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การพัฒนายุทธศาสตร์ การท่ องเทียวไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการท่ องเทียวแบบยังยืน
Development Strategy on Tourism of Thailand according to
the Philosophy of Self-sufficiency Economy for Substainable Tourism
ดร.นัทนิชา หาสุ นทรี
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาการบริ หารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื องนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนาการท่องเทียว
ไทย เพือศึกษานโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเทียวไทยภายใต้ทิศทางของคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ และเพื อเสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการท่ อ งเที ยวไทยตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ผลการวิจยั พบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นปรัชญาที ชี แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิ บตั ิ ตน
ในทางที ควรจะเป็ น โดยมี พื นฐานมาจากวิ ถี ชี วิ ต ดังเดิ ม ของสั ง คมไทย สามารถนํา มาประยุ ก ต์ใ ช้ไ ด้
ตลอดเวลาเมือทุกอย่างพอเพียงก็เกิดสมดุล ความสมดุ ล คือ ความเป็ นปกติ และยังยืนทีเราเรี ยกว่าเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งในชื ออื นๆ เช่ น เศรษฐกิ จพื นบ้า น เศรษฐกิ จสมดุ ล เศรษฐกิ จบู รณการ เศรษฐกิ จศี ล ธรรม คื อ
เศรษฐกิ จสายกลาง หรื อเศรษฐกิ จแบบมัชฌิมาปฏิ ปทา เพราะเชื อมโยงทุกเรื องเข้ามาด้วยกันทังเศรษฐกิ จ
จิ ตใจ สั งคม วัฒนธรรม และสิ งแวดล้อม ซึ งนโยบายความมันคงแห่ งชาติ ด้านการท่องเที ยวบนพืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย นโยบายความมันคงแห่ งชาติ ด้านการพัฒนาการท่องเทียวตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยนโยบายด้านความพอเพียง โดยการการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
และสิ งอํานวยความสะดวกเพือการท่องเทียว นโยบายด้านความมีเหตุผล โดยการพัฒนาการท่องเทียวเชิ ง
อนุ รักษ์ และฟื นฟูแหล่งท่องเทียวอย่างมีทิศทาง ไม่ทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ของชาติ นโยบายการสร้างภูมิคุม้ กัน โดยการพัฒนาสิ นค้าและบริ การท่องเทียวให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื อง
ครบวงจร และมีโครงสร้างพืนฐานด้านการท่องเทียวทีมีมาตรฐานสู ง
คําสํ าคัญ : การพัฒนา , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , ยุทธศาสตร์ การท่องเทียว , การท่องเทียวแบบยังยืน
Abstract
The objectives of this research were to study about the Philosophy of Sufficiency Economy and
Thai Tourism development, to study the government policy in tourism development under the direction of
the Committee of National Peace Keeping and to suggest the strategy of Tourism Development according
to the Philosophy of Sufficiency Economy. The result found that the Philosophy of Sufficiency Economy
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was the philosophy which indicated the guidelines of surviving and suitable practicing in the present
based on conventional life styles of our Thai society. Later, we can apply in our real world to make
balance for our normal and sustainable lives called “Moderate Economy or Medium Economy” since this
method consisted of involving all aspects together including economy, mind, society, culture and
surroundings. National security policy for tourism based on the Philosophy of Sufficiency Economy
comprised of National security policy for tourism according to the Philosophy of Sufficiency Economy
involved sufficiency policy by developing infrastructure and conveniences for travelling, reasonable
policy through the development of Ecotourism and maintain tourist attraction directly, conserved natural
resources, national culture and unique. Following the policy of protection through the development of
products and tourism service to be continuous and full cycle standard and high standard of infrastructure
tourism as well.
Keywords : Development, Philosophy of Self-sufficiency Economy, Strategy on Tourism , Substainable
Tourism
บทนํา
ประเทศไทยได้ร่วมเป็ นส่ วนหนึ งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (Asean Economics Community:
AEC) ในปี พ.ศ.2558 ร่ ว มกับ ประเทศอื นๆอี ก 9 ประเทศ ได้แ ก่ มาเลเซี ย รั ฐ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม
ราชอาณาจัก รกัม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์
สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ สาธารณรั ฐสิ งคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม และ สาธารณรั ฐอิ นโดนี เซี ย
ส่ ง ผลดี ด้า นการท่ องเที ยวของประเทศไทย กล่ า วคื อ การเดิ นทางของนัก ท่ องเที ยวจากประเทศสมาชิ ก
สามารถผ่านเข้า-ออก ได้อย่างเสรี มากขึน เมื อมี นักท่ องเที ยวเดิ นทางเข้ามาท่องเที ยว ทํา ให้มีรายได้เข้า
ประเทศสู งเพิมขึน ซึ งเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยต่างๆในระหว่างพักอาศัยในประเทศไทย หนึ งในรายได้นนั
คือ จากการเข้าพักในโรงแรม หรื อทีพักอาศัยรู ปแบบต่างๆ ส่ งผลให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตและมีการแข่งขัน
กันอย่างสู ง โรงแรมต่างๆมิวา่ ระดับใดมีการเตรี ยมความพร้อมในการบริ การทุกๆด้านอย่างมีมาตรฐาน ใน
การอํานวยความสะดวกสบาย และให้เกิดความประทับใจแก่นกั ท่องเทียว เพือดึงดูดให้นกั ท่องเทียวกลับมา
ใช้บ ริ ก ารและกล่ าวต่อกัน นับ เป็ นช่ องทางในการประชาสัม พันธ์ ที มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ดโดยมิ ต้องเสี ย
ค่าใช้จ่าย แต่ยงั เป็ นการเพิมรายได้ให้แก่โรงแรมอีกด้วย
การประเมิ นแนวโน้ม อุ ตสาหกรรมการท่องเที ยวของไทยปี 2557 ของศูนย์วิจยั กสิ ก รไทยจํากัด
คาดการณ์ ว่า นัก ท่ องเที ยวต่ า งชาติ จะเข้า มาเที ยวประเทศไทยประมาณ 28 ล้า นคน ภายใต้ส ถานการณ์
การเมืองคลีคลายก่อนครึ งหลัง ปี 2557 (จากปั จจัยเกือหนุ นสําคัญการท่องเทียวไทยในปี 2557 ซึ งมีอยูห่ ลาย
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ประการ เช่ น แนวโน้ ม ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศเป้ าหมายหลัก ที ยัง คงมี ทิ ศ ทางขยายตัว เป็ นบวก
โดยเฉพาะจีน และหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป นอกจากนี การขยายเส้นทางบินตรงโดยเฉพาะของสาย
การบิ นต้นทุ น ตํา ไปยัง เมื องท่ องเที ยวหลัก และรองในไทย รองรั บ การขยายตัวของตลาดการเดิ น ทาง
ท่องเทียวอิสระ และกระแสการเดินทางท่องเทียวอย่างประหยัด รวมทังการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ในปี 2558 ช่ วยให้ผูค้ นจากนานาประเทศเดิ นทางไปมาในภูมิภาคอาเซี ยนมากขึน ทังเพือติดต่อการค้าการ
ลงทุน หรื อท่องเทียวพักผ่อน ซึ งรวมถึงการเดินทางท่องเทียวในกลุ่มประเทศทีมีอาณาเขตเชือมต่อกัน
กระทรวงการท่ องเที ยวและกี ฬ า โดยนางกอบกาญจน์ สุ ริย สั ตย์ วัฒนวรางกูร รั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวง ได้กาํ หนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนเพือสนองนโยบายของรัฐบาลว่า จะส่ งเสริ ม สนับสนุ น พัฒนา
และผลักดันการนํานโยบายด้านการท่องเที ยว การกี ฬา และนันทนาการไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยได้กาํ หนด
เป้ าหมายที จะสร้ างรายได้จากการท่องเที ยวในปี 2558 เป็ นเงิ นไม่น้อยกว่า 2.2ล้านบาท ซึ งจะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ ประเทศชาติ ทังในด้านการเพิมรายได้ให้ประเทศโดยตรง และยังเป็ นการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ น ช่ วยพัฒนาคุ ณภาพคนไทย และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั การท่องเทียวของประเทศไทยอีกด้วย ดังนัน
อุตสาหกรรมการท่องเทียวจึงเป็ นอุตสาหกรรมทีมีความสําคัญอย่างสู งต่อความมันคงแห่ งชาติ และมีความ
จําเป็ นทีจะต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเทียว กิ จการสาธารณู ปโภค บุคคลากร และกิ จการทีเกี ยวเนื องให้มี
ความเป็ นมาตรฐาน มี คุณภาพสู ง และเป็ นที ประทับใจแก่นักท่องเที ยว ทังนักท่องเทียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ซึ งจะทําให้เกิดการจ้างงาน การหมุนเวียนของเงิน และเป็ นแหล่งดึงดูดเงินตราต่างประเทศได้
เป็ นอย่างดี
ในปั จจุบนั รัฐบาลได้มีนโยบายทีจะนําปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นหลักการพืนฐานใน
การพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยได้กาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 ซึ งอยู่
ในระหว่างการใช้งาน และปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างชัดเจนว่าเป็ นแนวทางทีสามารถนําไปใช้ได้ทงระดั
ั บบุคคล หน่วยงาน
และระดับประเทศ ซึ งในปั จจุบนั การกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทียวไทยยังไม่เคยได้นาํ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ งหากได้มีการดําเนินการขึน ย่อมสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมท่องเทียวของไทยได้อย่างยังยืนและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน
2. เพือเสนอยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรกลุ่ มเป้ าหมายในการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยการสัมภาษณ์ เจาะลึ ก
(In-depth Interview) หน่วยวิเคราะห์ คือ ผูเ้ กียวข้องในภาครัฐและผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเทียวและโรงแรม
ในจังหวัดภูเก็ต รวมทังการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารของทางราชการ ระเบียบ คําสัง รายงาน
การวิจยั วิทยานิพนธ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
2. ขอบเขตตัวแปรและเนื อหา ประกอบด้วย ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง, หลัก การและ
แนวความคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์ , สถานการณ์ดา้ นการท่องเทียวของไทยในปั จจุบนั , นโยบายของ
รัฐบาลในการส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมท่องเทียว ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที ยวไทยตามปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน
3. ขอบเขตเวลา ตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน – 1 ธันวาคม 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1.แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีชี แนะแนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิ บตั ิตนในทางทีควร
จะเป็ น โดยมีพืนฐานมาจากวิถีชีวิตดังเดิ มของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา เศรษฐกิ จ
พอเพียง คือ ความมีเหตุผล มีคุณธรรม สร้างภูมิตา้ นทาน ความพอประมาณ เป็ นปรัชญานามธรรม เป็ นหลัก
คิด หลักการทีมีการประมวลสังเคราะห์ขึนมาเพืออธิ บายปรากฏการณ์ ต่างๆ ทีมาทีไป ความหมายของชี วิต
และสังคม เป็ นการดํารงชี วิตในความพอดี มีชีวิตใหม่คือ หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทยทีทําให้ชาติบา้ นเมือง
และตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์มีความสุ ขในทีสุ ด (สุ นทร กุลวัฒนวรพงศ์, 2544:63)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาทีสอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักและ
ได้อธิ บายองค์ประกอบของความพอเพียง โดยใช้แนวคิด Utility function วิเคราะห์ ความพอประมาณ และ
แนวคิดของ Rational behavior วิเคราะห์ความมีเหตุผลในขณะที สมชัย จิตสุ ชน (2542) “พฤติกรรมทีไม่
พอเพียงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ” ใช้คุณสมบัติ 4 ประการของหลักปรัชญาคือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุ ผล ความซื อสัตย์และความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อธิ บายคุ ณลักษณะหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง แล้ววิเคราะห์ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ ของเศรษฐกิจทีไม่พอเพียงโดยพิจารณาในแง่
ของคุณสมบัติทงั 4 ประการดังกล่าว (ฉลองภพ สุ สังกรกาญจน์, 2542:4)
สรุ ปได้วา่ เศรษฐกิจพอเพียงมีความหลากหลายและเป็ นประโยชน์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ทุก
รู ปแบบและทุกด้านของสังคม เป็ นการมุ่งให้เกิดความพอเพียงในการดํารงชี วิตโดยต้องการให้มีความพอดี
ในการกิ น การใช้ การดํารงชี วิต ไม่ฟุ่มเฟื อย และหลงไปตามกระแสนิ ยมทางตะวันตก การดํารงชี วิตอย่าง
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เรี ย บง่ า ยนี ควรที จะสนับ สนุ น ให้ เ กิ ด ขึ นประโยชน์ ข องปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ นปรั ช ญาที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงมีพระราชดํารัสชี แนะแนวการดําเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดย
ตลอดนานกว่า 30 ปี ตังแต่ก่อนเห็ นวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จ และเมือภายหลังทรงเน้นยําแนวทางแก้ไข
เพื อให้ ร อดพ้น และสามารถดํา รงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมันคงและยังยื น ภายใต้ก ระแสโลกาภิ ว ตั น์ แ ละความ
เปลียนแปลงต่าง ๆ
แนวความคิดในการบริหารจัดการและการกําหนดยุทธศาสตร์
การบริ หารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรื อการปฏิบตั ิงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรื อ
เจ้าหน้าทีของรัฐ (ถ้าเป็ นหน่ วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรื อ บุคคล) ทีเกียวข้องกับคน
สิ งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื องต่าง ๆ เช่น (1) การบริ หารนโยบาย (policy) (2) การบริ หารอํานาจ
หน้าที (authority) (3) การบริ หารคุณธรรม (morality) (4) การบริ หารทีเกียวข้องกับสังคม (society) (5)
การวางแผน (planning) (6) การจัดองค์การ (organizing) (7) การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (staffing) (8) การ
อํานวยการ (directing) (9) การประสานงาน (coordinating) (10) การรายงาน (reporting) และ (11)
การงบประมาณ (budgeting) พร้ อมกันนี อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริ หาร หมายถึ ง การดําเนิ นงาน
หรื อการปฏิ บตั ิงานใดๆ ของหน่ วยงานของรัฐ และ/หรื อ เจ้าหน้าทีของรัฐ ทีเกี ยวข้องกับ คน สิ งของ และ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื องต่างๆ เช่น (1) การบริ หารคน (man) (2) การบริ หารเงิน (money) (3) การ
บริ หารวัสดุอุปกรณ์ (material) (4) การบริ หารงานทัวไป (management) (5) การบริ หารการให้บริ การ
ประชาชน (market) (6) การบริ หารคุณธรรม (morality) (7) การบริ หารข้อมูลข่าวสาร (message) (8) การ
บริ หารเวลา (minute) และ (9) และการบริ หารการวัดผล (measurement) เช่นนี เป็ นการนํา “ปั จจัยทีมีส่วน
สําคัญต่อการบริ หาร” ทีเรี ยกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็ นแนวทางในการให้ความหมาย
การบริ หารจัด การ (management administration) การบริ หารการพัฒ นา (development
administration) แม้ก ระทังการบริ หารการบริ ก าร (service administration) เป็ นแนวทางหรื อวิธีก าร
บริ หารงานภาครัฐทีหน่วยงานของรัฐ และ/หรื อ เจ้าหน้าทีของรัฐ นํามาใช้ในการปฏิบตั ิราชการเพือช่วยเพิม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารราชการ สอง มีกระบวนการบริ หารงานทีประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ การคิด
(thinking) หรื อการวางแผน (planning) การดําเนิ นงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ สาม
มีจุดหมายปลายทาง คื อ การพัฒนาประเทศไปในทิ ศทางที ทําให้ประชาชนมี คุณภาพชี วิตที ดี ขึน รวมทัง
ประเทศชาติมีความเจริ ญก้าวหน้าและมันคงเพิมขึน สําหรับส่ วนทีแตกต่างกัน คือ แต่ละคํามีจุดเน้นต่างกัน
กล่าวคือ การบริ หารจัดการเน้นเรื องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริ หารราชการ
เช่น การมุ่งหวังผลกําไร การแข่งขัน ความรวดเร็ ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน
การลดขันตอน และการลดพิธีการ เป็ นต้น ในขณะทีการบริ หารการพัฒนาให้ความสําคัญเรื องการบริ หาร
รวมทังการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรื อกิ จกรรมของ
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หน่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ว นการบริ หารการบริ ก ารเน้น เรื องการอํา นวยความสะดวกและการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548)
ทฤษฎีเกียวกับการบริหารจัดการ
นักทฤษฎีการบริ หารจัดการทัวไป (General administrative theorists)นักทฤษฎี การบริ หารจัดการ
ทัวไป คือ ผูท้ ีศึกษาและมองการบริ หารทังระบบ แล้วนํามาพัฒนาใช้งาน นักทฤษฎีกลุ่มนี ทีมีชือเสี ยงได้แก่
Henri Fayol และ Max Weber ทฤษฎีการจัดการ (theory of management) หัวใจของการบริ หารจัดการ
เพือให้งานสําเร็ จตามเป้ าหมายนัน มีองค์ประกอบด้วยกัน 5 ปั จจัย เรี ยกว่า POCCC ดังต่อไปนี (1) การ
วางแผน (planning) (2) การจัดองค์การ (organizing) (3) การบังคับบัญชาหรื อการสังการ (commanding) (4)
การประสานงาน (coordinating) และ (5) การควบคุม (controlling) (Henri Fayol, 1949)
กูลิค และเออร์ วิค (Gulick and Urwick, 1973) เสนอเป็ นหลัก การว่า กระบวนการจัดการ
ประกอบด้วยขันตอนทีสําคัญ 7 ประการ หรื อเรี ยกว่า POSDCORB ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) ,
การจัดองค์การ (Organizing) , การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) , การอํานวยการ (Directing) , การ
ประสานงาน (Coordinating) , การรายงานผล (Reporting) และ การงบประมาณ (Budgeting)
แนวความคิดเกียวกับการท่ องเทียว
การท่ อ งเที ยวเป็ นการนัน ทนาการของมนุ ษ ย์ที มี ค วามจํา เป็ นอย่ า งสู ง ในการผ่ อ นคลายและ
เปลี ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการปฏิ บตั ิ ง านที จําเจ ไปสู่ สิงแวดล้อมที แปลกใหม่ ทังนี นอกจากจะมี
ความสําคัญในด้านของการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็ นการศึกษาหาความรู ้ในสภาพสังคมและวัฒนธรรมที
แปลกใหม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในเพือนมนุ ษย์ทีต่างสังคมต่างวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ
ทัวโลก เป็ นการใช้เวลาว่างของมนุ ษย์เพือแสวงหาความสุ ขและความเพลิ ดเพลิ นจากแหล่งท่องเทียวทีไป
เยือน การท่องเทียวเปิ ดโอกาสให้มีการศึกษาเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ แปลกใหม่ตลอดเวลาการเดิ นทาง ช่ วย
เพิมพูนประสบการณ์ ชีวิตในด้านต่างๆ และเข้าใจ สภาพแวดล้อมของแหล่ งท่องเที ยวทีไปเยือนดี ขึน ซึ ง
เท่ า กับ เป็ นการเพิ มจิ ต สํ า นึ ก ที มี ต่ อ สิ งแวดล้อ ม ซึ งเชื อมโยงกับ ประการที สอง หากการจัด การแหล่ ง
ท่องเทียวมีระบบทีดี ก็สามารถใช้เป็ นเครื องมือในการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมของ แหล่งท่องเทียวและบริ เวณ
โดยรอบได้ ซึ งเรื องนี ในอดีตมิได้พูดถึงหรื อเน้นปฏิบตั ิตามแหล่งท่องเทียวทัวไปมากนัก จนกระทังกระแส
การท่องเที ยวเชิ งนิ เวศ ในระดับโลกได้เข้า มามี บทบาทในบ้านเราหลายฝ่ ายเริ มมองเห็ นคุ ณค่าของ การ
ท่องเทียวต่อการอนุรักษ์สิงแวดล้อมมากขึนตามลําดับ และการท่องเทียวเป็ นกลไกธรรมชาติทีก่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเทียวกับชุ มชนท้องถิน เปิ ดโอกาสให้มีการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของแต่ละฝ่ ายดีขึน
และนําไปสู่ ความเข้าใจและมีมิตรภาพทีดี ต่อกัน นอกจากนี การท่องเทียวยังก่อให้เกิ ดรายได้การไหลเวียน
ของเศรษฐกิจและการจ้างงานทังในระดับท้องถินภูมิภาคและประเทศโดยรวม
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การท่องเทียวในยุคโลกาภิวฒั น์มีการเปลียนแปลงอย่างมากจากเมือทศวรรษทีผ่านมา ทังนี เนื องจาก
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที ยวมิ ไ ด้เป็ นอุ ตสาหกรรมโดดๆ แต่ ต้องเกี ยวเนื องกับภาคการบริ การอื นๆ และ
กิจกรรมทางอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก ครอบคลุมไปถึงวิถีทางดําเนินชีวติ ของประชาชนในประเทศนันๆ
ระดับของการลงทุน และนโยบายของรัฐบาลอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (MacCannell, 1992:24)
อุตสาหกรรมการท่องเทียวแบ่งระดับของการท่องเทียวได้ 4 แบบทีต้องการการจัดการต่างกัน คือ
1. การท่องเทียวทีมุ่งเน้นการอนุ รักษ์ รั กษาทรัพยากรให้คงไว้นานทีสุ ด ครอบคลุ มทรั พยากรทุ ก
ประเภท เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม รวมทังวิถีชีวิตของมนุ ษย์ การท่องเทียวเหล่านี
ควรจัดเป็ นการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism)
2. การท่องเทียวทีมุ่งเน้นการศึกษาในแหล่งธรรมชาติ เพือการรักษาระบบนิ เวศ โดยคํานึ งถึงการมี
ส่ วนร่ วมของท้องถิ นมากเป็ นพิเศษ ทังนี เป็ นส่ วนหนึ งหรื อบางส่ วนของการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ทีให้ค วามสํา คัญต่อระบบนิ เวศของพืนที นันๆ จัดเป็ นการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
3. การจัดการการท่ องเที ยวที มุ่ ง เน้นการนันทนาการ การพัก ผ่อนหย่อนใจ การทัศนศึ กษา การ
ประชุ ม สัมมนา การติดต่อทางธุ รกิจทีให้ความสําคัญในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวเป็ น
หลัก ยังคงเป็ นการท่องเทียวแบบประเพณี นิยม (Conventional Tourism)
4. การท่องเทียวทีขัดต่อศีลธรรม จริ ยธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ซึ งยังคงมีแอบแฝงอยูใ่ น
ทุกส่ วนหรื อมีการพัฒนาอย่างถูกกฎหมายในบางพืนที เช่น Sex tour, Casino และเกมส์กีฬาบางประเภท เป็ น
การท่องเทียวทีขัดต่อศีลธรรม (Immorality Tourism)
2. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการทําวิจยั เรื อง มิติใหม่ของนักท่องเทียว อดิศร จรณะจิตต์ (2536) ได้ทาํ การเสนอแนะถึงเรื อง
การพัฒนาการท่องเทียว มีวธิ ี การทีจะทําให้มีประสิ ทธิ ภาพทีสุ ด ให้ธรรมชาติได้รับการปกป้ องไม่ถูกทําลาย
คื อ ต้องส่ งเสริ มให้นักท่ องเที ยวทุ ก คนตระหนัก ถึ งความสํา คัญของการรั กษาธรรมชาติ ไ ว้ และเดิ นทาง
ท่องเทียวโดยไม่ทาํ ลายธรรมชาติ นอกจากนี การพัฒนาการท่องเทียวควรมีการปรับปรุ งแก้ไขข้อกฎหมาย
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการท่องเทียว เช่น กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กฎหมายเกียวกับการจัดระเบียบธุ รกิจการ
ท่องเทียวและมัคคุ เทศก์ และป้ องกันการค้ากําไรเกินควร เป็ นต้น ในส่ วนตํารวจท่องเทียว ควรจะได้มีการ
ขยายงานให้กว้างขวางขึน เพิมจํานวนให้เพียงพอในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเทียว จากทําวิจยั ในเรื อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทียวเพือรองรับนักท่องเทียวคุ ณภาพ พบว่าต้องมีคุณสมบัติ
ประกอบด้วย (1) มีการใช้จ่ายในประเทศสู ง (2) ระยะเวลาพํานักในประเทศนานวัน (3) ก่อให้เกิดผลกระทบ
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ต่อสภาพแวดล้อมน้อยทีสุ ด (4) มีความเข้าใจในสภาพสังคม และศิลปวัฒนธรรมของไทย (จุฑามาศ ศิ
ริ วรรณ, 2539)
การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากบุคคลหลายวงการในประเทศไทย ทัง
นักวิชาการ สื อมวลชน ผูป้ ระกอบการท่องเที ยว นักท่องเที ยว และองค์การพัฒนาเอกชน ยิงในปั จจุ บ นั
กระแสเรี ยกร้องให้อนุ รักษ์ทรัพยากรการท่องเทียวได้ทวีความรุ นแรงและต่อเนื องมีการโจมตีการท่องเทียว
ว่าเป็ นอุตสาหกรรมทีก่อผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อมทังของแหล่งท่องเทียวและวัฒนธรรมชุ มชน นอกจากนัน
กระแสโลกเรื องการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมก็เป็ นตัวผลักดันสําคัญทีจะทําให้เกิ ดการพัฒนาการท่องเทียวเชิ ง
อนุรักษ์ ซึ งการพัฒนาการท่องเทียวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 8 (พ.ศ.2540 – 2544)
มุ่ง เป้ าหมายในการพัฒนาการท่ องเที ยวเชิ ง อนุ รัก ษ์เป็ นสํา คัญ ซึ งการวางแผนการพัฒนาการท่ องเที ยว
อนุรักษ์ หมายถึงการวางแนวทางอย่างกว้างๆ ในการปรับปรุ ง (Adjustment) และการเปลียนแปลง (Change)
ทรัพยากรการท่องเทียวจากสภาพเดิมไปสู่ สภาพใหม่ทีเหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเทียว โดยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเทียวอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและยาวนานทีสุ ด แต่ก่อให้เกิด
ผลกระทบน้อยทีสุ ด (บุญเลิศ จิตตังวัฒนา, 2542 : 9)
การประเมิ นความสามารถในการแข่ ง ขันและศัก ยภาพด้า นการท่ องเที ยวของประเทศไทยของ
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550 : 148) พบว่า ประเทศไทยมีสมรรถนะทางด้านการท่องเทียว
สู งในเรื องของสิ งดึ งดูดใจทางด้านการท่องเทียวธรรมชาติและวัฒนธรรมมากกว่าแหล่งท่องเทียวทีมนุ ษย์
สร้ า งขึ น เช่ น ชายหาด ภู เขา นําตก โบราณสถาน เป็ นต้น และถึ ง แม้ป ระเทศไทยจะถู ก จัดให้เป็ นผูน้ ํา
ทางด้านการท่องเทียวในกลุ่มประเทศอนุ ภาคลุ่มแม่นาโขง
ํ
แต่เมือเปรี ยบเทียบกับสิ งคโปร์ แล้วไทยยังด้อย
สมรรถนะในด้านการบริ หารงานและการจัดการของภาครัฐในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการมลภาวะ
และสุ ขอนามัย ส่ วนการบริ หารงานของภาคเอกชนประเทศไทยมีสมรรถนะสู งกว่าประเทศสิ งคโปร์ เพียงใน
บางเรื อง คือ การมีอธั ยาศัยทีดี ความสุ ภาพของพนักงาน และความคุม้ ค่าของเงิ นทีจ่าย ดังนัน นโยบายการ
พัฒนาการท่องเทียวของประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปทีการจัดการสิ งแวดล้อมทีมีประสิ ทธิ ภาพของรัฐ รวมไป
ถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริ การการท่องเทียวของเอกชน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
ขอบเขตด้านเนื อหาการวิจยั ในการศึ กษาครังนี มุ่งประเด็นที เกี ยวข้องกับปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง การ
กําหนดยุทธศาสตร์ ดา้ นการท่องเทียว การบริ หารจัดการองค์กรของผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเทียว และการ
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ท่องเที ยวแบบยังยืน กลุ่ มเป้ าหมายในการวิจยั ครังนี มีหน่ วยวิเคราะห์ ทีใช้ในสัมภาษณ์ เจาะลึ ก (In-depth
Interview) เพือเก็บข้อมูลรวมทังสิ น 10 คน ประกอบด้วย
ผูเ้ กียวข้องในภาครัฐ จํานวน 5 คน ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต , ผูอ้ าํ นวยการการการท่องเทียว
แห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดภูเก็ต , นายกเทศมนตรี เมืองป่ าตอง , เทศมนตรี เมืองป่ าตอง เนื องจากเป็ น
ผูท้ ีรับนโยบายมาปฏิ บตั ิโดยตรง เป็ นผูท้ ีวางแผน กําหนดแนวทางในการจัดการการท่องเทียวของจังหวัด
ภูเก็ต มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาตลาด เป็ นผูท้ ีกํากับและส่ งเสริ มการดําเนิ นงานเพือพัฒนาการท่องเทียว
เป็ นผูป้ ระสานงานความร่ วมมือกับภาคเอกชนและการประสานงานขอการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผูเ้ กี ยวข้องภาคเอกชน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร และ ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จท่องเทียวและโรงแรม
จํานวน 5 คน ได้แก่ นายกสมาคมธุ รกิ จการท่องเทียวจังหวัดภูเก็ต และผูบ้ ริ หารผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเทียว
และโรงแรม เนืองจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรงในการบริ หารจัดการและพัฒนาการท่องเทียว โดยสัมภาษณ์
ความคิดเห็นเกียวกับกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทียวไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง การวัดและประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาการท่ องเที ยวไทยตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง นโยบายการพัฒนาการท่องเทียวไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริ หาร
จัดการองค์กรของผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเทียวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขันตอนการวิจยั
โดยใช้วิธี และเครื องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ได้แก่ การศึ ก ษาข้อมู ล เบื องต้นจากเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้อง และออกแบบคําถามทีใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคลโดยผูว้ ิจยั เป็ น
ผูส้ ัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง มีเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกในการซักถามและเครื อง
บันทึกเสี ยงเพือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล โดยจะนําข้อมูลทีได้มาทําการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครังนีใช้แหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ โดย
มีรายละเอียดดังนี
3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลเบืองต้นทีได้จากการสังเกตสัมภาษณ์ ทีผูว้ ิจยั
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นแหล่งข้อมูลในการศึกษาเรื องดังกล่าวข้างต้น
3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร เป็ นการศึกษาข้อมูลเบืองต้น
เกียวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือกําหนดแนวทางในการศึกษา เป็ นประโยชน์ใน
การทําความเข้าใจ และนําไปสู่ แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมือเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (ปฐมภูมิ) และข้อมูลเอกสาร (ทุติยภูมิ) แล้ว จึงนํามาสรุ ปประเด็น
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นําข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎีทีได้ศึกษา และนําผลทีได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา และนําไปสรุ ปผลของการวิจยั
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การท่องเทียวไทยและตลาดโลก ศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญทีนําไปสู่ การกําหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเทียว
ดังนี
1. การขยายตัว ของการท่ อ งเที ยวโลก การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ การเปลี ยนแปลงโครงสร้ า ง
การตลาด ความร่ วมมือระหว่างประเทศตามกรอบความร่ วมมือต่างๆ นับเป็ นโอกาสดีของประเทศไทยใน
การขยายการตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเทียวดังกล่าว
2. ความเสื อมโทรมของแหล่งท่องเทียว ปั ญหาด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ ด้านสิ งแวดล้อมและ
สุ ขอนามัย จากการขยายตัวของการท่องเทียวโดยเน้นปริ มาณนักท่องเทียวทําให้แหล่งท่องเทียวหลายแห่ ง
เสื อมโทรม ประกอบกับการส่ งเสริ มการท่องเทียวในประเทศต่างๆ การเปิ ดตัวของประเทศเวียดนาม ลาว
กัมพูชา ทําให้แหล่งท่องเทียวของไทยต้องปรับตัวไปสู่ การท่องเทียวเชิ งคุ ณภาพ เพือให้เกิ ดความแตกต่าง
จากประเทศคู่แข่ง ประเทศไทยจึ งต้องเร่ งดําเนิ นการฟื นฟูแหล่ งท่องเที ยว และหามาตรการในการแก้ไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเทียวของไทยสามารถมี ศกั ยภาพในการรองรับนักท่องเทียว
ดังเดิม
3. โครงสร้างการบริ หารจัดการด้านการท่องเทียว ยังเป็ นจุดอ่อนสําคัญของการจัดการการท่องเทียว
ไทย กลไกการจัดการการท่องเทียวยังอ่อนแอขาดเอกภาพ พัฒนาการท่องเทียวขาดความเชื อมโยงระหว่าง
ท้องถิน จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชนภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน ขณะทีหน่วยงานระดับพืนที เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน (อปท.) และชุ มชนขาด
ความรู ้ดา้ นการจัดการ ภูมิทศั น์และการวางแผนพัฒนาการท่องเทียว จึงควรหาแนวทางในการบูรณาการการ
ทํา งานร่ วมกันการกํา หนดภารกิ จขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน กํา หนดรู ป แบบการพัฒนาการ
ท่องเทียวทีสอดคล้องกับพืนทีสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเทียวอย่างครบวงจร
4. วิกฤตและความเสี ยงด้านการท่องเทียว ทังจากภัยธรรมชาติการเปลียนแปลงของภูมิอากาศโลก
โรคระบาด สภาวะเศรษฐกิจทีถดถอย หรื อสถานการณ์ทางการเมือง วิกฤตและความเสี ยงเหล่านี ไม่สามารถ
คาดการณ์ ได้ล่ วงหน้า และเมื อเกิ ดขึ นแล้วจะส่ งผลกระทบต่อความเชื อมัน ของนัก ท่ องเที ยวอย่างมาก
ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรี ยมการรับมือกับปั ญหาการดําเนิ นงาน ในเชิ งนโยบาย รวมถึงการออกมาตรการ
ต่างๆ ด้านการท่องเทียว เพือให้การท่องเทียวของประเทศสามารถฟื นตัวได้ในระยะเวลาอันสัน
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5. ความพร้ อมของภาคบริ การและการท่องเทียว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิ จโลกและ
ความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื อนและฟื นฟูเศรษฐกิ จของประเทศ และมี
โอกาสพัฒนาเป็ น “ศูนย์กลางการบริ การและการท่องเทียว” ของภูมิภาคเนื องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมถึงการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่ สังคมผูส้ ู งอายุจะเป็ น
โอกาสของไทยเนื องจากมีความพร้อมของทรัพยากรการท่องเทียวทีจะรองรับนักท่องเทียวกลุ่มนี ประเทศ
ไทยยังเป็ นแหล่งท่องเทียวทีได้รับความนิ ยมจากนักท่องเทียวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพืนฐานด้านการ
ท่องเทียว นอกจากนี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีบทบาทมากขึนในการขับเคลือนเศรษฐกิจ ทังสิ นค้า บริ การทีมี
การสร้างสรรค์เพือเพิมมูลค่ามากขึนและการทําธุ รกิจทีต้องใช้ความสร้ างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่ เช่น สาขาภาพยนตร์ อนิเมชัน การเขียนซอฟท์แวร์ และเกมส์คอมพิวเตอร์ แฟชัน เป็ นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานและสิ งอํานวยความสะดวก เพือการท่องเที ยวมี ส่ วนสําคัญในการ
แก้ไขปั ญหา และข้อจํากัดในด้านการท่องเทียวทีอาจส่ งผลให้ศกั ยภาพการท่องเทียวของประเทศไทยลดลง
โครงสร้ างพืนฐานเหล่านี ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ ทีเชื อมโยงการท่องเทียวทังภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ และรวมถึงสิ งอํานวยความสะดวกพืนฐานทีอาจเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเทียวไทย
โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี
1. พัฒนาและปรับปรุ งระบบโลจิสติกส์ เพือสนับสนุ นการท่องเทียว โดยมีแนวทางการดําเนิ นการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ การท่องเทียวระหว่างเมืองท่องเทียวหลัก และเมืองท่องเทียวรอง โดยการบูรณาการ
การขนส่ งทุกรู ปแบบให้มีการเชื อมโยง เชื อมต่อระหว่างศูนย์กลางขนส่ งประเภทต่างๆ ในจังหวัดเดี ยวกัน
และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนขนาดใหญ่เพือสนับสนุนการท่องเทียว โดยให้มีความ
รวดเร็ ว ปลอดภัย สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
เข้ามามีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การท่องเทียวเชื อมโยงกับแหล่งท่องเทียวใน
พืนที ปรับปรุ งป้ ายบอกทางแหล่งท่องเทียว ป้ ายสื อความหมาย ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเทียวหลักและแหล่ง
ท่องเทียวรอง เป็ นระบบเดียวกันทัวประเทศและถูกต้องตามหลักสากล
2. พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง สิ งอํา นวยความสะดวกเพื อการท่ องเที ยวโดยมี แนวทางการดํา เนิ นการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ลานจอดรถป้ ายสื อความหมาย ทางลาด บันไดเลือน ศูนย์ขอ้ มูลท่องเทียว ห้องนํา รวมถึงสิ ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผูส้ ู งอายุให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุ นให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยว การพัฒ นาเครื อ ข่ า ยการสื อสาร
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ดิจิทลั คอนเทนต์ เพือการท่องเทียว สนับสนุ นให้เกิดการใช้
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ระบบ E–commerce อย่างแพร่ หลาย ส่ งเสริ มการจัดทําข้อมูลการท่องเทียวออนไลน์ และการเชื อมโยงระบบ
บริ การต่างๆ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พฒั นาการจัดการท่องเทียวให้มีคุณภาพทังระบบ
3.พั ฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื นฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที ยวอย่ า งมี ทิ ศ ทาง ไม่ ท ํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติวฒั นธรรม และเอกลักษณ์ของชาติโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่ง
ท่องเที ยว เพื อป้ องกันการใช้ประโยชน์ ม ากเกิ นไป การกํา หนดมาตรการในการแก้ไขกฎระเบี ยบ และ
ข้อบัง คับต่ า งๆ ให้แหล่ ง ท่องเที ยวของไทยสามารถมี ศกั ยภาพในการรองรั บนัก ท่องเที ยว พัฒนาแหล่ ง
ท่องเที ยวใหม่ ทีมี ศกั ยภาพ เพื อสร้ างทางเลื อกใหม่แก่ อุตสาหกรรมท่องเที ยวไทย เน้นการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที ยวทีสามารถสร้ างคุ ณค่าและมูลค่าเพิม ฟื นฟูและปรับปรุ งแหล่งท่องเทียวทีมีสภาพเสื อมโทรมให้
กลับ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม เพื อนํา ไปสู่ ก ระบวนการต่ อ ยอดในการสร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ ม โดยคํา นึ ง ถึ ง
สิ งแวดล้อม เอกลักษณ์ ของสถาปั ตยกรรม คํานึ งถึ งวิถีชีวิตของชุ มชนในท้องถิ นเป็ นสําคัญ และกําหนด
มาตรการเพื อแก้ไ ขปั ญหาและผลกระทบอันเนื องมาจากภาวะโลกร้ อน การใช้พ ลัง งานสะอาด การใช้
เคมีภณ
ั ฑ์ทีไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค การกําหนดมาตรการการลดพลังงานของสถานประกอบการ
ต่างๆ
4. พัฒนาสิ นค้าและบริ การท่องเที ยวให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื องครบวงจร ความพร้ อมของภาค
บริ การและการท่องเทียว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบภายในประเทศ แต่มี
บทบาทสําคัญในการขับเคลือนและฟื นฟูเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยยังเป็ นแหล่งท่องเทียวทีได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเทียวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพืนฐานด้านการท่องเทียว เช่น โรงแรม และสปาที
มีมาตรฐานสู ง บริ การท่องเทียวเชิงสุ ขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีบทบาท
มากขึนในการขับเคลือนอุตสาหกรรมการท่องเทียว โดยมีแนวทางการดําเนิ นงานคือ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิมด้านการท่องเทียว สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเทียวรู ปแบบ
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเทียวและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเทียวทีสนใจการท่องเทียวเชิ งสุ ขภาพ (Health Tourism) การท่องเทียวเชิ งผจญภัย (Adventure
Tourism) การท่องเที ยวเชิ งศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที ยวเพือการประชุ มและนิ ทรรศการ
(MICE) การท่องเทียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเทียวเชิ งเกษตร กลุ่มนักท่องเทียวสู งอายุครอบครัว
และกลุ่มนักท่องเทียวทีเป็ นคู่รัก เป็ นต้น
5. พัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพือให้เกิดมูลค่าเพิมในสิ นค้าการท่องเทียว ส่ งเสริ มการลงทุนเพือ
การท่องเที ยวที ยังยืน คํานึ งถึ งคุ ณค่าและสิ งแวดล้อม รวมถึ งการสนับสนุ นการเสริ มสร้ างบรรยากาศการ
ลงทุ น ในกิ จ กรรมการท่ อ งเที ยวใหม่ ๆ ที มี ศ ัก ยภาพ เช่ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ ด้า นนัน ทนาการ
โดยเฉพาะการจัดการการท่องเทียวชุมชน การจัดการสิ นค้า OTOP และของทีระลึก เป็ นต้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน ควรเริ มพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทียว
ก่ อ นเป็ นอันดับ แรก เมื อบุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ความสามารถ ย่อมนํา นโยบายด้า นต่ า งๆ ไปปฏิ บ ัติใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด และทําให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชนในสาขาท่องเทียวโดยเฉพาะการพัฒนามัคคุ เทศก์ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ความรู ้เกี ยวกับ
ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม และสถานทีท่องเทียวทีสําคัญ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเทียวใน
ด้านอืนๆให้ได้มาตรฐาน รวมทังบูรณาการความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานตรงตามตําแหน่งทีตลาดแรงงานต้องการและมีความเพียงพอ ส่ งเสริ มให้มีการ
จัดการฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตรระยะสัน ทังทางด้านการปฏิบตั ิงานเฉพาะทาง วิชาชี พทีมีความจําเป็ น
เร่ งด่วนสําหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทังหลักสู ตรเพือพัฒนาผูบ้ ริ หาร ตังแต่
ระดับต้นจนถึ งระดับสู งสําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเทียว เพือให้เกิ ดการพัฒนาการท่องเทียวที
ยังยืนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป ควรทําการเก็บข้อมูลจากนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวใน
จังหวัดภูเก็ต ทังนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพือนําข้อมูลมาพัฒนาการท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ต
ให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และเพือดึงดูดให้นกั เทียวเดินทางมาท่องเทียวเพิมมากขึนในอนาคต
เอกสารอ้ างอิง
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