
 
บทท่ี  2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การวิจัยเร่ือง การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานวิจัย รวมถึงงานเขียนท่ีผูรู ผูเช่ียวชาญทั้งหลายไดคิดคน และเรียบเรียงไว          เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ ในหลากหลายสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว เพื่อประโยชน         ตอ
กระบวนการดําเนินการการวิจัยและตอบคําถาม เพื่อใหสามารถอธิบายการศึกษาวิจัยไดชัดเจน และ
เกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน โดยเปนไปตามวัตถุประสงคของการสงเสริม และพัฒนา               การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ดังนั้นจึงไดเสนอแนวความคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ดังนี้ 

2.1 แนวคิดองคประกอบของแหลงทองเท่ียว 
2.2 แนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
2.3 แนวคิดผลกระทบจากการทองเท่ียว 
2.4 แนวคิดการพฒันาการทองเที่ยวอยางยั่งยนื (Sustainable Tourism Development) 
2.5 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
2.6 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1 แนวคิดองคประกอบของแหลงทองเท่ียว 
 

แหลงทองเท่ียวมีอยูดวยกันหลายประเภท ไมวาจะเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ    
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยท่ีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนจุดท่ีนาสนใจ จะตองประกอบไปดวย
องคประกอบหลาย ๆ อยางมาผสมผสานกัน มีผูกลาวถึงองคประกอบแหลงทองเที่ยวไวหลายทาน
ดวยกัน เชน 
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Mill and Morrison (อางในจิราวรรณ กาวิละ, 2544) กลาวโดยสรุปวา แหลงทองเท่ียว    
ตองประกอบไปดวย  ส่ิงดึงดูดใจ  (Attraction) ในดานความสวยงาม  ความนาประทับใจ                 
ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) ในเร่ืองท่ีพัก รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก หรือบริการอ่ืน ๆ 
ปจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ในเร่ืองระบบการส่ือสาร สาธารณูปโภค การขนสง (Transportation) 
และการตอนรับอยางมิตรไมตรี (Hospitallity) 

Mill (1990) ไดกลาวคลายกันวา แหลงทองเท่ียวตองประกอบดวยองคประกอบ          
พื้นฐาน  3 ประการ  คือ  ส่ิงดึงดูดใจ  (Attraction) การเขาถึงแหลงทองเท่ียว  (Accessibility)           
และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ (Amenity) 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) กลาวโดยสรุปวา การที่นักทองเท่ียวจะเขาไปเยี่ยมชมทรัพยากร
ทองเท่ียวใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. ทรัพยากรทองเท่ียวจะตองมีส่ิงดึงดูดใจ เชน ความสวยงามของธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมโบราณ สถานท่ีทางประวัติศาสตร เปนตน 

2. ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน บริการน้ําประปา ไฟฟา  
การขนสง การส่ือสาร ท่ีพกัแรม อาหาร การนําเท่ียว การจําหนายสินคาท่ีระลึก เปนตน 

3. ทรัพยากรการทองเท่ียว จะตองมีเสนทางคมนาคมเขาถึง มีเสนทางท่ีสามารถ
เขาถึงแหลงทองเท่ียว ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวกับบริเวณใกลเคียง 

Collier and Harraway (อางในชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2544) มีความเห็นสอดคลองกันวา               
การทองเท่ียวจะบรรลุวัตถุประสงคนั้น แหลงทองเท่ียวจะตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ            
3 ประการ หรือ 3’ As คือ 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงดึงดูดเกิดจากสถานท่ี (Site) เหตุการณ (Events) 
สถานท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน แตเหตุการณนาประทับใจเกิดจากมนุษยสรางข้ึน
เพียงอยางเดียว 

2. ส่ิ ง อํ า น ว ย ค ว า มส ะ ด ว ก  ( Amenities)  ค ว า มส ะ ด ว ก ใน ก า ร เ ดิ น ท า ง                         
มาแหลงทองเท่ียวและความปลอดภัย เชน ระบบการขนสง การส่ือสาร การสาธารณูปโภค          
เชน ไฟฟา ประปา ถือเปนส่ิงจําเปนในแหลงทองเท่ียว 

3. การเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) การเขาถึงแหลงทองเที่ยวตองมีระบบ
การขนสง ซ่ึงประกอบดวย เสนทาง ยานพาหนะ และสถานี เพื่อลําเลียงคนละส่ิงของไปสูจุดหมาย
ปลายทาง 
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จะเห็นไดว าองคประกอบท่ีสําคัญของแหลงทองเ ท่ียวนั้น  ตองประกอบดวย                   
1) ส่ิงดึงดูดใจ 2) ส่ิงอํานวยความสะดวก และ 3) การเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวก                   
และมีระบบการคมนาคมขนสงในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ในแตละจุด 
 
2.2 แนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

 
กระแสการพัฒนาการทองเท่ียวยั่งยืนของโลกไดสงผลผลักดันใหประเทศไทยพิจารณา   

ถึงทางเลือกของการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากการทองเท่ียวกระแสหลัก โดยเฉพาะจากการประชุม 
“Earth Summit” ท่ีกรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือ 14 มิถุนายน 2535 ไดกอใหเกิดกระแส
ท่ีสําคัญตอการพัฒนาการทองเท่ียว 3 ดาน คือ 

1. กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึง การอนุรักษ
ระบบนิเวศ เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับโลก 

2. กระแสของตลาดทองเท่ียว ซ่ึงหมายถึง มีปริมาณของนักทองเท่ียว “แบบมี
คุณภาพ” ท่ีตองการศึกษาเรียนรู หรือมีประสบการณดานส่ิงแวดลอม อันเปนประเด็นหลัก         
ของสังคมโลก ณ ขณะน้ีเพิ่มข้ึน 

3. กระแสการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในความหมายของการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
จากประชาชนระดับรากหญา เพื่อบรรลุซ่ึงแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน (พจนา สวนศรี, 2541) 

นอกจากกระแสพัฒนาการทองเท่ียวดังกลาวขางตนแลว ยังไดใหคําจํากัดความของคําวา 
“การทองเท่ียวเชิงนิเวศ” หมายถึง การทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ              
มีเอกลักษณ เฉพาะถ่ิน  และแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิ เวศและส่ิงแวดลอม                
และการทองเท่ียวโดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของ ภายใตการจัดการท่ีมีสวนรวม
ของทองถ่ิน เพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน  

รูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดถูกหยิบยกมาเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเท่ียว        
แบบยั่งยืนท่ีมุงเนนการจัดการรักษาส่ิงแวดลอมเปนสําคัญและกําลังเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย 

4. การมีสวนรวม และ/หรือ ผลประโยชนของชุมชนทองถ่ิน 
5. ความพึงพอใจของผูใช / ผูบริโภค 
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Like (1996 อางใน Fennell, 1999) ไดสรุปความหมายของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ    
ไววา เปนการทองเท่ียวท่ีเปนความสมัครใจและความสนใจของนักทองเท่ียวท่ีสนใจที่จะศึกษา 
ความสัมพันธกับธรรมชาติในทองถ่ิน ไมวาจะเปน สัตว ระบบนิเวศ และการศึกษาลักษณะ        
ของธรณีวิทยาในพ้ืนท่ี  รวมท้ังการศึกษาถึงวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน  เพื่อเปนส่ือ             
และเคร่ืองมือในการท่ีจะชวยใหนักทองเท่ียว  และประชาชนในพื้นท่ีใหเห็นความสําคัญ             
และชวยกันอนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว ซ่ึงจะเปนหนทางหนึ่งในการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (อางในจันทรทิพย คงปาน,2546) 
ไดทําการศึกษารายงานขั้นสุดทาย เพื่อกําหนดนโยบายการทองเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ           
และใหคําจํากัดความของการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากท่ีมีผูใหความท่ีหลากหลาย จากเอกสาร         
ทางวิชาการ การระดมความคิดเห็นในประเทศ และการดูงานในตางประเทศ ทางคณะผูศึกษา        
ไดรวบรวมและเสนอตอท่ีประชุมซ่ึงมีผูเช่ียวชาญ และผูเกี่ยวของจากหลายหนวยงานเพื่อหาขอสรุป
รวมกัน ซ่ึงผลการพิจารณาไดขอสรุปคําจํากัดความของ Ecotourism คือ “การทองเท่ียวอยางมี         
ความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
ระบบนิเวศส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของ ภายใต
การจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน” 
โดยขอบเขตของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จึงครอบคลุมลักษณะพ้ืนฐานขององคประกอบหลัก      
(Key Elements) 4 ดาน ท่ีประกอบดวย พื้นท่ีทองเท่ียว การจัดการ กิจกรรมและกระบวนการ 
ตลอดจนการมีสวนรวม คือ 

1. องคประกอบดานพื้นท่ี เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ
เปนหลัก มีแหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน (Identity or Authentic or Endemic or 
Unique)  ท้ั งนี้  รวมถึงแหลงวัฒนธรรมและประวั ติศาสตร  ท่ี เกี่ ยว เนื่ องกับระบบนิ เวศ                 
(Eco-System) ในพื้นท่ีของแหลงนั้น ดังนั้นองคประกอบดานพื้นท่ีจึงเปนการทองเท่ียวท่ีมีพื้นฐาน
อยูกับธรรมชาติ (Nature-Based Tourism) 

2. องคประกอบดานการจัดการเปนการจัดการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ            
ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร
การจัดการส่ิงแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ  และควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียว            
อยางมีขอบเขต จึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืน (Sustainable Managed Tourism) 

3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ  เปนการทองเ ท่ียวท่ีเ อ้ือตอ
กระบวนการ เ รี ยน รู โดย มีการใหการศึ กษา เกี่ ย วกับสภาพแวดลอมและระบบนิ เวศ                           
ของแหลงทองเท่ียว เปนการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนัก   
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และปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองตอนักทองเท่ียว ประชาชนทองถ่ินและผูประกอบการท่ีเกี่ยวของ          
จึงเปนการทองเท่ียวแบบส่ิงแวดลอมศึกษา (Environmentally Education-Based Tourism) 

4. องคประกอบดานการมีสวนรวมเปนการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงการมีสวนรวม      
ของชุมชนและประชากรในทองถ่ิน(Involvement of Local Community or People Participation)    
ท่ีมีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน โดยประโยชน           
ต อท อ ง ถ่ิ น ท่ี ได หม า ยคว ามรวม ถึ งก า รกระจ า ย ร า ย ได  ก า ร ยกระ ดับ คุณภ าพ ชี วิ ต                            
และการไดรับผลตอบแทน เพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียวดวยและในท่ีสุด
ทองถ่ินมีสวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ ทองถ่ินในท่ีนี้ เ ร่ิมจาก        
ระดับรากหญาจนถึงการปกครองทองถ่ิน  และอาจรวมการมีสวนรวมของผู ท่ี เกี่ยวของ                      
จึงเปนการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของชุมชน 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (อางในจันทรทิพย คงปาน, 2546) ไดเสนอนโยบาย
หลักการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไวในเอกสารแนะนําแผนปฏิบัติการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
แหงชาติท่ีทางการทองเท่ียวแหงประเทศไทยรวมกับคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จัดทําข้ึนเพื่อประกาศใชเปนแผนปฏิบัติการระดับชาติ และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ    
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและประกาศใชแผนดังกลาวเ ม่ือวันท่ี  2 ตุลาคม  2544                
โดยมีรายละเอียดของนโยบายหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี้ 

1. การพัฒนาทองเท่ียวเชิงนิเวศ จะตองมีการควบคุมดูแลรักษา และจัดการทรัพยากร
ใหคงสภาพเดิมแทไวใหมากท่ีสุด หลีกเล่ียงหรืองดเวนการทองเท่ียวในพื้นท่ีออนไหว งายตอการ
ถูกกระทบ และฟนตัวไดยาก 

2. การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ตองคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ มีอยู               
มีการจัดการกิจกรรมที่เหมาะสมและการปรับใหเกิดความสมดุลกับรูปแบบและกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู 
พึงหลีกเล่ียงความขัดแยงอยางรุนแรงตอการทองเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ หากเนนในการแปรประโยชน
จากการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศสูการจัดการทองเท่ียวโดยรวม 

3. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตองคํานึงถึงการพัฒนาดานการใหการศึกษา 
สรางจิตสํานึกท่ีดีในการรักษาระบบนิเวศรวมกัน มากกวามุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ          
และการมีรายไดเพียงอยางเดียว 

4. การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรทองถ่ินในการจัดการทรัพยากร การบริการ การแลกเปล่ียนความรู และวัฒนธรรมชุมชน
ในกระบวนการทองเท่ียว รวมท้ังมีการมีสวนรวมในการวางแผน หรือใหประชาชนมีตัวแทนเปน
คณะกรรมการรวมในทุกระดับ 
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5. ใหความสําคัญของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนความจําเปนอันดับตน ในการ
พัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ท้ังนี้ใหองคกรตางๆ กําหนดบทบาทท่ีชัดเจนในการสงเสริม             
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากรและกําหนดวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม 

6. นําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เขาสูแผนพัฒนาระดับตาง ๆ อยางมี
ความสําคัญ ไดแก แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค พรอมท้ังใหมีการ
จัดสรรและกระจายงบประมาณอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

7. สนับสนุนการศึกษา วิจัย และประเมินผลการพัฒนาอยางรอบดาน เพื่อกําหนด
แนวทางการจัดการ การแกไขปญหาและการปรับปรุงแผนอยางเปนข้ันตอน 

8. มีการใชกฎหมายในการควบคุม ดูแล รักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียว
อยางเครงครัด โดยเนนการแนะนําตักเตือน และการสรางวินัยการทองเท่ียวควบคูไปดวย 

9. จัดทําแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือการจัดการ (Code or Conduct) แกผูท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางถูกตอง 

10. จัดใหมีเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท้ังในแนวต้ังและแนวนอน โดยใหมี          
การประสานงานดานขอมูลขาวสารและการจัดการรวมกันทุกระดับ 

พงศศานต พิทักษมหาเกตุ (2538 อางในธวัชชัย รัตนซอน, 2542) ไดใหทัศนะท่ีเกี่ยวกับ
องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่สําคัญ 5 ประการ คือ 

1. ตองมีผลกระทบนอยท่ีสุดตอทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนในทองถ่ิน 

2. ตองใหความรูและเขาใจแกนักทองเท่ียวในรูปของส่ือตางๆ ตลอดจน การอธิบาย
การตีความโดยมัคคุเทศกเพื่อใหนักทองเท่ียวมีความรูความเขาใจ ไดรับความเพลิดเพลินพรอมท้ัง
สรางจิตสํานึกในดานการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และใหมีความตระหนักถึงคุณคา           
หรือคุณประโยชนของแหลงทองเท่ียว รวมท้ังวัฒนธรรม ความเช่ือ คานิยม ฯลฯ ของชุมชนนั้น ๆ 
จนนักทองเที่ยวมีความระมัดระวังชวยกันปองกันและชวยกันลดผลกระทบในดานตาง ๆ                
ท่ีอาจจะมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหรือตอวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ 

3. ตองใหผลประโยชนแกชาวบานในทองถ่ินในการจางงานท้ังโดยทางตรง                 
และทางออม เชน การบริการจัดนําเท่ียว การใหบริการนักทองเท่ียวในดานตางๆ การขายอาหาร 
การขายของท่ีระลึก เปนตน 

4. ตองใหชาวบานในทองถ่ินมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจ การจัดการ 
และการพัฒนาการทองเท่ียวไปสูทองถ่ินของเขา ซ่ึงจะชวยใหชาวบานในทองถ่ิน เกิดความ
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ภาคภูมิใจ มีความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรทางการทองเท่ียว ซ่ึงไดแก ธรรมชาติ สังคมและชุมชน
นั้น ๆ แลวผนึกกําลังรวมแรงรวมใจชวยกันพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรนั้นไวอยางยั่งยืน 

5. ตองใหนักทองเท่ียวพอใจ การสรางสรรคใหเกิดประสบการณ และความพึงพอใจ
ในดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศแกนักทองเที่ยว จะมีผลตอการไดรับผลประโยชนจากอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในระยะยาวอยางยั่งยืนและอยางตอเนื่อง ดังนั้นขอมูลขาวสารในดานการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของแหลงทองเท่ียวแตละแหงจะตองมีความถูกตองครบถวนสมบูรณ ตองมีการ
รักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวอยางเขมงวด โดยประสบการณในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ      
ท่ีสรางสรรคใหเกิดข้ึนกับนักทองเท่ียวจะตองเทากับหรือมากกวาความหวังของนักทองเท่ียว 
เพื่อใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ โดยจะตองใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพของการใหบริการ
และใหความพึงพอใจแกนักทองเท่ียวเปนอันดับท่ีสูง รองจากการมุงอนุรักษ ดูแลและปองกันแหลง
ทองเท่ียวท่ีพานักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมเยือน 

จะเห็นไดวาแนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนส่ิงจําเปนและเปนพื้นฐานสําคัญ
สําหรับการพัฒนาทองเท่ียวท่ีจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศอันเปนฐานสําคัญท่ีทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาการทองเท่ียว         
นําแนวคิดไปสูการวางแผนงานปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีชัดเจนของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงมี
องคประกอบหลักท้ัง 4 ดาน ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศจึงมีความสําคัญท่ีจะใชเปน
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 
2.3 แนวคิดผลกระทบจากการทองเท่ียว 
 
 นําชัย ทนุผล (2542) กลาวไวในบทบาทของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว บทบาทสําคัญ   
และผลกระทบวา การเจริญเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศในปจจุบัน 
นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสรางอาชีพและการพัฒนา      
ระบบการคมนาคม และการพัฒนาโครงสรางในดานอ่ืน ๆ แลว การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวยังกอใหเกิดผละกระทบในทางลบอยางหลีกเล่ียงไมได ผลกระทบทางดานชีวกายภาพ 
ดานสังคม และศิลปวัฒนธรรม จึงจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจในรายละเอียด เพื่อกําหนด
แนวทางการปองกันและแกไขผลกระทบเหลานั้นใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุดหรือไมใหเกิดข้ึนเลยได         
ก็จะเปนดี ท้ังนี้เพื่อใหการทองเท่ียวเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 การทองเ ท่ียวแหงประเทศไทย  (2537)  ไดระบุถึงผลกระทบของการทองเ ท่ียว                   
ตอส่ิงแวดลอมแยกสรุปเปน 2 ประเด็นหลักคือ 
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1. ผลกระทบของการทองเท่ียวตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) 
ซ่ึงไดแก  ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ  ไดแก  ลักษณะทางภู มิศาสตร  ธรณีวิทยา  ทัศนียภาพ                  
และส่ิงแวดลอมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร อาจกอใหเกิดปญหา เชน ปญหาความเสื่อมโทรม 
ของแหลงทองเที่ยวและปญหามลภาวะ  มีขยะและส่ิงปฏิกูลเกล่ือนกลาดอยูตามบริเวณ            
แหลงทองเท่ียว  องคประกอบของแหลงทองเท่ียวเกิดความสูญเสียและขาดความสมดุล               
ทางธรรมชาติ เปนตน 

2. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural 
Environment) ไดแก โบราณวัตถุสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีและกิจกรรม      
ตาง ๆ เปนตน 
 บุษกร ภวจินดา (2538) ไดกลาวไวในสรุปการสัมมนาพัฒนาทองเท่ียวไทยในทิศทาง          
ท่ียั่งยืนในเร่ืองของผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการทองเท่ียววาเปนเงาสะทอนเพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ขาดการควบคุมปริมาณ
ของนักทองเท่ียวจนมีจํานวนมากเกินกวาความสามารถของพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวจะรับได             
ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอสภาพแวดลอม ไดแก  

ผลกระทบทางกายภาพ 
-   ปญหาแหลงทองเท่ียวเส่ือมโทรม 
-   ปญหามลภาวะ ขยะ น้ําเสีย 
-   ปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
-   ปญหาอาคารและส่ิงปลูกสราง 

ผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรม 
-   ปญหาเพศพาณิชย 
-   ปญหาอาชญากรรม 
-   ปญหาคาครองชีพ 
-   ปญหาการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมประเพณี 
-   ปญหาการลดคุณคางานศิลปหัตถกรรม 
-   ปญหาการหลอกลวงนักทองเท่ียว 
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 ชยาภรณ  ช่ืนรุงโรจน  (2536) ไดกลาวไวในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ              
กับการทองเท่ียวเกี่ยวกับเร่ืองอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีสงผลลบตอทรัพยากรการทองเท่ียว         
ตามธรรมชาติไดดังนี้ 

1. การทองเท่ียว – พืชพันธุไม (Tourism VS. Vegetation) แหลงทองเท่ียวหลายแหลง
ในโลกมีช่ือเสียงในเร่ืองของพรรณไม เม่ือนักทองเท่ียวท่ีเขาไปอยางมากมายในบริเวณดังกลาว
ในชวงฤดูกาลท่ีดึงดูดใจ ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกตนไมในบริเวณน้ันไดยอมสงผลให     
ระบบนิเวศวิทยาเสียหาย 

2. การทองเที่ยว – คุณภาพของนํ้า (Tourism VS. Water Quality) เม่ือมีการปลอย     
ของเสียลงตามรองน้ํา ลําธารสาธารณะ แมน้ําหรือทะเลมากเกินกวาธรรมชาติจะสราง ความสมดุล 
น้ําบริเวณนั้นจะกลายเปนน้ําเนาเสีย  ซ่ึงมักจะเกิดกับบริเวณแหลงทองเท่ียวท่ีอยู ริมแมน้ํา            
หรือริมทะเล กิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพน้ํา ไดแก 

 - การปลอยของเสียท่ีเกิดจากการขับถาย ซักลางลงในแมน้ําลําธารจนเกินวิสัย
ท่ีจะสามารถรับภาระได 

 - ภาวะของเสียอาจทําปฏิกิริยากับสารเคมีตามธรรมชาติในน้ํา เปนเหตุ        
ใหวัชพืชใตน้ําบางชนิดเจริญงอกงามอยางรวดเร็วจนเกิดความหนาแนนปดกั้นแสงสวาง            
และออกซิเจน ซ่ึงเปนอันตรายตอพืชอ่ืนๆ และสัตวน้ํา 

3. การทองเท่ียว – คุณภาพอากาศ (Tourism VS. Air Quality) การเดินทางกับ          
การใชยานพาหนะประเภทตางๆ เปนเร่ืองท่ีแยกกันไมออก ไมวาจะเปนยานพาหนะประเภทใด 
ลวนมีสวนสงเสริมสภาวะอากาศเปนพิษท้ังส้ิน  และจะสงผลระดับรุนแรงในชุมชนเมือง        
มากกวาชนบท 

4. การทองเท่ียว – สัตวปา (Tourism VS. Wildlife) พฤติกรรมการซ้ือและการสะสม
ของท่ีระลึกจากผลิตภัณฑสัตว เชน ขน-หนัง-เขา-หาง และอวัยวะตางๆ เชน อุงมือเสือ ขนนกยูง 
งาชาง เปนตน ซ่ึงรวมถึงความนิยมบริโภคอาหารพิสดารจากสัตวปา เชน สมองลิง เนื้องู ดีหมี ฯลฯ 
ลวนเปนตัวกระตุนใหเกิดการไลลาสัตวบางชนิดมากข้ึน สัตวบางชนิดถูกฆาเพียงเพื่อจะเอาอวัยวะ
บางสวนมาใหนักทองเท่ียวบริโภค  สัตวบางชนิดอยูในสภาวะสูญพันธุหรือลอแหลมตอ             
การสูญพันธุ ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวา การดักถายรูปสัตวมากเกินไปเปนผลใหสัตวบางชนิดชะงัก     
การขยายพันธุ 

5. การทองเท่ียว – ธรณีวิทยา (Tourism VS. Geology) หากจะเปรียบกับผลกระทบ 
ดานอ่ืนแลว ลักษณะทางธรณีวิทยาอาจไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนอยกวา 
ดานอ่ืน แตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมักจะเปนเร่ืองท่ีแกไขยาก และจะสงผลตอลักษณะทางกายภาพ   
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และความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาอ่ืนๆ เชน พฤติกรรมการขีดเขียน หรือหักหินในถํ้า ความนิยม
สะสมหิน จนหินหมดสภาพความนาดู หากเกิดแลวยอมแกไขไดยาก 
 ในการพัฒนาการทองเท่ียวส่ิงสําคัญท่ีผูประกอบการหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ    
การทอง เ ท่ียวควรตระหนัก ถึงปญหาความเ ส่ือมโทรมท่ีจะเกิด ข้ึนกับแหลงทอง เ ท่ียว                   
และปญหามลภาวะ ขยะและส่ิงปฏิกูล มิใชมุงเนนเพียงแตรายได หากมีการเพิ่มข้ึนและการขยายตัว
ของการทองเ ท่ียว  หากปราศจากการควบคุม  การออกกฎระเบียบบังคับใชอยางจริงจัง                   
จากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของแลว ส่ิงเหลานี้ลวนเปนองคประกอบหนึ่งท่ีจะสงผลตอแหลงทองเท่ียว       
ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม สูญ เ สี ย  แ ล ะ ข า ด ค ว า มสมดุ ล ท า ง ธ ร ร มช า ติ ใ น แหล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว                            
ดังนั้นในการดําเนินการพัฒนาการทองเท่ียวนั้นๆ จึงไมนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
2.4 แนวคิดการพฒันาการทองเที่ยวอยางยัง่ยนื (Sustainable Tourism Development) 
 

จากการประชุม Globe 90’ Conference ท่ีเมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา                     
เม่ือป พ.ศ. 2533 ไดใหคําจํากัดความของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนวา “เปนการพัฒนาท่ี
สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและเจาของทองถ่ินในปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็
ปกปองและสงวนรักษาไวใหอนุชนรุนตอไป การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืนจึงมีความหมาย
รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ   
พร อมกับ รักษา เอก ลักษณทางวัฒนธรรมและขบวนการทางระบบนิ เ วศวิ ทย าได ”                            
(ศรีพร สมบุญธรรม, 2536) 

ป  พ . ศ .  2 5 3 5  ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ว า ด ว ย ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ พั ฒ น า                            
(Earth Summit Conference) ณ ประเทศบราซิล ใหความหมายของการทองเท่ียวแบบยั่งยืนไววา 
“การทองเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง การทองเท่ียวท่ีไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมทุกรูปแบบไมวา
จุดหมายปลายทางจะเปนท่ีใด  จะเปนกลุมใหญ  หรือกลุม เ ล็ก  ท้ังในเมืองและชนบท”             
(สรัสวดี อาสาสรรพกิจ, 2542) 

Butler (1993 อางใน Weaver, 1998) ไดใหความหมายของการทองเท่ียวอยางยั่งยืนไววา 
เปนการทองเท่ียวท่ีมีการจัดการและรักษาสภาพพ้ืนท่ีในชุมชนและส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว
ใหมีสภาพคงเดิมและสามารถจะมีชีวิตอยูและเจริญเติบโตอยางไมมีขีดจํากัดในตัวมันเอง           
และเปนการทองเท่ียวท่ีไมเปนการทําลาย และเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมท้ังในดานตัวมนุษย
และลักษณะทางกายภาพในพื้นท่ีแหลงทองเท่ียว  โดยมีการกําหนดขอบเขต  กฎ  ขอหาม               
และการละเวนในแหลงทองเท่ียวท่ีมีความเปราะบาง 
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พลอยศรี  โปราณานนท  (มปป . )  ไดกล าวไว ในหนังสือการทอง เ ท่ียว เบื้องตน                     
ในเร่ืองของการทองเท่ียวเพื่อการยั่งยืนนั้น ควรมีการวางแผนและควบคุมและอนุรักษในแหลงพื้นท่ี
ท่ีทองเท่ียว การวางแผนควบคุมท้ังจากสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนส่ิงจําเปนเพื่อท่ีจะได
หลีกเล่ียงขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางภาครัฐและเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนนั้นมักจะเสาะหา
ผลประโยชนใหไดมากท่ีสุดภายในระยะเวลาอันส้ัน  โดยความพยายามในดานการตลาด           
เพื่อใหแหลงทองเท่ียวเปนท่ีนิยมสูงท่ีสุด มากกวาท่ีจะเสาะหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ใหม จึงควรมีการสนับสนุนการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ถึงแมภาครัฐจะสามารถออกขอบังคับใน     
การควบคุมได แตถาหากปราศจากความรวมมือจากภาคเอกชนแลว การทองเท่ียวแบบยั่งยืนก็       
ไมสามารถสําเร็จเปนจริงได ในปจจุบันมีบริษัทเอกชนหลายแหงท่ีเขาใจและเห็นความสําคัญ     
ของการทองเท่ียวแบบยั่งยืนวา เปนยุทธวิธีในระยะยาวเพ่ือความเจริญและความคงอยูสืบไป      
ของการทองเท่ียว องคการทองเท่ียวโลกไดเสนอขอแนะนําสําหรับการทองเท่ียวเพื่อความยั่งยืน    
10 ประการ ดังนี้ 

1. ลดการดําเนินงานดานการทองเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีปญหา โดยใหความสนใจ              
กับโครงการใหม ๆ 

2. ใหความตระหนักถึงส่ิงแวดลอมในข้ันตอนของการออกแบบ วางแผน กอสราง 
และสงเสริมการทองเท่ียว 

3. ใหความสําคัญตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยการปกครองและดูแลพื้นท่ี
ธรรมชาติเพื่อใหดํารงความเปนธรรมชาติไวมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได 

4. อนุรักษพลังงาน โดยการลดจํานวนการใช หรือนํากลับมาใชใหม จัดการดานน้ํา
สะอาดและควบคุมระบบกําจัดของเสีย 

5. ลดและควบคุมการกระจายมลภาวะทางอากาศ 
6. ตักเตือน ควบคุม และลดมลภาวะดานเสียง 
7. ควบคุม ลด และกําจัดสินคาท่ีไมเปนพันธมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน สาร CFC         

ยาฆาแมลง สารพิษ สารระเบิด และสารไวไฟ 
8. ใหความเคารพและชวยเหลือพื้นท่ีท่ีเปนแหลงประวัติศาสตรและศาสนา 
9. ในความสนใจตอคนทองถ่ิน รวมถึงประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรม             

ในทองถ่ิน 
10. ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมวา เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดสําหรับการพัฒนา              

แหลงทองเท่ียว 
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บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542)ไดสรุปแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนมีลักษณะ
สําคัญอยู 6 ประการ คือ 

1. เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทุกประเภท ท้ังแหลงทองเท่ียวประเภท
ธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงทองเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม 

2. เปนการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความเปนเอกลักษณของแตละแหลงทองเท่ียว 
3. เปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม       

ในแหลงทองเท่ียว 
4. เปนการทองเท่ียวท่ีใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส เรียนรู และไดรับประสบการณ        

ท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
5. เปนการทองเท่ียวท่ีใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวอยางยืนยาว 
6. เปนการทอง เที่ ยว ท่ีใหประโยชนตอ ชุมชนทอง ถ่ิน  และคืนประโยชน                 

กลับสูทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินดวย 
ในปจจุบันกระแสของการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนส่ิงท่ีผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาใด ๆ    

ท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี ในประเทศ หรือแมแตระดับโลก ซ่ึงนอกจากจะพัฒนาใหเกิดผลประโยชน   
ทางเศรษฐกิจ และสังคมแลว การจัดการและการพัฒนาน้ัน ๆ ตองคํานึงถึงความยั่งยืน โดยเฉพาะ
การพัฒนาท่ีตองเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงมีความเปราะบาง               
และการพัฒนาการทองเท่ียว ซ่ึงใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญ    
ในการพัฒนา จึงมีความจําเปนท่ีผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจะตองคํานึงและรวมกันปฏิบัติอยางจริงจัง     
ในการพัฒนาการทองเท่ียว ท่ีตองมีการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
สังคม  และสุนทรียภาพ  พรอมเปนการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม  และขบวนการ                  
ทางระบบนิเวศวิทยาและตองเปนการทองเท่ียวท่ีไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมทุกรูปแบบ         
และใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมวา เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดสําหรับการพัฒนาในแหลงทองเท่ียว 
นอกจากนั้นตองใหความสนใจตอคนทองถ่ิน รวมถึงประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรม       
ในทองถ่ิน 

นอกจากท่ีกลาวขางตนแลว ในการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวในแตละพื้นท่ี         
ควรมีการวางแผนและควบคุมและอนุ รักษแหลงพื้น ท่ีทอง เ ท่ียว  การวางแผนควบคุม                     
ท้ังจากสวนกลางและภูมิภาค เปนส่ิงจําเปนเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางภาครัฐ  
และภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนมักจะมุงหวังผลกําไรจากการพัฒนาการทองเท่ียวเพียงอยาง
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เดียว ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนการทองเท่ียวแบบยั่งยืน โดยมีความรวมมือกันระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมท้ังผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุก ๆ ฝาย 

มนัส  สุวรรณ  (2538)  เห็นวาการประเมินความสําเร็จของแหลงทองเท่ียว ควรคํานึงถึง
องคประกอบของแหลงทอง องคประกอบของแหลงเท่ียวอยางนอย 4 ประการ คือ 
 1.  ความตองการของนักทองเท่ียว เปนการประเมินความตองการในประเภทและการ
บริการการทองเท่ียวท้ังในปจจุบันและอนาคต ลักษณะของแหลงทองเท่ียวแตละแหงยอมมีจดุดงึดดู
นักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน เชน แหลงทองเท่ียวท่ีเนนความเปนธรรมชาติจะสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวชาวไทยไดดีกวาชาวตางประเทศ สวนแหลงทองเท่ียวประเภท โบราณสถาน 
โบราณวัตถุส่ิงกอสรางทางประวัติศาสตร สามารถใชเปนส่ิงดึงดูดนักทองเท่ียวชาวตางชาติไดดี 
เปนตน 
 2.  ความสามารถในการใชบริการของนักทองเท่ียวความสามารถดานนี้มีข้ึนอยูกับ
ปจจุบันสําคัญประการหนึ่ง   คือ การกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายหรือซ้ือบริการท่ี
สมเหตุสมผลการตั้งคาธรรมเนียมการใชหรือบริการที่สูงจะทําใหนักทองเท่ียวหันไปสนใจแหลง
ทองเท่ียวอ่ืนท่ีมีอัตราคาบริการต่ํากวาก็ได เปนตน 
 3.  ความสะดวกในการเดินทางและการเขาถึงแหลงทองเท่ียวใดท่ีต้ังอยูไกลเกินไป ถึงแม
การคมนาคมจะสะดวก หรือสถานท่ีทองเท่ียวท่ีตั้งอยูใกลแตมีความยากลําบากในการเขาถึงยอมมี
สวนทําใหผูทองเท่ียวท่ีนิยมการผจญภัยหรือตองการความทาทาย 
 4.  ความสามารถท่ีจะรับไดของพื้นท่ี  สามารถพิจารณาออกเปน 3 ประเด็น คือ                 
1) ความสามารถท่ีจะรับไดเชิงกายภาพ  คือ แหลงทองเท่ียวมีสภาพทางกายภาพท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
พัฒนาใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวตามความประสงค  2) ความสามารถท่ีจะรับไดทางสังคม คือ 
สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกของสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงสถานท่ีทองเท่ียวในแตละลักษณะจะมี
ขอจํากัดท่ีแตกตางกันไป  และ 3) ความสามารถที่จะรับไดเชิงนิเวศ คือ สภาวะแวดลอมทาง
ธรรมชาติในแตละบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีท่ีจะรับไดตอการเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาท่ีเกิด
จากการพัฒนาสถานท่ีดังกลาวใหเปนแหลงทองเท่ียว เพราะการพัฒนาสถานท่ีใดใหเปนแหลง
ทองเท่ียวอาจตองมีการสูญเสียทรัพยากรบางไมมากก็นอย แตก็ตองมีการคุมคากับการพัฒนาใหเปน
แหลงทองเท่ียว 
 อยางไรก็ตาม ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี ยังมีปจจัยท่ีควรคํานึงถึงอยาง
นอย 3 ประการ หรือ  3 M’s ไดแก 
 1.  Minimum คือ การกําหนดจํานวนนักทองเท่ียวนอยท่ีสุดท่ีควรมีจํานวนเทาใด ซ่ึงการ
กําหนดเชนนี้จะเหมาะกับการทองเท่ียวบางประเภทท่ีรับนักทองเท่ียวมากไมได 
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 2.  Mid-Tourism เปนการกําหนดจํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉล่ีย ซ่ึงอยูในระดับกลาง ๆ 
ของขีดความสามารถในการรองรับพื้นท่ีแหลงทองเท่ียว 
 3.  Mass – Tourism ขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเท่ียวแตละแหงมีไม
เทากัน จึงตองควรมีการกําหนดจํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีจะเขามาเท่ียวชมในพื้นท่ี ท้ังนี้ตอง
ข้ึนอยูกับการจัดการท่ีดีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของดวย (สุดาพร วรพล, 2538) 
 ท้ังนี้ แนวทางการจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวการพัฒนาการ 
ทองเท่ียวเพื่อใหมีความเจริญเติบโต ไมกอใหเกิดความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และสังคมมากจนเกินไป มีนักวิชาการเสนอไวหลายแนวทาง ดังนี้ 
 1.  แนวทางท่ีอิงส่ิงแวดลอม (An Environmentally Based Perspective) เสนอวาการ
จัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวเกี่ยวของกับการรักษาสมดุลระหวาง
สภาพแวดลอมทางกายภาพกับประสบการณของนักทองเท่ียว โดยใหมีการกําหนดสภาวะของ
แหลงทองเท่ียวท่ีนาปรารถนาไวลวงหนา เพื่อใชเปนเกณฑสําหรับประเมินผลกระทบของการ
ทองเท่ียว 
 2.  แนวทางที่อิงการตลาด (A Market-Driven Approach) เม่ือจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่ม
จนถึงระดับท่ีไมสามารถรองรับได จะสงผลใหความปรารถนาของนักทองเท่ียวมีความตองการ
อุปสงคทางการตลาดท่ีลดลง จึงตองมีมาตรการเพื่อนํามาแกไขสถานการณดังกลาวไว อาจจะเปน
รูปแบบของการขยายการรองรับของแหลงทองเท่ียว หรือการจํากัดกิจกรรมการทองเท่ียวลงก็ได 
 3.   แนวทางท่ีอิงชุมชน (A Community-Based Perspective) มุงเนนท่ีความสามารถ
รองรับการทองเที่ยวของชุมชนกอนท่ีชุมชนบริเวณดังกลาวจะรูสึกถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึน 
การจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวตามแนวทางนี้จําเปนตองอาศัยการสราง
ความเห็นพองกันระหวางทุกฝายในชุมชน เชน ผูอาศัย หนวยราชการ และเอกชน เพื่อกําหนด
สภาวะท่ีพึงปรารถนาของแหลงทองเท่ียว และวิธีการจัดการทองเท่ียวใหสอดคลองกับเปาหมายท่ี
กําหนดรวมกัน 
 4.  สามารถกําหนดและดําเนินกลยุทธการจัดการ เพื่อควบคุมอัตราและทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการทองเท่ียวได เพื่อรักษาไวซ่ึงสภาพท่ีพึงปรารถนาไว 
 การจัดการทองเท่ียวใหประสบความสําเร็จ นอกเหนือจากทรัพยากรการทองเท่ียว ไดแก 
แหลงทองเท่ียวตลอดจนทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเท่ียว ไดแก แหลงทองเท่ียว
ตลอดจนทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเท่ียว และการบริการการทองเท่ียวแลว                   
การจัดการทองเท่ียวควรมีการวางแผน นโยบายท่ีชัดเจน และมีความสอดคลองกับความคิดเห็น          
และเหตุผลของคนในทองถ่ินเปนสําคัญ โครงการการศึกษาวิจัยมนุษยกับส่ิงแวดลอมและสถาบัน
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ดํารงราชานุภาพ (2541) ไดเสนอถึงหลักการบริหารและจัดการทองเท่ียวโดยเสนอบทบาทของ          
ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการทองเท่ียวของชุมชนไวดังนี้ 
 1.   ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดศักยภาพในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ของแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของกับชุมชน โดยพิจารณาจากท่ีต้ังกิจกรรมความพรอม              
และความตองการของชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปของการเปน
คณะกรรมการ การรับผิดชอบดําเนินรายการ การสนับสนุนภาครัฐ เปนตน 
 2.  องคกรตาง ๆ ในพื้นท่ี เชน สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน
และผูนําทองถ่ินมีสวนรวมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ รวมท้ังการสนับสนุนการดําเนินการองคกรประชาชนอ่ืน ๆ  
 3.  ธุรกิจการทองเท่ียว องคกรทองถ่ิน องคกรดานส่ิงแวดลอมและรัฐ มีหนาท่ีจะตอง
ทํางานรวมกันอยางเสมอภาคกัน 

 4.  ประชาชนในทองถ่ินตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการตาง ๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญในพื้นท่ี 

 
2.5 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 

 Kotler (1994 อางใน สงกรานต ศรีจันทร, 2546) ไดใหความหมายของ Marketing Mix  
ท่ีคอนขางคลอบคลุมวา ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีใชกันอยูอยางแพรหลาย (อนุรักษ ปญญานุวัฒน, 
2541 อางใน สงกรานต ศรีจันทร, 2546: 25) 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง อะไรก็ไดผูบริโภคตองการใชหรืออาจจะตองการใช      
เพื่อสนองความตองการของเขา  เพียงแตแตกตางกันตามลักษณะของผูบริโภค  กาลเวลา                
ตัวผลิตภัณฑ ซ่ึงโดยปกติอาจจะมองไดในลักษณะของส่ิงตอไปนี้ 

- ปริมาณ 
- คุณภาพ 
- ลักษณะการบริการ 
- รูปลักษณ 
- การบรรจุหีบหอ 
- การจัดกลุมสินคา / ประเภทผลิตภัณฑ 
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ในมิติของการทองเท่ียว  การทองเท่ียวเปนผลิตภัณฑหนึ่ง  โดยนัยท่ีกลาวขางตน               
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับประเด็นตาง ๆ มากมาย ท้ังชุมชน แหลงทองเท่ียว การใหบริการ ผลิตภัณฑชุมชน 
ตลอดจนส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเปนส่ิงดึงดูดใจ ( Attraction) ส่ิงอํานวยความสะดวก (Availability and 
Amenity) การเขาถึง (Accessibility) 

ส่ิงท่ีกลาวมาในฐานะเปนองคประกอบของผลิตภัณฑการทองเท่ียวดังกลาว จําเปนตอง     
มีคุณภาพในดานตาง ๆ ตามระดับเกณฑมาตรฐานสากล ถากําหนดกลุมเปาหมายเปนนักทองเท่ียว
ระดับสากลหรือตามระดับเกณฑท่ียอมรับได (Acceptable Criteria) ถากําหนดกลุมเปาหมาย       
เปนนักทองเท่ียวระดับทองถ่ิน หรือตามฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม การทองเที่ยว
เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชนและการธุรกิจ ซ่ึงผูท่ีเกี่ยวของจําเปนตองพิจารณาอยาง
รอบคอบ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมในการจําหนายผลิตภัณฑ ในมิติ    
ของการทองเท่ียวนี้จําเปนตองพิจารณาถึง ราคาของสินคา ท้ังประเภทรูปธรรมและนามธรรม        
ท่ีเปนการบริการ ภาพลักษณตาง ๆ และระบบคุณคาของผลิตภัณฑการทองเท่ียวดังกลาวมาแลว 
โดยปกติการกําหนดราคาอาจจําเปนตองพิจารณาในประเด็นของตนทุน ภาษี  ความเส่ียง กําไร   
ท้ังนี้ตนทุนควรรวมถึงคาวัตถุดิบ คาแรง คาสินคาท่ีเกี่ยวของ คาขนสง การติดตอส่ือสาร คาอาคาร
สถานท่ี ตลอดจนคาใชจายท่ีเกี่ยวของดวย แตท้ังนี้การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมยังคงตองพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังภาวการณแขงขันในตลาดภายในและภายนอกดวย 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนการกําหนดชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ         
หรือการทําใหลูกคากลุมเปาหมายทราบและรูจักคุณคาของผลิตภัณฑจนเกิดความสนใจ ในปจจุบัน
การทองเท่ียวมีชองทางการจําหนายและประชาสัมพันธผานชองทางท่ีใชกันอยู ท่ัว  ๆไป                    
(Conventional Channel) เชน การใชส่ือสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน แผนพับ แผนปลิว ปายโฆษณา 
ติดเคร่ืองบิน รถยนต เรือ ผนังตึก ปาย ( Billboard) ส่ือบุคคล และจดหมาย เปนตน ปจจุบันไดมี 
การพัฒนาชองทางท่ีทันสมัยมากข้ึน ( Modern Channel) ไดแก การใช E-Commerce               
ระบบ Website E-mail การผสมผสานระหวาง Website กับโทรศัพทมือถือ ระบบโทรทัศน        
และวีดีทัศน เปนตน ท้ังนี้ข้ึนกับกลุมเปาหมาย และภาวะลงทุนของแตละชองทาง และวิธีการ 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูจัดจําหนาย          
และตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือ การสงเสริมทางการตลาดอาจทําได 4 แบบดวยกัน ซ่ึงเรียกวา          
สวนผสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือสวนประสมในการติดตอส่ือสาร 
(Communication Mix) 



 24 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล (Non -Personal) 
โดยผานส่ือตางๆ และผูอุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายในการโฆษณาท่ีผานส่ือ เชน หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร 

4.2 การขายโดยใชบุคคล (Personal Selling) เปนการติดตอส่ือสารทางตรง             
แบบเผชิญหนาระหวางผูขายและลุกคาท่ีมีอํานาจซ้ือ ซ่ึงเปนการขายโดยใชพนักงานขาย 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีนอกเหนือ    
จากการขายโดยใชบุคคล การโฆษณา และการประชาสัมพันธท่ีชวยกระตุนการซ้ือของผูบริโภค 
และประสิทธิภาพของผูขาย 

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 
4.4.1 การใหขาว (Publicity) การเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา/บริการ              

แบบไมใชบุคคล 
4.4.2 การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนความพยายามที่ไดจัดเตรียมไว

ขององคกรเพ่ือชักจูงกลุมสาธารณะใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
ฉะนั้นการกํ าหนดแผนส ง เส ริมการทอง เ ท่ี ยวควรพิจ ารณา ถึง  ปจจั ยต อไปนี้                    

เปนองคประกอบสําคัญ 
1. กลุมเปาหมายตามคุณลักษณะเฉพาะ 
2. แหลงขอมูลเบ้ืองตนของกลุมเปาหมาย 
3. แหลงจัดการแผนการเดินทางของกลุมเปาหมาย 
4. การกําหนดยุทธวิธีเขาถึงกลุมเปาหมาย หรือการดึงความสนใจ จากกลุมเปาหมาย  

เขาหาแหลงทองเท่ียวท่ีจะสงเสริม 
5. การดึงดูดความสนใจและการสรางคุณคาแกแหลงทองเ ท่ียว  ให เกิดแก

กลุมเปาหมาย ท้ังดานความไววางใจ คุณคาทางสังคม วัฒนธรรม ความปลอดภัย การเรียนรู        
และความเพลิดเพลิน 
 นอกจากนี้  วรรณภา   ศิลปะอาชา  (2547) วิ เคราะหสวนประสมทางการตลาด
อุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยเช่ือมโยงจากเทคนิคการแบงกลุมเปาหมาย STP ดังนั้นสวนประสมทาง
การตลาดจึงเปนเคร่ืองมือในการจัดการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคา บริการและแนวคิดท่ีผูประกอบการธุรกิจ
นําเสนอแกนักทองเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตองการ และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เชน 
สถานท่ีทองเท่ียว การบริการของโรงแรม สินคา OTOP เปนตน 
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 2.  ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีนักทองเท่ียวจายเพื่อแลกเปล่ียนกับคุณคา           
และประโยชนของผลิตภัณฑ ราคาของผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวมักจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาลทองเท่ียว และตามอุปสงคหรือพฤติกรรมการซ้ือของนักทองเท่ียว 
 3.  การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กระบวนการและวิธีการจําหนายผลิตภัณฑทางการ
ทองเท่ียวไปถึงนักทองเท่ียว โดยธุรกิจอาจเลือกจําหนายเอง หรือผานตัวแทนจําหนาย (agent)      
ตาง ๆ นอกจากนี้หลายธุรกิจ เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือสําราญ ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ฯลฯ 
นิยมใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในชองทางจัดจําหนาย เชน ระบบสํารองผาน คอมพิวเตอร 
(CRS) การจําหนายต๋ัวโดยสารอิเล็กทรอนิกส (E-Ticketing) เปนตน 
 4.   การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการกระตุนใหลูกคาซ้ือผลิตภัณฑ 
โดยนิยมใชวิธีการตาง ๆ เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธในรูปแบบของเอกสารแผนพับ คูมือการ
ทองเท่ียว หรือ ผานทางเว็บไซตการทองเท่ียว ปจจุบันนิยมการสงเสริมการตลาดที่เนนการตลาด
เพื่อสังคมและความยั่งยืน เปนการทองเท่ียวท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยท่ีสุด 
 5.  บุคลากร (People) หมายถึง พนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมีความรูทักษะ 
และทัศนคติท่ีดีในการใหบริการแกนักทองเท่ียว ซ่ึงนับไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 6.  สภาพทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะทางสถาปตยกรรมของ
อาคาร สถานท่ีทองเท่ียว โรงแรม ฯลฯ รวมถึงการตกแตงภายในและบรรยากาศ เชน การออกแบบ
และตกแตงโรงแรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมลานนา เปนตน 
 7.  กระบวนการซ้ือ (Purchasing Process) หมายถึง กระบวนการเลือกผลิตภัณฑทางการ
ทองเท่ียวและการตัดสินใจซ้ือของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย เชน นักทองเท่ียวบางกลุมจะศึกษา
ขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว รายการนําเท่ียวกอนการตัดสินใจซ้ือแตบางกลุมอาจไม
มีการวางแผนในเร่ืองดังกลาวมากอน เม่ือมีเวลาวางก็เดินทางทองเท่ียวเลย 
 8.  การจัดองคประกอบผลิตภัณฑ (Packaging) หมายถึง การนําองคประกอบยอยตาง ๆ 
ของผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวมารวมกันอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน การจัดรายการนํา
เท่ียวแบบเหมาจายไปทองเท่ียวยุโรป 5 ประเทศ 7 วัน การกําหนดราคามักจะรวมคาใชจายหลักท่ี
จําเปนไวแลว เชน คาเดินทาง คาท่ีพัก คาอาหาร คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว คา
ประกันภัย เปนตน ทําให นักทองเท่ียวสามารถวางแผนและควบคุมคาใชจายในการเดินทาง
ทองเท่ียวแบบแพคเกจทัวรไดเปนอยางดี 
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 9.  ความรวมมือทางธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การทํางานรวมกันเพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจระหวางผูท่ีเกี่ยวของ เชน ผูผลิต ผูขาย ฯลฯ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ
นักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ก ล า ว โ ด ย ส รุ ป ใ น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ ใ น ส ว น ส มุ น ไ พ ร                            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)         
มีความสําคัญยิ่ง  ในการจัดการ อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย และการสงเสริม 
การขาย  เปนกระบวนการสํา คัญอันนํ ามา ซ่ึงการพัฒนาแหล งทอง เ ท่ียวให เปน ท่ี รู จั ก                   
สรางความดึงดูดใจใหแกนักทองเท่ียว ส่ิงสําคัญในการจัดการดานการตลาดท่ีดีจะสรางรายไดใหแก
แหลงทองเ ท่ียวและภายในชุมชนทองถ่ินท้ังทางตรงและทางออม  เปนรายได ท่ีตอเนื่อง                
และมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะนํามาซ่ึงความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวและชุมชน 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จินตนา  แสนวงค  (2542)  ได ศึกษาการจัดการทองเ ท่ียว เ ชิงนิ เวศในเขตทหาร                 
กรณศึีกษา   กองพลรบพิเศษท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา การทองเท่ียวในกองพลรบพิเศษท่ี 2 มีลักษณะ
ของการทองเท่ียวยังไมเปนท่ีแพรหลายและนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจและตองการกลับมา
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศทหาร กองพลรบท่ี 2 แตพบปญหา คือ มีการบุกรุกทําลาย 
พื้นท่ีปา ท่ีเปนพื้นท่ีทองเท่ียวเดินปาเชิงนิเวศ การออนดานการประชาสัมพันธและการตลาด                     
ขาดปายส่ือความหมายธรรมชาติ และความปลอดภัยในเสนทางเดินปา 
 ทัดดาว บุญปญญาโรจน (2545) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว         
วนอุทยาน ภูช้ีฟาตามหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการแหลงทองเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟา เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ 
แหลงทองเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟา ตามหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบวาแหลงทองเท่ียว
วนอุทยานภูช้ีฟามีความพรอมในองคประกอบของแหลงทองเท่ียว 3 ประการคือ 1) มีส่ิงดึงดูดใจ   
2) มีเสนทางคมนาคมเขาถึง  3) มีส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับระดับความรูของนักทองเท่ียว
เกี่ยวกับพื้นท่ีวนอุทยานภูช้ีฟาและความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อยูในระดับปานกลาง     
ท้ังสองเร่ือง ในสวนของปญหา  และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว       
วนอุทยานภูช้ีฟาในมุมมองของนักทองเท่ียวพบวา การบริการขอมูลขาวสารขอมูลยังขาดขอมูล
รายละเอียดของแหลงทองเท่ียวสําหรับบริการนักทองเท่ียว ปายสัญลักษณยังขาดความชัดเจน        
และขาดกิจกรรมทางการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวยังขาดความเปนธรรมชาติ ท่ีพักและรานอาหาร
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ไมเพียงพอในบางฤดูกาล รวมท้ังไมมีสินคาท่ีระลึกท่ีเปนเอกลักษณของวนอุทยานภูช้ีฟา อีกท้ังขาด
เจาหนาท่ีดูแลนักทองเท่ียว น้ําใช หองน้ํา และจํานวนถังขยะสาธารณะไมเพียงพอสําหรับ
นักทองเท่ียว นักทองเท่ียวสวนใหญ ขาดความตระหนักในเร่ืองส่ิงแวดลอมและขาดมนุษยสัมพันธ
กับนักทองเท่ียวดวยกันเอง ในดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พบปญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับขอจํากัดของงบประมาณ บุคลากรไมเพียงพอในชวงฤดูกาล ดานพื้นท่ีไมสามารถจํากัด
จํานวนนักทองเท่ียว  และหนวยงานที่ เกี่ยวของยังขาดความเขาใจในระบบบริหารจัดการ             
ของหนวยงานวนอุทยาน นักทองเที่ยวบางสวนไมเคารพกฎระเบียบ และผูประกอบการฉกฉวย
โอกาสข้ึนราคาสินคาในชวงฤดูกาล 
 วัฒนาพร สุฉายา (2545) ศึกษาแนวทางการจัดการแหลงทองเท่ียว ตามหลักการ 
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา แหลงทองเท่ียวดอยตุง จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวา สภาพ
แหลงทองเท่ียวดอยตุงมีความพรอมและสามารถจัดการใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศได            
ซ่ึงนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาทองเท่ียวดอยตุงมีความรูดานพื้นท่ีดอยตุง ความรูเร่ืองการทองเท่ียว
เชิงนิเวศและพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นแหลงทองเท่ียวควร         
จะมีการปรับปรุงในดานการใหความรูและการส่ือความหมายใหกับนักทองเท่ียวและคนในทองถ่ิน 

นิฐริน ไลพันธ (2544) ศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
อุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาอุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
มีศักยภาพดานพื้นท่ีธรรมชาติท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและดานการจัดการส่ิงแวดลอม                
และการทองเท่ียวอยางยั่งยืนสูงเหมาะสมตอการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานกิจกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีเปนส่ิงแวดลอมศึกษามีศักยภาพปานกลาง และดานการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการทองเท่ียวมีศักยภาพต่ํา และนําขอมูล จากการศึกษาระดับศักยภาพมาเสนอแนวทางในการ
พัฒนาอุทยานแหงชาติภูจองนายอยใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 6 ดาน คือ ดานการจัดการ
ทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม, ดานการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก, ดานการมีสวนรวม
ของประชาชนในทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการตลาดและการนําเท่ียว, ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการบริการ และดานการสงเสริมการลงทุน 

สงกรานต ศรีจันทร (2546 อางใน อนุรักษ ปญญานุวัฒน, 2548) ศึกษาการจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเ ท่ียวเ ชิงพัฒนาโดยใช ศูนย ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร                    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนกรณีศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ศูนยดังกลาวมีศักยภาพเพียงพอ             
ท่ีจะพัฒนาใหเปนทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงพัฒนาได เพื่อเนนการถายทอดประสบการณ               
และการเรียนรูจากการพัฒนา การใชประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใหแก
สาธารณชน  ซ่ึงในการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรแหงนี้  ให เปน                    
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แหลงทองเท่ียวเชิงพัฒนา ควรใหชุมชนโดยรอบเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
วางโครงการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล โดยใชความพรอมของพ้ืนท่ีศูนยฯ ใหเปน
ประโยชนในการทําแผนธุรกิจ แตไมมุงหวังกําไรเกินควร ความพรอมดังกลาวประกอบดวย
ความสามารถในการเขาถึง( Accessibility) ส่ิงอํานวยความสะดวก(Amenity) ส่ิงดึงดูดใจ 
(Attraction) กิจกรรม (Activity)และความปลอดภัยท้ังนี้ควรสอดคลองกับองคประกอบสําคัญ 4 
ประการท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ( 2540) เสนอไวคือ  

1. องคประกอบดานพื้นท่ีท่ีเนนประเภทธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร 
2. องคประกอบดานการจัดการ ท่ีเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

มิใหถูกทําลายจนเกินศักยภาพท่ีจะฟนไดตามธรรมชาติ 
3. องคประกอบดานกระบวนการและกิจกรรมที่เนนนักทองเท่ียวไดเกิดการเรียนรู         

ไดประสบการณ ความประทับใจและเกิดความสํานึกท่ีเหมาะสมและถูกตองในการทองเท่ียว 
4. องคประกอบดานการมีสวนรวมท่ีเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนทองถ่ิน             

มีสวนรวมในการบริหารจัดการทุกข้ันตอนของกิจการและแหลงทองเที่ยวรวมท้ังการไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาการทองเท่ียวในพื้นท่ีอยางเหมาะสม 

จากแนวพระราชดําริ และความสมบูรณของที่ดิน  8,500ไร  ของศูนยศึกษาพัฒนา             
หวยฮองไคร แผนการใชประโยชนของท่ีดินกําหนดไว 5 ประเภทสําหรับเปนพื้นท่ีพัฒนาปาไม 
ดวยน้ําฝน พัฒนาปาไมดวยระบบน้ําชลประทาน พัฒนาการเกษตร ปศุสัตว พื้นท่ีอางเก็บน้ํา       
และพัฒนาการประมง การท่ีจะใหศูนยฯ แหงนี้เปนแหลงทองเท่ียวนั้น นาจะใหเปนไปตาม
พระราชดําริและพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯในการพัฒนาศูนยฯ ใหเปน 
“พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต และสถานท่ีทองเท่ียวเชิงพัฒนา” 

สยามล ชัยรัตนอุดมกุล (2544) ศึกษาในเร่ืองความเขาใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
ชาวไทย :  กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวท่ี
แตกตางกันกับความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกในเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบวา 
นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญ มีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกในเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ระดับสูง ตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอความรู ความเขาใจในเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และความถ่ีในการเดินทาง 
สถานการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีแนวโนมความนิยมเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ นับวาเปนเร่ืองดี               
ท่ีนักทองเท่ียว จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาสูการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน แตตองพัฒนา                
3 องคประกอบ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียว ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว และนักทองเท่ียว ใหสอดคลองและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศท้ังระบบ โดยเฉพาะ
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นักทองเท่ียว หากขาดความรู ความเขาใจและจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไมใสใจ            
เร่ืองการดูแลรักษาสภาพแวดลอม ระบบนิเวศ ก็สามารถกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงทองเท่ียวได 
ภาครัฐควรปลูกฝงจิตสํานึกใหกับประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

เพ็ญศรี เจริญวานิช และ นิติพล ภูตะโชติ (2541) ศึกษาการพัฒนาตลาดการทองเท่ียว             
เชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาแหลงทองเท่ียวใน 5 จังหวัด คือ ขอนแกน 
นครราชสีมา บุรีรัมย เลย และอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการรับรู ทัศนคติ            
และความคิดเห็นท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ รวมไปถึงโอกาสทางการตลาดของการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ รูปแบบ และกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่เหมาะสม วิธีการที่เหมาะสมตอการพัฒนาตลาด      
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญรูจักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สําหรับทัศนคติท่ีมีตอ       
การทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้น นักทองเท่ียวสวนใหญชอบการทองเท่ียวเชิงนิเวศแมจะไมทราบ
ความหมายท่ีชัดเจน แตใหความคิดเห็นตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดถูกตองเปนสวนใหญ และพบวา
โอกาสทางการตลาดของการทองเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสม          
ท่ีจะพัฒนาแหลงทองเท่ียวในจังหวัด 5 จังหวัดเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงเหตุผลสวนใหญ      
ท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนาตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ ยังเปนเขตท่ีมีแหลงทองเที่ยวท่ีเปน
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่เหมาะสม คือ เท่ียวงานประเพณีตาง ๆ และมีแนวโนมใน
อนาคตของการทองเท่ียวเชิงนิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะดี ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญมาก
ท่ีสุดในการพัฒนาตลาดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  คือ  การขาดเจาหนาท่ีในการดูแลแนะนํา
นักทองเท่ียวและขาดการดูแลเอาใจใสจากรัฐบาล 

 
2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ในการ ศึกษาค ร้ังนี้  ผู ศึ กษาได วางกรอบแนวคิดในการ ศึกษาในด านบริบท                  
และสถานการณการจัดการทองเท่ียวในพื้นท่ีสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี ศึกษาการจัดการทองเท่ียว วามีความสัมพันธสอดคลองกับแนวทางการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนหรือไม อยางไร และนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ เพื่อเสนอแนวทาง        
ในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่เหมาะสมในพื้นท่ี และนําไปกําหนดเปนแนวทางการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตอไป            
สามารถแสดงเปนแผนภูมิ ไดดังนี้ 
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การวิเคราะหวางแผนกําหนด       
แนวทางการดําเนินการ             
จัดการทองเท่ียวเชงินิเวศ         

ในสวนสมุนไพรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

แนวคิดและทฤษฎี 

- แนวคิดองคประกอบของแหลงทองเท่ียว 

- แนวคิดการจัดการทองเท่ียว 

- แนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

- แนวคิดผลกระทบจากการทองเท่ียว 

- แนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
(Sustainable Tourism Development) 

-  แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษและใชสมุนไพร 
    ใหยั่งยืน 

องคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

- องคประกอบดานพื้นที ่
- องคประกอบดานการจัดการ 

- องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ 

- องคประกอบดานองคกร 

การดําเนินกิจกรรมและประเมินผล 
การจัดการทองเทีย่วเชิงนิเวศ 
ในสวนสมุนไพรฯ คร้ังที่ 1 

การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
- การจัดการ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศดานพื้นที ่
- การจัดการ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศดานการจัดการ 
- การจัดการ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศดานกิจกรรมและกระบวนการ 
- การจัดการ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศดานองคกร 

ปรับให
เหมาะสม 

การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ปญหา และอุปสรรคในสวนสมุนไพรฯ 

ศึกษาศักยภาพในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวน
สมุนไพร สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

- ศักยภาพ ปญหา และอปุสรรคดานพื้นที ่
- ศักยภาพ ปญหา และอปุสรรคดานการจัดการ 
- ศักยภาพ ปญหา และอปุสรรคดานกจิกรรมและกระบวนการ 
- ศักยภาพ ปญหา และอปุสรรคดานองคกร 

การดําเนินกิจกรรมและประเมินผล 
การจัดการทองเทีย่วเชิงนิเวศ 
ในสวนสมุนไพรฯ คร้ังที่ 2 


