนับถือ (Esteem Needs) หากสถานะทางสังคมเริ� มลดลง                
เมื�อเริ�มมีอายุมากขึ�น การท่องเที�ยวก็เป็นอีกทางหนึ�งที�จะช่วยเพิ�มพูนใหบุ้คคลนั�นกลบัมารู้สึกมั�นคง
เช่นเดิม ไดโ้ดยบางคนเลือกเดินทางไปเที�ยวต่างประเทศ เพื�อใหต้นเองรู้สึกวา่เหนือกวา่ผูอื้�น 
 5. ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self - actualization Needs) ความต้องการขั�นนี�            
เป็นเป้าหมายของการพกัผ่อน และใช้เวลาว่างเนื�องจากเป็นขั�นที�บุคคลรู้สึกถึงความมีอิสระจาก
ความตอ้งการในลาํดบัที�ต ํ�ากว่า นกัท่องเที�ยวมีโอกาสที�จะคน้พบตนเองประเมินตนเองเพื�อให้รู้ว่า
ควรปรับปรุงหรือคงไวซึ้� งภาพลกัษณ์เดิมของตนเองต่อไปอยา่งไร  
 6. ความต้องการความรู้และเข้าใจในสิ� งต่าง ๆ (To Know and understand) ซึ� งผลักดัน                 
ให้เกิดการเรียนรู้โดยนกัท่องเที�ยวบางกลุ่มเดินทางไปในที�ต่าง ๆ เพื�อเรียนรู้วฒันธรรมความเป็นอยู่
ที�แตกต่างจากตนเอง เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�จะรู้และเขา้ใจในสิ�งต่าง ๆ   
 7. ความตอ้งการความสุนทรีและความงาม (Aesthetics) เป็นเหตุผลที�ทาํให้นกัท่องเที�ยว
ชมธรรมชาติชื�นชมทิวทศัน์รอบตวัที�สวยงามแปลกตา  
 นอกจากนี� มิล และเมอร์ริสัน (Mill and Morrison. 1992 : 389) ยงักล่าวว่า โดยพื�นฐาน
มนุษยทุ์กคนตอ้งการความ มั�นคงและมีเสถียรภาพในชีวิต เมื�อใดก็ตามที�รู้สึกว่าลกัษณะดงักล่าว
ขาดหายไป หรือมีไม่เพียงพอ ก็จะพยายามดิ�นรนเพื�อแสวงหาและรักษาสภาพนั�นไวใ้ห้นานที�สุด 
โดยสภาพดังกล่าวจะหมดไปเมื�อมนุษย์ตระหนักได้ถึงความจาํเป็นต่าง ๆ ในชีวิตที� มีไม่พอ                   
สถานการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดแรงกระตุน้ที�ผลกัดนัให้มนุษยต์อ้งกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งเพื�อตอบสนอง
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ต่อความต้องการของตนเองดงันั�นจึงเป็นหน้าที�ของนักการตลาด ที�จะเปลี�ยนแปลงความจาํเป็น            
ในชีวิตให้เป็นความตอ้งการดว้ยการทาํให้แต่ละบุคคล ตระหนกัไดถึ้งความขาดแคลนของตนเอง 
พร้อมทั�งเสนอสินคา้และบริการที�สามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่านั�นได ้
 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการท่องเที�ยวจะต้องเข้าใจถึงมูลเหตุจูงใจ                               

ในการเดินทางท่องเที�ยว ซึ� งทาํให้เขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการท่องเที�ยวไดม้ากขึ�น แรงจูงใจหลกั

ของการบริโภค คือ การแสวงหาเกี�ยวกับอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ จากสินค้าเฉพาะกลุ่ม               

เช่น ศิลปะความบนัเทิงกีฬาการพกัผอ่นและการท่องเที�ยว  

 

แนวคิดเรื�องการท่องเที�ยวโดยชุมชน 

 การท่องเที�ยวโดยชุมชน (Community - Base - Sustainable - Tourism) คือการท่องเที�ยว      

ที�คาํนึงถึงความย ั�งยืนของสิ�งแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ที�กาํหนดทิศทางในการจดัการโดยชุมชน 

เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนและชุมชน โดยมองว่าการท่องเที�ยวสามารถครอบคลุมทั�ง 5 ด้าน

พร้อมกนั ทั�งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้ม โดยมีชุมชนเป็นผูดู้แลจดัการ 

 ความหมายของการท่องเที�ยวโดยชุมชน 

 มีนกัวชิาการหลายภาคส่วนไดใ้หค้วามหมายของการท่องเที�ยวโดยชุมชน ดงันี�  

 การท่องเที�ยวโดยชุมชน (Community - Based - Tourism) คือการท่องเที�ยวที�คาํนึงถึง

ความย ั�งยืนของสิ� งแวดล้อม สังคม และวฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน              

เพื�อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื�อให้เกิดการเรียนรู้แก่                 

ผูม้าเยอืน องคป์ระกอบของการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนมีอยู ่4 ดา้น คือ  

 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที� อุดม

สมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที�พึ� งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ั�งยืนมีวฒันธรรมประเพณี                 

ที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�น 

 2. ดา้นองคก์รชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที�เขา้ใจกนัมีปราชญห์รือผูมี้ความรู้ และทกัษะ

ในเรื�องต่าง ๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของและเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

 3. ดา้นการจดัการ มีกฎ-กติกาในการจดัการสิ� งแวดล้อม วฒันธรรม และการท่องเที�ยว              

มีองค์กรหรือกลไกในการทาํงานเพื�อจดัการการท่องเที�ยว และสามารถเชื�อมโยงการท่องเที�ยวกบั

การพฒันาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ที�เป็นธรรม มีกองทุนที�เอื�อประโยชน์           

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
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 4. ดา้นการเรียนรู้ ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเที�ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเขา้ใจ

ในวิถีชีวิตและวฒันธรรมที�แตกต่างมีระบบจดัการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบา้นกบั           
ผูม้าเยือน สร้างจิตสํานึกเรื�องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ทั�งในส่วนของชาวบา้น

และผูม้าเยอืน 

 หลกัการของการท่องเที�ยวโดยชุมชน  
 การท่องเที�ยวโดยชุมชนที�ใช้การท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือในการพฒันาชุมชนมีหลกัการ  
ดงันี�  
 1. ชุมชนเป็นเจา้ของ 
 2. ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและตดัสินใจ 
 3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
 4. ยกระดบัคุณภาพชีวติ 
 5. มีความย ั�งยนืทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
 6. คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
 7. ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม 
 8. เคารพในวฒันธรรมที�แตกต่างและศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์
 9. เกิดผลตอบแทนที�เป็นธรรมแก่คนทอ้งถิ�น 
 10.  มีการกระจายรายไดสู่้สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 การที�จะให้ชุมชนดาํเนินการท่องเที�ยวตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ มีความจาํเป็นที�จะตอ้ง
เตรียมความพร้อมและสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยว ในขณะเดียวกนั 
ก็ตอ้งรณรงค์กบัคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที�ยวโดยชุมชนกบัการท่องเที�ยวทั�วไป
กระตุน้ให้คนในสังคมเห็นความสําคญัและเป็นนกัท่องเที�ยวที�สนใจการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่ง
เจา้ของบา้นกบัผูม้าเยือน นอกจากนี� ยงัเป็นการเพิ�มการรับรู้และความเขา้ใจในบทบาทของชุมชน
ทอ้งถิ�นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกาํลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื�อง         
ในการทาํงานอนุรักษท์ั�งดา้นธรรมชาติและวฒันธรรม 
 การท่องเที�ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที�ยวที�ชุมชนเป็นผูก้าํหนดกระบวนการทิศทาง และ
รูปแบบการท่องเที�ยวของตนเอง ซึ� งมีชาวบา้นที�เป็นเจา้ของชุมชนเป็นเจา้ของทรัพยากรท่องเที�ยวนั�น ๆ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที�ยว และอนุรักษ์ทั� งธรรมชาติ ประวติัศาสตร์               
วฒันธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการดาํเนินชีวิต เพื�อสร้างการพฒันาให้เกิดการย ั�งยืนสู่ชนรุ่นหลงั
และเกิดประโยชน์สูงสุด (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย. 2551 : 5) 
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 หลกัการทาํงานการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
 จากแนวคิดการท่องเที�ยวโดยชุมชน ที�มองวา่ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา จนทาํให้

การท่องเที�ยวเป็นส่วนหนึ� งของการพฒันาแบบองคร์วมที�มีคนเขา้มามีส่วนร่วม เมื�อมองในบริบท
ของการพฒันาการท่องเที�ยวที�ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที�ยว             
จึงควรมีหลกัการร่วมกนั ดงันี�  
 1. การท่องเที�ยวโดยชุมชนตอ้งมาจากความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง ชุมชนได้มี
การพิจารณาถึงสภาพของปัญหา ผลกระทบทางการท่องเที�ยวที�จะเกิดขึ�น แลว้ชุมชนร่วมตดัสินใจ
ลงมติที�จะดาํเนินตามแนวทางที�ชุมชนเห็นสมควร 
 2. สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การทํากิจกรรม ติดตาม
ประเมินผล เรียนรู้และรับประโยชน์ร่วมกนั 
 3. ชุมชนต้องการรวมกนัเป็นกลุ่ม เป็นชมรม หรือองค์กร องค์การบริหารส่วนตาํบล 
(อบต.) ก็ได ้เพื�อเป็นตวัแทนในการทาํหน้าที�แทนสมาชิกทั�งหมด และดาํเนินการทางด้านการกาํหนด
ทิศทางและนโยบายการบริหาร การจดัการ การประสานงาน มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของสมาชิกในชุมชน 
 4. รูปแบบ เนื�อหา และกิจกรรมของการท่องเที�ยวโดยชุมชน ตอ้งคาํนึงถึงการอยูร่่วมกนั
อยา่งมีศกัดิ� ศรี มีความเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวฒันธรรมในเชิงสร้างสรรคแ์ละลดผลกระทบในเชิงลบ 
 5. มีกฎ กติกาที�เห็นร่วมกนัจากชุมชน สาํหรับการจดัการท่องเที�ยวที�ชดัเจน และสามารถ
กาํกบัการดูแลใหเ้ป็นไปตามกติกาที�วางไว ้
 6. ชุมชนที�จดัการท่องเที�ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั�วไปและนักท่องเที�ยว ควรมี            
การเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้เกิดการพฒันาทางกระบวนการท่องเที�ยวที�ถูกตอ้ง 
และเหมาะสม 
 7. การท่องเที�ยวโดยชุมชน จะตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกันภายในชุมชน เช่น ความสะอาด 
ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที� เป็นธรรมของผู ้ที� มีส่วนเกี�ยวข้อง และพิจารณาร่วมกัน                 
ถึงขีดความสามารถในการรองรับ 
 8. รายได้ที�ได้รับจากการท่องเที�ยว มีส่วนนาํไปสนับสนุนการพฒันาชุมชนและรักษา        
สิ�งแวดลอ้มของชุมชน 
 9. การท่องเที�ยวจะไม่ใช่อาชีพหลกัของชุมชน และชุมชนตอ้งดาํรงอาชีพหลกัของตนเอง
ไว้ได้ ทั� งนี� หากอาชีพของชุมชนเปลี� ยนเป็นการจัดการท่องเที� ยว จะเป็นการทําลายชีวิต                     
และจิตวญิญาณดั�งเดิมของชุมชนอยา่งชดัเจน 
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 10. องค์กรชุมชนมีความเขม้แข็งพอที�จะจดัการกบัผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นไดแ้ละพร้อม
จะหยุดเมื�อเกินความสามารถในการจดัการ ซึ� งสิ� งเหล่านี� หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน                
และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่องเที�ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที�ยวโดยชุมชน          
จะเป็นไปได้ด้วยดีนั�นยงัต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที�เข้ามาเกี�ยวข้องด้วย ได้แก่ การตลาด 
นโยบายรัฐที�เขา้มาสนบัสนุน พฤติกรรมของนกัท่องเที�ยว เป็นตน้ 

 กระบวนการทาํงานเพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการท่องเที�ยว 
 หากชุมชนมีความพร้อมและมีปัจจยัเอื�ออาํนวยต่อการเขา้มามีบทบาทจดัการท่องเที�ยวแลว้นั�น 

ผูน้ ําชุมชนและแกนนําที�หลากหลาย ตวัแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี               
กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล 
เจา้หน้าที�ป่าไม ้ครูอาจารยใ์นโรงเรียน เป็นตน้ ร่วมกนัประชุมสัมมนาเพื�อสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกบั
การท่องเที�ยวโดยชุมชน ซึ� งเป็นการผนึกกาํลงัความคิดสร้างสรรค์ ประสานแนวคิดของทุกคน             
ให้เห็นเป็นภาพเดียวกนั ในการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน และนําวิสัยทศัน์ที�ได้มากาํหนดเป็น            
เป้าหมาย เป็นทิศทางของการดาํเนินกิจกรรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนในระยะต่อไป ดงัที�พจนา สวนศรี 
(2546 : 185 - 188) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 ชุมชนหลายแห่งตดัสินใจเปิดการท่องเที�ยวโดยชุมชนและเป็นฝ่ายจดัการเองนั�น มีรูปแบบ
การคิดตดัสินใจดว้ยการมองวสิัยทศัน์ 3 รูปแบบดว้ยกนั คือ 
 1. มองกิจกรรมการท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือหนึ� งในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกบัคนภายนอก 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาชุมชนที�ประสบอยู่ และหวงัว่าจะได้เพื�อนที� เข้าใจ                       
ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อันเป็นการเชื�อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวฒันธรรม                 
เพื�อประสานการมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชนนั�น 
 2. การท่องเที�ยวทาํให้เกิดผลกระทบทางสังคม วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้ม จาํเป็นที�ชุมชน
ตอ้งรวมตวักนัเขา้มาจดัการให้นักท่องเที�ยวและผูที้�เกี�ยวขอ้งให้ปฏิบติัอยู่ในกฎ กติกาของชุมชน 
การจดัระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผูค้นที�เกี�ยวขอ้งและผลประโยชน์ในชุมชน การสร้าง
มาตรฐานต่าง ๆ ของการท่องเที�ยวโดยชุมชนเอง ทั�งเพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบมากเกินขีดความสามารถ           
ที�ชุมชนจะจดัการได ้
 3. การท่องเที�ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนกบัธรรมชาติ เป็นการสร้างโอกาส  
ในการฟื� นฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญา และสิ�งแวดลอ้ม โดยมองที�รายไดเ้ป็นเพียงแค่ผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการท่องเที�ยว 
 ซึ� งทั� ง 3 รูปแบบนี� มีพื�นฐานการคิดจากชุมชนเอง ที� มีความภูมิใจในวฒันธรรม และ                
ภูมิปัญญาของตนเองที�พร้อมจะสื�อต่อคนภายนอก โดยใช้การท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือในการถ่ายทอด
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นอกจากนั�นแลว้ ชุมชนเองยงัตอ้งการความเขา้ใจ ความร่วมมือของนกัท่องเที�ยวในเคารพในกฎ กติกา 
ที�ชุมชนร่วมกนัสร้างไวเ้พื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัของคนต่างวฒันธรรม 
 วตัถุประสงคข์องการจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน ซึ� งมาจากการกาํหนดจากวิสัยทศัน์  
ที�จดัทาํร่วมกนัในชุมชน และนาํมากาํหนดเป็นวตัถุประสงค์ที�เป็นรูปธรรม ให้มีความชัดเจนขึ�น
โดยชุมชนจะมีการกาํหนดวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่4 ประการดว้ยกนั คือ 
 1. เพื�อให้กิจกรรมการท่องเที�ยว เป็นกิจกรรมเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตที�เนน้คนเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันา เป็นกิจกรรมที�เชื�อมโยงกบักิจกรรมการพฒันาชุมชนในรูปแบบอื�น ๆ ที�ตอ้งเอื�ออาํนวย
การเรียนรู้ต่อการกนัและกนัได้ เช่น การท่องเที�ยวโดยชุมชนที�ไปเยือนชุมชนชาวประมงพื�นบา้น 
นกัท่องเที�ยวควรเกิดการเรียนรู้บทบาทของประมงขนาดเล็กที�ทาํหนา้ที�อนุรักษท์รัพยากรชายฝั�งดว้ย 
 2. เพื�อให้กิจกรรมการท่องเที�ยวเป็นตวักระตุน้ส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว
ไดเ้ขา้ใจ ให้คุณค่า ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณีของชุมชนให้กลบัฟื� นคืนสภาพไดใ้นระยะ
ต่อไป 
 3. เพื�อก่อให้เกิดการรวมตวักนัของคนในชุมชน ที�เผชิญต่อผลกระทบทางการท่องเที�ยว
แบบเดิม ให้เขา้มีส่วนร่วมจดัการลดผลกระทบดงักล่าว และจดัระเบียบชุมชนให้เป็นระบบที�ทาํให้
ชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 4. เพื�อเป็นเครื� องมือการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารที�ถูกต้องของวฒันธรรม ประเพณี              
วถีิชีวติกบัสาธารณชนภายนอก 
 จะเห็นไดว้า่ในมิติของชุมชนไม่ไดม้องเรื�องรายไดเ้ป็นเรื�องหลกั ผดิกบัในระดบันโยบาย
การท่องเที�ยวมกัจะให้ความสําคญัเรื�องรายไดเ้ป็นอนัดบัแรก หากเอาคุณค่า วิธีคิด ที�เป็นพื�นฐาน               
ที�สําคญัในสังคมไทย อันได้แก่ การมีนํ� าใจ ความเอื�ออารี ประกอบกับการมีวิถีชีวิตที�สัมพนัธ์                 
กบัธรรมชาติ ความรักในศิลปวฒันธรรม อนัเป็นทุนทางสังคมของคนไทย ก็จะทาํให้การริเริ� ม               
และมองการท่องเที�ยวไดถู้กทิศทางยิ�งขึ�น 
 การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
 การจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมของคนเขา้มาเกี�ยวขอ้งทั�งบุคคล
ภายในหรือบุคคลภายนอก ดงันั�นผูน้าํชุมชนจะตอ้งมีทกัษะมีความรู้ในการจดัการอยา่งดี เพราะผูน้าํ
ชุมชนจะตอ้งมีความสามารถคาดการณ์ และประเมินวา่ วสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์ของการจดัการท่องเที�ยว
โดยชุมชนนั� นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร โดยการร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็น                
จากชุมชนให้กวา้งขวางจนสามารถสรุปด้วยมติของชุมชนเอง ซึ� งมีองค์ประกอบการประเมินอยู ่             
7 ประการดว้ยกนั คือ  
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 1. ผูน้าํชุมชนและแกนนาํชุมชน จะตอ้งสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ภายนอกและสภาพปัญหาของชุมชน เพื�อที�จะหาแนวทางที�สามารถแก้ไขได้ถูกตอ้งและชัดเจน     
แลว้จะไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละการทาํกิจกรรมท่องเที�ยวได ้
 2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั� งหมด เพราะเป็นเรื� องที�เกี�ยวกับสิทธิของชุมชน             
วา่คนในชุมชนเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรมชุมชนที�มีต่อการเปิดหมู่บา้นให้เป็นแหล่งท่องเที�ยว และจะตอ้งมีวิธีรับมือกบั
ผลกระทบหรือสิ�งที�จะตามมาอยา่งไร ดว้ยวิธีการใด ใครเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งบา้ง และใครมีบทบาทหน้าที�
อยา่งไร 
 3. ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัตั�งองคก์รภายในชุมชน เพื�อรับผิดชอบกิจกรรมนี�  หรือ
ผลกัดนัให้องคก์รชุมชนอื�นที�พิจารณาแลว้วา่ มีความพร้อมทาํหนา้ที�รับผดิชอบเป็นหน่วยงานหนึ� ง
ขององค์กรนั� น ๆ แต่ทั� งนี� การดําเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพราะมี                  
ผลประโยชน์ที�เขา้มาเกี�ยวขอ้ง 
 4. พิจารณาหาเอกลกัษณ์โดดเด่นของทอ้งถิ�น หรือของดีของชุมชน เพื�อทาํให้เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�สอดคลอ้งกบัชุมชน 
 5. เพิ�มความพร้อมของผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมของการท่องเที�ยว อาทิ ผูที้�เกี�ยวขอ้ง
กบัที�พกั อาหาร การดูแลความปลอดภยั การสื�อสารและการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ จะตอ้งไม่อยู่กับ           
แกนนาํของกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งแต่ตอ้งมีการกระจายอยา่งทั�วถึง 
 6. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที�จะรองรับนักท่องเที�ยว
เพื�อสามารถปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคลอ้งยิ�งขึ�น และร่วมแกปั้ญหาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
อีกทั�งยงัเป็นการลดผลกระทบของการท่องเที�ยวในครั� งต่อ ๆ ไปดว้ย 
 7. ประสบการณ์และทักษะในการจัดการท่องเที�ยวโดยชุมชนที�จะต้องบูรณาการ                  
ทั�งความเพลิดเพลิน ความตื�นตวัและการเรียนรู้ เพื�อความเหมาะสมของการจดัการการท่องเที�ยว 
ของแต่ละพื�นที�นั�น ๆ 

 การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการการท่องเที�ยว 

 การท่องเที�ยวเปรียบเสมือนงานที�เกี�ยวกบัการพฒันาชุมชน ซึ� งไม่ใช่เป็นเรื�องง่ายเพราะ
การท่องเที�ยวเป็นการพฒันาที�ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที�ยวหรือสิ� งที�นักท่องเที�ยว
ตอ้งการ กาํลงัซื�อของนกัท่องเที�ยวสามารถกาํหนด สินคา้ และบริการไดต้ามความตอ้งการ จึงทาํให้
สภาพทางสังคมและวฒันธรรมในแหล่งท่องเที�ยวเปลี�ยนไป เพราะนักท่องเที�ยวที�มาเยือนก็จะนาํ
วฒันธรรมติดตวัมาดว้ยนั�นเอง นกัวา่เป็นดาบสองคมที�มีความเสี�ยงอยา่งยิ�งในการจะใชพ้ฒันา 
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 อย่างไรก็ตาม ก่อนที�ชุมชนจะเปิดหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยวแล้ว ชุมชนจะต้องรู้ว่า                   
ตวัชุมชนเองมีศกัยภาพมากแค่ไหนที�จะรองรับนกัท่องเที�ยว หากเปิดแลว้จะมีการจดัการหรือรับมือ
อย่างไรสําหรับการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น หากมีการรับมือที�ดีก็จะทาํให้ชุมชนประสบความสําเร็จ
ในการจดัการการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน ซึ� งผูด้าํเนินการพฒันาการท่องเที�ยวโดยชุมชนควรจะมี
กระบวนการการทาํงานตามที� พจนา สวนศรี (2546 : 189 - 190) ไว ้ดงันี�  
 1. ขั�นที� 1 ใหข้อ้มูลดา้นการท่องเที�ยวโดยให้ชุมชนพิจารณาดา้นบวกและดา้นลบของการ
ท่องเที�ยว ซึ� งในขั�นตอนนี�อาจจะมีเฉพาะผูน้าํหรือกลุ่มที�สนใจ 
 2. ขั�นที� 2 สร้างการมีส่วนร่วม เพื�อเป็นการดึงกลุ่มที�สนใจหรือผูที้�สนใจดา้นการท่องเที�ยว

โดยชุมชนและองคก์รต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มอนุรักษ ์เป็นตน้ 

 3. ขั�นที� 3 ศึกษาเกี�ยวกบัชุมชนร่วมกบัชาวบา้น โดยการทาํงานร่วมกบัชาวบา้นเพื�อศึกษา

ในหวัขอ้ดงันี�  

  3.1 การสาํรวจทางกายภาพ 

   3.1.1 ทาํแผนที�รอบนอก (แสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและที�ดินทาํกิน) 

   3.1.2 แผนที�รอบหมู่บ้าน (แสดงที�ตั� งของบ้านเรือน ทรัพยากรคนสร้างและ

ทรัพยากร ธรรมชาติ) 

   3.1.3 ศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน 

   3.1.4 ศึกษาความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                  

และทรัพยากรในการท่องเที�ยว 

   3.1.5 ศึกษากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนซึ� งสามารถนําผลที�ได้มาศึกษาหาข้อจาํกัด              

และปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นร่วมกนั 

 4. ขั�นที� 4 วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัทั�งในด้านศกัยภาพ ขอ้จาํกัด โอกาสและความเสี�ยง             

ขั�นตอนดงักล่าวสามารถทาํให้ชุมชนมองเห็นดา้นต่าง ๆ และสามารถเชื�อมโยงเรื�องท่องเที�ยวกบั

การพฒันาชุมชนได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลในครั� งนี� จะทาํให้เกิดการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา 

และอาจพบวา่เพื�อแกปั้ญหาใหต้รงจุดอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้รื�องการท่องเที�ยวเลยก็เป็นได ้

 5. ขั�นที� 5 ร่วมกนัแกไ้ขจุดอ่อน และพฒันาศกัยภาพ อาทิ 

  5.1 รวบรวมองคค์วามรู้ ซึ� งแต่ละชุมชนจะแตกต่างกนัออกไปมีเอกลกัษณ์เฉพาะชุมชน 

เช่น บางชุมชนเด่นดา้นการพฒันาชุมชน ชุมชนบางแห่งมีความโดดเด่นระบบการจดัการนิเวศที�ใช้

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไดเ้หมาะสม เป็นตน้ ซึ� งชุมชนตอ้งร่วมกนัดึงเอกลกัษณ์ ให้เห็นร่วมกนัก่อนนาํสู่

การเผยแพร่ออกไป 
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  5.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวให้เหมาะสม สอดคล้องกับระบบนิเวศของท้องถิ�น              

โดยไม่ทาํลายระบบนิเวศดงักล่าว เช่น การปรับเส้นทางเดินเทา้ เป็นตน้ 

  5.3 มีการปรับปรุงแหล่งที�อยู่พ ักผ่อนและความสะอาดภายในชุมชน เพื�อให้เป็น           

มาตรฐานที�ตกลงร่วมกนั โดยมีการตรวจสอบของคณะกรรมการชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ 

  5.4 มีการฝึกอบรมบุคลากรเกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวของชุมชน เช่น มคัคุเทศก์ทอ้งถิ�น 

ซึ� งจะทาํให้เห็นความสามารถของคนในชุมชน อีกทั� งขีดความสามารถของพื�นที�และกิจกรรม                

ที�สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติชุมชน 

 6. ขั�นที� 6 วางรูปแบบการจดัการ จะเป็นการจดัตั�งองคก์รขึ�นมาทาํงาน หรือใชอ้งคก์รเดิม
แต่มีการเพิ�มหน้าที�และมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ กาํหนดรูปแบบของการท่องเที�ยว โปรแกรม            
และราคาการแบ่งปันผลประโยชน์สู่ชุมชนและชาวบา้น โดยอาจจะเป็นการสร้างกฎ-กติกา เพื�อเป็น
แนวทางปฏิบติัทั�งชาวบา้นและนกัท่องเที�ยว 
 7. ขั�นที� 7 มีการติดต่อกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการรับรู้และช่วยเหลือการใหข้อ้มูล 
 8. ขั�นที�  8 มีการทดลองในการดาํเนินการจดักิจกรรมทางการท่องเที�ยว เพื�อทดสอบ   
ความพร้อมของชุมชนโดยการเชิญบุคคลที�มีความรู้หรือประสบการณ์ในการท่องเที�ยว โดยมีชุมชน
เขา้ร่วมกิจกรรมที�จดัขึ�นและมีการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื�อไปปรับใชใ้นอนาคต 
 9. ขั�นที� 9 ประเมินผล การประเมินผล อาจแยกออกมาเป็น 2 ส่วน คือการประเมินผล    
และสรุปบทเรียนหลงัเสร็จกิจกรรมทุกครั� ง และการประเมินผลเป็นช่วง ๆ ทุก 3 - 6 เดือน เป็นตน้ 
ซึ� งการประเมินผลจะช่วยใหเ้กิดการทบทวนตนเอง และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 10. ขั�นที� 10 พฒันาองคก์ร 
  10.1 การฝึกอบรม เช่น การบริหารจดัการ การสร้างการมีส่วนร่วม การสื�อความหมาย 
  10.2 การศึกษาดูงาน ผูน้ําองค์กรที�ดูแลเกี�ยวกับการท่องเที�ยวโดยชุมชน อาจจะมี 
การศึกษาดูงานของชุมชนที�ประสบความสาํเร็จ เพื�อนาํมาปรับใชใ้นชุมชนของตวัเองในการจดัการ
ท่องเที�ยว 
 กระบวนการทั�ง 10 ขั�นตอนอาจจะเหมือนกบัการทาํงานปกติ แต่สิ� งที�ยากและท้าทาย
อยา่งมากคือ เรื�องการท่องเที�ยวเป็นเรื�องที�ชาวบา้นไม่คุน้เคยมาก่อน และไม่มั�นใจวา่ตนเองจะทาํได้
หรือไม่ แต่ละคาํถามแต่ละขั�นตอนจะตอ้งมีการปลุกระดมของคนในทอ้งถิ�นให้รู้จกัทอ้งถิ�นของตวัเอง 
เพื�อให้เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น การท่องเที�ยวในชุมชนก็จะเกิดความชดัเจนมากขึ�น โดยศึกษา
จากโมเดลขา้งตน้นี�  
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แนวคิดชุมชนริมนํ0าจันทบูร   
 ธนพล จันทร์เรืองฤทธิ�  (2562 : 11 - 13) กล่าวถึง แนวคิดชุมชนริมนํ� าจนัทบูร ชุมชน               
ริมนํ� าจนัทบูรเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุประมาณ 300 ปี นับตั�งแต่สมยัพระนารายณ์มหาราชทรงยา้ย
เมืองจนัทบูรจากบา้นหวัวงั ตาํบลพุงทะลาย มาตั�งที�บา้นลุ่มหรือค่ายตากสิน ศาล ศาลากลางจงัหวดั 
วดัโบสถ ์ตวัเมืองจนัทบูรสมยันั�นสร้างอยูบ่นเนินสูง เป็นเมืองรูปสี� เหลี�ยมผนืผา้บน คนัดิน มีกาํแพง
เมืองศิลาแลงรอบเมือง จากตวัเมืองจนัทบูรมีพื�นที�ลาดลงมาถึงริมฝั�งแม่นํ� าจนัทบุรีก็คือยา่นท่าสิงห์
และยา่นท่าหลวง ซึ� งมีริมฝั�งแม่นํ� าเป็นชายหาดกวา้งเหมาะแก่การใชป้ระโยชน์ดา้นการคมนาคมขนส่ง 
ยา่นท่าหลวงในอดีตราว 100 ปี มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนยก์ลางการคา้ของจงัหวดั มีท่าเทียบ
จอดเรือค้าขายหลายแห่ง และมีถนนสายแรกคือถนนริมนํ� าหรือถนนสุขาภิบาล ในระยะแรก                        
ที�ฝรั�งเศสเขา้ยึดเมืองจนัทบูร สมยั ร.ศ. 112 - 113 (พ.ศ. 2436 - 2447) บริเวณย่านท่าหลวงได้เคยเป็น       
ที�ตั�งของจวนขา้หลวง ซึ� งใชเ้ป็นสถานที�ทาํงานของรัฐบาลและเป็นศาลดว้ย และในสมยัรัชกาลที� 5 
(พ.ศ. 2442) ได้จดัตั�งเมืองจนัทบูรเป็นมณฑลจนัทบุรี ย่านท่าหลวงเป็นที�ตั�งของอาํเภอท่าหลวง         
ซึ� งไดเ้ปลี�ยนแปลงมาจากด่านเก็บเงินภาษีในสมยัรัชกาลที� 4 และบริเวณนี� เป็นศูนยก์ลางการเดินทาง
และการพาณิชย์ ดังปรากฏหลักฐานในบันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอ (Henry Mouhot)                    
นกัสํารวจชาวฝรั�งเศสที�เดินทางจากสยามไปสํารวจเมืองกมัพูชา นอกจากนี� พื�นที�ริมนํ� ายงัมีความสําคญั
ทางประวติัศาสตร์ เคยเป็นพื�นที�รับเสด็จรัชกาลที� 5 คราวเสด็จประพาสเมืองจนัทบุรีหลายครั� ง          
ครั� งสําคญัคือ พ.ศ. 2419 และพ.ศ. 2450 แต่ละครั� งมีการสร้างศาลาท่านํ� าที�ท่าหลวงเป็นที�รับเสด็จ 
และในถนนตลาดจนัทบูรมีการตั�งซุม้ ปักธง แขวนโคมไฟตามรายทางอยา่งวจิิตรงดงาม  
 ชุมชนริมนํ� าจันทบูรมีบ้านเรือนประมาณ 200 หลังคาเรือน ที�ตั� งอยู่สองฟากถนน

สุขาภิบาล ตาํบลวดัใหม่ อาํเภอเมืองจนัทบุรี มีความยาวตลอดสายประมาณ 1 กิโลเมตร และชื�อ    

ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร พร้อมคติพจน์ “ยอ้นวิถีจนัท์สร้างสรรค์วิถีไทย” เป็นชื�อที�ไดม้าจากการประกวด

ตั�งชื�อชุมชน เมื�อปี พ.ศ. 2552 ซึ� งเป็นปีเริ�มตน้การพฒันาฟื� นฟูชุมชน เมืองจนัทบุรีมีการยา้ยถิ�นฐาน

ที�ตั� งหลายครั� ง ตั� งแต่เมืองเพนียดเชิงเขาสระบาป บ้านหัววงัฝั�งตะวนัออกของแม่นํ� าจันทบุรี                 

และในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไดย้า้ยมาบา้นลุ่มฝั�งตะวนัตกของแม่นํ� าจนัทบุรีมีการสร้างเมือง 

คูเมืองชดัเจนบนเนิน บา้นลุ่ม (ค่ายตากสินในปัจจุบนั) ชาวบา้นซึ� งประกอบดว้ยชาวไทย จีน และญวน 

ซึ� งบ้านเรือนเรียงรายตามริมฝั�งแม่นํ� าจนัทบุรีมานานกว่า 300 ปี จนถึงสมยัรัชกาลที� 3 เกิดกรณี

พิพาทระหว่างไทยกับญวน จึงโปรดฯ ให้สร้างเมืองใหม่ที�บ้านเนินวง หลังจากญวนตกอยู่ใน        

ความปกครองของฝรั�งเศสแลว้ ในสมยัรัชกาลที� 5 จึงโปรดฯ ให้ยา้ยเมืองกลบัมาตั�งที�บา้นลุ่มเช่นเดิม

จนถึงปัจจุบัน เนื� องจากเมืองใหม่บ้านเนินวงคับแคบไม่เหมาะในการพัฒนาและขยายพื�นที�                 

ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการปกครองใหม่ของพระองค์ จึงถือได้ว่า ตวัเมืองจนัทบุรี
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ปัจจุบนัมีจุดเริ�มตน้มาจากพื�นที�ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร ดว้ยพื�นที�ที�เหมาะสมตั�งแต่ตลาดเหนือ ตลาดกลาง 

และตลาดล่าง ชุมชนริมนํ� าจนัทบูรในอดีต จึงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจการค้าและคมนาคม        

มีความเจริญรุ่งเรืองและคึกคกัมาก มีผูค้นอพยพ ยา้ยถิ�นมาอาศยัเพิ�มขึ�นทั�งคนไทย จีน และญวน   

ดงัปรากฏร่องรอยหลกัฐานถึงปัจจุบนัในภาพของวิถีชีวิต ภูมิทศัน์ ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

ศิลปะ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาสาขาอาชีพต่าง ๆ ที�เกิดจากการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม  

รวมทั�งเรื�องราวทางประวติัศาสตร์ที�สําคญัของชาติในแต่ละยุคสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสมยัรัชกาลที� 5 

ไดเ้สด็จมาจนัทบุรีถึง 12 ครั� งและครั� งสุดทา้ยไดเ้สด็จพระราชดาํเนินบนถนนเส้นนี� ดว้ย เพื�อเยี�ยมเยือน

ปลอบขวญัพสกนิกรชาวจนัท์ หลงัจากที�ฝรั�งเศส ปลดปล่อยจนัทบุรีและตราดแล้ว (พ.ศ. 2436 - 

2450) และไดพ้ระราชทานพระแสงดาบประจาํเมืองจนัทบุรี เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450  

 วิถีชุมชนริมนํ� าจนัทบูรเริ�มเปลี�ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลงัจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม ้               

เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2533 และเกิดอุทกภยัครั� งใหญ่ในปี พ.ศ. 2542 และ 2549 ประกอบกับ                  

มีการพฒันาขยายเมือง ธุรกิจพลอยซบเซาลง ส่งผลให้ชุมชนไม่คึกคกัและมีชีวิตชีวาเฉกเช่นอดีต 

จนกระทั�งปี พ.ศ. 2552 สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรีมีนโยบายฟื� นฟูยา่นการคา้เก่าและสถาบนั

อาศรมศิลป์ไดส่้งนกัศึกษามาทาํวิทยานิพนธ์ในพื�นที�นี� จึงร่วมกนัทาํประชาคม ส่งผลให้เกิดอาสาสมคัร

เป็นคณะกรรมการพฒันาชุมชนริมนํ� าจนัทบูร (ต่อมาจดทะเบียนเป็นชมรมพฒันาชุมชนริมนํ� าจนัทบูร 

เมื�อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) และร่วมมือกนัดาํเนินการพฒันาชุมชนภายใตว้ิสัยทศัน์ “วฒันธรรม

นําการค้า” โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสร้างจิตสํานึกและความสามัคคีของชุมชนในการดํารงไว ้                

ซึ� งวถีิชีวติที�มีคุณภาพ สืบสานและเผยแพร่ประวติัศาสตร์ชุมชน อนุรักษศิ์ลปะสถาปัตยกรรมชุมชน

เพื�อนําไปสู่การเป็นแหล่ง เรียน รู้และแหล่งท่องเที� ยวทางว ัฒนธรรมที�สําคัญของจังหวัด                  

มรดกวฒันธรรมเหล่านี� ลว้นสร้างความภาคภูมิใจให้กบัชุมชนและผูม้าเยือน ประชาชนในชุมชน 

ทุกครัวเรือนจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์คุณค่า ของวนัวานให้เป็นอมตะและแบ่งปันความสุข                 

ความเอื�ออาทรซึ�งกนัและกนั 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ณรงศกัดิ�  คาํหาญสุนทร (2554 : 5) ศึกษาวิจยัเรื� องการจดัการท่องเที�ยวชุมชนอย่างย ั�งยืน   

ในเขตพื�นที�ตาํบลเขาน้อย อาํเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 1) ในตาํบลเขาน้อย   

มีศกัยภาพดา้นแหล่งท่องเที�ยวแต่จะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการจึงจะสามารถ

ดึงดูดนกัท่องเที�ยว 2) สภาพปัญหาในการจดัการการท่องเที�ยวชุมชน ไดแ้ก่ ความพร้อมและการจดัสรร

งบประมาณขององคก์รปกครองทอ้งถิ�นและภาครัฐมีนอ้ยไม่สามารถพฒันาแหล่งท่องเที�ยวให้ดีขึ�น 
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ไดค้าดการณ์ให้ความรู้เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวชุมชนและปัญหาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน 

3) แนวทางการจดัการการท่องเที�ยวชุมชนอยา่งย ั�งยืน คือ ในการจดัการท่องเที�ยวชุมชนประชาชน

ทุกคนในชุมชนควรจะเขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุเพื�อพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที�ยว

ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจดัการภาครัฐควรเป็นผูใ้ห้คาํแนะนําและส่งเสริมให้ประชาชน               

ในตาํบลเขานอ้ยไดรั้บงบประมาณความรู้ในการบริหารจดัการ 

 ติกาหลัง สุขกุล (2556 : 55) ศึกษากลยุทธ์การสื� อสารการตลาดเพื�อการท่องเที� ยว                  
และพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวที�มาเยี�ยมชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นนกัเรียน และนกัศึกษา มีการใช้กลยุทธ์การสื�อสารการตลาด 
หลายรูปแบบ ปัญหาและอุปสรรคในการสื�อสารการตลาด คือ งบประมาณทาํให้ไม่สามารถเลือกใช ้
การสื�อสารการตลาดไดอ้ยา่งต่อเนื�อง สิ�งที�นักท่องเที�ยวที�มาชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า 
จงัหวดักาญจนบุรี เป็นครั� งแรก มีความคิดเห็นในระดบัชอบมาก ได้แก่ 1) การจดัแสดงของห้อง 
แสดงโบราณคดีบา้นเก่าเกี�ยวกบัการคน้พบแหล่งโบราณคดีและโบราณวตัถุบา้นเก่า 2) ความชดัเจน 
ของป้ายต่าง ๆ ที� ติดตั� งในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า 3) การจัดแสดงของห้อง            
โบราณคดีกาญจนบุรีเกี�ยวกบัวิถีชีวิตของมนุษยต์ั�งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ถึงอยุธยา และการจดั 
แสดงของห้องโลงศพโบราณ เกี�ยวกับวฒันธรรมของบรรพบุรุษ สําหรับผูเ้ข้าชม 2 ครั� งขึ� นไป        
มีความคิดเห็นในระดบัชอบมาก ได้แก่ 1) การจดัแสดงของห้องแสดงโบราณคดีบา้นเก่าเกี�ยวกบั
การคน้พบแหล่งโบราณคดีและโบราณวตัถุบา้นเก่า 2) ความชดัเจนของป้ายต่าง ๆ ติดตั�งในบริเวณ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า 3) การจดัแสดงของห้องพฒันาการสังคมก่อนประวติัศาสตร์ 
เกี�ยวกับวฒันธรรมของสังคมของคนกาญจนบุรี ทั� งนี� ผูที้� เข้าชม 1 ครั� งและเข้าชม 2 ครั� งขึ� นไป                
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสื�อสารการตลาดของพิพิธภณัฑสถาน บา้นเก่า โดยเฉลี�ยในระดบัชอบ 
 พิมพ์ลภสั พงศกรรังศิลป์ (2557 : 654 - 659) ได้ศึกษาการจดัการการท่องเที�ยวชุมชน
อยา่งย ั�งยืน : กรณีศึกษา บา้นโคกไคร จงัหวดัพงังา ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มการท่องเที�ยวชุมชนบา้น
โคกไครดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที�ให้บริการนําเที�ยวกับนักท่องเที�ยวทั� งชาวไทย                
และชาวต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการท่องเที�ยวที�โดดเด่น ไดแ้ก่ สปาโคลนร้อนและทรายร้อน 
การชมปูมดแดง การเก็บหอยตลบั การพายเรือคายคั ทั� งนี� กลุ่มการท่องเที�ยวชุมชนบา้นโคกไคร            
ไดเ้ขา้ร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที�ยวชุมชนจงัหวดัพงังา มุ่งเนน้การส่งเสริมและขบัเคลื�อนการเติบโต 
อยา่งย ั�งยืนของชุมชนที�ดาํเนินกิจกรรมทางการท่องเที�ยว โดยกลุ่มการท่องเที�ยวชุมชนบา้นโคกไคร
มีศักยภาพทางการจดัการใน 4 ด้าน ได้แก่ ศกัยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที�ยว ศกัยภาพ             
ทางด้านการบริการและการให้ประสบการณ์ที�มีคุณภาพแก่นกัท่องเที�ยว ศกัยภาพทางดา้นการบริหาร               
จดัการการท่องเที�ยว และศกัยภาพทางดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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 ธนินนุช เงารังษี (2558 : 39 - 41) ศึกษาเรื�องเครื�องมือการสื�อสารการตลาดกบัการตดัสินใจ
ท่องเที�ยวภายในประเทศของนกัท่องเที�ยวในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผลการทดสอบมีนยัสําคญั
ทางสถิติระหว่างตวัแปรต้น ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การใช้
พนกังานขาย และการส่งเสริมการขาย และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเกิดความใส่ใจในขอ้มูลที�ไดรั้บ 
การเกิดความสนใจในขอ้มูลที�ไดรั้บ การเกิดความตอ้งการเดินทาง และการตดัสินใจออกเดินทาง 
พบวา่ การโฆษณาส่งผลต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การสนใจในขอ้มูลที�ไดรั้บและการตดัสินใจออกเดินทาง
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ การประชาสัมพนัธ์ ส่งผลต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเกิดความใส่ใจในขอ้มูล
ที�ไดรั้บการเกิดความสนใจในขอ้มูลที�ไดรั้บ การเกิดความตอ้งการเดินทาง และการตดัสินใจออกเดินทาง 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ การตลาดทางตรง ส่งผลต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ เกิดความสนใจ การสนใจ
ในขอ้มูลที�ไดรั้บอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ การใช้พนกังานขาย ส่งผลต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทาํให้
การความสนใจอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ การส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเกิด
ความใส่ใจในขอ้มูลที�ไดรั้บ การเกิดความสนใจในขอ้มูลที�ไดรั้บ การเกิดความตอ้งการเดินทาง และ
การตดัสินใจออกเดินทางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 พรรษกฤช ศุทธิเวทิน (2559 : 99 - 101) ศึกษาเรื�องกลยทุธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที�ยว
ที�มีอิทธิพลต่อประชากรรุ่นแซด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประชากรรุ่นแซด           
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นิยมเดินทางท่องเที�ยวภายในประเทศ 2 - 3 ครั� งต่อปี จดัรายการ
นําเที�ยวทุกอย่างด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที�ยว 2 - 3วนั ไปกับบิดา/มารดา                
การท่องเที�ยวแต่ละครั� ง มีค่าใชจ่้าย 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเดินทาง อาหาร ที�พกั ซื�อของ กิจกรรม
และอื�น ๆ) ใชร้ถส่วนตวัในการเดินทางท่องเที�ยว มีวตัถุประสงคเ์พื�อพกัผอ่นวนัหยุด ตวัเองมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจเลือกสถานที�ท่องเที�ยว ทราบหรือคน้หาขอ้มูลจากสื�ออินเทอร์เน็ต (Website / Social 
Media) และไม่เคยเขา้ร่วมแข่งขนั เล่นเกม และชิงโชค เพื�อชิงรางวลัเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว กลยุทธ์
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที�ยวมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ทศันคติ ดา้นการท่องเที�ยวของประชากรรุ่นแซด 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ แนวทางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที�ยวของประชากรรุ่นแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ การโฆษณาผา่นช่องทาง
สังคมออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางสังคมออนไลน์ หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร การขาย
โดยบุคคลผา่นช่องทางออนไลน์ และการส่งเสริมการขายดว้ยวธีิการลดราคา 
 อภิรัตน์ สงสุข (2559 : 3) ศึกษาเรื� องกลยุทธ์การสื� อสารการตลาดที�ส่งผลต่อพฤติกรรม             
การท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวชาวจีนในเมืองพทัยา พบวา่นกัท่องเที�ยวส่วนมากเป็นเพศหญิงอาย ุ
21 - 30 ปี ระดบัการศึกษา อนุปริญญา อาชีพพนกังานบริษทั ค่าใช้จ่ายการเดินทางท่องเที�ยว/ครั� ง 
1,379.48 - 1,724.13 CNY กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรม  
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การตดัสินใจท่องเที�ยวโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัท่องเที�ยว
ชาวจีนที�มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ค่าใชจ่้ายการเดินทางท่องเที�ยว/ครั� ง จาํนวนครั� งที�เดินทาง
ท่องเที�ยวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวชาวจีนในเมืองพทัยาแตกต่างกนั 
และกลยุทธ์การสื� อสารการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว                
ดา้นการขายโดยบุคคล ดา้นการตลาดทางตรงส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที�ยวของนักท่องเที�ยว 
ชาวจีนในเมืองพทัยา 
 ธนพล จนัทร์เรืองฤทธิ�  (2562 : 5) ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนเพื�อ
การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน กรณีศึกษา ชุมชนริมนํ� าจันทบูร อําเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี พบว่า                              
ในการพัฒนาชุมชนริมนํ� าจนัทบูรให้เป็นพื�นที�การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนจาํเป็นต้องเกิดขึ� นจาก                
การมีส่วนร่วมของของผูน้าํชุมชน หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง ผูป้ระกอบการร้านคา้ และผูที้�อาศยั
อยูภ่ายในชุมชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการและการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นภายใน
ชุมชน จากการที�ผูว้ิจยัไดล้งพื�นที�สังเกตการณ์ภายในชุมชนและสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง การมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนเพื�อให้เกิดความย ั�งยืนไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี โดยเริ�มจากผูน้าํชุมชนวางแผน
ที�จะพฒันาชุมชนภายใตแ้นวทางการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน และการขอสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
คือ กระทรวงพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี หลงัจากนั�นไดมี้การระดมเงินเพื�อนาํเงินมาพฒันา ซ่อมแซม 
สิ� งปลูกสร้าง ชุมชนริมนํ� าจันทบูร โดยผู ้ที� มีส่วนได้เสียคือผู ้นําชุมชน หน่วยงานที� เกี�ยวข้อง                        
ผูป้ระกอบการร้านคา้ ผูที้�อาศยัภายในชุมชน รวมทั�งผูค้นภายนอกชุมชนที�มีความประสงคจ์ะช่วยเหลือ
ชุมชนริมนํ�าจนัทบูรในการพฒันาพื�นที� 




