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ค�ำน�ำ
 ในปัจจุบันเป็นที่ทรำบกันโดยทั่วไปว่ำ กำรท่องเที่ยวไม่ว่ำจะวัดด้วย 

วธิกีำรใดกต็ำม ยงัคงถอืได้ว่ำเป็นอตุสำหกรรมทีม่ขีนำดใหญ่อยูใ่นอนัดบัต้น ๆ  

ของโลก และมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลำ อุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำงประโยชน์อย่ำงมหำศำลด้วยส่งผลท่ีดีให้แก่ชุมชน 

ตลอดจนส่งผลประโยชน์ให้แก่ผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยวด้วย 

 เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สร้ำงแรงกระตุ้นจำกควำมต้องกำร 

เพือ่ตอบสนองควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ และสร้ำงประสบกำรณ์ของนกัท่องเทีย่ว 

โดยแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ สำมำรถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ำไปสัมผัส 

ทัง้แหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทรัพยำกรธรรมชำติ ศิลปวฒันธรรม และอธัยำศยัไมตรี

ของผูค้นทีก่ระจำยตวัอยูโ่ดยทัว่ อนัน�ำมำซึง่ประโยชน์ในมิตเิศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 

สังคม และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดควำมร่วมมือของประชำชนและภำคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง ในกำรสร้ำงหรือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวรูปแบบต่ำง ๆ  ให้รองรับกับ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะแตกต่ำงกันและเคลื่อนไปตำมกระแส 

แต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพึ่งพำกำรท่องเที่ยวไว้เพียง

อย่ำงเดยีว เพรำะหำกไม่ให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งของกำรจดักำรและผลกระทบ

จำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแล้วนั้น กำรท่องเที่ยวจะสำมำรถส่งผลกระทบ

เชิงลบและสร้ำงปัญหำได้อย่ำงอนันต์

 หนงัสอืเรือ่ง การจดัการการท่องเทีย่วและการพฒันาชมุชนการท่องเท่ียว

ภายใต้พลวัตโลก (Tourism management and community 

development in dynamic world: issues, trends and tools) เล่มนี้ 

จงึมวัีตถปุระสงค์เพ่ืออธบิำยภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว พร้อมยก

กรณตีวัอย่ำงในหลำกหลำยมติขิองพืน้ทีต่่ำง ๆ  ถงึกำรน�ำกำรท่องเทีย่วมำเป็น

เครื่องมือในกำรพัฒนำ รวมถึงกำรธ�ำรงรักษำเอำไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุด 

หรือเป้ำประสงค์ของชุมชน ทั้งนี้หำกจะหำรูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

ในพืน้ทีใ่ห้ได้อย่ำงเหมำะสมและประสบผลส�ำเรจ็ ต้องท�ำควำมเข้ำใจในบรบิท

และทรพัยำกรของพืน้ทีอ่ย่ำงรอบด้ำน ซึง่หลำยคร้ังจะพบว่ำ ทรพัยำกรในทีน่ี้ 

ถูกหลงลืมเกี่ยวกับเรื่องของคนในชุมชนพื้นที่กำรท่องเที่ยว 

 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้ให้ควำมส�ำคญัและได้กล่ำวถงึเรือ่งชมุชนกบัอตุสำหกรรม

กำรท่องเท่ียวภำยใต้พลวตัโลก เพือ่เป็นประโยชน์ในกำรหำรปูแบบกำรจดักำร

ที่เข้ำใจถึงสำเหตุของทัศนคติและพฤติกรรมคนในชุมชน รวมถึงผลกระทบ 

เชิงบวกและผลกระทบเชิงลบโดยเฉพำะผลกระทบทำงด้ำนสังคมและ

วฒันธรรมทีเ่ป็นหลักเบือ้งต้นแห่งกำรน�ำมำซึง่กำรจดักำร อกีท้ังมกีำรวเิครำะห์

และประเมินถึงกำรจัดกำรกำรเติบโต กำรจัดกำรกำรพัฒนำและกำรจัดกำร

คณุภำพของอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วภำยใต้พลวัตโลก ทีส่ะท้อนหลักกำรจดักำร

ท่ีสำมำรถตอบโจทย์พื้นที่กำรท่องเที่ยวได้อย่ำงสูงสุด ตลอดจนมุ่งสะท้อน 

ให้เหน็ถึงกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วภำยใต้พลวตัโลกในแต่ละบรบิท ซึง่ค�ำนงึถงึ

ควำมสอดคล้องกบัสิง่ทีพ่ืน้ทีม่แีละวถิทีีช่มุชนเป็น เพือ่ให้กำรจดักำรกำรท่องเท่ียว

และกำรพฒันำชมุชนกำรท่องเทีย่วภำยใต้พลวตัโลกเป็นกญุแจไขสู่ควำมสมดลุ

ของชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

จนส่งผลสู่ควำมยั่งยืน 

   รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

        คณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

       สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
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สำรบัญ
•	 แนวคิดของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำชุมชน 

กำรท่องเที่ยวภำยใต้พลวัตโลก

•	 สถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

•	 องค์รวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

•	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  

•	 ตัวชี้วัดกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

•	 สำเหตขุองกำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ของอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว

•	 กำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

•	 สงครำมรำคำในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

•	 ศำสตร์บูรณำกำรของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

•	 กำรจดักำรภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวภำยใต้พลวตัโลก

•	 บทสรุป 

10

11

17

20

29

50

56

61

76

90

100

117

บทที่ 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

•	 ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งชุมชนกับผู้เกี่ยวข้อง

•	 ปัจจัยกำรปฏิสัมพันธ์ระหวำ่งชุมชนกับนักท่องเที่ยว

•	 ทัศนคติและพฤติกรรมของชุมชนต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

•	 ลักษณะพฤติกรรมของชุมชนที่เกิดจำกทัศนคติต่ออุตสำหกรรม 

กำรท่องเที่ยว

•	 ควำมสมดุลของชุมชนกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

•	 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวมิติชุมชนกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

ภำยใต้พลวัตโลก

•	 บทสรุป

บทที ่3 ผลกระทบจากอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วภายใต้พลวตัโลก 

•	 ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (socio-

cultural impacts of tourism)

•	 ปัจจัยในผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวด้ำนสังคมและวัฒนธรรม

•	 ตัวชี้วัดผลกระทบจำกทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชน 

ต่อพลวัตกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

•	 ประโยชน์และปัญหำจำกกำรท่องเที่ยว

•	 กำรจัดกำรผลกระทบจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวภำยใต้ 

พลวัตโลก

•	 บทสรุป
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บทที่ 2 ชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก
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บทที่ 4 การจัดการการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ภายใต้พลวัตโลก   

•	 กำรวำงแผนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

•	 องค์ประกอบกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

•	 กำรก�ำหนดกำรวำงแผนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวกับรูปแบบ 

กำรท่องเที่ยว

•	 กำรจัดกำรกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่น

•	 กำรจัดกำรกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำเมืองวิสเลอร์ 

รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนำดำ

•	 กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวจำกกำรเติบโตของ

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

•	 กำรจัดกำรพลวัตกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

•	 บทสรุป 

366

367

374

387

389

396

404

410

423

431

438

462

464

475

478

480

บทที่ 5 การจัดการการพัฒนาและการจัดการคุณภาพ

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

•	 กำรจัดกำรกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

•	 รูปแบบกำรจัดกำรกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

•	 หลักกำรจัดกำรกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิด

ประสิทธิภำพ

•	 บทบำทของปัจจัยในกำรจัดกำรกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

•	 กำรสรำ้งคุณภำพของกำรท่องเที่ยว

•	 กำรควบคุมคุณภำพของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

•	 วิธีกำรควบคุมคุณภำพในกำรจัดกำรกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

•	 กำรจัดกำรจ�ำนวนและควบคุมปริมำณของกำรท่องเที่ยว

•	 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยว

•	 กำรจดักำรคณุภำพของอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วภำยใต้พลวตัโลก

•	 บทสรุป    

บรรณานุกรม 

อภิธานศัพท์

ประวัติผู้เขียน 

ข้อความส่งท้ายจากผู้เขียน

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE
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รศ. ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

บทที่ 1
ภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว

ภำยใต้พลวัตโลก

“

”

 เนื่องจำกหนังสือเล่มน้ี เป็นกำรเสนอแนวคิดในมิติกำรจัดกำร

และกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สอดรับกับพลวัตกำรเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของโลก ด้วยกำรท่องเที่ยว 

มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งเพรำะควำมต้องกำรของ 

นักท่องเที่ยวและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ผสำนกับสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่มี

กำรเปลี่ยนผ่ำนเสมอ

10

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและมโนทัศน์ในปฐมบท จึงขออธิบำยแนวคิด 

เกีย่วกบัควำมหมำยของค�ำว่ำ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว (tourism management) 

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism: CBT) ชุมชน 

กำรท่องเที่ยว (community tourism) กำรพัฒนำชุมชนกำรท่องเที่ยว 

 ในบทนี้ จึงเป็นกำรฉำยให้เห็นภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว

ภำยใต้กำรเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ ซึง่ได้กล่ำวถงึ แนวคิดของกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว

และกำรพัฒนำชุมชนกำรท่องเที่ยวภำยใต้พลวัตโลก สถำนกำรณ์ของ

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว องค์รวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ผู้มี 

ส่วนได้ส ่วนเสียในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว ตัวช้ีวัดกำรเติบโตของ

อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว สำเหตุของกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของ

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรสรำ้งคุณค่ำและมูลคำ่ในอุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยว สงครำมรำคำในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจน 

ศำสตร์บูรณำกำรของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว กำรจัดกำรภำพรวมของ

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวภำยใต้พลวัตโลก และบทสรุป ดังนี้

แนวคดิของกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วและกำรพฒันำชมุชนกำรท่องเทีย่ว

ภำยใต้พลวัตโลก

รศ. ดร.กนกกำนต์ แก้วนุช

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE
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(community tourism development) พลวัต (dynamic) และกำรจัดกำร

กำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำชุมชนกำรท่องเที่ยวภำยใต้พลวัตโลก (tourism 

management and community development in dynamic world) 

ดังนี้

 การจัดการการท่องเท่ียว (tourism management) หมำยถึง 

กำรวำงแผนกำรท่องเที่ยวและด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนอย่ำงมีเป้ำหมำย 

ท่ีสอดคล้องกับหลกักำร แนวคดิ และทฤษฎ ีมกีำรจดัองค์กำร กำรบรหิำรงำน

บุคคล กำรอ�ำนวยกำร และกำรควบคุมอย่ำงเหมำะสม (Fletcher, Fyall, 

Gilbert, & Wanhill, 2017) พร้อมทั้งมีกำรประเมินผลกำรท่องเที่ยวด้วย  

โดยค�ำนึงถึงสภำพที่แท้จริงและข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ  ของสังคมและสภำพแวดล้อม 

(มนัส สุวรรณ และคณะ, 2541; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนำ และเพ็ญศิริ ศรีค�ำภำ, 

2557)

 กำรจดักำร นับเป็นแนวทำงหนึง่ทีใ่ช้ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงมเีป้ำหมำย

เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและ

วัฒนธรรม รวมถงึควำมสำมำรถในกำรปรบัตัวให้เหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลง

นั้น ๆ ซึ่งมีผลเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism: CBT) 

หมำยถึง กำรท่องเที่ยวทำงเลือกที่ค�ำนึงถึงควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม 

และวัฒนธรรม มกีำรบริหำรจดักำรโดยชมุชนอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีมำตรฐำน 

ก�ำหนดทิศทำงโดยชุมชน จัดกำรโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบำท

เป็นเจ้ำของ มีสิทธิในกำรจัดกำรดูแล เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้แก่ผู้มำเยือนและ

คุณภำพชีวิตที่ดีของคนในท้องถิ่น (พจนำ สวนศรี, 2546; องค์กำรบริหำร 

กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยว (องค์กำรมหำชน) [อพท.], 2558)

 ดงันัน้ สะท้อนให้เหน็ว่ำ กำรท่องเทีย่วโดยชมุชน คอื ชมุชนทีม่กีำรท่องเทีย่ว

และคนในชุมชนผูท้ีเ่ป็นเจ้ำของทรพัยำกรในพืน้ทีน่ัน้ ได้เข้ำมำมบีทบำทส�ำคัญ

ในกำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวของชุมชนด้วยตนเองอย่ำงมีส่วนร่วม ทั้ง 

กำรร่วมกันจดักำรและร่วมรบัผลประโยชน์จำกกำรใช้กำรท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอื

ในกำรพัฒนำคนและชุมชน

 ชุมชนการท่องเที่ยว (community tourism) หมำยถึง ชุมชนที่ม ี

กำรท่องเที่ยว จำกกำรที่ชุมชนมีมุมมองวำ่พื้นที่ของตนสำมำรถเป็นจุดหมำย

ปลำยทำงกำรท่องเที่ยว และกำรท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน 

ในมิติต่ำง ๆ (Robinson & Wiltshier, 2011) จึงน�ำทรัพยำกรของชุมชน 

มำสร้ำงสรรค์และแบ่งปันด้วยกำรก่อขึ้นในรูปแบบของกำรท่องเที่ยว เพ่ือให้

บุคคลอื่นหรือนักท่องเที่ยวได้มำสัมผัส ชื่นชม เรียนรู้ และรับประสบกำรณ์ 

จำกกำรเข้ำมำเยือน

 ชมุชนกำรท่องเทีย่วสำมำรถหมำยรวมท้ังชมุชนทีม่กีำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ว

โดยชุมชน และชุมชนท่ีไม่ได้มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน แต่อำจมี

บุคคลจำกภำยนอกชุมชนเข้ำมำลงทุนประกอบกำรเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว 

ในชุมชนเป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดกำร

 การพฒันาชมุชนการท่องเทีย่ว (community tourism development) 

หมำยถึง กระบวนกำรทีมุ่ง่เสรมิ ปรับปรงุ และเปลีย่นแปลงสภำพควำมเป็นอยู่

ของชมุชนทีม่กีำรท่องเทีย่วให้ดขึีน้ มคีวำมเป็นปึกแผ่นโดยอำศัยควำมร่วมมอื

ร่วมใจและควำมคิดริเร่ิมหลักท่ีมำจำกคนในชุมชนเองในกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนกำรท่องเที่ยว (เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง, 2552; Richards & Hall, 2003)  

กำรท่องเท่ียวจึงนับว่ำเป็นกรรมวิธีแห่งกำรกระท�ำทำงสังคมที่ก่อเกิดให้มี 

กำรส่งเสริมท้องถิ่นให้เจริญก้ำวหนำ้ ทั้งในทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

และวัฒนธรรม 

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE
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 ดงัน้ัน กำรพฒันำชมุชนกำรท่องเทีย่ว จงึเป็นกำรทีค่นในชมุชนได้เข้ำมำ

มีส่วนร่วมวำงแผน จัดกำร หรือลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน 

ในชมุชนตลอดกระบวนกำรหรอืเพยีงส่วนใดส่วนหนึง่ ทัง้นีอ้ำจได้รบัควำมช่วยเหลอื

หรอืสนบัสนนุจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  เช่น หน่วยงำนภำครฐั ผูป้ระกอบกำรภำคเอกชน 

เพื่อให้ควำมเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น โดยก�ำหนดว่ำชุมชนของตนและสมำชิก

แต่ละบุคคลมีควำมต้องกำรอย่ำงไร มีปัญหำร่วมกันคืออะไรบ้ำง แล้วร่วมกัน

ด�ำเนินกำรจัดกำร โดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนอย่ำงรู้คุณค่ำสูงสุด และ 

วำงอยู่บนฐำนแห่งควำมเป็นตนเอง เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งท่ีต้องกำรและสำมำรถ

แก้ปัญหำเหล่ำนั้น ตลอดจนทุกคนได้รับประโยชน์อย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม 

สิ่งส�ำคัญ คือ สร้ำงสิ่งที่ดีขึ้นให้แก่คนและชุมชนได้จำกกำรท่องเที่ยว

 พลวัต (dynamic) หมำยถึง มีพลังเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เป็นภำวะ

ควำมเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไปอยูต่ลอดเวลำ เช่น สงัคมพลวตั กำรเมอืงพลวตั 

กำรเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงมใีนสงัคมทกุระดับ และมกีฎเกณฑ์แห่งกำรเปลีย่นแปลง 

ซึ่งกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี้ มีได้ทั้งกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่สังเกต

เหน็ได้ และกำรเคล่ือนไหวเปลีย่นแปลงทีส่งัเกตเหน็ไม่ได้ (พนม ลิม้อำรย์ี, 2529; 

รำชบัณฑิตยสถำน, 2555; สมชำย ล�ำดวน, ประสำน ก�ำจรเมนุกูล, สิทธิศักดิ์ 

จ�ำปำแดง, และประเทศ ปัจจังคะตำ, 2559; Buhalis & Costa, 2006)

•	 กำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลง 

ของกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว โดยวงจรของกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว

สำมำรถเห็นได้เป็นกระบวนกำร คือ 1) ผ่ำนกำรส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว  

2) ผ่ำนกำรสร้ำงองค์ประกอบกำรท่องเที่ยว 3) จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มำกขึ้น 

4) มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น 5) มีรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวมำกข้ึน  

และ 6) มีกำรลงทุนมำกขึ้น ซ่ึงเห็นได้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเป็นได้ 

ทั้งกำรเติบโตหรือกำรเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

15

•	 กำรเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงที่สังเกตเห็นไม่ได้ เช่น กำรซึมซับ

วัฒนธรรม พฤติกรรม ควำมคิด หรือควำมเชื่อ (cultural assimilation)  

อำจไม่เห็นกระบวนกำรทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงชดัเจน แต่ 

มกีำรเปลีย่นแปลงเกิดขึ้น เช่น จำกกำรที่นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยว

ยังชุมชนภำยในเวลำ 1 เดือน โดยมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน คลุกคลีกับ

สภำพแวดล้อมของชุมชน ท�ำให้เกิดกำรผสมกลมกลืนทำงวัฒนธรรมหรือ 

กำรค่อย ๆ  จดจ�ำและเรียนรู้ไปทีละนิด เมื่อผำ่นช่วงระยะเวลำหนึ่งพอสมควร 

นักท่องเที่ยวจะรู้ตัวอีกทีเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว 

 จึงสรุปได้ว่ำ พลวัตเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับเวลำ ท้ังสังเกต

เห็นได้และสังเกตเห็นไม่ได้ ซ่ึงท�ำให้ส่ิงใดส่ิงหนึ่งแปรสภำพจำกท่ีเคยมีอยู่ 

ให้เปลี่ยนไปไม่คงที่ มีระดับและมิติของกำรเปลี่ยนแปลง โดยวำงแผน 

ให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง อำจจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงถำวรหรือชั่วครำว 

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวหรือหลำยทิศทำง เป็นไปในทำงก้ำวหน้ำ 

หรือถดถอย ได้รับกำรยอมรับหรือต่อต้ำน ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไร้คุณค่ำ 

แต่ไม่ว่ำจะเปล่ียนแปลงอย่ำงไร ย่อมมีปัจจัยที่มำเกี่ยวข้องหรือสำเหตุที่มำ 

เกื้อหนุนด้วยกันทั้งสิ้น
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 การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนการท่องเท่ียวภายใต้

พลวตัโลก (tourism management and community development 

in dynamic world) หมำยถึง กำรจัดกำรที่เป็นท้ังรูปแบบเดิมท่ีเคยมีใช้ 

ในอดตี หรอืกำรจดักำรรปูแบบใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ หรอืเป็นกำรผสำนกนัระหว่ำง 

กำรจัดกำรรูปแบบเดิมกับกำรจัดกำรรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ไม่มีแนวทำงปฏิบัติ 

ที่แน่นอนตำยตัว แต่จะเป็นกำรกระท�ำหรือกระบวนกำรปฏิบัติที่มีรูปแบบ 

กำรด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมภำยใต้กำรเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงขององค์รวม

และบรบิทต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วโยงสมัพนัธ์กบักำรท่องเทีย่วของโลก ซึง่พลวตัจะท�ำให้

เกิดกำรจัดกำร กำรพัฒนำ และบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ 

แรงผลักดันหรือแรงขับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

 จึงสรุปได้ว่ำ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่มีพลวัต เนื่องจำก

มกีำรเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ด้วยเหตุทีว่่ำมนษุย์มสีิง่กระตุ้นให้เกดิ

ควำมต้องกำรเดินทำงเพื่อกำรพักผ่อนและแสวงหำประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ 

กำรค้นหำควำมหมำยของตนผ่ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงไม่หยดุนิง่ ตลอดจนพลวตั

สำมำรถเกิดขึน้ได้ในทกุลกัษณะพืน้ที ่กำรเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงในมติต่ิำง ๆ 

สำมำรถพบเหน็ได้ในแหล่งท่องเทีย่วหลำยแห่ง ไม่ว่ำในประเทศทีก่�ำลงัพฒันำ

หรอืประเทศทีพ่ฒันำแล้ว ผู้ทีเ่ก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วจงึต้องมี

แนวทำงในกำรจัดกำรและกำรพัฒนำที่เป็นพลวัต เพื่อให้เกิดประโยชน์และ

คณุค่ำต่อทกุมติ ิและมคีวำมตระหนักรู้ เพ่ือให้ปรับตัวได้ทันกับกำรเปลีย่นแปลง

ต่ำง ๆ

สถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

 กำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวสูง ซึ่งประเทศไทย 

ได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรท่องเทีย่วในฐำนะเป็นเครือ่งมอืในกำรช่วย

รักษำเสถียรภำพ ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น  

เมือ่ประเทศประสบภำวะวิกฤตทิำงเศรษฐกิจ กำรท่องเทีย่วมบีทบำทอย่ำงมำก

ในกำรสร้ำงรำยได้ช่วยให้เกิดกำรฟื้นตัวได้ในเวลำที่รวดเร็วกว่ำภำคกำรผลิต

และบรกิำรอืน่ ๆ  รวมถงึเป็นแหล่งทีน่�ำมำซึง่เงนิตรำต่ำงประเทศ กำรสร้ำงงำน 

กำรกระจำยควำมเจรญิไปสูภ่มูภิำค กำรค้ำและกำรลงทนุ อกีทัง้กำรท่องเทีย่ว

ยังมีส่วนในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงโครงสรำ้งพื้นฐำนในพื้นที่ต่ำง ๆ และ

กำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ ่ำนมำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีกำรเติบโต 

อย่ำงต่อเนื่อง กลำยเป็นหนึ่งในภำคเศรษฐกิจที่รุดหน้ำรวดเร็วที่สุดในโลก  

รวมทัง้ยงัมกีำรเชือ่มโยงระหว่ำงแหล่งท่องเทีย่วกบัเส้นทำงกำรคมนำคม เพือ่

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุม

จุดหมำยปลำยทำงใหม่ ๆ ที่เพ่ิมมำกขึ้น กำรเปล่ียนแปลงเหล่ำนี้ท�ำให้

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนควำมก้ำวหน้ำ 

ทำงเศรษฐกิจและสังคม

 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแสดงให้เห็นอย่ำงเด่นชัดว่ำมีกำรเติบโต 

และมีพัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจที่รวดเร็วตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และชัดเจนขึ้น 

ใน พ.ศ. 2539 ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทำงท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศมำกกว่ำ 

ร้อยละ 10 ของประชำกรโลก (5.7 ลำ้นลำ้นคน) โดยไม่นับรวมกำรเดินทำง

ท่องเที่ยวภำยในประเทศของตน ซึ่งจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศยังมี

อตัรำเพิม่สงูขึน้และกระจำยตวัไปท่ัวโลก นบัได้ว่ำกำรท่องเทีย่วระหว่ำงประเทศ
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เป็นสนิค้ำน�ำเข้ำทีส่�ำคญัและมปีระสทิธภิำพอย่ำงยิง่ส�ำหรบัเมอืงทีเ่ป็นจดุหมำย

ปลำยทำงกำรท่องเที่ยว (tourism destination) ชั้นน�ำของโลก สำมำรถ 

สร้ำงผลประโยชน์ทำงดำ้นเศรษฐกิจและสังคมได้อยำ่งขยำยวงกว้ำง 

 ประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยว ท่ีมีอัตรำ

กำรต้อนรบันกัท่องเทีย่วระหว่ำงประเทศเพิม่ขึน้ด้วยเช่นกนั เนือ่งจำกประเทศไทย

มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่ำสนใจ มีลักษณะภูมิประเทศ 

ที่หลำกหลำยและสวยงำม มทีรัพยำกรทีเ่อื้อต่อกำรท่องเทีย่วเป็นจ�ำนวนมำก 

มีภูมิอำกำศที่สำมำรถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกำล มีโครงสร้ำงพื้นฐำนและ 

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ครบครัน อีกทั้งเป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยง 

กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 ซึง่จำกกำรเตบิโตของอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวโลก ส่งผลให้อตุสำหกรรม

กำรท่องเที่ยวของประเทศไทยในหลำยปีที่ผ่ำนมำเติบโตมำอย่ำงต่อเนื่อง 

สะท้อนได้จำกกำรพัฒนำและสนับสนุนจำกภำครัฐให้มีกำรประชำสัมพันธ์ 

และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวภำยในประเทศ ตลอดจน 

ผลกัดนักำรท่องเทีย่วในเมอืงต่ำง ๆ  ให้เป็นทีรู่จ้กัแก่นกัท่องเทีย่วต่ำงชำตแิละ

นักท่องเที่ยวชำวไทย 

 ทั้งนี้ นอกจำกกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงกำรเติบโตของ

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว จ�ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่ม 

มำกขึ้นยังเป็นตัวแสดงกำรเติบโตได้เป็นอย่ำงดี เช่น ใน พ.ศ. 2561 จ�ำนวน

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในประเทศไทยเติบโตร้อยละ  

6.5-7.5 โดยมจี�ำนวนประมำณ 37.64-37.99 ล้ำนคน ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศ

ที่มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ขยับขึ้นจำก

อันดับ 10 ใน พ.ศ. 2560 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562)
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 เมือ่นกัท่องเทีย่วเกดิกำรเดนิทำงท่องเทีย่วย่อมน�ำมำซึง่รำยได้ในมติต่ิำง ๆ  

โดยควำมส�ำคัญของรำยรับท่ีมำจำกภำคกำรท่องเที่ยว ถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP)  

ในหลำยประเทศทั้งประเทศที่พัฒนำแล้ว ประเทศก�ำลังพัฒนำ และประเทศ

ที่ด้อยพัฒนำ ดังเช่นกรณีของประเทศไทยที่มีหลักฐำนชัดเจน สะท้อนได้ 

จำกกำรที่อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวของประเทศเติบโตแบบก้ำวกระโดด  

ส่งผลให้ใน พ.ศ. 2561 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวรวม 

3.08 ล้ำนล้ำนบำท ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลก และเป็นกำรเตบิโตในเชิงคุณภำพ 

พิจำรณำได้จำกอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ที่สูงกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้น 

ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยว (BLT Bangkok, 2562) 

 ส่วนในกรณีของประเทศพัฒนำแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น หันมำพึ่งพำ 

กำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นมำกขึ้น  

โดยเมื่อ พ.ศ. 2561 ประเทศญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำ 

จ�ำนวนมำกและมีรำยได้โดยรวมจำกกำรท่องเที่ยวเป็นประวัติกำรณ์ถึง  

4.5 ลำ้นล้ำนเยน หรือประมำณ 1,315 ลำ้นล้ำนบำท (BLT Bangkok, 2562) 

จะเหน็ได้ว่ำ กำรท่องเทีย่วนัน้มคีวำมส�ำคัญอย่ำงยิง่ต่อกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ

ของประเทศไทย รวมถึงประเทศตำ่ง ๆ มำกมำย 

 กำรท่องเที่ยวจึงได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นอุตสำหกรรมหลักที่น�ำเงินตรำ

ต่ำงประเทศเข้ำสูป่ระเทศอย่ำงมหำศำล และไม่อำจปฏเิสธได้ว่ำอุตสำหกรรม

กำรท่องเทีย่วมีแนวโน้มเพ่ิมควำมส�ำคัญมำกขึน้ในทุกขณะ เนือ่งจำกกำรท่องเท่ียว

เป็นสิ่งที่มีบทบำทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม  

ในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก ท�ำให้มีองค์กรและธุรกิจ 

ท่ีเกีย่วข้องกบัอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วเพิม่ขึน้และเกดิใหม่อย่ำงหลำกหลำย 

ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ธุรกิจน�ำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอำหำร
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และเครื่องดื่ม ธุรกิจด้ำนกำรขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำงอ้อม เช่น ธุรกิจ

กำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร ธุรกิจกำรก่อสร้ำง กิจกำรสำธำรณูปโภคและ

สำธำรณูปกำรของรัฐ นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวยังส่งผลสืบเนื่อง

ให้เกดิกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี ให้กบัประชำชนของประเทศอย่ำงทัว่ถงึอกีด้วย

 ดังน้ัน ในกำรเติบโตนี้มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรจัดกำรและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม รวมถึง

กำรสร้ำงภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวที่ดี เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทำง 

มำเยือนและสำมำรถรองรับจ�ำนวนของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทำงเข้ำประเทศ 

ได้อย่ำงเพียงพอ 

องค์รวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นผลรวมของกำรด�ำเนินกำรท่ีมีระบบ 

เก่ียวพัน ผสมผสำนกับทุกภำคส่วนที่ให้บริกำรและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ 

นกัท่องเทีย่ว เพือ่ให้เกดิควำมสขุสบำยในกำรเดนิทำงและสร้ำงควำมพงึพอใจ 

ซึ่งจำกลักษณะของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น สำมำรถ

สังเครำะห์โดยนิยำมได้ว่ำ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นองค์รวม (holistic 

view) ของกิจกรรม ข้ันตอน กระบวนกำร และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรมี

ปฏสิมัพนัธ์ กำรเชือ่มโยง และควำมสมัพนัธ์กันระหว่ำงนกัท่องเทีย่ว (tourist) 

ผู้ผลิตสินค้ำและบริกำร (suppliers) ภำครัฐ (government) ชุมชน (host 

communities) ทรัพยำกร (resources) และสภำพแวดล้อม (environment) 

ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

 ค�ำว่ำ “ความเกี่ยวข้อง” ในที่นี้ หมำยถึง “MATH” ได้แก่ กำรดูแล

จดักำร (management) สิง่ดงึดดูใจ (attraction) กำรขนส่ง (transportation) 

และกำรต้อนรับ (host) ผู ้ที่เดินทำงเข้ำมำมีส่วนร่วมกับอุตสำหกรรม 

กำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่หนึ่ง เพรำะฉะนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ MATH เป็นปัจจัย 

ที่ก่อให้เกิดกำรท่องเท่ียว ซึ่งมำจำกกำรคิดหำผลลัพธ์โดยใช้ตรรกศำสตร ์

ท่ีท�ำให้กิจกรรมทกุอย่ำงกระท�ำผ่ำนในแต่ละข้ันตอนทีช่ดัเจน โดยมรีำยละเอียด

ดังนี้

 การดูแลจัดการ (management) หมำยถึง กระบวนกำร กิจกรรม 

และกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกร เงิน งำน บุคคล เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตำมที่องค์กรก�ำหนดไว้ ซึ่งกำรจัดกำรประกอบด้วย กำรวำงแผน 

กำรจัดองค์กร กำรบงัคบับญัชำหรอืกำรสัง่กำร กำรประสำนงำน และกำรควบคมุ 

 กำรดแูลจดักำรเป็นชดุของหน้ำทีต่่ำง ๆ  (a set of functions) ทีก่�ำหนด

ทิศทำงในกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหลำยเพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยขององค์กร 

เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (efficient) กำรใช้ทรัพยำกร 

ได้อย่ำงเฉลียวฉลำดและคุ้มค่ำ (cost-effective) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี

ประสิทธิผล (effective) กำรตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง (right decision) และ

มีกำรปฏิบัติกำรส�ำเร็จตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ (Griffin & Mahon, 1997)

 ดังนั้น ผลส�ำเร็จของกำรดูแลจัดกำรจึงจ�ำเป็นต้องมีท้ังประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผลควบคู่กัน ในอีกนัยหนึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรดูแลจัดกำร 

เป็นกระบวนกำรของกำรมุ่งสู่เป้ำหมำยขององค์กรจำกกำรท�ำงำนร่วมกัน 

โดยใช้บุคคลและทรัพยำกรอื่น ๆ หรือเป็นกระบวนกำรออกแบบและรักษำ

สภำพแวดล้อมที่บุคคลท�ำงำนร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



23

การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก รศ. ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

22

 สิ่งดึงดูดใจ (attraction) หมำยถึง องค์ประกอบท่ีบอกถึงศักยภำพ 

เชิงกำรท่องเที่ยวท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมมีคุณค่ำของพื้นท่ีท่ีสำมำรถดึงดูดใจ 

ให้เกดิควำมปรำรถนำของผูค้นให้ไปเยอืนหรือไปท่องเทีย่ว ทัง้จำกสิง่ดงึดดูใจ

ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติสร้ำง (natural attraction) เช่น ป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

ชำยหำดที่สวยงำม น�้ำตกที่ใสสะอำด และสิ่งดึงดูดใจที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สรำ้ง 

(man-made attraction) เช่น วัด วัง วัฒนธรรม วิถีชีวิต  

 ซึง่แหล่งท่องเทีย่วหรือจดุหมำยปลำยทำงกำรท่องเทีย่วควรมสีิง่ทีด่งึดดู

ควำมสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ หรือ

มีลักษณะชวนใจ มีเสน่ห์เฉพำะตัว เช่น ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว รวมไปถึง

กจิกรรมกำรท่องเทีย่วต่ำง ๆ  โดย โคลเลยีร์และฮำร์รำเวย์ (Collier & Harraway, 

1997) ได้กล่ำวไว้ว่ำ สิง่ดงึดดูใจเกดิจำกสถำนที ่(site) หรอืเหตกุำรณ์ (event) 

โดยสถำนทีอ่ำจเกดิจำกธรรมชำตหิรอืมนษุย์สร้ำงขึน้ แต่เหตกุำรณ์ท่ีน่ำประทับใจ

เกิดจำกมนุษย์เป็นผู้สร้ำงขึ้น 

 โดยสิง่ดงึดดูใจทำงกำรท่องเทีย่วสำมำรถจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 

(ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) ได้แก่ 

1) สิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ เช่น สภำพ

ภูมิอำกำศ หุบเขำ ทะเล ป่ำไม้ ล�ำธำร คลอง สัณฐำนทำงธรณีวิทยำ

2) สิง่ดงึดดูใจทำงกำรท่องเทีย่วทีม่นษุย์สร้ำงขึน้ ประกอบด้วย 3 ลกัษณะ 

ได้แก่
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2.1) สิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยวด้ำนประวัติศำสตร์ โดยเป็น 

กำรน�ำเสนอประวตัศิำสตร์ในรปูของโบรำณสถำน โบรำณวตัถ ุและสถำนท่ีส�ำคญั

ทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครำม เช่น สะพำนข้ำมแม่น�้ำแคว 

จังหวัดกำญจนบุรี โบรำณสถำนศำสนำ เช่น บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย 

บุคคลส�ำคัญหรือสถำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส�ำคัญ เช่น อนุสำวรีย์ทำ้วสุรนำรี 

จังหวัดนครรำชสีมำ และชนชั้นปกครอง เช่น อำคำรรัฐสภำ สหรัฐอเมริกำ 

พระรำชวังบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

2.2) สิง่ดงึดดูใจทำงกำรท่องเทีย่วด้ำนศลิปวฒันธรรม สงัคม เทศกำล

และงำนประเพณี โดยแต่ละประเทศต่ำงมีวัฒนธรรมและวิถีทำงสังคมที่เป็น

เอกลกัษณ์ ทัง้ท่ีเป็นรปูธรรม เช่น ภำษำพดู ประเพณ ีกำรแต่งกำย กำรละเล่น 

สภำพบ้ำนเรือน และที่เป็นนำมธรรม เช่น ควำมคิด ควำมเชื่อ ทัศนคติ  

ซ่ึงสิง่เหล่ำนีเ้ป็นสิง่ดงึดดูใจทำงกำรท่องเทีย่วทัง้สิน้ เนือ่งจำกสำมำรถตอบสนอง

ควำมใคร่รู้หรือสิ่งที่แตกต่ำงของนักท่องเที่ยวได้

2.3) สิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยวด้ำนกิจกรรม ควำมบันเทิง และ

ควำมเพลิดเพลิน เช่น สวนสำธำรณะ สวนสนุก สวนสัตว์ สวนน�้ำ โรงละคร 

แหล่งบันเทิงยำมค�่ำคืน

 จำกกำรจัดแบ่งสิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยวที่กลำ่วมำข้ำงต้น สำมำรถ

สงัเครำะห์ได้ว่ำ สิง่ดงึดูดใจทำงกำรท่องเทีย่วยงัคงมรีำกฐำนมำจำกสิง่ทีธ่รรมชำติ

สร้ำงและสิง่ท่ีมนษุย์สร้ำงขึน้ โดยน�ำมำแบ่งแยกย่อยหรือจดัประเภทขึน้มำใหม่

ตำมลักษณะของกำรท่องเที่ยว เหตุกำรณ์ หรือประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
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 การขนส่ง (transportation) หมำยถึง กำรเคลื่อนย้ำยคน (people/ 

tourist) สินค้ำ (goods) หรือบริกำร (services) จำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  

อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้ำนสถำนที่ (place utility) และอรรถประโยชน์

ดำ้นเวลำ (time utility) 

 กำรท่องเทีย่วขำดไม่ได้ท่ีต้องมีกำรเดินทำงของนกัท่องเทีย่วจำกถ่ินทีอ่ยู่

ประจ�ำไปยังแหล่งท่องเที่ยวเป็นกำรชั่วครำว ด้วยเหตุนี้กำรขนส่งจึงเป็น 

ส่วนหนึง่ทีส่�ำคญัของกำรท่องเทีย่ว เพรำะเป็นบรกิำรทีจ่�ำเป็นต่อกำรเดนิทำง

ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวให้ไปถึงจุดหมำยปลำยทำงตำมต้องกำร ถ้ำไม่มี

กำรขนส่ง กำรท่องเที่ยวอำจจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

 โดยกำรขนส่งเพือ่กำรท่องเทีย่ว เป็นกจิกรรมเพ่ือกำรขนส่งนกัท่องเทีย่ว

จำกจดุเริม่ต้นของกำรเดินทำง คือ บ้ำนหรือถิน่ทีอ่ยูป่ระจ�ำ ซ่ึงเป็นท้ังจดุเริม่ต้น

กำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวและเป็นจุดย้อนกลับของกำรเดินทำง โดยม ี

จุดหมำยปลำยทำง คือ สถำนที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว

เดินทำงมำท่องเที่ยวและพักอยู่หรือใช้ระยะเวลำหนึ่งในที่แห่งนั้น กำรขนส่ง

จึงท�ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง เพิ่ม 

ควำมสะดวกสบำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง ช่วยกระตุน้ให้มนีกัท่องเท่ียวเพิม่มำกข้ึน 

และเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรพฒันำอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วของประเทศไทย  

•	 ความสัมพันธ์ของการขนส่งกับการท่องเที่ยว

 กำรขนส่งกับกำรท่องเทีย่วมคีวำมสมัพนัธ์ซ่ึงไม่อำจแยกขำดออกจำกกนั

ได้ เนื่องจำกเหตุผลดังต่อไปนี้ (สมยศ วัฒนำกมลชัย, 2559) 
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1) กำรขนส่งท�ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงไปยังสถำนที่หรือ 

แหล่งท่องเทีย่วซ่ึงเป็นจดุหมำยปลำยทำง แล้วเดนิทำงกลับมำยงัจดุออกเดนิทำง

ได้ (point of origin) 

2) กำรขนส่งให้บริกำรที่มีควำมสะดวกสบำยในระหว่ำงกำรเดินทำง 

ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 

3) กำรขนส่งกระตุ้นให้มีกำรท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกกำรขนส่ง

จะช่วยเก้ือหนุนให้เกิดกำรท่องเที่ยวด้วยวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ย่อมมีผลต่อ 

ควำมต้องกำรในกำรเดินทำงท่องเที่ยวที่มำกขึ้นตำมมำ

4) กำรขนส่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

เนือ่งจำกประสทิธภิำพของกำรขนส่งจะส่งเสรมิให้อตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว

มีควำมเจริญเติบโต ก่อให้เกิดกำรสรำ้งงำนสรำ้งอำชีพ

5) กำรขนส่งเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญในกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว 

เนือ่งจำกกำรขนส่งช่วยให้แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูห่่ำงไกลหรืออยูใ่นแหล่งทุรกนัดำร

ได้รับกำรพัฒนำ

6) กำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวส่งเสริมให้เกิด 

กำรพัฒนำกำรขนส่ง ซึ่งท�ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงไปท่องเที่ยว 

เพิ่มมำกขึ้น

25
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•	 องค์ประกอบของการขนส่ง

 จำกทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสะท้อนให้เหน็ว่ำกำรขนส่งมอีงค์ประกอบ

ที่ส�ำคัญ ได้แก่

1) เส้นทำง (route) หมำยถึง เส้นทำงกำรขนส่งทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และ

ทำงอำกำศ 

2) พำหนะ (vehicle) หมำยถึง สิ่งที่ใช้ในกำรล�ำเลียง เคลื่อนย้ำยคน 

สินค้ำ หรือบริกำร เพื่อให้ถึงจุดหมำยตำมที่ต้องกำร เช่น รถไฟ เครื่องบิน  

เรือ โดยพำหนะทั้งหลำยควรมีพนักงำนที่พร้อมให้บริกำรและเป็นมิตร  

มีควำมสะดวกสบำย ปลอดภัยได้มำตรฐำน มีโครงข่ำยเชื่อมต่อกัน 

3) สถำนี (terminal) หมำยถึง สถำนที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดหมำย

ปลำยทำงของกำรขนส่ง เช่น สถำนีรถไฟ ท่ำอำกำศยำน ท่ำเรือ 

4) ผูใ้ห้บริกำรขนส่ง (carrier) หมำยถงึ ผูท้ีใ่ห้บรกิำรกำรขนส่งคน สินค้ำ 

หรือบริกำร มีท้ังของภำครัฐและภำคเอกชน เช่น สำยกำรบินไทยสมำยล์  

(Thai Smile Airways) สำยกำรบินแอร์เอเชีย (AirAsia)

 การต้อนรับ (host) หมำยถึง กำรที่คนหรือกลุ่มคนในพื้นท่ีและ 

ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องให้กำรรับรองและช่วยเหลือแก่ผู ้มำเยือนด้วย

อัธยำศัยไมตรี และให้ควำมเอำใจใส่ในฐำนะเจ้ำบ้ำนท่ีดี เพื่อให้ผู้มำเยือน 

เกิดควำมรู้สึกสะดวกสบำย พึงพอใจ และประทับใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี 

 กำรต้อนรบันกัท่องเทีย่วให้ได้รบัควำมพงึพอใจ ประทบัใจ และต้องกำร 

ทีจ่ะมำใช้บรกิำรอกี ควรต้อนรบัทุกคนอย่ำงเสมอภำค เท่ำเทยีมกนั มีควำมรอบรู้

ในหน้ำท่ี บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว มีควำมกระตือรือร้น กำรต้อนรับยังเป็น 

กำรปฏิบัติที่กลุ่มหรือคณะใดคณะหนึ่งสำมำรถเสนอสิ่งส�ำคัญซึ่งมองไม่เห็น

เป็นตัวเป็นตนและไม่มีผลในกำรเป็นเจ้ำของผลผลิตนั้น และกำรต้อนรับ

เป็นกำรด�ำเนินกำรที่คนกลุ่มหนึ่งพึงปฏิบัติต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพ่ือสนอง 

ควำมต้องกำรของบุคคลที่จะได้รับกำรปฏิบัตินั้น ๆ 

 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท., 2562) ได้กล่ำววำ่ กำรต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ซึ่งกำรที่จะท�ำให ้

นักท่องเท่ียวพึงพอใจและต้องกำรกลับมำเที่ยวอีกครั้งนั้น จ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

ที่จะต้องมีกำรต้อนรับท่ีดีและกำรบริกำรที่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 

นกัท่องเท่ียวได้ กำรต้อนรบันบัเป็นด่ำนแรกของกำรตลำด กำรซือ้ขำยจะเกดิขึน้

หรือไม่ กำรต้อนรับมีผลอย่ำงมำก เพรำะกำรต้อนรับจะสนับสนุนให้เกิด 

กำรซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำรเริม่จำกควำมประทบัใจครัง้แรก ตลอดจนจะขยำยผล

เป็นควำมรู้สึกที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี 

และช่วยประชำสัมพันธ์ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว

 ควำมหมำยของกำรต้อนรบัทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น สะท้อนแนวคดิและหลกักำร

ในกำรให้กำรต้อนรับซ่ึงเป็นกจิกรรมเกีย่วกบักำรตดิต่อสือ่สำร อนัประกอบด้วย 

กำรสร้ำงควำมเป็นมิตรอบอุ่นใจ กำรให้ควำมสะดวกสบำย กำรให้ข้อมูล

ข่ำวสำร กำรปฏิบัติตำมค�ำร้องขอ และกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมควร  

ซึ่งกำรต้อนรับมีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม กล่ำวคือ อำจจะพบปะเห็นหน้ำกัน 

หรอือำจจะไม่ได้พบกนัเลยก็ได้ แต่มกีำรตดิต่อส่ือสำรกันผ่ำนทำงอปุกรณ์ต่ำง ๆ  

เช่น โทรศัพท์ อีเมล จดหมำย
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 นอกเหนือจำกกำรให้ควำมส�ำคญักับปัจจยัต่ำง ๆ  ทีก่่อให้เกดิกำรท่องเทีย่ว

แล้ว ยงัควรให้ควำมส�ำคญัและท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัสภำพแวดล้อมโดยรอบ 

(surrounding environment) หรอืผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยี (stakeholders) ด้วย 

เช่น ภำครัฐ (government) องค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไร (non-governmental 

organization: NGO) สถำบันกำรศึกษำ (educational institute) ท่ีผลิต 

และพัฒนำนักวิจัย ในปัจจุบันองค์ประกอบตำ่ง ๆ เหล่ำนี้มีบทบำทที่เด่นชัด

มำกขึ้นในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

ภำพที่ 1.1 องค์รวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

(holistic view of tourism)

Tourism Industry

Management Attraction Transportation Host

Activities Procedures Process Outcomes

Interaction Connection/
Linkage

Relationship

Tourists Suppliers Governments Host 
Communities EnvironmentResources

 ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว (tourism 

stakeholders) ควรได้รับกำรให้ควำมส�ำคัญอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ไม่ใช่เน้นเพียง

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพรำะทุกองค์ประกอบมีเครือข่ำยที่เชื่อมโยงต่อกัน 

(interconnected network) จำกกำรปฏสิมัพันธ์นี ้จงึก่อให้เกดิผลลพัธ์ต่ำง ๆ 

ตำมมำ เช่น แนวทำงกำรจัดกำร กระบวนกำรพัฒนำ หรือผลกระทบท่ีมี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำง ๆ เข้ำมำเกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

 ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะมีผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

สัมพันธ์กันที่ส�ำคัญประกอบด้วย 8 มิติ ได้แก่ นักท่องเที่ยว (tourist) ชุมชน 

(host community) ชมุชนปลำยทำงกำรท่องเทีย่ว (destination community) 

สถำบนักำรศกึษำ (educational institute) ภำครัฐท้องถิน่ (local government) 

ภำครัฐส่วนกลำง (central government) ภำคเอกชน (private sector)  

และองค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไร (non-governmental organization: NGO) 

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

1. นกัท่องเท่ียว (tourist) เป็นองค์ประกอบท่ีส�ำคัญสุดของกำรท่องเท่ียว 

เพรำะนักท่องเที่ยวเป็นผู้เดินทำงที่ก่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวขึ้น ทั้งนี้ องค์กำร

สหประชำชำต ิ(United Nations) ให้ควำมหมำยของนกัท่องเทีย่วว่ำหมำยถงึ 

บคุคลทีเ่ดนิทำงไปยงัประเทศทีต่นไม่ได้พักอำศัยอยูเ่ป็นประจ�ำ ด้วยเหตผุลใด

ก็ตำมที่ไม่ใช่ไปประกอบอำชีพเพื่อหำรำยได้ (นิศศำ ศิลปเสรฐ, 2561) ดังนั้น 

จึงหมำยรวมถึงผู้เดินทำง 2 ประเภท คือ

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



31

การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก รศ. ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

3030

1) นักท่องเที่ยวค้ำงคืน (tourist) คือ ผู้มำเยือนชั่วครำว โดยพ�ำนัก

อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง เพ่ือใช้เวลำว่ำงในกำรพักผ่อน 

บันเทิง สุขภำพ ศำสนำ กำรศึกษำ กำรกีฬำ หรือเพื่อธุรกิจ กำรเยี่ยมญำติ  

กำรประชุมสัมมนำ และกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ 

2) นกัท่องเทีย่วไม่ค้ำงคืน (excursionist) โดยทัว่ไปใช้ค�ำว่ำ นกัทศันำจร 

คอื ผู้มำเยอืนเป็นกำรชัว่ครำว ใช้เวลำอยูใ่นประเทศท่ีมำเยอืนน้อยกว่ำ 24 ชัว่โมง 

รวมถึงผู้โดยสำรที่มำกับเรือเดินสมุทรด้วย

 ส�ำหรับประเทศไทย ได้ก�ำหนดว่ำ “นักท่องเที่ยว” หมำยถึง บุคคล 

ท่ีเดินทำงจำกท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนไปยังท้องถิ่นอื่นเป็นกำรชั่วครำว

ด้วยควำมสมคัรใจ และด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีมใิช่เพ่ือประกอบอำชีพหรอืหำรำยได้ 

กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้น�ำมำแยกย่อยเพือ่ควำมชดัเจนในกำรน�ำมำ

ใช้ในงำนสถิติ ซึ่งแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวดังนี้

1) นักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ (international visitor) คือ  

บคุคลทีไ่ม่ได้มทีีพ่�ำนกัถำวรในรำชอำณำจักรไทย เดนิทำงเข้ำมำเพือ่ประกอบ

ภำรกิจใด ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่ได้รับค่ำจ้ำงในกำรประกอบภำรกิจนั้นจำกผู้ใด 

ในรำชอำณำจักรไทย ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศที่ค้ำงคืน 

(international tourist) หมำยถึง นักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศที่เข้ำมำ 

ในรำชอำณำจักรไทย แต่ละครั้งอย่ำงน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 วัน และ 

นักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศที่ไม่ค้ำงคืน (international excursionist)  

หมำยถึง นักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรไทยแต่ไม่ได้

มีกำรค้ำงคืน
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2) นักท่องเท่ียวภำยในประเทศ (domestic visitor) คือ บุคคล 

ทุกสัญชำติท่ีมีท่ีพ�ำนักถำวรอยู ่ในรำชอำณำจักรไทย และเดินทำงไปยัง 

สถำนที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมิใช่ถิ่นที่อยู่ประจ�ำเพื่อประกอบภำรกิจใด ๆ  

ทัง้นี ้ต้องไม่ได้รับค่ำจ้ำงในกำรประกอบภำรกจินัน้ ๆ  จำกผู้ใด ณ สถำนท่ีแห่งนัน้ 

ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวภำยในประเทศที่ค้ำงคืน (domestic tourist)  

หมำยถึง นักท่องเท่ียวภำยในประเทศท่ีไปพักค้ำงคืนนอกท่ีพ�ำนักอำศัย 

ในปัจจุบัน แต่ละคร้ังอย่ำงน้อย 1 คืน และนักท่องเท่ียวภำยในประเทศ 

ที่ไม่ค้ำงคืน (domestic excursionist) หมำยถึง นักท่องเที่ยวภำยใน

ประเทศไทยที่มิได้พักค้ำงคืนนอกที่พ�ำนักอำศัยในปัจจุบัน

 นักท่องเที่ยวจะต้องมีกำรใช้จ่ำยในกำรเดินทำงอย่ำงน้อยที่สุดเป็น 

คำ่อำหำร ค่ำที่พัก ค่ำของที่ระลึก และกำรบริกำรอื่น ๆ ซึ่งค่ำใช้จำ่ยเหล่ำนี้ 

จะหมนุเวยีนกระจำยไปในธรุกจิต่ำง ๆ  ของอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว ก่อให้เกดิ

กำรสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น โดยเกิดขึ้นจำกสิ่งต่ำง ๆ ดังนี้

1) ลักษณะของกำรท่องเที่ยว จ�ำแนกได้ตำม เพศ อำยุ อำชีพ  

ระดับกำรศึกษำ รำยได้ เชื้อชำติ 

2) กำรกระจำยตัวของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำ 

ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ ของประเทศไทย ไปที่ใดบ้ำง มีจ�ำนวน 

มำกน้อย เพียงใด

3) กิจกรรมต่ำง ๆ ของนักท่องเที่ยว เช่น กำรเดินทำงเพื่อพักผ่อน

หย่อนใจ ประชุม สัมมนำ แข่งกีฬำ หรือเยี่ยมญำติ 
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4) ฤดูกำลท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีนักท่องเที่ยวเขำ้มำ

ในช่วงฤดูกำลไหนมำก ฤดูกำลไหนน้อย เช่น ทะเลน้อย แหล่งท่องเท่ียว 

ในจังหวัดพัทลงุ จะมนีกัท่องเทีย่วเข้ำมำท่องเทีย่วเป็นจ�ำนวนมำกในช่วงเดอืน

มนีำคม-พฤษภำคมของทุกปี เนือ่งจำกเป็นช่วงทีด่อกบัวแดงออกดอกสวยงำม

บำนสะพรั่งเต็มไปทั่วทั้งทะเลสำบ

5) ทัศนคติของนักท่องเที่ยว เป็นกำรผสมผสำนกำรจัดระเบียบ 

ควำมเชื่อของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรแสดงควำมรู ้สึกถึงควำมชอบหรือ 

ควำมรู้สึกไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถำนที่ใดสถำนที่หนึ่ง หรือเหตุกำรณ์ใด

เหตุกำรณ์หนึ่งที่มีควำมเกี่ยวพันกับกำรท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมีทัศนคติ

ต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ตนไปเที่ยวมำเป็นอย่ำงไร โดยรู้สึกชื่นชอบ ประทับใจ 

ต้องกำรกลับมำเยือนอีกครั้ง

2. ชุมชน (host community) ค�ำว่ำ ชุมชน ได้มีผู้ให้ควำมหมำย 

ไว้มำกมำย ชุมชนจึงมีควำมหมำยที่มีขอบเขตกว้ำง แตกต่ำงกันตำมลักษณะ 

ของกำรน�ำไปใช้และตำมพลวตัของสงัคม แต่จำกนยิำมของนกัวชิำกำรทีไ่ด้ให้

ควำมหมำยไว้นั้น มีส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ชุมชนเกิดจำกกำรรวมตัวกันของ

คนทีเ่ป็นสัตว์สงัคมบนพืน้ทีใ่ดพืน้ท่ีหนึง่ มกีำรสือ่สำรสมัพนัธ์กนั มคีวำมสนใจ

ร่วมกัน และอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์หรือแนวทำงประพฤติปฏิบัติเดียวกัน

 กำรก่อเกิดของชมุชนจึงเกดิขึน้จำกกำรทีค่นเหล่ำน้ันมีควำมรูสึ้กต้องกำร

ควำมปลอดภยั ควำมรกั สิง่ยดึเหนีย่ว ดงัทีม่กีำรกล่ำวว่ำ องค์ประกอบของชมุชน

มีพื้นฐำนที่ส�ำคัญมำจำก 3 สิ่ง คือ พื้นที่ คน และสิ่งร้อยรัด เช่น วัฒนธรรม 

อำชีพ เป็นตัวเชื่อมโยงคนเข้ำด้วยกันในพื้นที่เดียวกัน
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 โดย นอร์ตนั (Norton, 1994) ให้ควำมหมำยชมุชนว่ำ เป็นกำรอยูร่่วมกนั

ของกลุ่มคนในท่ีแห่งหนึ่งด้วยระยะเวลำท่ีนำน จนเกิดควำมรัก ควำมผูกพัน 

และได้ร่วมกนัจดักำรปกครองตนเองขึน้ แต่มนีกัวชิำกำรหลำยคนได้ให้มมุมอง

ของค�ำว่ำชุมชนที่แตกต่ำงออกไป คือ ชุมชนเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ท�ำให้

ประชำชนในพืน้ทีบ่รรลวุตัถปุระสงค์ เช่น กำรได้รบัสวสัดิกำร ควำมปลอดภยั 

อีกทั้งชุมชนต้องมีกำรพึ่งพำอำศัยจำกชุมชนอื่น ๆ ด้วย 

 นอกจำกนี้ ชุมชน ยังหมำยถึง ถิ่นฐำนอันเป็นที่อยู่อำศัยของมนุษย์ที่มี

ควำมเกีย่วพันกบัสภำพภมูศิำสตร์และระบบควำมสมัพนัธ์ในสงัคม ซึง่องิอำศยั

ควำมเอื้ออำทร ควำมผูกพัน และกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันเป็นเครื่องมือ

ด�ำเนินกำรเพื่อให้มีชีวิตที่ดีร่วมกัน (ปรีชำ วงศ์ทิพย์, 2555)

 ตลอดจนเป็นดนิแดนแห่งกำรรวมตวัทำงสงัคมทีเ่ป็นกำรสมคัรใจก่อขึน้เอง

โดยประชำชน ส่วนใหญ่แล้วสนับสนุนตนเองและอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้น 

ชมุชนประกอบด้วยองค์กรต่ำง ๆ  ทัง้ทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถงึ

กลุม่ควำมสนใจ เช่น กลุม่วฒันธรรมและศำสนำ สมำคมอนรุกัษ์ ชมรมพฒันำสงัคม 

(Krishna, Wiesen, Prewitt, & Sobhan, 2000)

 โดยกลุ่มคนในชุมชนต่ำงท�ำงำนร่วมกัน ใช้สิทธิและเป็นเจ้ำของพื้นที่ 

และผลประโยชน์ต่ำง ๆ ร่วมกัน จนท�ำให้เกิดพื้นฐำนทำงควำมคิด ควำมเชื่อ 

ตลอดจนมกีำรด�ำเนนิกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ สงัคมร่วมกนั ประหนึง่ว่ำกลุม่คน

เหลำ่นี้เป็นหนึ่งเดียวกัน (as a unit) (Cambridge University, 2003)

 ทั้งนี้ สำมำรถสรุปควำมหมำยของชุมชนออกเป็น 3 แนวทำง ที่ม ี

ควำมแตกต่ำงกนัไปตำมทีม่ำและควำมหมำย (ด�ำรงศกัดิ ์แก้วเพง็, 2556) ดงันี้
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1) ชุมชน หมำยถึง กำรรวมตัวกลุ่มคนที่มีควำมสัมพันธ์กันตำม

บรรทัดฐำนทำงสังคม มีควำมผูกพัน มีควำมเป็นปึกแผ่น และอำจหมำยถึง 

กลุ ่มบุคคลที่มีสำยสัมพันธ์กันทั้งในมิติควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติและ 

มิติทำงสังคมและวัฒนธรรม

2) ชุมชน หมำยถึง กลุ่มคนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น 

ละแวกบ้ำน ย่ำน หมู่บ้ำน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับ 

ควำมผูกพันทั้งในด้ำนพื้นที่และควำมเอื้ออำทรที่มีต่อกัน

3) ชุมชน หมำยถึง องค์กรและขบวนกำรทำงสังคมที่มีวัตถุประสงค์

แน่ชัดและรวมกันในระยะเวลำที่นำนพอสมควร จนเกิดระบบควำมสัมพันธ์

และควำมผกูพันกันเกดิขึน้ เช่น องค์กรชมุชน องค์กรในท้องถ่ิน กลุม่ผลประโยชน์ 

•	 องค์ประกอบของชุมชน

 จำกควำมหมำยข้ำงต้นแสดงให้เหน็ถงึองค์ประกอบของชมุชนดงัต่อไปนี้

1) คน (people) จำกวิวัฒนำกำรของมนุษย์ (คน) เป็นต้นมำจนถึง

วันนี ้คนเป็นองค์ประกอบทีม่บีทบำทส�ำคัญทีส่ดุในชมุชน ด้วยชมุชนจะเกิดขึน้

ไม่ได้หำกขำดกำรรวมตัวจำกคน ผู้ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงสิ่งต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน

  คนชอบอยูร่วมกนัเป็นกลุม่หรอืนอกจำกจ�ำเป็นต้องรวมกนัเป็นกลุม่  

ในทกุชมุชนไม่มใีครอยูค่นเดียวโดยปรำศจำกกำรไปมำหำสูต่ดิต่อกบับคุคลอืน่

ในชุมชนนั้น กำรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีหลำกหลำยลักษณะและหลำยรูปแบบ 

เช่น ครอบครวั กลุม่พ่อค้ำ มทีัง้กลุ่มทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ตลอดจน

กลุ่มที่เรียกวำ่ กลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ (ไพรัตน์ เดชะรินทร์, 2544)

2) พืน้ทีห่รอือาณาบรเิวณ (area) เป็นองค์ประกอบส�ำคญัอกีสิง่หนึง่ 

ซึง่มส่ีวนสมัพันธ์กันกบัคน โดยคนและพ้ืนทีห่รืออำณำบริเวณเกอืบจะแยกกนั

ไม่ได้ ต่ำงเก่ียวข้องต่อกัน มีคนต้องมีสถำนที่ เพรำะชุมชนจะเกิดขึ้นได้ 

นอกจำกมีคนแล้วยังต้องมีพื้นที่ด้วย เพื่อใช้เป็นที่อำศัยและท�ำกิจกรรม พื้นที่

ของแต่ละชุมชนจะมขีอบเขตหรอืขนำดเท่ำใดนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร 

เช่น สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ อ�ำนำจกำรปกครอง จ�ำนวนของสมำชิก 

ในกลุ่มสังคม 

  พืน้ท่ีหรืออำณำบริเวณเป็นขอบเขตของกำรรวมตวักนั ซึง่อำจจะเป็น

ขอบเขตเชิงนิเวศ เป็นพ้ืนที่ธรรมชำติตำมสภำพภูมิศำสตร์หรือภูมิประเทศ 

ของชมุชนนัน้ เช่น พื้นที่ริมฝั่งทะเล พื้นที่เชิงเขำ พื้นที่ลุ่มน�้ำ หรืออำจจะเป็น

พื้นที่ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เช่น อำคำร บ้ำนเรือน สถำนที่ท�ำกำร หรืออำจจะเป็น

ขอบเขตพื้นที่ทำงกำรปกครอง เช่น หมู่บ้ำน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด แม้กระทั่ง

เขตพ้ืนท่ีลกัษณะเฉพำะ เช่น เขตเศรษฐกิจ เขตกำรพัฒนำ เขตอนรุกัษ์ และ 

กำรท่องเทีย่ว (ปรีดำ เจษฎำวรำงกุล, 2550)

3) ทรัพยากร (resources) ในพื้นที่ที่คนตั้งชุมชน จะมีทรัพยำกร

ท้ังท่ีเป็นทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพยำกรที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ที่ท�ำให้สมำชิก 

ในชุมชนน�ำมำใช้ในกำรด�ำรงชีวิตหรือประกอบอำชีพ มีบทบำทต่อชุมชน 

ในกำรเอื้อต่อปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตด้วย 

  ท้ังนี ้ทรพัยำกรในมติิของกำรท่องเทีย่วท่ีมใีนพืน้ท่ีชมุชน หรอืเรียกว่ำ 

ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว (tourism resource) หมำยถึง แหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ที่สะท้อนให้เห็นถึงอำรยธรรมท้องถิ่นที่ม ี

ลกัษณะเด่นและสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยวให้มำเยี่ยมเยือน

ชุมชน (รำณี อิสิชัยกุล, 2560)
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4) ความสัมพันธ์ (relationship) คนในชุมชนจะต้องมีกำรติดต่อ 

แลกเปลี่ยน ปฏิบัติต่อกัน เป็นสิ่งท่ีสร้ำงควำมผูกพันให้สมำชิกอยู่ร่วมกันได้ 

โดยเป็นควำมเกีย่วข้องทีเ่กดิขึน้เมือ่ต่ำงฝ่ำยต่ำงระลกึถงึกนัและค�ำนงึถงึเสมอ

ว่ำมีอีกฝำ่ยหนึ่งอยู่ ซึ่งแต่ละฝำ่ยตำ่งมีอิทธิพลต่อกัน โดยมีข้อตกลงบำงอย่ำง

ร่วมกันถึงลักษณะของควำมสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เหมำะสมกับลักษณะ 

ของควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกัน หรืออำจเป็นควำมคำดหวังของบุคคล

ที่มีต่อพฤติกรรมของอีกฝ่ำยหน่ึง ซึ่งเป็นผลมำจำกรูปแบบของปฏิสัมพันธ ์

ท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน ควำมสัมพันธ์เป็นสภำวะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และวัฒนธรรมแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึง

ควำมรู้สึกที่ดีต่อกัน (Thomlison, 2000)

5) สิ่งยึดเหนี่ยวหรือสิ่งร้อยรัด (restraint) คนในชุมชนจะต้องม ี

สิ่งยึดเหน่ียวหรือส่ิงร้อยรัดมัดประสำนกัน ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

ที่ท�ำให้กลุ่มคนในชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ ทั้งวัฒนธรรม จำรีต 

ประเพณ ีควำมเชือ่ ตลอดจนแบบแผนในกำรด�ำเนนิชวีติของสมำชิกในชมุชน 

6) ความสนใจร่วมกัน (common interest) คนที่อยู่ในชุมชน 

จะต้องมคีวำมสนใจอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ร่วมกนั ซึง่เป็นผลมำจำกกำรอยูร่วมกนั

ในอำณำเขตบรเิวณเดยีวกนั มปีระสบกำรณ์กบัเหตกุำรณ์บำงอย่ำงเหมอืนกนั 

เป็นปัญหำหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งท�ำให้คนจะมำรวมกลุ่มกันหรือหันมำ

เข้ำหำกัน (จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และณัฐชนำ พวงทอง, 2561) 
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  ซึง่กำรทีค่นอยูร่วมกนัเป็นชมุชนได้นัน้ ส่ิงหน่ึงทีส่ะท้อนออกมำให้เห็น 

คือ สมำชิกในชุมชนมีควำมสนใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งท่ีมีลักษณะเดียวกัน เช่น 

ศิลปะ กำรละเล่น ทั้งนี้ ควำมสนใจร่วมกันจะท�ำให้เกิดกำรปฏิบัติระหวำ่งกัน 

กำรตดิต่อซ่ึงกนั มกีจิกรรมต่ำง ๆ  ด้วยกนั มคีวำมสนทิสนมต่อกนั มคีวำมสัมพนัธ์

แบบพบปะกันโดยตรง และกำรรวมกันอยู่ในอำณำเขตนั้น น�ำไปสู่กำรใช้ชีวิต 

ในด้ำนต่ำง ๆ ร่วมกัน ไม่ใช่ต่ำงคนต่ำงอยู่หรือแบบตัวใครตัวมัน

 จึงสรุปได้ว่ำ ชุมชน ถือเป็นถิ่นฐำนอันเป็นท่ีอยู่อำศัยของมนุษย์ท่ีม ี

ควำมเก่ียวพันกับสภำพทำงภูมิศำสตร์และระบบควำมสัมพันธ์ในสังคม  

ซึง่อำศยัควำมเอือ้อำทร ควำมผูกพนั และกำรมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงกนั ส�ำหรบั

เป็นเครือ่งมอืด�ำเนนิกำรเพือ่ให้มชีวีติทีด่ ีโดยกลุม่คนเหล่ำนีต่้ำงท�ำงำน ใช้สทิธิ

และเป็นเจ้ำของพ้ืนทีแ่ละผลประโยชน์ต่ำง ๆ  ร่วมกัน จนท�ำให้เกดิส่ิงยดึเหนีย่ว

พื้นฐำนทำงควำมคิด ควำมเชื่อ ตลอดจนมีควำมสนใจ มีกำรด�ำเนินกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจและสังคมด้วยกัน

3. ชุมชนปลายทางการท่องเที่ยว (destination community)  

ในทกุพืน้ทีช่มุชนปลำยทำงกำรท่องเท่ียว จะมปีระชำกรหรือคนในพ้ืนท่ีอำศัยอยู่ 

(destination residents) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในระบบของกำรท่องเท่ียว 

เนื่องจำกคนกลุ่มนี้มีในส่ิงท่ีกำรท่องเท่ียวต้องกำรมำก คือ แรงงำน (labor)  

ที่จ�ำเป็นส�ำหรับงำนต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว เช่น งำนในภำครัฐ 

ภำคเอกชน หรือภำควิชำกำร รวมไปถึงองค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไร (non-

governmental organization: NGO) ทัง้หมดนีต้้องใช้คนในกำรท�ำงำนท้ังสิน้
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 ซึ่งในบำงกรณี คนในพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในฐำนะสินค้ำ

ทำงกำรท่องเที่ยว (tourism product) หรือในบำงกรณี คนกลุ่มนี้เป็นสื่อ 

ในกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดให้ควำมหมำยในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีต่ำง ๆ 

ของพ้ืนที่ ท�ำให้กลำยเป็นจุดที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวต้องกำรเข้ำมำสัมผัส 

เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงจำกคนในพื้นที่ แต่อำจมี

บำงกรณทีีผู่ก้�ำหนดบทบำทกำรท่องเทีย่วมำจำกคนภำยนอกทีไ่ม่ได้อำศยั เกดิ

หรือเติบโตในพื้นที่ แต่กลับเข้ำมำมีอิทธิพลต่อรูปแบบกิจกรรม รวมถึง

โครงสรำ้งกำรท่องเที่ยวในพื้นที่

 ในปัจจุบัน บทบำทของคนในพ้ืนที่ชุมชนปลำยทำงกำรท่องเที่ยวได้รับ

ควำมสนใจและยอมรบัมำกข้ึนว่ำเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในระบบกำรท่องเท่ียว 

โดยมำจำก 3 สำเหตุหลัก ได้แก่

1) ข้อเท็จจริงที่ว่ำ คนในพ้ืนที่ชุมชนปลำยทำงกำรท่องเที่ยวนั้น 

เป็นผู้สูญเสียมำกที่สุด หรือในบำงกรณีอำจเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด 

2) ควำมรูส้กึไม่พอใจของกลุ่มคนในพืน้ทีช่มุชนปลำยทำงกำรท่องเทีย่ว 

(discontented local people) มอีทิธพิลอย่ำงมำกในกำรก่อให้เกดิผลกระทบ

เชิงลบต่อกำรท่องเท่ียวในพื้นที่ เพรำะทัศนคติด้ำนลบของคนในพื้นท่ีนั้น

สะท้อนออกมำเป็นพฤติกรรมที่ต่อต้ำนกลุ่มนักท่องเที่ยว และกำรรับรู้ของ 

นักท่องเที่ยวจะกลำยเป็นในแง่ลบทันที โดยจะเกิดภำพลักษณ์ของพื้นที ่

ซึ่งไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
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3) คนในพืน้ทีชุ่มชนปลำยทำงกำรท่องเทีย่วมคีวำมรูท้้องถิน่ (local 

wisdom) เช่น กำรสื่อหรือแปลควำมหมำยประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และ

ประเพณใีนพืน้ท่ี ถอืเป็นทรพัย์สนิทีส่�ำคญัในกำรพฒันำและสร้ำงกำรท่องเทีย่ว 

โดยเฉพำะน�ำมำใช้ในมติกิำรท�ำกำรตลำดกำรท่องเท่ียว (tourism marketing)

 ดังนั้น ชุมชนปลำยทำงกำรท่องเท่ียวจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรดึงดูด 

นกัท่องเทีย่วให้เข้ำมำท่องเทีย่วในชุมชน ท�ำหน้ำทีห่ลักในกำรสร้ำงจดุขำยและ

กำรก�ำหนดต�ำแหน่งทำงกำรตลำดของชมุชนหรอืเมอืงต่ำง ๆ  ตำมบรบิทเชงิพืน้ที่

ไปยังนักท่องเที่ยวเป้ำหมำยในฐำนะของแหล่งท่องเที่ยว (Kavaratzis, 2008) 

4. สถาบันการศึกษา (educational institute) หมำยถึง สถำบัน 

ท่ีเก่ียวข้องกับแบบแผน กำรขดัเกลำและกำรถ่ำยทอดวฒันธรรม กำรให้ควำมรู้ 

และฝึกทักษะอำชีพ เพื่อให้ผู ้ศึกษำน�ำควำมรู้ที่ได้รับมำสร้ำงประโยชน ์

และเก้ือหนุนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม

และหมำยรวมถึงกำรที่บุคลำกรของสถำบันกำรศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณค่ำให้กับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว เช่น  

กำรด�ำเนินโครงกำรวิจัย กำรบริกำรงำนวิชำกำร

 สถำบันกำรศึกษำเป็นกำรด�ำเนินงำนร่วมกับกลุ่มบุคคลมืออำชีพและ

ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่สมำชิกในสังคมตำม

วัตถุประสงค์อย่ำงมีคุณภำพ เป็นสถำนท่ีในกำรพัฒนำและปรับปรุงวิธีกำร 

ด้ำนต่ำง ๆ ส่งเสริมควำมเจริญด้ำนควำมคิด ควำมรู้ ควบคู่กับกำรสอดแทรก

คณุธรรม เพือ่น�ำพำอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและประเทศชำตสู่ิควำมก้ำวหน้ำ
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5. ภาครัฐท้องถิ่น (local government) ผลกระทบจำกกำรมี 

รัฐบำลท้องถิ่นต่อระบบกำรท่องเที่ยว (tourism system) ส่งผลกระทบ 

อย่ำงมำกต่อพื้นที่ แต่ผลกระทบเหล่ำนี้มักจะถูกเพิกเฉยหรือไม่ได้รับ 

ควำมสนใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) รวมถึงประชำชนในพื้นที่ 

ด้วยภำพลักษณ์ของภำครัฐท้องถิ่นมักสะท้อนออกมำในกำรใช้อ�ำนำจ 

เอำรัดเอำเปรียบ

 ผลจากภาครัฐท้องถ่ิน หลำยครัง้ทีผ่ลกระทบไม่ว่ำด้ำนบวกหรือด้ำนลบ

จำกบทบำทของภำครัฐท้องถิ่น ถูกใช้และถูกมองว่ำเป็นกำรหำประโยชน์ 

หรือกำรได้ประโยชน์อย่ำงเดียว เช่น จำกกำรพัฒนำประเทศ กำรก�ำหนด

นโยบำยที่เอื้อให้คนในพื้นที่น้ันมีกำรเดินทำงเคลื่อนที่ไปท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีอิสรภำพ

 กำรเดินทำงเคลื่อนที่ของคนในพ้ืนที่เหล่ำน้ี หำกมองมุมกว้ำงจะเห็น 

ในภำพรวมว่ำเป็นประโยชน์ เพรำะก่อให้เกิดเศรษฐกิจ กำรใช้จ่ำย และ 

กำรแลกเปลีย่นสินค้ำหรอืเงนิตรำ แม้กระทัง่กำรเรยีนรูใ้นเรือ่งของวฒันธรรม 

แต่หำกมองลึกลงไป จะเห็นได้ว่ำมีผลกระทบด้ำนลบแอบแฝงอยู่เช่นเดียวกัน

จำกบทบำทของภำครัฐท้องถิ่น หำกมีกำรจัดกำรที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ดีพอ  

เช่น เกดิกำรย้ำยตวัของประชำชนในพืน้ทีเ่พ่ือไปกระจุกตวัอยู่ในเฉพำะพืน้ท่ีใด

พืน้ทีห่น่ึง และมกีำรขำดแคลนแรงงำนในบำงพืน้ที ่เพรำะมกีำรเคล่ือนย้ำยคน 

ออกไปอยู่ตำมเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ๆ แทน 

 โดยผลจำกภำครัฐท้องถิ่น มีผลอันเกิดจำกกำรควบคุมนักท่องเท่ียว 

และกำรอนุญำตกำรลงทนุ ซึง่สำมำรถเป็นได้ทัง้ผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

•	 การควบคุมนกัท่องเท่ียว ในมติขิองภำครฐัท้องถิน่มบีทบำทเกีย่วข้อง

กับกำรควบคุมนักท่องเท่ียว หรือกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวท่ีต้องกำร 

จะออกนอกประเทศ หลำยกรณีจะเห็นวำ่ หลำยประเทศใช้นโยบำยหำ้มและ

นโยบำยควบคุมไม่ให้คนในประเทศของตนเดินทำงไปท่องเที่ยวต่ำงประเทศ 

ด้วยเหตผุลทีเ่กรงว่ำเงนิจะร่ัวไหลออกไปนอกประเทศ ดงันัน้ พ้ืนท่ีหรือประเทศ

ที่มีรัฐบำลปกครองในรูปแบบนี้ มักจะต้องกำรให้รำยจ่ำยและรำยรับเกิดขึ้น

อยูเ่พยีงแค่อปุสงค์ (demand) และอปุทำน (supply) ในประเทศของตนเท่ำนัน้

 หำกประเทศเหล่ำนี้ใช้รูปแบบกำรจัดกำรและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

แบบนี้ จะท�ำให้ขนำดของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแคบกวำ่ปกติ เพรำะจะ

มเีพยีงนกัท่องเทีย่วภำยในประเทศ (domestic tourist) เท่ำนัน้ บำงประเทศ

ไม่ใช่เพยีงควบคมุแค่ประชำชนของตนห้ำมออกนอกประเทศเท่ำนัน้ แต่ยงัคง

มนีโยบำยห้ำมนกัท่องเทีย่วจำกต่ำงประเทศเดนิทำงเข้ำมำในประเทศของตน

ด้วย

 ตัวอย่างเช่น ประเทศคิวบำ (Cuba) ซ่ึงออกนโยบำยขึ้นมำว่ำ ห้ำม 

นกัท่องเทีย่วหรอืประชำชนของสหรฐัอเมรกิำเดนิทำงมำท่องเทีย่วในประเทศ

คิวบำ ที่ส�ำคัญคือ ยังมีนโยบำยห้ำมไม่ให้บริษัทข้ำมชำติ โดยเฉพำะของ

สหรัฐอเมริกำ เข้ำมำลงทุนพัฒนำอุตสำหกรรมหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 

กำรท่องเที่ยวหรือระบบกำรท่องเที่ยวแต่อยำ่งใด
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•	 การอนญุาตการลงทนุ หลำยประเทศทีพ่ึง่พำกำรท่องเท่ียวอย่ำงมำก 

โดยเฉพำะประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ จะมีภำครัฐท้องถิ่นในรูปแบบที่แตกตำ่งกัน 

แต่จะมุง่เน้นในกำรกระตุ้นให้บรษิทัข้ำมชำติเข้ำมำลงทุน เพือ่พฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำน พัฒนำระบบกำรท่องเที่ยว พัฒนำธุรกิจกำรท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 

กับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว เพื่อหวังจะได้ประโยชน์ในกำรเป็นฐำนหลัก 

เพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศของตน

 ตวัอย่างเช่น ประเทศเวยีดนำม (Vietnam) มกีำรท�ำสญัญำระยะยำวให้

ประเทศญีปุ่น่เข้ำมำสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน เพือ่เอือ้ให้อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว

มกีำรขบัเคลือ่นและขยำยตัวได้อย่ำงรวดเรว็ รวมถงึท่ีเมืองญำจำง (Nha Trang) 

มีกำรอนุญำตให้นักลงทุนจำกประเทศจีนเข้ำมำลงทุนประกอบกำรเกี่ยวกับ

กำรท่องเที่ยว เช่น กำรลงทุนสร้ำงกระเช้ำไฟฟ้ำ (cable car) เช่ือมไปยัง 

พ้ืนที่ซึ่งเป็นเกำะ โดยบนเกำะแห่งนัน้มกีำรลงทุนสร้ำงสถำนทีท่่องเทีย่วและ 

สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อย่ำงสวนสนุกวินเพิร์ล 

(Vinpearl Land) โรงแรมระดับ 5 ดำว

ภำพที ่1.2 กระเช้ำไฟฟ้ำและสวนสนุกวนิเพิร์ล เมอืงญำจำง ประเทศเวยีดนำม

 อกีหน่ึงประเทศทีพ่ึง่พำนกัลงทนุจำกต่ำงประเทศให้เข้ำมำช่วยขบัเคลือ่น

และพฒันำอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวในประเทศของตน คอื ประเทศลำว (Laos) 

ซ่ึงได้ท�ำสญัญำระยะยำว 99 ปี ผกูพนัธมติรกับประเทศจนี ให้นกัลงทนุจำกจนี

ได้เข้ำมำลงทุนเปิดธุรกจิได้เป็นเวลำนำนและสำมำรถใช้พ้ืนทีใ่นประเทศลำวได้ 

ธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศลำวที่เกิดข้ึนจำกกำรลงทุนของนักลงทุนจีน จะม ี

ในทุกรูปแบบที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรและกำรผลิต ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็น

ปัจจัยส�ำคัญที่จะพัฒนำโครงสรำ้งของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

 เมือ่ภำครฐัท้องถิน่พึง่พำก�ำลงัเงนิจำกนกัลงทนุภำยนอก สิง่ทีต่ำมมำ คอื 

ผลกระทบในเร่ืองของกำรน�ำทรัพยำกรของประเทศนั้น ๆ มำใช้ให้หมดไป  

โดยไม่ค�ำนึงถึงหรือพยำยำมเก็บรักษำเอำไว้ให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ประโยชน์ 

เบ้ืองต้นท่ีได้ของทัง้ 2 ฝ่ำย คอื รำยได้ท่ีเกดิขึน้อย่ำงรวดเรว็ แต่ในมติริะยะยำว 

สิ่งที่จะตำมมำ คือ นักลงทุนจำกต่ำงชำติเหล่ำนี้จะไม่สำมำรถใช้ทรัพยำกร 

ได้อีกต่อไป เนื่องจำกทรัพยำกรได้น�ำมำใช้อย่ำงเต็มท่ีและรวดเร็วจนหมด  

ทิง้ผลกระทบสดุท้ำยไว้ให้กบัคนในพืน้ที ่ทีต้่องแก่งแย่งกนัใช้ทรพัยำกรทีเ่หลอื

เพียงเล็กน้อย

 ดงันัน้ ไม่ว่ำภำครฐัท้องถิน่จะมีบทบำทก�ำหนดนโยบำย หรอืกำรจดักำร

กำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวออกมำเป็นอย่ำงไร ต้องขึ้นอยู่กับ

บริบทและเป้ำหมำยของพ้ืนท่ีนั้น ๆ ว่ำมีเป้ำหมำยเป็นเช่นไรในระยะยำว  

รูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวท่ีเหมำะสมต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำย 

ทีภ่ำครฐัท้องถิน่ได้ตัง้เอำไว้ จงึจะเกดิกำรจัดกำรทีป่ระสบควำมส�ำเร็จในพ้ืนที่
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6. ภาครัฐส่วนกลาง (central government) หมำยถึง ภำครัฐ 

ที่เป็นหลักหรือภำครัฐส่วนกลำงที่อยู่ในระดับของประเทศ ไม่ใช่ภำครัฐที่อยู่

ในระดับชุมชน มีบทบำทที่ส�ำคัญต่อรูปแบบกำรท่องเที่ยวในพื้นที่หรือ 

แหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ ได้แก่ 

1) บทบำทส�ำคญัอนัดบัแรก คอื เรือ่งของควำมปลอดภยัทีจ่ะเกดิขึน้ได้

หรือไม่ได้ก็ตำมจำกอ�ำนำจหรือนโยบำยของภำครัฐ

2) บทบำทของลักษณะนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรดึงดูดให้เข้ำมำ 

ท่องเที่ยวในประเทศโดยภำพรวม 

 เน่ืองจำกรูปแบบกำรท่องเทีย่วกบัลกัษณะนักท่องเท่ียวควรไปในทิศทำง

เดยีวกนั จำกระดบัใหญ่สดุ คือ ระดับประเทศ ลงมำระดบัจงัหวดั อ�ำเภอ ชุมชน 

เช่น กำรเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภำพควรจะเป็นทุกพื้นท่ี ทุกระดับ  

ทัง้ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั หรอืระดบัชมุชน แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภำพ

อำจจะเป็นนักท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุม่มวลชน (mass tourist) หรอืเป็นนกัท่องเท่ียว

กลุม่คณุภำพทีเ่ป็นกลุม่ร�ำ่รวย (elite tourist) มกี�ำลงัใช้จ่ำย หรอืเป็นนกัท่องเทีย่ว

กลุ่มคุณภำพที่มีลักษณะเป็นนักส�ำรวจ (explorer tourist) ได้เช่นเดียวกัน

 

 โดยบทบำทและหน้ำที่ของภำครัฐส่วนกลำงที่ส�ำคัญ คือ กำรจัดกำร 

ด้ำนนักท่องเท่ียวและกำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
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•	 การจัดการด้านนักท่องเที่ยว ต้องมีควำมสอดคล้องกันถึงรูปแบบ 

กำรท่องเที่ยว และรูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวในระดับประเทศสู่ระดับ

ชุมชน เช่น บำงประเทศใช้หลักกำรกระตุน้ให้เกดิจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วให้เข้ำมำ

ภำยในประเทศ แต่ภำยในจ�ำนวนนัน้เอง จะเป็นกลุม่นกัท่องเท่ียวทีม่ลีกัษณะ

คล้ำยกัน หรอืเป็นกลุม่นกัท่องเทีย่วทีไ่ม่ได้รบักำรต้อนรบัให้เข้ำมำในประเทศนัน้ ๆ  

ก็เป็นได้

 

 บำงประเทศเน้นกระตุน้กำรดงึดดูใจให้เกดิกำรเข้ำมำเยอืนของนกัท่องเทีย่ว

ที่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ เพ่ือหวังเพ่ิมรำยได้หรือเม็ดเงินท่ีจะมำจำก

อตัรำกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ หรอืบำงประเทศใช้นโยบำยกำรพัฒนำ

หรือก�ำหนดมำจำกภำครัฐในภำพรวมว่ำ ต้องกำรเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 

ให้มำกขึ้น

 โดยหลำยประเทศมกีลยทุธ์และรปูแบบกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วหลำกหลำย

รูปแบบ เช่น กำรเข้ำประเทศนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องท�ำกำรตรวจลงตรำหรือวีซำ่ 

(visa) เช่น คนไทยเดนิทำงไปประเทศตรุกีหรอืคนญีปุ่่นเดนิทำงมำประเทศไทย 

ซึ่งมีจ�ำนวนหลำยประเทศที่ไทยอนุญำตเรื่องกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำ 

เพือ่กำรท่องเทีย่ว เพยีงแต่ก�ำหนดให้มช่ีวงวนัในกำรพ�ำนกัแตกต่ำงกนั ขึน้อยูก่บั

แต่ละประเทศหรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดว่ำ ต้องกำรที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้ำหรือ 

นักท่องเที่ยวจำกประเทศไหน

 นอกจำกนี้ ยังมีอีกหนึ่งกรณีที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดจำกภำครัฐวำ่ 

ไม่ต้องกำรนักท่องเที่ยวจำกต่ำงชำติ ไม่เน้นกำรดึงดูดเข้ำมำของนักท่องเที่ยว 

แต่จะมุง่เน้นดงึดูดนกัท่องเทีย่วภำยในประเทศ ตวัอย่ำงทีเ่หน็ได้ชัดในประเทศ

ท่ีมีนโยบำยหรือมีเงื่อนไขแบบนี้  คือ ประเทศเกำหลีเหนือ ซึ่งไม่เปิดรับ 

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ที่ส�ำคัญคือห้ำมประชำชนในประเทศเดินทำงออกไปยัง

ประเทศอื่นอีกด้วย

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



47

การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก รศ. ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

46

กรณีตัวอยำ่ง 

 ประเทศภฏูาน เป็นกรณีตัวอย่ำงทีเ่ห็นได้ชดัเจน เพรำะได้ก�ำหนดกลยทุธ์

ในกำรจ�ำกดัจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วต่ำงชำติด้วยกำรใช้กลยทุธ์ด้ำนรำคำ (pricing 

strategy) เช่น กำรเข้ำไปท่องเทีย่วในภูฏำน นักท่องเทีย่วทุกคนต้องด�ำเนนิกำร

ขอท�ำกำรตรวจลงตรำหรือวีซ่ำผ่ำนทำงบริษัทน�ำเที่ยวหรือพันธมิตรท่ีผ่ำน 

กำรรบัรอง นกัท่องเท่ียวจำกประเทศบังกลำเทศ มลัดีฟส์ และอนิเดยี จะได้รบั

กำรยกเว้นไม่ต้องท�ำวีซ่ำ เพรำะภูฏำนต้องกำรแรงงำน (labor) จำกคนใน  

3 ประเทศดังกลำ่วเขำ้มำท�ำงำน

 นกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ำไปได้จะต้องมเีงนิจ่ำยค่ำตรวจลงตรำ 250 ดอลลำร์สหรฐั 

ต่อคน ต่อวัน ในช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว (high season: มีนำคม เมษำยน 

พฤษภำคม กันยำยน ตุลำคม และพฤศจิกำยน) ซึ่งเป็นอัตรำรำคำขั้นต�่ำ 

ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเยี่ยมชมเป็นกลุ่ม 3 คน หรือมำกกว่ำ แต่หำก 

น้อยกว่ำ 3 คน จะมอีตัรำค่ำบริกำรเพิม่เติมเป็นรำยบคุคล เพรำะภูฏำนต้องกำร

ท�ำให้เรื่องของกำรขอกำรตรวจลงตรำเป็นเรื่องท่ียำก ไม่ใช่ใครจะขอก็ได้  

บริษัทน�ำเที่ยวหรือพันธมิตรที่เป็นตัวกลำงประสำนจะมีกำรตรวจสอบกับ 

ทำงภูฏำนว่ำ ประเทศนั้นมีผู้ขอเดินทำงเข้ำมำเกินจ�ำนวนจ�ำกัดหรือยัง หำก 

ช่วงระยะเวลำนัน้มีจ�ำนวนนักท่องเท่ียวเดินทำงไปเกินควำมสำมำรถท่ีภูฏำน

จะรองรับได้แล้ว จะมีกำรปฏิเสธ

 ดังนั้น กำรใช้กลยุทธ์กำรจัดกำรด้ำนรำคำในกำรควบคุมก�ำหนดเวลำ  

จงึสอดคล้องกบัรปูแบบกำรจดักำรทีเ่รยีกว่ำ กำรควบคมุจ�ำนวนนกัท่องเทีย่ว 

(carrying capacity) หลักกำรนี้เป็นกำรท�ำกระบวนกำรให้ยำก เพื่อใช้เป็น 

กำรตรวจคัดกรองกำรอนุมัติ (screening approach) พร้อมทั้งเลือกกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวและควบคุมจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งประเทศเกำหลีเหนือและ

ประเทศภูฏำน เป็นตวัอย่ำงทีร่ฐับำลหรอืภำครฐัด�ำเนนินโยบำยเกีย่วกบัระบบ

กำรควบคุมกำรเข้ำออกประเทศ (entry control function)

•	 การจัดการด้านการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกหนึ่ง

รูปแบบท่ีภำครัฐจะมีอิทธิพลในกำรก�ำหนดนโยบำยหรือกำรด�ำเนินกำร 

และจัดกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว คือ อ�ำนำจในกำรตัดสินใจในเรื่องของ

รูปแบบกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมว่ำ ต้องกำรจะประชำสัมพันธ์รูปแบบ 

กำรท่องเท่ียวแบบไหน สินค้ำกำรท่องเท่ียวประเภทใด ผ่ำนมติขิองกำรช่วยเหลือ

และสนับสนุนจำกภำครัฐอย่ำงไร ในบำงประเทศจะใช้กำรสนับสนุนด้วย 

งบประมำณของภำครัฐ บำงประเทศอำจใช้กำรสนับสนุนผ่ำนองค์กำรที่มี 

ควำมเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว (tourism related agency)  

มำเป็นตวัขับเคลือ่น บำงประเทศอำจใช้ท้ัง 2 แนวทำงน้ีในกำรจัดกำรควบคูก่นั 

โดยแบ่งตำมพื้นที่และวิธีกำรที่เหมำะสม

 ในหลำยประเทศมกัจะมหีน่วยงำน กระทรวง ทบวง กรม ทีเ่กีย่วข้องกบั

อตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว เช่น ประเทศไทย มกีระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ 

กรมกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงำนเหล่ำนี้

จะมีบทบำท มีควำมรับผิดชอบ และหน้ำที่ที่แตกต่ำงกัน
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 ปัจจยัทีจ่ะน�ำพำให้กำรท่องเทีย่วประสบควำมส�ำเรจ็ คอื หน่วยงำนเหล่ำนี้

จะต้องชัดเจนในบทบำทหน้ำที่ของตนว่ำ จะต้องท�ำอย่ำงไร ในทิศทำงไหน 

เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์หรือนโยบำยของประเทศ แต่

อำจจะพบว่ำ แนวทำงหรอืเป้ำหมำยนัน้ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ เนือ่งจำกแต่ละ

หน่วยงำนไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่หรือมีควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มที่ และเกิด

กำรท�ำงำนทบัซ้อนกนั ดงันัน้ หลกักำรทีจ่ะท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรจดักำร

ด้ำนกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว คือ มีกำรสื่อสำรอย่ำงทั่วถึง 

ชัดเจน และครบถ้วนในทุกมิติ (flow of communication)

 ในบำงประเทศมหีน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรท�ำวจิยัเพือ่ศกึษำและค้นหำ

ว่ำ แหล่งท่องเทีย่วทีไ่หนพฒันำได้และควรพฒันำอย่ำงไร อปุสงค์ (demand) 

ของตลำดเป็นอย่ำงไรในขณะน้ัน คำดกำรณ์และวิเครำะห์ได้ว่ำในอนำคต 

แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นอย่ำงไร เพ่ือน�ำข้อมูลเหล่ำน้ีมำเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

หรือนโยบำยในกำรกระจำยไปให้แต่ละหน่วยงำนรับไปด�ำเนินกำรหรือน�ำไป

ลงมือปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วน

7. ภาคเอกชน (private sector) หมำยถึง บคุคล หน่วยงำนส่วนบุคคล 

หน่วยงำนภำคธรุกจิ ภำคอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วข้องกับอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 

ซ่ึงไม่ได้สงักดัหรอืเป็นหุน้ส่วนกบัภำครฐั มกีำรแสวงหำผลก�ำไรและควำมอยูร่อด

จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว เช่น 

สภำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism 

Council: WTTC) สมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก  

(The Pacific Asia Travel Association: PATA) ธุรกิจที่พัก ร้ำนอำหำร  

บริษัทน�ำเที่ยวต่ำง ๆ 

48

8. องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร (non-governmental organization: 

NGO) หมำยถึง องค์กรที่รับเงินช่วยเหลือจำกแหล่งเงินอุดหนุน ไม่ว่ำจำก

ภำยในหรอืต่ำงประเทศ และมปัีจจยัอืน่ ๆ  คอื งำนอำสำสมคัรทีเ่ป็นผลทำงด้ำน

อุดมกำรณ์ที่ไม่หวังผลก�ำไร มีระเบียบวำระ กำรก�ำหนดทิศทำง และนโยบำย 

เพื่อมุ่งบริกำรและด�ำเนินกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ท้ังในด้ำนอุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยวและดำ้นอื่น ๆ ที่ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อภำคประชำชน

 ทัง้นี ้ไม่ได้หมำยควำมว่ำผูท้ีม่ำปฏบิตังิำนในองค์กรจะไม่ได้รบัค่ำตอบแทน 

เพียงแต่ค่ำตอบแทนจะขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละองค์กร ซึ่งจะม ี

นโยบำยแตกต่ำงกันออกไป โดยควำมหมำยขององค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไรนัน้

ค่อนข้ำงกว้ำงและครอบคลมุองค์กรเกอืบทัง้หมดทีท่�ำหน้ำทีเ่พือ่สำธำรณประโยชน์ 

และงำนพัฒนำในทุก ๆ ด้ำนของสังคม 

 ตวัอย่างเช่น สมำคมไทยท่องเทีย่วอย่ำงรับผดิชอบ (สททร. หรอื Thailand 

Responsible Tourism Association: TRTA) ก่อต้ังจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว ภำยใต้แนวควำมคิดสร้ำงกำรท่องเท่ียวอย่ำงยัง่ยนื

ด้วยกำรท่องเทีย่วอย่ำงรบัผดิชอบ เพือ่กำรท่องเทีย่วทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลกระทบ

เชิงลบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยที่มี 

ควำมหลำกหลำย เป็นประโยชน์แบบองค์รวมต่อภำคอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 

รวมทั้งพัฒนำและปลูกจิตส�ำนึกอย่ำงรับผิดชอบร่วมกันทุกภำคส่วน

 ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยว 

ชุมชน ชุมชนปลำยทำงกำรท่องเที่ยว สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐท้องถิ่น  

ภำครฐัส่วนกลำง ภำคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไร ตำมทีไ่ด้กล่ำวมำ

ข้ำงต้น ต่ำงต้องเข้ำใจซึง่กันและกนัในบทบำทหน้ำท่ีและปฏบัิตหิรอืด�ำเนนิกำร

ตำมทิศทำงที่ตนเป็น พร้อมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติอื่น ๆ 
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เพือ่ทีอ่ตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วได้เกดิกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งในแบบท่ีมัน่คงและ

ยัง่ยนื ซึง่จะสะท้อนให้เหน็ได้จำกตวัชีว้ดักำรเตบิโตของอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว

ตัวชี้วัดกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

 อตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วนบัได้ว่ำเป็นหนึง่ในอตุสำหกรรมอนัดบัต้น ๆ  

ทีม่ขีนำดใหญ่และมอีตัรำกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเรว็ หลกัฐำนส�ำคญัซ่ึงบ่งชีแ้ละ

ขดีเส้นใต้กำรเจรญิเตบิโตทีร่วดเร็วของอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว (indication 

of growth) ได้แก่ ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: 

GDP) กำรเพิ่มมูลค่ำหรือกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและคุณค่ำ (value added)  

กำรลงทนุ (capital investment) กำรว่ำจ้ำงงำนและสร้ำงอำชพี (employment 

and job creation) และกำรจ่ำยภำษี (tax) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

1. ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) 

คอื มลูค่ำตลำดของสินค้ำและบรกิำรขัน้สดุท้ำยทีผ่ลิตในประเทศในช่วงเวลำหนึง่ ๆ  

ซึ่งจะสะท้อนคุณภำพชีวิตของคนในประเทศนั้น ๆ เนื่องจำกระบบเศรษฐกิจ

ต้องมกีำรหมนุเวยีนของรำยได้และรำยจ่ำยของภำคครัวเรอืน ภำคธรุกิจ ภำครฐั 

ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งหมำยควำมถึงกำรที่ประชำชนมีงำนท�ำ  

มีรำยได้ น�ำมำใช้จ่ำยในตลำดสินค้ำและบริกำร และจ่ำยภำษีให้ภำครัฐ 

นอกจำกนี ้ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นเครือ่งมอืในกำรวดัและวเิครำะห์

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศว่ำมีควำมเจริญรุ่งเรืองหรือตกต�่ำ รวมท้ัง

ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
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2. การเพิม่มลูค่าหรอืการสร้างมลูค่าเพิม่และคณุค่า (value added) 

กำรเพิ่มมูลค่ำในสินค้ำและบริกำรเป็นตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงปริมำณของคู่แข่งขัน 

ที่เพิ่มขึ้น จึงมีกำรเพ่ิมมูลค่ำด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น เสนอส่ิงใหม่ที่แตกต่ำง 

และตอบโจทย์ตลำด เสนอสินค้ำทีใ่ห้คณุค่ำและควำมหลำกหลำยมำกกว่ำคูแ่ข่ง 

แต่มูลค่ำจะไม่สำมำรถเพิ่มขึ้นได้ หำกไม่ใส่ใจในเรื่องคุณคำ่ลงไป

 มูลค่ำและคุณค่ำ คือ กุญแจส�ำคัญท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงองค์ประกอบ 

ของกำรรับรูค้ณุภำพหรอืประสิทธภิำพกำรท�ำงำนและบริกำร กำรรบัรูเ้กีย่วกบั

เงินที่ต้องจ่ำยไปและพฤติกรรมที่ตั้งใจ กำรรับรู้คุณคำ่ คือ มำตรกำรที่ดียิ่งขึ้น

ของกำรประเมินผลโดยรวมของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกำรบริกำร 

 กำรดึงดูดใจโดยกำรสร้ำงคุณค่ำเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้ำหรือนักท่องเที่ยว 

ถือได้ว่ำเป็นส่ิงส�ำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจหรือแหล่งท่องเท่ียวมีช่องทำงกำรเพ่ิม

รำยได้ สำมำรถเติบโต แข่งขัน และอยู่รอดในตลำดได้ เช่น กำรท่องเท่ียว 

เชิงอำหำร (gastronomy tourism) เป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดจำกกำรพัฒนำ

สนิค้ำและบรกิำรท่องเทีย่วใหม่ เพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนกัท่องเทีย่ว

ทีไ่ขว่คว้ำมองหำประสบกำรณ์ท่ีแตกต่ำงมำกขึน้ ซึง่เกดิจำกแนวคิดท่ีว่ำอำหำร

ประจ�ำท้องถิ่นเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ 

กำรท่องเที่ยวที่มีคุณคำ่และสรำ้งมูลค่ำเพิ่มได้  
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