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บทคดัย่อ 

 
       การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรือ่ง กลยทุธก์ารตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธใ์นธุรกจิ
ท่องเทีย่ว กรณศีกึษากองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานครนี้ มวีตัถุประสงค์ คอื เพื่อศกึษา
วเิคราะหส์ถานการณ์ปจัจบุนัและปจัจยัสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมทัง้ศกึษายนืยนัปญัหาที่
เกีย่วขอ้งในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าทีข่องกองการท่องเทีย่ว 
กรงุเทพมหานคร และเพื่อก าหนดกลยุทธใ์นการแกป้ญัหาทัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ 
และระดบัหน้าทีแ่ละกลยุทธท์างการตลาดเพื่อเพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร  
       ในการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการแบ่งวธิกีารศกึษาออกเป็น 2 ส่วน คอื การศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิ
(Secondary study) โดยท าการเกบ็รวมรวมขอ้มลูต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งการท่องเทีย่วของ
กรงุเทพมหานครรวมทัง้คู่แขง่ขนัจากรายงานต่างๆ บทความ และเวบ็ไซต์  และการศกึษาขอ้มลู
ปฐมภมู ิโดยท าการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารดา้นการวางแผนงานการท่องเทีย่ว จ านวน 1 ท่าน
และบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1 ท่าน โดยก าหนดประเดน็สมัภาษณ์ตามแนวคดิการจดัการ
เชงิกลยทุธแ์ละกลยทุธก์ารตลาด และใชแ้บบส ารวจความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วจ านวน 200 
ชุด โดยสรุปไดด้งันี้        

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร คอื กลยทุธก์ารเตบิโตดว้ยการพฒันาผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว 
(Product development) เนื่องจากกรุงเทพมหานครมโีอกาสและจดุแขง็ ท าใหไ้ดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนักบัประเทศคู่แขง่ จงึด าเนินการดว้ยการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมภายใน
กรงุเทพมหานครใหน่้าสนใจ แต่ยงัคงไวซ้ึง่ความมเีอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยในขณะทีม่ ี



ความทนัสมยัของเทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละการคมนาคมทีอ่ านวยความสะดวกต่อการเขา้ถงึแหล่ง
ท่องเทีย่วและขอ้มลูท่องเทีย่ว 

กลยทุธร์ะดบัหน่วยธรุกิจ คอื กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
เนื่องจากการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานครโดดเด่นทางดา้นวฒันธรรมทีม่คีวามผสมผสานระหว่าง
ความเป็นเมอืงและชุมชน โดยการเพิม่คุณค่าของความเป็นไทยลงไปในสถานทีท่่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมใหเ้กดิความแตกต่างกบัคู่แขง่ดา้นวฒันธรรมในขณะทีต่ลาดก าลงัเตบิโตและมี
ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ี การใชอ้นิเตอรเ์น็ต สงัคมออนไลน์  และความสะดวกของการ
คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคภายในกรงุเทพมหานคร 

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ีการตลาด คอื กลยทุธก์ารแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) และ การ
จดัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed)  เนื่องจากแนวโน้มของตลาดนักท่องเทีย่วใน
กรงุเทพมหานครเป็นชาวเอเชยีเพิม่มากขึน้ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาจากยโุรปยงัคงมี
เขา้มาอย่างต่อเนื่อง มคีวามสนใจในวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ และยงัมคีวามสนใจในการเขา้
มาในกรงุเทพมหานครเพื่อการท่องเทีย่วและพกัผ่อน จงึส่งเสรมิแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
เช่น วดั วงั วถิชีวีติรมิน ้า ใหเ้กดิความโดดเด่นและสรา้งการรบัรูต่้อนกัท่องเทีย่วกลุ่มเป้าหมาย
ดว้ยกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดเพื่อเพิม่ความคุม้ค่าในการเลอืกการเดนิทางมายงั
กรงุเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาจากท่าน             
อาจารยย์พุนิ พทิยาวฒันชยั อาจารยท์ีป่รกึษา รวมถงึคณะอาจารยห์ลกัสตูรบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ สาขาการตลาดทุกท่านรวมทัง้ อาจารย ์ดร.ประเสรฐิ ศริเิสรวีรรณ ทีใ่หค้วามกรณุา
แนะน า ตรวจตราแกไ้ขเนื้อหา และท่านอาจารยท์ุกท่านทีใ่หค้ าแนะน าดว้ยดเีสมอมา ดงันัน้ทาง
ผูจ้ดัท าจงึขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสงู 
 ขอขอบพระคุณครอบครวัของขา้พเจา้ทุกๆคนทีใ่หก้ารสนบัสนุนในการศกึษาระดบั
ปรญิญาโทครัง้นี้ตลอดจนเป็นก าลงัใจทีด่ตีลอดระยะเวลาทีผ่่านมา รวมทัง้ขอขอบพระคุณ                    
คุณประเมนิ ไกรรส หวัหน้ากลุ่มงานแผนงานการท่องเทีย่วทีส่ละเวลาใหข้อ้มลูในการสมัภาษณ์
เชงิลกึทีผ่่านมา รวมทัง้เพื่อนๆพี่ๆ น้องๆทีก่องการท่องเทีย่วทุกคนทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและให้
ก าลงัใจตลอดการศกึษาครัง้นี้ 
 สุดทา้ยนี้ทางผูจ้ดัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัท่านทีส่นใจเพื่อน าไปใชป้ระกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

 

องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

       กรงุเทพมหานครในฐานะราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่  เป็นหน่วยราชการทีไ่ดร้บัการ

กระจายอ านาจมาจากรฐับาล ท าหน้าทีบ่รหิารและบรกิารประชาชนภายในเขตพืน้ทีก่ารปกครอง

ของกรงุเทพมหานครภายใตอ้ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด มกีารจดัระเบยีบบรหิารราชการ

เหมอืนหน่วยราชการทัว่ไป 

       หน่วยงานสงักดักรงุเทพมหานคร ประกอบไปดว้ยส านกัต่างๆ 16 ส านกั และส านกังาน
เขตกว่า 50 เขต กองการท่องเทีย่วจดัอยูใ่นส านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว โดยมี
โครงสรา้งองคก์ร ดงันี้ 
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ภาพที ่1 แผนภูมสิ่วนราชการกรงุเทพมหานคร 
ทีม่า : www.bangkok.go.th (2554) 

 จากโครงสรา้งการบรหิารงานของกรุงเทพมหานครในภาพที ่1 ส านักวฒันธรรม กฬีา
และการท่องเทีย่ว ซึง่เป็น 1 ใน 16 ส านัก ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร       มอี านาจ
หน้าทีห่ลกัเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ ส่งเสรมิเผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษาศลิปวฒันธรรม สรา้งความรู ้
ความเข้าใจ และการตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้บรกิารและจดักิจกรรมทัง้ด้านดนตร ีกีฬา ห้องสมุด พฒันาและส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว และแหล่งเรยีนรูท้างศลิปะและวฒันธรรมในรปูแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนการศกึษา วเิคราะห ์วจิยัปญัหาและแนวทางด าเนินงาน และการพฒันาดา้น

http://www.bangkok.go.th/
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กฬีา นันทนาการ ศลิปะ และวฒันธรรม และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยว ภายในส านักวฒันธรรม 
กฬีา และการท่องเทีย่วประกอบดว้ย 8 องคก์ร ซึง่มโีครงสรา้งดงันี้ 

 

ภาพที ่2 แผนผงัองคก์รส านักวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว 

ทีม่า : www.bangkok.go.th (2554) 

       กองการท่องเทีย่วเดมิคอื ศูนยส์่งเสรมิการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือ่

วนัที ่ 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2540 ตามนโยบายของ ดร.พจิติต รตัตกุล เพื่อสนบัสนุนปีการ

ท่องเทีย่วไทยปีพุทธศกัราช 2541-2542 ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหจ้ดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 17 

เมษายน พ.ศ. 2540 เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจา้ภาพการแขง่ขนักฬีาเอเชีย่นเกมส ์ครัง้ที ่ 13 

พ.ศ. 2541 และเพื่อเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในวนัที ่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 แต่เดมิกองการท่องเทีย่ว 

กรงุเทพมหานครมทีีท่ าการ ณ หอ้งท างานเลก็บนชัน้ 2 ของศาลาว่าการกรงุเทพมหานครเป็นที่

ท าการชัว่คราว จนกระทัง่วนัที ่2 มถุินายน พ.ศ. 2542 ส านกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 

ไดจ้ดัตัง้ฝา่ยประสานงานและประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว สงักดักองประชาสมัพนัธ ์ ส านกัปลดั

กรงุเทพ จนกระทัง่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2542 ไดย้า้ยมาทีท่ าการปจัจบุนัเป็นการถาวรทีอ่าคาร

เชงิสะพานพระป่ินเกลา้ ตัง้อยูท่ี ่ ถนนพระอาทติย ์ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร และต่อมาได้

ยกฐานะเป็นกองการท่องเทีย่ว เมือ่ปีพุทธศกัราช 2546  

ส ำนกัวฒันธรรม กีฬำและกำรทอ่งเที่ยว 

ส ำนกังำนเลขำนกุำร กองนนัทนำกำร 

กองนโยบำยและแผนงำน กองกำรสงัคตี 

กองกำรกีฬำ ศนูย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

กองกำรทอ่งเที่ยว กองวฒันธรรม 

http://www.bangkok.go.th/
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       กองการท่องเทีย่ว  มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัท าแผนเพื่อพฒันาการท่องเทีย่วของ

กรงุเทพมหานคร ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารดา้นการท่องเทีย่ว ประชาสมัพนัธแ์ละการจดัท าสื่อ จดั

กจิกรรม เพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิการท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ โดยด าเนินการรว่มกบั

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ส่งเสรมิและพฒันาการบรกิารดา้นการท่องเทีย่วและแหล่ง

ท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครใหไ้ดม้าตรฐาน สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ต่างประเทศและ

ในประเทศ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และการท่องเทีย่วแบบ

ยัง่ยนื บนพืน้ฐานการมสีว่นรว่มของประชาชน ชุมชน และทอ้งถิน่ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นที่

เกีย่วขอ้ง มโีครงสรา้งดงันี้ 

 

ภาพที ่3 แผนผงัองคก์ร กองการท่องเทีย่ว 

ทีม่า : www.bangkoktourist.com (2554) 

 

       กองกำรท่องเท่ียวกรงุเทพมหำนคร  แบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบภายในส่วนราชการ 

ดงันี้ 

       กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป  รบัผดิชอบดา้นงานสารบรรณและธุรการทัว่ไป งานการประชุม 

งบประมาณ การเงนิ การบญัชแีละพสัดุ การบรหิารงานบุคคล การควบคุมดูแลสถานที่และ

ยานพาหนะ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

       กลุ่มงำนแผนงำนกำรท่องเท่ียว  รบัผดิชอบดา้นการจดัท าและพฒันาแผนการท่องเทีย่ว 

เพื่อก าหนดทศิทางการด าเนินงานโดยจดัท าแผนแมบ่ทการท่องเที่ยวในระดบักรงุเทพมหานคร 

กองกำรทอ่งเท่ียว 

กลุม่งำนบริหำร  
กำรทอ่งเท่ียว 

กลุม่งำนแผนงำน
กำรทอ่งเท่ียว 

กลุม่งำนสง่เสริมกำร
ทอ่งเท่ียว 

กลุม่งำนพฒันำ  
กำรทอ่งเท่ียว 

http://www.bangkoktourist.com/
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ในระดบัเขตรวมทัง้ประสานงาน ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนด การ

จดัท าค าเสนอขอรบัการสนับสนุนเงนิงบประมาณประจ าปี และเงนิอุดหนุนรฐับาล การวเิคราะห์

แผนงานหรอืโครงการดา้นการท่องเทีย่วของหน่วยงานทีข่อรบัจดัสรรงบประมาณ ตดิตาม

ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนงานและโครงการศกึษา ส ารวจ เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั

การท่องเทีย่วในดา้นต่างๆเพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาการท่องเทีย่ว จดัท าแผน

ปฏบิตังิานประจ าปีของหน่วยงานและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

       กลุ่มงำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  รบัผดิชอบดา้นการเป็นศูนยก์ลางใหบ้รกิารและเผยแพร่

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารดา้นการท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆของกรงุเทพมหานคร การ

วางแผนสื่อและกจิกรรมเพื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวก น า

ชมสถานทีแ่ก่อาคนัตุกะ ผูน้ า และบุคคลส าคญั ควบคุม ดแูลธุรกจิการใหบ้รกิารท่องเทีย่วที่

ไดร้บัสมัปทานจากกรงุเทพมหานคร การส ารวจ ศกึษา วเิคราะหแ์ละวจิยั เพื่อวางแผนและจดั

กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดเชงิรกุทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ การพฒันากจิกรรมในแหล่ง

ท่องเทีย่วเพื่อหากลุ่มเป้าหมายและสรา้งตลาดท่องเทีย่วใหม ่ การประสานงานกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัปฏบิตั ิ ตลอดจนงานดา้นมวลชนสมัพนัธ ์ เพือ่สรา้ง

ภาพลกัษณ์ทีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อการท่องเทีย่วและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

       กลุ่มงำนพฒันำกำรท่องเท่ียว  รบัผดิชอบดา้นการส ารวจศกึษารวบรวมขอ้มลูเพื่อ

วเิคราะหแ์นวทางในการอนุรกัษ์บ ารงุรกัษาและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว เพื่อสนบัสนุนการ

ท่องเทีย่วการพฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารการท่องเทีย่วโดยก าหนดมาตรฐานการอ านวย

ความสะดวกดา้นบรกิารสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะการสรา้งเครอืขา่ยเพื่อสนบัสนุนและ

ส่งเสรมิการพฒันาการท่องเทีย่วในภาคประชาชน การพฒันาศกัยภาพเพื่อสรา้งความเขม้แขง็

ใหแ้ก่เจา้หน้าทีภ่าคราชการ ผูป้ระกอบการ สถานศกึษา กลุ่มต่างๆ และประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจดัการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ การสรา้งเสน้ทางท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่วใหมใ่หม้คีวาม

หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดการใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการแก่หน่วย

ปฏบิตัใินพืน้ทีแ่ละประชาชนทีส่นใจและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

       จากปฏญิญากรงุเทพมหานคร โดยผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร หมอ่มราชวงศส์ุขมุพนัธุ ์

บรพิตัร ทีไ่ดใ้หค้วามส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารการจดัการกรงุเทพมหานคร โดยเน้นการมสี่วน

รว่มของพีน้่องประชาชนทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อใหทุ้กฝา่ยเขา้มารว่มกนัสรา้งสรรคเ์มอืง
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หลวงของเราใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื รวมทัง้มนีโยบายดา้นเศรษฐกจิ เพื่อส่งเสรมิและ

พฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

วิสยัทศัน์   

       กรงุเทพมหานครเป็นมหานครท่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ด 

พนัธกิจ  

       พฒันาทรพัยากรและการตลาดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนืดว้ยกลไกการบรหิารจดัการเชงิ

เครอืขา่ยสู่คุณภาพการบรกิารดว้ยมติรไมตร ี

เป้ำหมำย  

       กรงุเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมของนกัท่องเทีย่วทัง้ในและ

ต่างประเทศมากขึน้ทุกปี 

ตวัช้ีวดั 

1. ส่งเสรมิและพฒันาการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

- จ านวนนกัท่องเทีย่วต่อปี มอีตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8  

2. ส่งเสรมิและพฒันาเครือ่งมอืในการสื่อความหมายกบันกัท่องเทีย่ว 

- ระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อสื่อความหมาย 

ปัจจยัหลกัท่ีน ำสู่ควำมส ำเรจ็ 

1. พฒันากจิกรรมและงานเทศกาล 

2. จดัท าสื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว 

3. พฒันาและสรา้งมลูค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑท์่องเทีย่ว 

4. ส ารวจความพงึพอใจนกัท่องเทีย่ว 

5. จดัตัง้ศูนยบ์รกิารนกัท่องเทีย่ว 

6. พฒันาฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

7. การท าตลาดสญัจร (road show) 
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กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนกัวฒันธรรม กีฬำและกำรทอ่งเที่ยว 

กองกำรทอ่งเที่ยว 

กลุม่งำนพฒันำกำร
ทอ่งเท่ียว 

กลุม่งำนสง่เสริมกำร
ทอ่งเท่ียว 

กลุม่งำนแผนงำน
กำรทอ่งเท่ียว 

กลุม่งำนบริหำรงำน
ทัว่ไป 

ระดบัองคก์ร (Corporate) 

 

ระดบัธรุกิจ (Business) 

 

ระดบัหน้ำท่ี (Function)  

 

ภาพที ่4 ลกัษณะการบรหิารของกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร 

บคุลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวประกอบไปด้วย  

       ผูบ้ริหำรระดบัสงู หมายถงึ ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการส านกัวฒันธรรม กฬีา และ

การท่องเทีย่ว มวีสิยัทศัน์และเขา้ใจงานดา้นการท่องเทีย่วโดยเฉพาะการมองภาพในอนาคตเพื่อ

เป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่ว  

       ผูบ้ริหำรระดบักลำง หมายถงึ ผูอ้ านวยการท่องเทีย่ว หวัหน้ากลุ่มงานต่างๆ เป็นผูท้ีม่ ี

ความสามารถในการด าเนินงานการท่องเทีย่วและรบันโยบายและแนวทางจากผูบ้รหิารระดบัสงู

มามอบหมายใหเ้จา้หน้าทีใ่นระดบัปฏบิตักิาร 

       เจ้ำหน้ำท่ีระดบัปฏิบติักำร ประกอบดว้ยขา้ราชการและลกูจา้งปฏบิตังิานดา้นการ

ท่องเทีย่ว เป็นกลุ่มทีร่บันโยบายจากผูบ้รหิารระดบักลางและปฏบิตัติาม 

 

งบประมำณด้ำนกำรท่องเท่ียว 

       กรงุเทพมหานครมงีบประมาณ 2 ส่วน คอื งบประมาณของกรงุเทพมหานครและ

งบอุดหนุนรฐับาล และเมือ่พจิารณาการจดัสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานทีส่งักดัส านกั

วฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว ในปี 2551 จะพบว่า มกีารจดัสรรงบประมาณดา้นการ

ท่องเทีย่วไวน้้อยเมือ่เทยีบกบัการด าเนินการดา้นอื่นๆ ทัง้ส านกังานเลขานุการ กองนโยบายและ
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แผนงาน กองวฒันธรรม กองการกฬีา กองนนัทนาการ กองการสงัคตี กองการท่องเทีย่วและ

ศูนยเ์ยาวชน (ไทย-ญีปุ่น่) ซึง่งบประมาณดา้นการท่องเทีย่วมเีพยีงรอ้ยละ 3 ของงบประมาณ

ทัง้หมดของส านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว คอื ตัง้ไว ้ 22 ลา้นบาทและเบกิจา่ยได ้ 21 

ลา้นบาท จากงบประมาณรวม 734 ลา้นบาท 

 

กลุ่มลกูค้ำหลกั 

       กลุ่มลกูคา้หลกัของกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร เป็นลกัษณะ B2C เป็นการบรกิาร

ขอ้มลูท่องเทีย่วใหก้บันกัท่องเทีย่วโดยตรง คอื กลุ่มของนกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

ซึง่ในกลุ่มของนกัท่องเทีย่วจะมทีัง้นกัท่องเทีย่ว นกัทศันาจร ผูเ้ยีย่มเยอืน นกัเรยีน นกัศกึษา 

บุคคลทัว่ไปทีม่คีวามตอ้งการท่องเทีย่วและหาขอ้มลูในการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร 

       หากจะท าการแบ่งส่วนตลาดของกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานครแลว้ สามารถแบ่งได้

ตามลกัษณะทางภูมศิาสตร ์ โดยสามารถแบ่งส่วนตลาดตามถิน่ทีอ่ยูไ่ดด้งันี้ คอื ภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออก ภมูภิาคยโุรป ภมูภิาคอเมรกิา ภูมภิาคเอเชยีใต ้ ภมูภิาคโอเชยีเนีย ภมูภิาค

ตะวนัออกกลางและภมูภิาคแอฟรกิาใต ้ 

       ซึง่ตลาดเป้าหมายทีก่องการท่องเทีย่วตอ้งการวางแผนการตลาดในปจัจบุนั เป็นตลาดจาก

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีใต ้ โดยเฉพาะประเทศจนีและอนิเดยี เนื่องจากทัง้สอง

ประเทศเป็นประเทศกลุ่มเศรษฐกจิใหม ่ มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมากและมปีระชากรมาก 

มอีตัราการเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยมาก จงึเป็นตลาดทีส่ าคญัทีส่ามารถท าให้

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเจรญิเตบิโตไดม้ากขึน้ 

       การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร พจิารณาจาก

จากราคาและคุณภาพของผลติภณัฑ ์ นัน่คอืการใหบ้รกิารต่างๆจากแหล่งท่องเทีย่วภายใน

กรงุเทพมหานคร เพื่อดคูวามคุม้ค่าทีน่กัท่องเทีย่วไดร้บั 
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    รำคำค่ำบริกำร 

    สูง 

 

คณุภำพกำรบริกำร 

 ต ำ่        สูง 

 

ต ำ่ 

ภาพที ่5 การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร 

ทีม่า : กองการท่องเทีย่วกรุงเทพหานคร (2554) 

       เมือ่พจิารณาจากราคาและคุณภาพการบรกิาร เพื่อดคูวามคุม้ค่าของนกัท่องเทีย่วแลว้ 

กรงุเทพมหานครมรีาคาและคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่เทยีบกบัเมอืงคู่แขง่หลกัๆ คอื มี

ความคุม้ค่าในระดบัหนึ่งเมือ่พจิารณาจากราคาค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วภายใน

กรงุเทพมหานครเพื่อแลกกบัคุณภาพของการบรกิารต่างๆทีน่กัท่องเทีย่วไดร้บั ซึง่เป็นรองจาก

โตเกยีว โซล และสงิคโปร ์ ซึง่มรีาคาค่าใชจ้่ายทีส่งูมากกว่าและมคีุณภาพการบรกิารจากแหล่ง

ท่องเทีย่วซึง่ไดร้บัการพฒันาอยา่งมรีะบบมากกว่า กรงุเทพมหานครจงึจ าเป็นตอ้งพฒันาเมอืง

ใหส้ามารถแขง่ขนักบัเมอืงอื่นๆไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล เพิม่ความคุม้ค่ากบัการเขา้มา

ท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร  

 

ส่วนแบ่งกำรตลำดขององคก์ร 

       เนื่องจาก กองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร เป็นองคก์รเดยีวในภาคส่วนราชการทีม่ ี

หน้าทีห่ลกัในการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นองคก์รทีป่ระกอบ

ธุรกจิไมใ่ช่เพื่อการแขง่ขนัโดยตรง และยงัเป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร จงึไม่มคีู่แขง่การคา้ที่

อยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั แต่เมือ่น ากรงุเทพมหานครเทยีบกบัเมอืงในประเทศอื่นๆในโลกแลว้ 

จากตารางที ่ 1 คอื ผลส ารวจความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วจากนิตยสาร Travel&Leisure จะ
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เหน็ไดว้่ากรงุเทพมหานครสามารถครองต าแหน่งการเป็นเมอืงทีด่ทีีสุ่ดในโลก เมือ่เทยีบกบัเมอืง

ในประเทศต่างๆทัว่โลกโดยทีก่รงุเทพมหานครตดิอนัดบัเมอืงท่องเทีย่วมาตลอดตัง้แต่ปี 2550-

2554 และตดิเป็นอนัดบัที ่1 ในปี 2551, 2553 และ 2554 ถอืไดว้่านกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญั

กบักรงุเทพมหานครในดา้นเมอืงท่องเทีย่วอยูใ่นอนัดบัต้นๆมาโดยตลอด 

ตารางที ่1 ผลส ารวจความคดิเหน็นกัท่องเทีย่วจากนิตยสาร Travel&Leisure  

เมอืงท่องเทีย่ว 
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 

2551 
ปี 

2550 
ล าดบั คะแนน ล าดบั คะแนน ล าดบั คะแนน ล าดบั ล าดบั 

Bangkok, 
Thailand 

1 90.49 1 90.30 3 86.80 1 3 

Florence, Italy 2 89.92 3 89.17 6 85.61 5 1 
Rome, Italy 3 88.45 5 88.60 9 84.63 7 4 
New York, 
USA 

4 88.40 10 87.68 8 84.65 8 6 

Istanbu, 
Turkey 

5 88.18 - - - - - - 

Cape Town, 
South Africa 

6 88.06 - - - - - - 

Siem Reap, 
Cambodia 

7 87.90 - - - - - - 

Sydney, 
Australia 

8 87.84 6 87.99 11 84.27 4 5 

Barcelona, 
Spain 

9 87.71 - - - - - - 

Paris, France 10 87.78 - - - - - - 
ทีม่า : www.travelandleisure.com (2554) 

 

 

http://www.travelandleisure.com/
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องคก์รอยู่ในอตุสำหกรรม 

       กองการท่องเทีย่ว กรุงเทพมหานคร จดัอยูใ่นอุตสาหกรรมท่องเทีย่วประเภทธุรกจิบรกิาร 

โดยทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร 

ทัง้กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว 

โรงแรม รา้นอาหารต่างๆ รวมถงึองคก์รทีเ่กีย่วกบัการคมนาคมขนส่งเพื่อใหส้ามารถด าเนินงาน

การท่องเทีย่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

สภำพกำรแข่งขนั 

       กรงุเทพมหานครมบีทบาทสงูมากต่อการพฒันาการท่องเทีย่วของประเทศดว้ยความ

ไดเ้ปรยีบในการเป็นศูนยก์ลางการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาตทิีต่อ้งการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วต่างๆของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น

แถบอนิโดจนี ซึง่กระแสความเปลีย่นแปลงในปจัจุบนั เช่น ความวุ่นวายทางการเมอืงภายใน

กรงุเทพมหานคร การเตบิโตของคมนาคม ท าใหส้ามารถเดนิทางไปยงัทีอ่ื่นโดยไมผ่่าน

กรงุเทพมหานคร การเตบิโตของเมอืงท่องเทีย่วคู่แข่ง ท าใหก้ระทบกบัการเตบิโตของการ

ท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานครจงึจ าเป็นตอ้งพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถ

ทางการแขง่ขนั 

คู่แข่งหลกัขององคก์ร 

       ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2528 ทีใ่หบ้รกิารขอ้มลู

ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร แบบไมห่วงัผลก าไรจงึท าใหก้อง

การท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานครไม่มคีู่แขง่ขนัโดยตรง แต่จะรว่มมอืกบัองคก์รและหน่วยงาน

ต่างๆทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร เช่น การ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ต ารวจท่องเทีย่ว บรษิทัเอกชนต่างๆทีป่ระกอบธุรกจิท่องเทีย่ว เป็น

ตน้ 
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กลุ่มเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นคู่แข่งส ำคญัของกรงุเทพมหำนคร ได้แก่  

1. กรงุโตเกียว ประเทศญีปุ่น่ มคีวามมัง่คัง่ทางประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรมและ

ทรพัยากรธรรมชาตทิีง่ดงาม ซึง่สามารถผสานกบัเทคโนโลยทีีล่ ้าสมยัไดอ้ยา่งกลมกลนื ซึง่เป็น

เหมอืนแมเ่หลก็ดงึดูดนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกใหส้มัผสัความเป็นญีปุ่่นอยา่งแทจ้รงิ การส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วของกรงุโตเกยีวใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิแหล่งท่องเทีย่วจดุต่างๆใหเ้ป็นที่

รูจ้กั น าจุดเด่นหลกัของแต่ละพืน้ทีม่าเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 

2. กรงุปักก่ิง สาธารณรฐัประชาชนจนี เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์

แหล่งมรดกโลก ธรรมชาตแิละแหล่งจบัจ่ายใชส้อย แต่มกีารส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีม่คีวาม

แปลกใหมแ่ละโดดเด่น ซึง่สามารถกระตุ้นใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วและสมัผสั

ความสวยงามของประเทศ 

3. กรงุโซล ประเทศเกาหล ี เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยวฒันธรรมและความทนัสมยัทีผ่สานกนั

อยา่งลงตวั มกีารส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมผ่านความบนัเทงิดา้นต่างๆ ซึง่สามารถ

ดงึดดูนกัท่องเทีย่วชาวเอเชยีใหเ้ดนิทางมาเยอืนประเทศเกาหลแีทนการไปไกลถงึยุโรปได ้ มี

การส่งเสรมิการท่องเทีย่วและการจดักจิกรรมทางการท่องเทีย่วอยา่งต่อเนื่องเพื่อดงึดดู

นกัท่องเทีย่ว 

4. สิงคโปร ์ เมอืงเลก็ๆทีท่นัสมยัและดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดม้ากในแต่ละปี มสีิง่อ านวย

ความสะดวกและสถานทีท่่องเทีย่วมากมายตัง้อยูใ่นตอนกลางของประเทศ รวมทัง้เมอืงรอบนอก

ทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วกระจายโดยรอบ สามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยรถไฟ MRT และรถประจ าทาง 

นอกจากนัน้ยงัมกีารจดักจิกรรมท่องเทีย่วเพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วและยงัเป็นแหล่งจบัจา่ยใชส้อย

ทีส่ าคญัอกีดว้ย 

5. ดไูบ เป็นรฐัหนึ่งของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศและยงั

เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของโลก มอีตัราการเจรญิเตบิโตของเมอืงสงูมาก มโีรงแรมที่

หรหูรา มกีารออกแบบและก่อสรา้งสถาปตัยกรรม อาคาร สถานทีต่่างๆใหด้แูปลกและแตกต่าง

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศเพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 
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ปัญหำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

       กรงุเทพมหานครนอกจากจะมฐีานะเป็นเมอืงหลวงของประเทศแลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลาง

ความเจรญิในดา้นต่างๆ ทัง้เทคโนโลย ีการศกึษา เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สาธารณสุข 

การสื่อสาร การคมนาคมขนส่งรวมถงึการท่องเทีย่ว ซึง่กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยไป

ดว้ยวฒันธรรมทีผ่สมผสานอยูก่บัประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานและมคีุณค่าและยงัเป็นฐานการ

ท่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ แต่ดว้ยปญัหาเรือ่งความไมส่งบทางการเมอืงของประเทศทีม่กัใช้

กรงุเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางการเรยีกรอ้ง ปญัหาเศรษฐกจิ และการแขง่ขนัการท่องเทีย่วที่

รนุแรงมากขึน้ท าใหต้อ้งมกีารปรบักลยุทธเ์พื่อเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนัเพื่อตอบรบักบัความ

เปลีย่นแปลง  

ปัญหำระดบัองคก์ร : กรงุเทพมหำนคร 

       หน่วยงานใหญ่ทีท่ าหน้าทีใ่นการวางเป้าหมายและทศิทางการท่องเทีย่วของ

กรงุเทพมหานคร แต่การด าเนินงานมกัมอุีปสรรคทัง้สภาวะการเมอืง เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

รวมถงึระบบการบรหิารงานทีล่่าชา้ไมท่นักบัสภาพการแขง่ขนัท าใหไ้มเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว ้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้ท าใหจ้ านวนของนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยอืนกรงุเทพมหานครลดลง ส่งผล

ต่ออตัราการหมนุเวยีนทางเศรษฐกจิภายในกรงุเทพมหานครเองและกระทบในภาพรวมของ

ประเทศ 

ปัญหำระดบัธรุกิจ : ส ำนักวฒันธรรม กีฬำและกำรท่องเท่ียว 

       เนื่องจากส านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการวเิคราะห ์

รวบรวมเพื่อจดัท าแผนการท่องเทีย่วทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของกรงุเทพมหานคร ปญัหาที่

เกดิขึน้ทีส่่งผลต่อการเขา้มาท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร เกดิจากการวางแผนทีไ่มต่รง

กลุ่มนกัท่องเทีย่วเป้าหมาย ไมช่ดัเจน และไม่มศีกัยภาพในการแขง่ขนักบัประเทศคู่แขง่อื่นๆได ้

ส่งผลต่อจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร 
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ปัญหำระดบัหน้ำท่ี : กองกำรท่องเท่ียว กรงุเทพมหำนคร 

       หน่วยงานทีท่ าหน้าทีน่ าแผนงานทีไ่ดร้บัมอบหมายมาปฏบิตัติามเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

แต่ปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการน าแผนมาปฏบิตันิัน้เกดิจากหลายส่วนงานภายในกองการ

ท่องเทีย่ว ดงันี้ 

- กลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไป 

       การคดัเลอืกบุคลากรการท่องเทีย่วทีไ่ม่มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่

เพยีงพอ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการสื่อสารกบันกัท่องเทีย่ว  

- กลุ่มงานแผนงานการท่องเทีย่ว 

       การเกบ็รวบรวมสถติขิองนกัท่องเทีย่วทีไ่มช่ดัเจนเพยีงพอ ขาดการควบคุมระหว่างการ

เกบ็ขอ้มลู ซึง่อาจมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ได ้ท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีไ่มต่รงกบัความจรงิ ซึง่ใชใ้นการ

ก าหนดแผนเพื่อพฒันาการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร รวมทัง้ไมค่รอบคลุมเพยีงพอในการ

น ามาใชอ้้างองิเพื่อจดัท าแผนงานต่างๆ 

- กลุ่มงานส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

       การจดัท าสื่อประชาสมัพนัธท์ีไ่มท่นัสมยั และไมด่งึดดูความสนใจเพยีงพอทัง้จาก

นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิ สื่อไมค่รอบคลุมภาษาทีส่ าคญัๆและสถานทีท่ีน่่าสนใจ  

รวมถงึการออกบธูประชาสมัพนัธไ์มต่รงกบักลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการ 

- กลุ่มงานพฒันาการท่องเทีย่ว 

       กลุ่มงานทีท่ าการออกส ารวจพืน้ทีแ่ห่งใหมแ่ละสรา้งเครอืขา่ยชุมชน แต่ยงัขาดการ

ประสานงานเพื่อท าการประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั ท าใหส้่วนงานอื่นๆไมม่ขีอ้มลูและไม่

สามารถประชาสมัพนัธไ์ด ้ส่งผลท าใหส้ถานทีท่่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานครไม่มคีวามแปลก

ใหมแ่ละไมส่ามารถดงึดดูความสนใจจากนกัท่องเทีย่วได้มากพอ 

       จากตารางที ่ 2 จะเหน็ไดว้่า ในปี 2550-2552 การท่องเทีย่วสามารถท ารายไดเ้ป็นอนัดบั

หนึ่งของประเทศเมือ่เทยีบกบัสนิคา้ส่งออกอื่นๆ ดงันัน้จงึสามารถกล่าวไดว้่า การท่องเทีย่วเป็น

อุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัมากและสามารถท ารายไดห้ลกัของประเทศ 
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ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการท่องเทีย่วกบัสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญั 

2552/2009 
(ล้ำน
บำท)  

 
2551/2
008 

  
(ล้ำน
บำท)  

 2550/2007   
(ล้ำน
บำท)  

 2549/2006 

 Tourism**  
             

510,255  

 
Touris
m**  

  
                 

574,521  
 Tourism*    

              
547,782  

 Computer & 
Part  

 Computer & Part  
             
483,227  

 Computer & Part  
                 
548,477  

 Computer 
& Part   

              
540,116  

 Tourism*  

 Electrical 
Appliances  

             
363,285  

 Electrical 
Appliances  

                 
395,133  

 Electrical 
Appliances  

              
389,438  

 Electrical 
Appliances  

 Pearl, Precious 
Stone and Jewelry  

             
333,677  

 Vehicles & Parts  
                 
323,152  

 Integrated Circuit 
& Part  

              
290,342  

 Integrated 
Circuit & 
Part  

 Vehicles & Parts  
             
255,908  

 Petroleum 
Products  

                 
316,333  

 Vehicles & 
Parts   

              
265,281  

 Plastic 
Raisin and 
Products  

 Base Metal 
Products  

             
252,286  

 Base Metal 
Products  

                 
283,985  

 Plastic Raisin 
and Products  

              
260,928  

 Vehicles & 
Parts  

 Plastic Raisin and 
Products  

             
232,298  

 Pearl, Precious 
Stone and Jewelry  

                 
274,051  

 Base Metal 
Products  

              
259,583  

 Base Metal 
Products  

 Petroleum 
Products  

             
226,760  

 Plastic Raisin and 
Products  

                 
271,590  

 Rubber  
 

              
194,338  

 Textile 
Products  

 Integrated Circuit 
& Part  

             
219,509  

 Integrated Circuit 
& Part  

                 
237,973  

 Petroleum 
Products  

              
193,768  

 Rubber  

 Rice    
             
172,208  

 
Rubber  

  
                 
223,628  

 Textile 
Products  

  
              
193,537  

 Petroleum 
Products  

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ปรบัปรุงครัง้ล่าสุด 31 พฤษภาคม 2553) 

         * การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
 

         ** ส านกังานพฒันาการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
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แผนภูมทิี ่1 เปรยีบเทยีบนักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ กองการ

ท่องเทีย่วและจดุบรกิารท่องเทีย่ว ปี 2547-2553 

ทีม่า : กองการท่องเทีย่ว ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว ปรบัปรุงล่าสดุ (2553) 

       จากแผนภมูทิี ่ 1 จะเหน็ไดว้่านกัท่องเทีย่วระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2553 จ านวน

นกัท่องเทีย่วมอีตัราเพิม่ขึน้ ถงึแมว้่าในปี 2551 จะมจี านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ 

กองการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร และจดุบรกิารท่องเทีย่วลดลงกต็าม แต่ภาพรวมมแีนวโน้ม

เพิม่ขึน้ และนกัท่องเทีย่วทีท่่องเทีย่วในกรงุเทพมหานครจากสถติขิองกองการท่องเทีย่ว

กรงุเทพมหานครจะเป็นชาวต่างชาตมิากกว่าคนไทย ซึง่จากตารางสามารถมองเหน็แนวโน้ม

ของการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานครไดว้่า มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตมากขึน้เรือ่ยๆ แมจ้ะมี

เหตุการณ์ทางการเมอืงทีส่่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว ซึง่ยงัคงตอ้งด าเนินการเรง่ปรบัแผนการ

ท่องเทีย่วเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในสายตานกัท่องเทีย่วและเรยีกความมัน่ใจกลบัมาเช่นดงัเดมิ

และกระตุน้ใหเ้พิม่มากขึน้กว่าทีเ่คยเป็นมา 

       นอกจากนัน้ยงัพบว่านักท่องเทีย่วทีท่่องเทีย่วภายในประเทศไทยถงึแมจ้ะมแีนวโน้มที่

เพิม่ขึน้แต่อตัราการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่ว ซึง่ส่งผลต่อรายไดข้องประเทศกลบัไมสู่ง ทีผ่่านมา

นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยรวมถงึในกรงุเทพมหานครนัน้เป็นชาวต่างชาติ

มากกว่าคนไทย ดงันัน้รายไดท้ีไ่ดม้าจากการท่องเทีย่วส่วนใหญ่จงึมาจากชาวต่างชาตมิากกว่า

คนไทยดว้ย แต่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตบิางประเภทเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศแต่ใช้
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จา่ยในอตัราทีน้่อย แต่พ านักอยูใ่นประเทศนานซึง่ท าใหส้ญูเสยีทรพัยากร รวมถงึเกดิการช ารดุ

เสยีหายและท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วเสื่อมโทรมมากขึน้ และยงัส่งผลใหค้นในพืน้ทีข่าดรายไดแ้ละมี

ผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ การวางแผนกลยทุธจ์งึเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการกระตุน้

การใชจ้า่ยของนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ดว้ย 

 

ตารางที ่3 ผลไดท้างเศรษฐกจิของรายไดจ้ากการท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร 

ปี พ.ศ. 
ผู้เยีย่มเยอืน 

ชาวไทย                              ชาวต่างชาติ 
รายได้ด้านการท่องเทีย่ว 

กทม. (ล้านบาท) 

2550 - - 333,411.69 

2551 - - 348,748.62 

2552 98,949.67 232,504.64 331,454.31 

2553 175,964.01 251,540.18 427,504.19 

ทีม่า : กรมการท่องเทีย่ว (2555) 

       จากตารางที ่3  ผลไดท้างเศรษฐกจิดา้นการท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร ตัง้แต่ปี 2550 

ในภาพรวมมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ทุกปี แต่ในปี 2551-2552 เกดิเหตุการณ์ไมส่งบ

ทางการเมอืง ซึง่ส่งผลกระทบต่อการเขา้มาของนกัท่องเทีย่ว และท าใหร้ายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

ลดลง   

 

ควำมส ำคญัและผลกระทบของปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 

     กรงุเทพมหานครถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วของประเทศ ไมว่่าจะเป็น

นโยบายการท่องเทีย่วกรงุเทพฯหรอืการวางแผนการท่องเทีย่วของผูบ้รหิารเป็นสิง่ทีม่ ี

ความส าคญัในล าดบัตน้ ๆ เพราะผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท่องเทีย่วนัน้จะท าใหเ้กดิการจา้ง

งาน การลงทุน และการกระจายรายไดจ้ากการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วไปยงัธุรกจิต่างๆจ านวน

มาก อาท ิ รา้นอาหาร โรงแรม รา้นขายสนิคา้ ธุรกจิการขนส่ง ฯลฯ   นอกจากนัน้ในปจัจบุนั
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ภาวะแข่งขนัจากเมอืงท่องเทีย่วต่างๆ อนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีผ่่านมาท าใหแ้ต่ละ

ประเทศพยายามสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศตนเอง โดยเฉพาะทางดา้นการท่องเทีย่วซึง่เป็นการ

สรา้งรายไดจ้ากการใชท้รพัยากรทีม่อียูแ่ลว้ในประเทศ ท าให้กรงุเทพมหานครต้องวางแผนกล

ยทุธเ์พื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาท่องเทีย่วในประเทศ โดยเฉพาะในกรงุเทพมหานครอนัเป็น

จดุศูนยก์ลางการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ซึง่หากการท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานครไม่

เขม้แขง็พออาจส่งผลต่อการท่องเทีย่วในภาพรวมของประเทศ จงึจ าเป็นตอ้งกระตุน้การเดนิทาง

ท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานครและกระตุ้นใหเ้กดิการใชจ้า่ย เพื่อเพิม่รายไดข้องคนในชุมชน 

สรา้งธุรกจิและมผีลท าใหเ้ศรษฐกจิโดยรวมของประเทศดขีึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

1. เพื่อศกึษาวเิคราะหส์ถานการณ์ปจัจุบนัและปจัจยัสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมทัง้

ศกึษายนืยนัปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าทีข่อง

กองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นการแกป้ญัหาทัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบั

หน้าทีแ่ละกลยทุธท์างการตลาดเพื่อเพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร  

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

ระยะสัน้ : 

- ทราบถงึปญัหาและแนวทางในการแก้ปญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ระยะกลำง : 

- ช่วยแกไ้ขปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ ท าใหด้ าเนินงานต่างๆอย่างถูกตอ้งและมี

ประสทิธภิาพ 

- สรา้งความพงึพอใจใหน้กัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิกีย่วกบัการ

ท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร 
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ระยะยำว : 

- เพื่อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัเปรยีบเทยีบกบัประเทศคู่แขง่อื่นๆของ

กรงุเทพมหานคร 

- เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนเชงิกลยทุธ์ 

- เพิม่ศกัยภาพของกรงุเทพมหานครใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัการยอมรบัจาก

นกัท่องเทีย่ว 

 



 
 

 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคิดด้านการท่องเท่ียว 

ความหมายของการท่องเท่ียว 

ฉลองศร ี พมิลสมพงษ์, (2554) ไดอ้ธบิายว่า การท่องเทีย่ว (Tourism) หมายถงึ การ

เดนิทางเพื่อความเพลดิเพลนิและพกัผ่อนหยอ่นใจ และเป็นการเดนิทางทีม่เีง ือ่นไขส าคญั 3 

ประการ คอื 

2.1.1 เป็นการเดนิทางจากทีอ่ยูอ่าศยัปกตไิปยงัทีอ่ื่นเป็นการชัว่คราว 

2.1.2 เป็นการเดนิทางดว้ยความสมคัรใจ 

2.1.3 เป็นการเดนิทางดว้ยจดุประสงคใ์ดกต็ามทีไ่มใ่ช่เพื่อการประกอบอาชพีหรอืหา

รายได ้

การท่องเทีย่ว หมายถงึ ผลรวมของประสบการณ์ต่างๆและความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้จาก

ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างนกัท่องเทีย่วกบัธุรกจิและบรกิารต่างๆรวมทัง้รฐับาลประเทศเจา้ภาพและ

ประชา ชนในทอ้งถิน่ ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งอยูใ่นกจิกรรมหรอืกระบวนการในการ

ดงึดดูดว้ยการใหก้ารตอ้นรบัทีอ่บอุ่นเป่ียมไมตรจีติแก่นักท่องเทีย่วหรอืผูม้าเยอืน (แมค็ อนิทอช

และโกลดเ์นอร,์ อา้งองิใน เอกชยั สมบรูณ์, 2547) 
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ความหมายของนักท่องเท่ียว 

องคก์ารท่องเทีย่วแห่งโลก (World Tourism Organization : WTO) ไดป้ระกาศใชค้ า

นิยามกบันกัท่องเทีย่ว เมือ่ปี ค.ศ. 1968 ภายหลงัการประชุม เรือ่งการเดนิทางและท่องเทีย่ว

ระหว่างประเทศ ทีก่รงุโรม ประเทศอติาล ีโดยเสนอแนะว่า 

Travellers หมายถงึ ผูเ้ดนิทาง นกัเดนิทาง นกัท่องเทีย่ว ซึง่จะรวมทัง้ผูท้ีส่ามารถน ามา

จดัเกบ็เป็นขอ้มลูสถติไิด ้ เช่น นกัท่องเทีย่ว และเกบ็รวบรวมเป็นสถติไิมไ่ด ้ เช่น ผูอ้พยพ ผู้

เรร่อ่น ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางผ่าน ผูท้ างานตามชายแดน ผูป้ฏบิตัริาชการทีไ่ดร้บัมอบหมายใน

ประเทศนัน้ๆ และผูล้ ีภ้ยั 

Visitors หมายถงึ ผูเ้ยีย่มเยอืน นกัท่องเทีย่ว โดยแยกเป็น 2 ประเภท คอื 

Tourists หมายถงึ นกัท่องเทีย่วทีค่า้งคนื เดนิทางมาเยอืนและพกัอยูใ่นประเทศ ตัง้แต่ 

24 ชัว่โมงขึน้ไป โดยใชบ้รกิารสถานทีพ่กัแรม ณ แหล่งท่องเทีย่วนัน้ๆ โดยแยกตามลกัษณะ

ของนกัท่องเทีย่ว ดงันี้ 

- International Tourist หมายถงึ นกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศทีค่า้งคนื เดนิทางเขา้มา

ในประเทศและพ านกัอยูค่ร ัง้หนึ่งๆ ไมน้่อยกว่า 24 ชัว่โมง (1 คนื) และไมม่ากกว่า 60 

วนั 

-  Domestic Tourist หมายถงึ นกัท่องเทีย่วภายในประเทศทีค่า้งคนือาจเป็นคนไทย หรอื

คนต่างดา้วทีอ่ยูใ่นประเทศไทยเดนิทางมาจากจงัหวดัทีอ่ยูอ่าศยัปกตขิองตนไปยงั

จงัหวดัอื่นๆ ระยะเวลาทีพ่ านกัอยูไ่มเ่กนิ 60 วนั 

Excursionists หมายถงึ นกัทศันาจร นกัท่องเทีย่วทีไ่ม่คา้งคนื เดนิทางมาเยอืนชัว่คราวและ

อยูใ่นประเทศน้อยกว่า 24 ชัว่โมง และไมไ่ดใ้ชบ้รกิารสถานทีพ่กัแรม ณ แหล่งท่องเทีย่วนัน้ๆ 

เช่น ผูท้ีเ่ดนิทางมากบัเรอืส าราญ โดยแยกตามลกัษณะของนกัท่องเทีย่วได ้คอื  

- International Excursionist  หมายถงึ นกัทศันาจรระหว่างประเทศ 

- Domestic Excursionist หมายถงึ นกัทศันาจรภายในประเทศ 
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เหตจุงูใจให้คนเดินทางท่องเท่ียว  

นกัท่องเทีย่วมเีหตุจงูใจในการเดนิทางท่องเทีย่วมาจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

1 ปัจจยัผลกัดนั เป็นแรงกระตุน้จากภายในตวับุคคลมาจากสาเหตุ คอื ความ

อยากรูอ้ยากเหน็และความพงึพอใจ 

2 ปัจจยัดึงดดู เป็นแรงกระตุน้จากเงือ่นไขภายนอก เช่น ลกัษณะภูมปิระเทศ 

เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมเีหตุจงูใจอื่นๆอกี คอื 

1. เหตจุงูใจทางด้านร่างกาย หมายถงึ ความตอ้งการพกัผ่อน ความตอ้งการ

แสวงหา สิง่แปลกใหม่ 

2. เหตจุงูใจด้านวฒันธรรม หมายถงึ มลูเหตุจงูใจดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล มลูเหตุดา้นสถานภาพและเกยีรตภิูม ิ

ซึง่มลูเหตุเหล่านี้เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว Middleton  อธบิายถงึ

ปจัจยัต่างๆซึง่ถอืว่าเป็นตวัก าหนดการท่องเทีย่วทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วของมนุษย ์

คอื 

1. สภาพเศรษฐกจิในปจัจบุนั 

2. ลกัษณะของประชากร 

3. สภาพภมูศิาสตร ์

4. สภาพสงัคมและวฒันธรรม 

5. นโยบายของรฐัและกฎระเบยีบต่างๆ 

6. ราคา 

7. ความสะดวกในการเดนิทาง 

8. การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

นกัท่องเทีย่วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คอื นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศและ

นกัท่องเทีย่วชาวไทย โดยมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างส าคญั คอื นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศมกัมี

ความกระตอืรอืรน้ในการท่องเทีย่วมากกว่านกัท่องเทีย่วชาวไทย ส าหรบัจดุประสงคใ์นดา้นการ

ใหค้วามสนใจต่อศลิปวฒันธรรมใหม่ๆ เพราะเป็นเรือ่งแปลกจากทีเ่คยพบเหน็ มกัสนใจใครรูส้ ิง่ที่
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พบ สนใจถ่ายภาพเกบ็เป็นทีร่ะลกึ ส่วนการท่องเทีย่วแบบพกัผ่อนมกัเป็นการพกัผ่อนแบบผ่อน

คลายโดยแทจ้รงิ และการท่องเทีย่วเพื่อความสนุก มกัเป็นการท่องเทีย่วตามไนตค์ลบั โดยมี

ก าลงัการใชจ้่ายค่อนขา้งสงู นกัท่องเทีย่วต่างประเทศมคีวามคาดหวงัในเรือ่งการก าหนดทศิทาง

ของตวัเอง ความสะอาด ความสะดวกสบาย และเอกลกัษณ์มากกว่านกัท่องเทีย่วคนไทย 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ ์

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกอตุสาหกรรม 

PEST Analysis เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชส้ าหรบัวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายนอกทางการตลาด 

ไดแ้ก่ 

- สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment-P) เป็นการวเิคราะหน์โยบาย

และกฎเกณฑต่์างๆ ของภาครฐั ทีน่่าจะมผีลทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบต่อการด าเนินงาน

ขององคก์ร เช่น นโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกฎหมาย  มติ

คณะรฐัมนตร ีและกฎระเบยีบต่าง  ๆความมัน่คงของรฐับาล กลุ่มผูม้อีทิธพิล / เครอืขา่ย

พนัธมติร เป็นตน้  

 
- สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment-E) เป็นการวเิคราะห์

เศรษฐกจิระดบัมหภาค / ระดบัจลุภาค ซึง่หมายถงึระบบเศรษฐกจิทัง้ในและระหว่าง

ประเทศทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานขององคก์ร อาท ิ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ  

ผลผลติมวลรวมในประเทศ การคา้ระหว่างประเทศและดุลการช าระเงนิ ภาวะการจา้ง

งานและค่าแรง เป็นตน้  

 

- สภาพแวดล้อมด้านสงัคม (Sociological Environment-S) เป็นการวเิคราะหส์ภาวะ

ทางสงัคมและวฒันธรรม ซึง่หมายถงึโครงสรา้งทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน

ขององคก์ร อาท ิ ระดบัการศกึษาและอตัราการรูห้นงัสอืของประชากร จ านวนประชากร 

โครงสรา้งของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณ ีความเชื่อ ค่านิยมและวฒันธรรม เป็น

ตน้  
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- สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment-T)  เป็นการ

วเิคราะหส์ภาพการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยทีีจ่ะมผีลต่อการด าเนินงาน เช่น การผลติ

คดิคน้เทคโนโลยต่ีางๆ ความรูแ้ละวทิยาการแขนงต่างๆ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ

สื่อสาร การแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างองคก์ร ความกา้วหน้าในการวจิยัและพฒันาใน

สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการผลติและการใหบ้รกิารโดยใช้

อุปกรณ์อตัโนมตัต่ิาง ๆ 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในอตุสาหกรรม 

Five-Force Model  สภาวะการด าเนินงานขององคก์รขึน้อยูก่บัสภาวะแขง่ขนัใน

อุตสาหกรรมทีอ่งคก์รนัน้อยู่ ขึน้อยูก่บัปจัจยัส าคญั 5 ประการ ซึง่แนวทางการวเิคราะหข์อง 

Michael E. Porter (2008) คอื 

1. ความรุนแรงของการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 

- การประหยดัจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลติสนิคา้ทีเ่ป็นมาตรฐาน

จ านวนมาก ซึง่ท าใหต้น้ทุนของสนิคา้ลดต ่าลง เพราะสามารถลดตน้ทุนคงทีต่่อ

หน่วยลดลง  

- การผกูพนัในตรายีห่อ้ (Brand Loyalty) 

- เงนิลงทุน (Capital requirements) ถา้ตอ้งลงทุนสงู กจ็ะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่  

- การเขา้ถงึช่องจดัจ าหน่าย (Access to distribution)  

- นโยบายของรฐับาล ถา้รฐับาลไมม่นีโยบายส่งเสรมิ หรอืมขีอ้หา้มสมัปทาน  

- ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นแปลงการใชส้นิคา้ (Switching cost) ถา้ลกูคา้

ตอ้งม ี

ตน้ทุน หรอืค่าใชจ้่ายในส่วนนี้สงู ตน้ทุนเหล่านี้ซึง่อาจไดแ้ก่ ตน้ทุนของอุปกรณ์

เครือ่งจกัรทีต่อ้งปรบัเปลีย่นเพิม่ หรอือาจจะเป็นระบบงานทีต่อ้งจดัรปูแบบใหม ่ค่า

ฝึกอบรมและสอนงานใหก้บัพนกังานเพื่อใหท้ างานตามระบบใหม่  
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- ขอ้ไดเ้ปรยีบตน้ทุนในดา้นอื่นๆ เช่น เป็นเจา้ของเทคโนโลยเีฉพาะ มวีตัถุดบิราคา

ถูก มที าเลทีต่ ัง้ดกีว่า มแีหล่งเงนิทุนทีต่น้ทุนถูก และท ามานานจนเกดิการเรยีนรู ้ 

 

2. ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แขง่ขนัใหม ่ไดแ้ก่ 

- จ านวนคู่แขง่ขนั ถา้คู่แขง่ขนัมจี านวนมาก หรอื มขีดีความสามารถพอๆกนั จะท า

ใหม้กีารแขง่ขนัทีร่นุแรง  

- อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรม ถา้อุตสาหกรรมยงัคงเตบิโต การแขง่ขนัจะไม่

รนุแรงมากนกั  

- ความแตกต่างของสนิคา้ ถา้สนิคา้มคีวามแตกต่างกนัไป การแขง่ขนักจ็ะน้อยลง  

- ความผกูพนัในตรายีห่อ้  

- ก าลงัการผลติส่วนเกนิ ถา้อุตสาหกรรมมกี าลงัผลติส่วนเกนิ การแขง่ขนัจะรนุแรง  

- ตน้ทุนคงทีข่องธุรกจิ และต้นทุนในการกบ็รกัษา  

- อุปสรรคกดีขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ขอ้ตกลงกบัสหภาพแรงงานในการ

จา่ยชดเชยทีส่งูมาก  

3. อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิ 

- จ านวนผูข้ายหรอืวตัถุดบิทีม่อียู ่ถา้มผีูข้ายน้อยราย อ านาจต่อรองของผูข้ายจะสงู  

- ระดบัการรวมตวักนัของผูข้ายวตัถุดบิ ถา้ผู้ขายรวมตวักนัได ้อ านาจการต่อรองกจ็ะสงู  

- จ านวนวตัถุดบิหรอืแหล่งวตัถุดบิทีม่ ีถา้วตัถุดบิมน้ีอย อ านาจต่อรองจะสงู  

- ความแตกต่างและเหมอืนกนัของวตัถุดบิ ถา้วตัถุดบิมคีวามแตกต่างกนัมาก อ านาจ

ต่อรองผูข้ายจะสงู  

4. อ านาจต่อรองของผูซ้ือ้ 

- ปรมิาณการซือ้ ถา้ซือ้มาก กม็อี านาจการต่อรองสงู 

- ขอ้มลูต่างๆทีล่กูคา้ไดร้บัเกี่ยวกบัสนิคา้และผูข้าย ถา้ลกูคา้มขีอ้มลูมาก กต่็อรองไดม้าก  

- ความจงรกัภกัดต่ีอยีห่อ้  

- ความยากงา่ยในการรวมตวักนัของกลุ่มผูซ้ือ้ ถา้ลกูคา้รวมตวักนังา่ยกม็อี านาจต่อรอง

สงู  

- ความสามารถของผูซ้ือ้ทีจ่ะมกีารรวมกจิการไปด้านหลงั คอื ถา้ลกูคา้สามารถผลติสนิคา้

ไดด้ว้ยตนเอง อ านาจการต่อรองกจ็ะสงู  
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- ตน้ทุนในการเปลีย่นไปใชส้นิคา้ของคนอื่น หรอื ใชส้นิคา้ของคู่แขง่แลว้ลกูคา้ตอ้งมี

ตน้ทุนในการเปลีย่นสงู อ านาจการต่อรองของลกูคา้กจ็ะต ่า  

5. ความเสีย่งจากสนิคา้ทดแทน 

- ระดบัการทดแทน เป็นการทดแทนไดม้าก หรอืทดแทนไดน้้อยแค่ไหน เช่น 

เครือ่งปรบัอากาศกบัพดัลม  

- ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นแปลงการใชส้นิคา้ปจัจบุนั ไปสู่การใชส้นิคา้ทดแทน  

- ระดบัราคาสนิคา้ทดแทนและคุณสมบตัใิชง้านของสนิคา้ทดแทน  

ซึง่ปจัจยัทัง้ 5 ประการจะเป็นตวับ่งบอกโอกาสในการด าเนินการขององคก์รและสามารถ

แขง่ขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองคก์ร 

การวเิคราะห ์SWOT หมายถงึการวเิคราะหจ์ดุแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร 

โดยพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างผลการประเมนิสถานภาพของสภาพแวดลอ้มภายในระหว่าง

จดุแขง็และจดุอ่อน และผลการประเมนิสถานภาพของสภาพแวดลอ้มภายนอกระหว่างโอกาส

และอุปสรรค 

- การวเิคราะหจ์ดุแขง็ (Strengths) หมายถงึ ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์ร

ทีเ่ป็นบวก ซึง่องคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์หรอื

หมายถงึ การด าเนินงานภายในทีอ่งคก์รท าไดด้ ี 

- การวเิคราะหจ์ดุอ่อน (Weaknesses) หมายถงึ สถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็นลบและ

ดอ้ยความสามารถ ซึง่องคก์รไมส่ามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงค ์หรอืหมายถงึ การด าเนินงานภายในทีอ่งคก์รท าไดไ้มด่ ี 

- การวเิคราะหโ์อกาส (Opportunities) หมายถงึ ปจัจยัและสถานการณ์ภายนอกที่

เอือ้อ านวยใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรอื สภาพแวดลอ้มภายนอกที่

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององคก์ร  

- การวเิคราะหอุ์ปสรรค (Threats) ปจัจยัและสถานการณ์ภายนอกทีข่ดัขวางการท างาน

ขององคก์รไมใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอืหมายถงึสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นปญัหา
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ต่อองคก์ร บางครัง้การจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก เพราะทัง้สองสิง่นี้

สามารถเปลีย่นแปลงไป ซึง่การเปลีย่นแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ทีเ่คยเป็นโอกาสกลบั

กลายเป็นอุปสรรคได ้ 

 

TOWS Matrix  

ใชว้เิคราะหร์ปูแบบความสมัพนัธใ์หเ้กดิกลยทุธห์ลงัจากทราบจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส

และอุปสรรคขององคก์รแลว้ ม ี4 รปูแบบ คอื 

- SO  ไดจ้ากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจดุแขง็และโอกาสมา

พจิารณารว่มกนั เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธเ์ชงิรกุ 

- ST   ไดจ้ากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจดุแขง็และอุปสรรคมา

พจิารณารว่มกนั เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธเ์ชงิป้องกนั 

- WO  ไดจ้ากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจดุอ่อนและโอกาสมา

พจิารณารว่มกนั เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธเ์ชงิแกไ้ข 

- WT  ไดจ้ากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจดุอ่อนและอุปสรรคมา

พจิารณารว่มกนั เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธเ์ชงิรบั 

TOWS S-Strengths W-Weaknesses 

O-Opportunities 

SO-Strategies 
ใชจ้ดุแขง็สรา้งประโยชน์
จากโอกาสภายนอก 

 
กลยทุธเ์ชงิรกุ 

WO-Strategies 
แกไ้ขจดุอ่อนภายในดว้ย

โอกาสภายนอก 
 

กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข 

T-Threats 

ST-Strategies 
ใชจ้ดุแขง็ภายในลด/

หลกีเลีย่งอุปสรรคภายนอก 
 

กลยทุธป้์องกนั 

WT-Strategies 
ลดจดุอ่อนภายในและ
ป้องกนัอุปสรรคจาก

ภายนอก 
 

กลยทุธเ์ชงิรบั 
ตารางที ่4 แสดง TOWS Matrix เพื่อใชใ้นการก าหนดกลยทุธ ์
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2.3 กลยทุธท์างการตลาด 

การวางแผนกลยทุธ ์ 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

 เป็นกลยทุธท์ีก่ าหนดทศิทางขององคก์ร ซึง่เป็นทางเลอืกต่างๆ ทีใ่ชใ้นการตอบสนอง

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร กลยทุธร์ะดบัองคก์รประกอบดว้ยกลยทุธห์ลกั 4 กลยทุธค์อื 

กลยทุธเ์ตบิโต (Growth Strategy) กลยทุธค์งที ่(Stabilization Strategy) กลยทุธถ์ดถอย 

(Investment Reduction Strategy) และกลยทุธฟ้ื์นฟู (Turnaround Strategy)  

กลยทุธเ์ติบโต  

คอืกลยทุธใ์นการเพิม่ส่วนแบ่งตลาดและยอดขาย แบ่งเป็นกลยทุธใ์หญ่ๆ 3 ประเภทคอื 

Intensive Growth, Integrative Growth และ Diversification Growth โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. Intensive Growth คอื กลยทุธท์ีมุ่ง่เน้นการเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิ ซึง่สามารถ

กระท าไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

• Market Penetration คอืการเพิม่ส่วนแบ่งตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิในตลาดเดมิดว้ยวธิกีารทาง

การตลาด เช่น การเพิม่จ านวนพนกังานขาย การเพิม่กจิกรรมดา้นโฆษณา การเพิม่การส่งเสรมิ

การขาย เป็นตน้ 

• Market Development คอืการขยายตลาดของสนิคา้เดมิในพืน้ทีใ่หม ่ เช่น การที ่ Starbucks 

มาเปิดสาขาทีป่ระเทศไทย 

• Product Development คอืการเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิดว้ยวธิกีารปรบัปรงุคุณสมบตัิ

ของผลติภณัฑด์งักล่าว เช่น การเพิม่คุณสมบตักิารฟอกอากาศของเครือ่งปรบัอากาศ เป็นตน้ 

นอกจากนี้ การท า Product Development ยงัสามารถท าไดด้ว้ยการแนะน าอรรถประโยชน์ 

(Utility) ใหมข่องผลติภณัฑเ์ดมิ เช่น น ้ายาอุทยัทพิย ์ปกตใิชผ้สมน ้าดื่มเพื่อเพิม่ความรูส้กึสดชื่น 

ต่อมา เจา้ของผลติภณัฑท์ า Product Development ดว้ยการแนะน าใหผู้บ้รโิภคทราบว่าน ้ายา

อุทยัทพิยม์อีกี 1 อรรถประโยชน์ คอื สามารถใชท้าแก้มใหเ้ป็นสชีมพแูทน Brush On ได ้ เป็น

ตน้ 



29 

 

 

2. Integrative Growth คอืกลยทุธก์ารขยายธุรกจิดว้ยการซือ้หรอืควบรวมธุรกจิกบัซพัพลาย

เออร ์ คู่แขง่หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย/ลกูคา้ (Distributor/Buyer) นอกจากนี้ ยงัรวมไปถงึการขยาย

ธุรกจิเพื่อแขง่กบัธุรกจิของซพัพลายเออรแ์ละผูจ้ดัจ าหน่าย/ลกูคา้ Integrative Growth 

สามารถกระท าไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

• Forward Integration คอืการซือ้กจิการของผูจ้ดัจ าหน่าย/ลกูคา้ เช่น การทีเ่ลอโนโวซึง่เป็นผู้

รบัจา้งผลติคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กใหไ้อบเีอม็เขา้ซือ้กจิการดงักล่าวจากไอบเีอม็ ดงันัน้ เลอโนโว

คอืผูข้าย ไอบเีอม็คอืผูซ้ือ้ เมือ่เลอโนโวซือ้กจิการของไอบเีอม็จงึเป็นการซือ้กจิการของลกูคา้ 

เป็นตน้ นอกจากนี้ Forward Integration ยงัรวมไปถงึการท าธุรกจิแขง่กบัผูจ้ดัจ าหน่าย/ลกูคา้

ของตน เช่น การทีส่ านกัพมิพซ์ึง่จ าหน่ายหนงัสอืของตนผ่านรา้นหนงัสอือยา่งซเีอด็หรอืบทีเูอส 

เปิดเวบ็ไซตข์ายหนงัสอืใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงในลกัษณะของพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

• Backward Integration คอืการซือ้กจิการของซพัพลายเออร ์ เช่น การทีบ่รษิทัผลติรถยนตซ์ือ้

กจิการของผูข้ายชิน้ส่วนอะไหล่ใหก้บัตน เป็นตน้ นอกจากนี้ การท าธุรกจิแขง่กบัซพัพลายเออร์

กถ็อืเป็นการท า Backward Integration เช่นกนั ตวัอยา่งเช่น การทีห่า้งเทสโก้ โลตสั ขาย

น ้าอดัลมรสโคล่ายีห่อ้ Tesco กถ็อืเป็นการท าธุรกจิแขง่กบับรษิทัไทยน ้าทพิยซ์ึง่เป็นผูจ้ าหน่าย

น ้าอดัลมยีห่อ้โคก้ใหแ้ก่ตน 

• Horizontal Integration คอืการซือ้กจิการของคู่แขง่ เช่น การทีเ่มเจอรซ์ือ้กจิการของอจีวีซีึง่

เป็นคู่แขง่ เป็นตน้ 

3. Diversification Growth คอืกลยทุธก์ารขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์

ชนิด กลยทุธ ์Diversification Growth สามารถกระท าได ้3 วธิเีช่นกนั คอื 

• Concentric Diversification คอืการท าธุรกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑช์นิดใหมท่ีอ่าศยัเทคโนโลยหีรอื
องคค์วามรูข้องผลติภณัฑช์นิดเดมิ  
• Horizontal Diversification คอืการท าธุรกจิเกี่ยวกบัผลติภณัฑช์นิดใหม ่ ทีมุ่ง่จ าหน่ายใหแ้ก่
ลกูคา้กลุ่มเดมิของ 
• Conglomerate Diversification คอืการท าธุรกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑช์นิดใหม่ทีไ่ม่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑช์นิดเดมิของตน  
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กลยทุธค์งท่ี  

คอื กลยทุธท์ีมุ่ง่รกัษาสถานะเดมิของธุรกจิไวห้รอืการขยายขนาดของธุรกจิเพยีง

เลก็น้อย เหตุผลทีบ่างองคก์รเลอืกใชก้ลยทุธค์งทีม่หีลายประการ เช่น องคก์รขาดศกัยภาพใน

การเตบิโต สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ไมเ่อือ้อ านวยต่อการด าเนินกล

ยทุธเ์ตบิโต หรอืผูบ้รหิารหรอืเจา้ของกจิการขาดแรงจงูใจในการขยายกจิการ เนื่องจากมคีวาม

พอใจในสถานะทีเ่ป็นอยูข่องกจิการ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม การด าเนินกลยทุธค์งทีเ่ป็นเวลานาน

เป็นสิง่ทีอ่นัตราย เพราะจะท าใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รในระยะยาวลดลงได้ 

กลยทุธถ์ดถอย  

คอื กลยทุธท์ีมุ่ง่ลดขนาดหรอืการลงทุนของธุรกจิ เพื่อแกป้ญัหาทีอ่งคก์รก าลงัเผชญิ 

สามารถกระท าได ้ดงันี้ 

• Retrenchment คอืการขายสนิทรพัยบ์างส่วนขององคก์รเพื่อน าเงนิสดทีไ่ดไ้ปใชใ้นการด าเนิน

กจิการ เช่น ในทศวรรษที ่1990 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีไ่อบเีอม็ก าลงัประสบปญัหาอย่างหนกั Louis 

V. Gerstner Jr. ซอีโีอในขณะนัน้ ไดข้ายตกึและภาพเขยีนของศลิปินชื่อดงัทีไ่อบเีอม็สะสมไว้ 

เพื่อน าเงนิสดมาพยงุฐานะของกจิการ เป็นตน้ 

• Divestiture คอื การขายกจิการบางกจิการขององคก์รทีป่ระกอบธุรกจิหลายอย่าง โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กจิการทีไ่มส่ามารถแขง่ขนักบัผูอ้ื่นได ้เพื่อน าเงนิมาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ เป็นตน้  

• Liquidation คอืการเลกิกจิการทัง้หมดขององคก์ร เมือ่องคก์รประสบกบัปญัหาทีรุ่นแรงจนเกนิ

ความสามารถในการแกไ้ขเพื่อใหก้จิการด าเนินต่อไปเช่น การเลกิกจิการของน ้าดื่มโพลาลสิซึง่

เป็นน ้าดื่มบรรจุขวดรายแรกของไทยและเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมดงักล่าว เป็นตน้  

เช่นเดยีวกบักลยุทธเ์ตบิโต องคก์รสามารถใชก้ลยุทธถ์ดถอยไดม้ากกว่า 1 กลยทุธใ์น

เวลาเดยีวกนั ตวัอยา่งเช่น องคก์รทีป่ระสบปญัหาอาจจะขายสนิทรพัยบ์างอย่างพรอ้มๆกบัขาย

กจิการบางกจิการทีไ่มส่ามารถแขง่ขนัได้ เพื่อน าเงนิสดมาใชใ้นการพยงุฐานะของกจิการ เป็น

ตน้ 
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กลยทุธฟ้ื์นฟ ู 

คอื กลยทุธท์ีมุ่ง่เน้นการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิเหมาะส าหรบัการ

แกป้ญัหาทีย่งัไม่รนุแรงถงึขัน้วกิฤต ิประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

• Contraction เป็นขัน้ตอนตอ้งด าเนินการเป็นล าดบัแรก ดว้ยการลดค่าใชจ้่ายและขนาดของ

หน่วยงานในองคก์ร เช่น การเลกิจา้งพนกังานบางส่วน เป็นตน้ 

• Consolidation เป็นขัน้ตอนต่อมา ทีมุ่ง่เปลีย่นแปลงองคก์รใหเ้ป็นองคก์รใหม่ทีม่รีะบบงาน

กะทดัรดัและประหยดั (New-leaner Corporation) เพื่อใหส้ามารถกลบัไปด าเนินกลยทุธเ์ตบิโต

ได ้ 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ  

คอื กลยทุธท์ีมุ่ง่สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนั (Competitive Advantage) ใหก้บั

สนิคา้/บรกิารขององคก์ร กลยทุธร์ะดบัธุรกจิสามารถแบ่งเป็นกลยุทธก์ารแขง่ขนั (Competitive 

Strategy) ซึง่เป็นวธิกีารในการแขง่ขนักบัสนิคา้/บรกิารของคู่แขง่ และกลยทุธก์ารรว่มมอื 

(Cooperative Strategy) ซึง่เป็นการรว่มมอืกบัคู่แขง่ในดา้นต่างๆเพื่อเพิม่ความไดเ้ปรยีบเชงิ

แขง่ขนัใหแ้ก่สนิคา้/บรกิารขององคก์รกลยทุธก์ารแขง่ขนัประกอบดว้ยกลยุทธ ์Cost Leadership 

ซึง่เป็นการแขง่ขนัดว้ยราคาของผลติภณัฑใ์นตลาดใหญ่ กลยทุธ ์ Differentiation ซึง่เป็นการ

แขง่ขนัดว้ยความแตกต่างของผลติภณัฑใ์นตลาดใหญ่ กลยทุธ ์Cost Focus ซึง่เป็นการแขง่ขนั

ดว้ยราคาของผลติภณัฑใ์นตลาดเลก็ และกลยทุธ ์Differentiation Focus ซึง่เป็นการแขง่ขนัดว้ย

ความแตกต่างของผลติภณัฑใ์นตลาดเลก็ 

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี  

คอื วธิกีารต่างๆ ที ่หน่วยงานขององคก์รไมว่่าจะเป็นหน่วยงานดา้นการตลาด การผลติ การ

บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ การวจิยัและพฒันา การเงนิ เป็นตน้ ใชใ้นการท าหน้าทีข่องตนเพื่อ

ตอบสนองกลยทุธร์ะดบัองคก์รและระดบัธุรกจิ เช่น 4P (Product, Price, Place และ 

Promotion) และ STP (Segmentation, Targeting และ Positioning) ของหน่วยงานดา้น

การตลาด เป็นตน้ 
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ทฤษฎีส่วนแบ่งทางการตลาด  

หมายถงึ การจดัผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั เพื่อสนองความ

ตอ้งการ 

ของตลาดทีม่ลีกัษณะและความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คอื 

1. Market Segmentation (การแบ่งส่วนตลาด) หมายถงึ การแบ่งลกูคา้ออกเป็นกลุ่มยอ่ย

ทีแ่ตกต่างกนั โดยใชเ้กณฑค์วามตอ้งการ บุคลกิลกัษณะ หรอืพฤตกิรรม ซึง่ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นแต่

ละกลุ่มเดยีวกนั จะมคีวามตอ้งการในสนิคา้หรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั หรอืส่วนประสมทาง

การตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

2. Market Targeting (ตลาดเป้าหมาย) หมายถงึ กลุ่มผูบ้รโิภคหรอืส่วนตลาดที่ 

นกัการตลาดสนใจและเลอืกทีจ่ะเขา้ไปด าเนินกจิกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มนัน้ๆ 

      3. Market Positioning (การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ)์ เป็นการจดัผลติภณัฑใ์หม้คีวาม

แตกต่าง ชดัเจน และตรงกบัความตอ้งการ โดยการเปรยีบเทยีบผลติภณัฑข์องบรษิทักบั

ผลติภณัฑข์องคู่แขง่ขนั ใหอ้ยูใ่นจติใจของผูบ้รโิภค 

 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2541) ซึง่ประกอบไปดว้ย  

1 ด้านผลิตภณัฑ ์ (Product) เป็นสิง่ซึง่สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้
คอื  สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้และลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์
นัน้ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลติภณัฑแ์บ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คอื ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้ง
ได ้ และ  ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด้ 

2 ด้านราคา  (Price) หมายถงึ  คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ  ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่าง
คุณค่า  (Value)  ของบรกิารกบัราคา  (Price) ของบรกิารนัน้  ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาลกูคา้
จะตดัสนิใจซือ้  ดงันัน้ การก าหนดราคาการใหบ้รกิารควรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการ
ใหบ้รกิารชดัเจน  และงา่ยต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 

3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) เป็น กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดลอ้ม
ในการน าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ ซึง่มผีลต่อการรบัรูข้องลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์
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ของบรกิารทีน่ าเสนอ  ซึง่จะตอ้งพจิารณาในดา้นท าเลทีต่ ัง้ (Location) และช่องทางในการ
น าเสนอบรกิาร (Channels) 

4 ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเครือ่งมอืหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการ
ตดิต่อสื่อสารใหผู้ใ้ชบ้รกิาร  โดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่จง้ข่าวสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละ
พฤตกิรรม  การใชบ้รกิารและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5 ด้านบคุคล  (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึง่ตอ้งอาศยัการคดัเลอืก  การ
ฝึกอบรม  การจงูใจ  เพื่อ ใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่
แขง่ขนัเป็นความ สมัพนัธร์ะหว่างเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารต่าง ๆ ของ
องคก์ร  เจา้หน้าทีต่อ้งมคีวามสามารถ  มทีศันคตทิีส่ามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร  มี
ความคดิรเิริม่  มคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหา  สามารถสรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6 ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and 
Presentation)  เป็นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้  โดยพยายาม
สรา้งคุณภาพโดยรวม  ทัง้ทางดา้นกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บั
ลกูคา้  ไมว่่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และ
การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็  หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีล่กูคา้ควรไดร้บั 

7 ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใิน
ดา้นการบรกิาร  ทีน่ าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้ง
รวดเรว็  และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

ทัง้นี้เพื่อกระตุ้นตลาดท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และ

สามารถแขง่ขนักบัประเทศคู่แขง่ได ้

 

 ทฤษฎีการตลาดบรูณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) 

 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ มาจาก Integrated Marketing Communication 

(IMC) ปจัจบุนัเป็นเครื่องมอืทีนิ่ยมใชก้นัมากเพื่อหวงัผลใหส้นิคา้และขา่วสารการเสนอขาย

สนิคา้ไดร้บัความสนใจ ตลอดจนสามารถจงูใจใหล้กคา้เป้าหมายตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด (ชื่นจติต ์

แจง้เจนกจิ, 2548 : 123) 
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1. การโฆษณา (Advertising) 

เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์รและผลติภณัฑ ์ บรกิาร หรอืความคดิทีต่อ้ง

มกีารจ่ายเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ โดยกลยทุธก์ารโฆษณานัน้เป็นการสรา้งกระแสการรบัรู้

เกีย่วกบัองคก์รรและผลติภณัฑท์ีต่อ้งการน าเสนอ 

2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) 

เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกบับุคคลเพื่อพยายามจงูใจผูซ้ือ้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ือ้

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารหรอืมปีฏกิริยิาต่อความคดิ หรอืเป็นการเสนอขายเพื่อใหเ้กดิการขายและ

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

เป็นการใชพ้นกังานขายเป็นเครือ่งมอื เพื่อเป็นการสรา้งความชอบ ความสนใจ การโน้มน้าว

ในการซือ้ การทดลองใชแ้ก่ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ยโดยมจีดุมุง่หมายเพื่อใหเ้กดิการซือ้ในทนัทใีด 

4. การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and public relations) 

การประชาสมัพนัธ ์ หมายถงึ ความพยายามในการสื่อสารทีม่กีารวางแผนโดยองคก์รหน่ึง 

โดยมุง่เน้นการสรา้งและรกัษาภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้และผลติภณัฑ ์ ช่วยประหยดั

งบประมาณในการสื่อสารหากเทยีบกบัการท าโฆษณาทีต่อ้งใชง้บประมาณสงู 

5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) 

หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรงหรอืหมายถงึ

วธิกีารต่างๆ ทีน่กัการตลาดใชส้่งเสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ือ้และท าใหเ้กดิการตอบสนอง

ทนัท ีทัง้นี้ตอ้งอาศยัฐานขอ้มลูของลกูคา้และการใชส้ื่อต่างๆเพื่อสื่อสารโดยตรงกบัลูกคา้ 
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แนวคิดด้านการตลาดท่องเท่ียว  

ความหมายของตลาดท่องเท่ียว 

วนิิจ วรียางกูร (อา้งองิใน ฉลองศร ีพมิลสมพงษ์, 2554) ไดใ้หค้วามหมายว่า “ปรชัญา

ทางการจดัการทีมุ่ง่เน้นไปสู่ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว โดยอาศยัการวจิยัตลาด การ

พยากรณ์ การคดัเลอืกทรพัยากรการท่องเทีย่วทีก่ าลงัอยูใ่นความตอ้งการเพื่อใหธุ้รกจิไดร้บั

ประโยชน์สงูสุดในการเสนอบรกิารแก่นกัท่องเทีย่วตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

ลกัษณะของตลาดการท่องเท่ียว 

1. ผูซ้ือ้ ไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่ว นักทศันาจร ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความตอ้งการ

เดนิทางท่องเทีย่ว และบรโิภคสนิคา้การท่องเทีย่วมคีวามยดืหยุน่และเปลีย่นแปลงสงูมาก 

เน่ืองมาจากปจัจยัทางเศรษฐกจิ สงัคม ราคาท่องเทีย่ว ฤดกูาล สมยันิยม รสนิยม ทศันคต ิ

ประสบการณ์ส่วนตวัของนกัท่องเทีย่ว และเหตุการณ์ส าคญัอื่นๆทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนั ซึง่

เป็นปจัจยัทีค่วบคุมไมไ่ดแ้ต่อาจคาดการณ์ไดล้่วงหน้า 

2. ผูข้าย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกจิจดัหาสนิคา้และบรกิารการท่องเทีย่ว (Travel Suppliers) ผลติ

วตัถุดบิในลกัษณะการแปรรปูสนิคา้และบรกิาร  เช่น ทีพ่กัในโรงแรม การเดนิทางโดย

เครือ่งบนิ การบรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม การเขา้ชมการแสดงในสถานทีแ่ละแหล่ง

ท่องเทีย่วต่างๆ และสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ในสายของสนิคา้เดยีวกนั และขายสนิคา้ใหแ้ก่

กลุ่มผูซ้ือ้ ดงันี้ 

- ขายตรงใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว (Direct Sales) 

- ขายใหแ้ก่ผูผ้ลติรายการน าเทีย่วแบบเหมาจา่ย (Tour Operator) 

- ขายใหแ้ก่บรษิทัตวัแทนจ าหน่าย (Travel Agent) 

3. สนิคา้และบรกิาร สนิคา้ในตลาดท่องเทีย่ว แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

3.1  สนิคา้ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ ไดแ้ก่ ทรพัยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาตต่ิางๆ เช่น 

น ้าตก ภเูขา ทะเล เขตรกัษาพนัธุพ์ชื และสตัวป์า่ ภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ ฯลฯ 

3.2 สนิคา้ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ แบ่งเป็น  

1. สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคญั เช่น อนุสาวรยีท์างประวตัศิาสตร ์ วดั โบสถ ์

สถาปตัยกรรม สวนสนุก ท่าเรอื ฯลฯ 
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2. สิง่ดงึดดูทางดา้นวฒันธรรมและสงัคม ทัง้รปูธรรมและนามธรรม เช่น 

ศาสนา ภาษา เทศกาล ประเพณ ีศลิปหตัถกรรม วถิชีวีติความเป็นอยูข่อง

คนในสงัคม อาหาร ความเชื่อ ฯลฯ 

3. สนิคา้และบรกิารทีอ่ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ สายการ

บนิและการขนส่ง ทีพ่กัแรม อาหารและเครือ่งดื่ม การจดัน าเทีย่ว สนิคา้

ของทีร่ะลกึ กจิกรรมการท่องเทีย่ว บนัเทงิและพกัผ่อน ฯลฯ 

 

ลกัษณะเฉพาะของการบริการการท่องเท่ียว 

1. เป็นการใหบ้รกิารแบบใกลช้ดิ หรอืตวัต่อตวั เชน่ พนกังานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ 

ประชาสมัพนัธโ์รงแรม มคัคุเทศก ์ การบรกิารแบบใกลช้ดิจะท าใหล้กูคา้พอใจหรือไมพ่อใจ

ทนัทใีนขณะทีร่บัการบรกิาร การบรกิารทีด่แีละถูกใจสรา้งไดย้าก เพราะขึน้อยูก่บัสภาพ

อารมณ์และทศันคตขิองทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร ดงันัน้ ผูผ้ลติในตลาดการท่องเทีย่วจงึไม่

สามารถควบคุมคุณภาพของการบรกิารใหค้งทีไ่ดเ้สมอไป 

2. การบรกิารการท่องเทีย่วจ าเป็นตอ้งเตรยีมล่วงหน้าเป็นเวลานานๆและพรอ้มเสมอทีจ่ะ

ใหบ้รกิารทนัทเีมือ่นกัท่องเทีย่วมาถงึ เช่น หอ้งพกัโรงแรม ถา้ไมม่ผีูม้าใชบ้รกิาร การบรกิาร

ทีเ่ตรยีมไวก้ส็ญูไป และการเพิม่การบรกิารเป็นไปไมไ่ดม้ากนกัในกรณทีีเ่กดิความตอ้งการ

อยา่งเรง่ด่วน 

3. การพฒันาบรกิารจ าเป็นตอ้งกระท าอยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะรปูแบบ ความรวดเรว็ 

ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร ตลอดจนบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร เนื่องจากนกัท่องเทีย่วจะใช้

เวลาในการรบัการบรกิารสัน้มาก เช่น การพกัแรม 1-2 คนื การรบัประทานอาหาร 1-2 

ชัว่โมง ทัง้นี้อาจใชบ้รกิารพรอ้มกนัหรอืหมุนเวยีนกนั ผูใ้หบ้รกิารจงึมเีวลาสัน้มากในการ

ใหบ้รกิารอยา่งเสมอภาค ถูกตอ้ง น่าประทบัใจ 

4. ใชแ้รงงานคนในการใหบ้รกิาร ไมส่ามารถหรอืไม่นิยมเอาเครือ่งจกัรใดๆ มาใหบ้รกิารแทน 

จงึเกดิมปีญัหาแรงงานอยูเ่สมอ เช่น คุณวุฒ ิ คุณสมบตั ิ ความรูค้วามสามารถ และค่าจา้ง 

เครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นส านกังานเป็นเพยีงเครือ่งมอืทีช่่วยใหพ้นกังานบรกิารท างานสะดวก

และรวดเรว็ขึน้เท่านัน้ 
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ทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดบริการ 

เป็นการสรา้งการบรกิารทีด่ ี หมายรวมทัง้บุคคลและสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ามารถสรา้ง

ความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่วได้ 

คอตเลอรแ์ละเคลเลอร ์ (อา้งองิใน ธญัญารตัน์ บุญต่อ, 2552) กล่าวว่า บรกิาร คอื 

กจิกรรมหรอืประโยชน์เชงินามธรรม ซึง่ฝ่ายหน่ึงไดเ้สนอขายใหก้บัอกีฝา่ยหน่ึง โดยที่

ผูร้บับรกิารไมไ่ดค้รอบครองการบรกิารนัน้อยา่งเป็นรปูธรรม กระบวนการใหบ้รกิารอาจจะให้

ควบคู่ไปกบัการจ าหน่ายผลติภณัฑด์ว้ยหรอืไม่กไ็ด ้บรกิารมลีกัษณะทีส่ าคญั 4 ประการ คอื 

1. ไมส่ามารถจบัตอ้งได้ 

2. ไมส่ามารถแบ่งแยกการใหบ้รกิาร 

3. ไมแ่น่นอน 

4. ไมส่ามารถเกบ็ไวไ้ด ้

ค าว่าบรกิารตรงกบัภาษาองักฤษคอื SERVICE ซึง่ความหมายของการบรกิารสามารถ

ยดึเป็นหลกัในการปฏบิตั ิคอื 

S = Smiling & Sympathy ยิม้แยม้เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากผูร้บับรกิารอยา่งรวดเรว็ 

R = Respectful แสดงออกถงึความนบัถอืและใหเ้กยีรตผิูร้บับรกิาร 

V = Voluntariness Manner การใหบ้รกิารทีท่ าอย่างสมคัรใจเตม็ใจท าไมใ่ช่ท างาน

อยา่งเสยีไมไ่ด้ 

I = Image Enhancing การรกัษาภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้รกิารและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มมีารยาทด ี

E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตอืรอืรน้ขณะใหบ้รกิารและใหบ้รกิาร

มากกว่าผูร้บับรกิารคาดหวงัเอาไว ้
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พาราสุรามนั ซทีฮอลม์ และเบอรร์ี ่ (อา้งองิใน สุนนัทา ยอดเณร, 2551) กลา่วว่า

คุณภาพการบรกิารในสายตาผูบ้รโิภคเกดิจากการเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูท้ี่

ไดร้บัจากการบรกิารและสามารถจ าแนกคุณลกัษณะของการบรกิารของผูร้บับรกิารออกเป็น 10 

ประการ ดงันี้ 

1. ความเป็นรปูธรรม (Tangible) คอื สิง่ทีส่ามารถจบัตอ้งได ้ เช่น สถานที ่ อาคาร ส านกังาน 

การตกแต่งและบรเิวณทีใ่หบ้รกิารลกูคา้ อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีท่นัสมยั อธัยาศยัไมตรี

ของผูใ้หบ้รกิาร 

2. ความเชื่อมัน่ไวว้างใจได้ (Reliability) คอื การบรกิารทีท่ าใหส้ามารถน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

การใหบ้รกิารตามทีส่ญัญาไวแ้ละมคีวามน่าเชื่อถอื 

3. ความกระตอืรอืรน้ (Responsiveness) คอื การแสดงน ้าใจ ยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืผูร้บับรกิาร

และพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารไดท้นัทใีหค้วามสนใจกบัปญัหาผูใ้ชบ้รกิาร 

4. ความเชีย่วชาญ(Competence) คอื การเรยีนรู ้ ความสามารถในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถแสดงใหผู้ร้บับรกิารเหน็ไดว้่าตอบสนองความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิารได้ 

5. ความมอีธัยาศยัไมตร(ีCourtesy) คอื ความสุภาพอ่อนโยน ใหเ้กยีรต ิมนี ้าใจและมคีวามเป็น

มติร เหน็อกเหน็ใจต่อผูร้บับรกิาร 

6. ความน่าเชื่อถอื (Credibility) คอื ความสามารถในการสรา้งความเชื่อมัน่ซึง่เกดิจากความ

ซื่อสตัยซ์ื่อตรงของผูใ้หบ้รกิาร ซึง่ผูร้บับรกิารรบัรูไ้ดจ้ากการพดูปากต่อปาก 

7. ความปลอดภยั (Security) คอื ความรูส้กึมัน่ใจในความปลอดภยั ชวีติ ทรพัยส์นิ ชื่อเสยีง 

ปราศจากความรูส้กึเสีย่งอนัตรายและขอ้สงสยัต่างๆ 

8. เขา้ถงึบรกิาร (Access) คอื การทีผู่ร้บับรกิารสามารถตดิต่อเขา้รบับรกิารไดง้า่ยและไดร้บั

ความสะดวกจากการไดร้บับรกิาร 

9. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) คอื การใหข้อ้มลูต่างๆแก่ผูร้บับรกิาร ใชก้ารสื่อสาร

ดว้ยภาษาทีผู่ร้บับรกิารเขา้ใจและรบัฟงัเรือ่งราวต่างๆจากผูร้บับรกิาร 

10. การเขา้ใจและเขา้ใจผูร้บับรกิาร (Understanding/ Knowing the customer) คอื ผูใ้หบ้รกิาร

ท าความเขา้ใจและเขา้ใจความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
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2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 รณชยั อ่อนสุดรกัษ์, (2553) ไดศ้กึษาเรือ่ง แนวทางการส่งเสรมิการท่องเทีย่วใน

กรงุเทพมหานครของกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ ผลการศกึษาพบว่า ในดา้นแนวทางการ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร พบว่ากรงุเทพมหานครควรมกีารส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่ว ดงันี้  ดา้นการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานครควรมกีารพฒันาแหล่ง

ท่องเทีย่วควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว เน้นสรา้งความผูกพนัและเน้น

เรือ่งการสื่อสารทางความรูส้กึแก่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตแิละประชาชนในพืน้ทีเ่พื่อใหเ้กดิ

ทศันคตทิีด่แีก่การท่องเทีย่วในกรงุเทพ มหานครและประเทศไทยและกลบัมาเทีย่วต่อไป ดา้น

การจดักจิกรรมทางการท่องเทีย่ว ควรเป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งเศรษฐกจิสงัคม ภาพลกัษณ์

ท่องเทีย่ว การใส่ใจในสิง่แวดลอ้มและเป็นการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ไมเ่ป็นการท่องเทีย่วที่

ท าลายสิง่แวดลอ้มและสภาพสงัคม ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ ทางการท่องเทีย่ว

กรงุเทพมหานครควรมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ เพราะการ

โรดโชวห์รอืเทรดโชวเ์พยีงอยา่งเดยีวไมพ่อ ดงันัน้การพฒันาเวบ็ไซตท์างการท่องเทีย่ว

กรงุเทพมหานครทีม่คีวามหลากหลายทางดา้นภาษา การจดัรปูแบบสื่อน าเสนอมคีวามน่าสนใจ 

การเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ขา้ใจงา่ยและขอ้มลูการท่องเทีย่วเป็นขอ้มลูทีท่นัสมยั ท าใหน้กัท่องเทีย่วรบัรู้

ขอ้มลูขา่วสารและบรโิภคสื่อประชาสมัพนัธอ์ย่างมคีุณภาพ ท าใหน้กัท่องเทีย่วรบัขอ้มลูทางการ

ท่องเทีย่วเพิม่ขึน้และเป็นช่องทางทีน่กัท่องเทีย่วนิยมอกีช่องทางหนึ่งดว้ย 

 Xavier Font,* Richard Tapper, Karen Schwartz and Marianna Kornilaki  (2008) 

ไดศ้กึษาเรือ่ง การจดัการห่วงโซ่อุปทานการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื กล่าวว่า การจดัการห่วงโซ่

อุปทานอยา่งยัง่ยนื (SSCM) สรปุแนวโน้มเพื่อใชใ้นการซือ้นโยบายและขอ้ปฏบิตัเิพื่ออ านวย

ความสะดวกในการพฒันาจุดหมายการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื งานวจิยัส่วนใหญ่

มกัใหค้วามส าคญักบัแง่มมุสภาพแวดลอ้มของผูผ้ลติ ขณะทีแ่ง่มมุอื่นของความยัง่ยนืหรอืความ

ทา้ทายในส่วนของการบรกิารมกัถูกละเลย การจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยนืจงึเป็นส่วน

ส าคญัส าหรบัผูด้ าเนินธุรกจิทวัร ์ ซึง่ผลผลตินัน้ขึน้อยูก่บักจิกรรมของซพัพลายเออร ์ เช่น ทีพ่กั

อาศยั การขนส่งและกจิกรรม ดงันัน้การใหข้องธุรกจิน าเทีย่วเพื่อการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื

จะตอ้งมปีระสทิธภิาพมากผ่านค านิยามและการปฏบิตัขิองนโยบายซึง่มคีวามรบัผดิชอบต่อ

ผลกระทบของซพัพลายเออร ์ ผลจากการศกึษาสรุปไดว้่า ตระหนกัไดว้่าเป็นเรือ่งงา่ยทีสุ่ด
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ส าหรบัการด าเนินการอย่างยัง่ยนืในส่วนของทีพ่กัอาศยัมากกว่าส่วนอื่นของห่วงโซ่อุปทาน 

ขณะทีก่ารปรบัดา้นการขนส่งเป็นส่วนทีย่ากทีสุ่ด โดยเฉพาะการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ การปรบั

ดา้นนกัเดนิทางระยะสัน้และกจิกรรมเป็นส่วนทีเ่ด่นชดัส าหรบันกัท่องเทีย่วทีสุ่ดแต่จะไม่จ าเป็น

เลยถา้พวกเขามปีระโยชน์กบัคนท่องถิน่ส่วนใหญ่ ขณะทีก่ารผลติอยา่งยัง่ยนืและอาหาร งาน

ฝีมอืทอ้งถิน่นัน้น าไปสู่ผลประโยชน์ทีด่ทีางเศรษฐกจิของคนทอ้งถิน่ 

Byron Keating. (2009). ไดศ้กึษาเรือ่ง การจดัการดา้นจรยิธรรมในห่วงโซ่อุปทานการ

ท่องเทีย่ว : กรณศีกึษา ชาวจนีท่องเทีย่วในออสเตรเลยี ซึง่เกีย่วกบั การจดัการห่วงโซ่อุปทาน

การท่องเทีย่วอยา่งดทีีสุ่ด ซึง่จะศกึษาในกรณีของรฐับาลออสเตรเลยีทีป่ฏบิตักิบันกัท่องเทีย่ว

ชาวจนีอยา่งไม่มจีรยิธรรมในห่วงโซ่อุปทานการท่องเทีย่ว การเสนอแนวทางจะเสนอตาม

กระบวนการดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน ผลจากการศกึษาพบว่าเพื่อจดัการกบัปญัหาเหล่าน้ี คอื 

1. สรา้งแบบอยา่งทางธุรกจิทีเ่ขม้แขง็เพื่อจดัการจรยิธรรมดา้นห่วงโซ่อุปทานการ

ท่องเทีย่ว และใชใ้นการสรา้งการสนบัสนุนจาก stakeholder 

2. สรา้งมาตรฐานทางจรยิธรรมทีเ่หมาะสมส าหรบัสื่อกลางท่องเทีย่วดา้นอุปสงคแ์ละ

อุปทาน 

3. พฒันากระบวนการและเครื่องมอืของรฐัในการประเมนิความสามารถของสื่อกลาง

การเดนิทางภายใตม้าตรฐาน 

4. จดัหาการตอบกลบัดา้นคุณภาพต่อสื่อกลางในดา้นของความสามารถทางจรยิธรรม

และบทลงโทษส าหรบักลุ่มไมม่จีรยิธรรม 

5. พฒันาโปรแกรมการใหร้างวลัและการเป็นตวัอยา่งของสื่อกลางการท่องเทีย่ว 

6. ตรวจสอบขัน้ตอน การปรบัเปลีย่นทีม่คีวามจ าเป็นกบัขอ้เสนอดา้นบนอย่าง

สม ่าเสมอ 

Smaranda Adina Cosma, Adina Letitia Negrusa, and Marius Bota. (2007) ได้

ศกึษาเรือ่งการสรา้งตราผลติภณัฑ ์“โรมาเนีย” ใหเ้ป็นจุดหมายการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ผล

การศกึษา พบว่า ในปจัจุบนัโรมาเนียไม่มตีราผลติภณัฑป์ระจ าชาตเิช่นเดยีวกบัจดุหมายของ

นกัท่องเทีย่ว คู่แขง่ทางตรงของโรมาเนีย คอื ประเทศโปแลนด์, สาธารณรฐัเชค็ และบลัแกเรยีที่

มสีภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิีค่ลา้ยคลงึกนัและฮงัการใีนดา้นธุรกจิการท่องเทีย่วและสปา เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่แลว้ โรมาเนียถูกจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที ่ 76 จากทัง้หมด 124 ซึง่อยูใ่น



41 

 

 

อนัดบัต ่ากว่าประเทศคู่แขง่ เมือ่พจิารณาขอ้ไดเ้ปรยีบของโรมาเนีย เช่น จดุหมายของ

นกัท่องเทีย่วจะเป็นแหล่งทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่จะสามารถจดัหาโปรแกรมในการท่องเทีย่ว

หลายๆวนัในพืน้ทีน่ัน้ได้ 

ปจัจบุนัการท่องเทีย่วของโรมาเนียถูกท าใหม้คีวามพเิศษโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลทีม่ ี

จ านวนมาก ซึง่การท่องเทีย่วแบบใหมแ่ละผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วแบบใหม่จะตอ้งลดผลกระทบ

นี้ โดยท าใหก้ารแบ่งส่วนตลาดของจดุหมายนกัท่องเทีย่วโรมาเนีย ควรจะเป็นการพบปะ การ

ประชุม งานแสดงสนิคา้ , การท่องเทีย่วภเูขา, การท่องเทีย่วแบบอารยธรรม, การท่องเทีย่วเชงิ

ชนบท, การท่องเทีย่วเพื่อสุขภาพ/สปา, Danube Delta, การท่องเทีย่วเชงิภูมศิาสตร ์  ซึง่ท าให้

โรมาเนียไดอ้อกแคมเปญเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายนกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาตเิรือ่ยมา และจากการวเิคราะหล์กัษณะของชาวโรมาเนียจากกลุ่มโฟกสั กรุป๊ จ านวน 

10 คน ซึง่เกีย่วขอ้งกบัค่านิยมทางวฒันธรรมทีส่ าคญัของสงัคมชาวโรมาเนียท าใหไ้ดแ้นวคดิ

ใหมท่ีจ่ะใชส้่งเสรมิการท่องเทีย่วใหเ้ป็นจดุหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่ว ซึง่เป็นการรวม

ลกัษณะทีม่ที ัง้ดา้นบวกและดา้นลบโดยทีใ่หค้วามส าคญักบัจติวญิญาณชาวโรมาเนียอยา่งดทีีสุ่ด 

โดยสรุปแลว้การสรา้งตราผลติภณัฑเ์พื่อเป็นจดุหมายในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว

เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้นและโรมาเนียไดเ้ริม่ตน้ไปแลว้ เพื่อท าใหต้ราผลติภณัฑม์คีวาม

เขม้แขง็ โรมาเนียจะตอ้งท าใหช้าตเิขม็แขง็และสามารถเชื่อมโยงใหเ้หน็ถงึความเป็นเอกลกัษณ์

ของชาต ิ ซึง่เป็นหนทางทีย่าวและยาก ซึง่จดุหมายของนกัท่องเทีย่วทีท่ าใหไ้ดเ้ปรยีบในการ

แขง่ขนัของโรมาเนีย คอื รสีอรต์สปา, Danube Delta ทีเ่ป็นการท่องเทีย่วเชงิสิง่แวดลอ้ม,ชนบท

และอารยธรรม ซึง่ผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วอื่นๆควรจะสอดคลอ้งกบัสามประเภทน้ี 

อยา่งไรกต็ามการด าเนินกลยทุธท์่องเทีย่วทีไ่มม่คีวามแน่นอน และไม่มคีวามชดัเจน

เกีย่วกบัตราผลติภณัฑใ์นการท าใหเ้ป็นจดุหมายการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ท าใหจ้ านวน

นกัท่องเทีย่วต่างชาตเิตบิโตชา้ แต่ตัง้แต่ปี 2002 โรมาเนียมภีาพลกัษณ์ทางบวกท าให้

นกัท่องเทีย่วทีเ่คยเขา้มาเยีย่มชมบอกต่อกบัเพื่อนและคนรูจ้กั 

 



บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 

การศกึษาเรือ่ง กลยทุธก์ารตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธใ์นธุรกจิท่องเทีย่ว 

กรณศีกึษา กองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการศกึษา โดยวเิคราะห์

สถานการณ์ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก วางกลยทุธแ์ผนงานดา้นการตลาด เพื่อ

ท าใหท้ราบถงึปญัหาทีก่ระทบต่อการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานครเพื่อท าใหก้รงุเทพมหานคร

สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั จงึด าเนินการออกแบบขัน้ตอนกระบวนการวจิยั

โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 การออกแบบวิจยั การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัผสมผสานเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์

เชงิลกึและเชงิปรมิาณโดยท าการวจิยัเชงิส ารวจ 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว

กรงุเทพมหานครจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ คู่แขง่ขนัจากบทความ เวบ็ไซต ์ รวมทัง้ศกึษา

เอกสาร งานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3 การวิจยัเชิงคณุภาพ โดยท าการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารและบุคลากรทีด่ าเนินงาน

เกีย่วกบัแผนงานการท่องเทีย่วและส่งเสรมิการท่องเทีย่วของกองการท่องเทีย่ว 

กรงุเทพมหานคร  

3.4 การวิจยัเชิงปริมาณ โดยการเกบ็ขอ้มลูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศจาก

แบบส ารวจความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของกองการท่องเทีย่ว โดยแบบส ารวจไดท้ าการ

เกบ็ขอ้มลูจากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิัง้หมด 200 คน  
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3.5 การวิเคราะห ์สรปุ ประมวลผลข้อมลู 

3.5.1 การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์

การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู 

 จากแผนพฒันาการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2555-2558 พบว่า นกัท่องเทีย่ว

ส่วนใหญ่ทีเ่ดนิทางเขา้มาในกรงุเทพมหานครเป็นชาวเอเชยี ส าหรบัแนวโน้มสถานการณ์การ

ท่องเทีย่วภายในประเทศนกัท่องเทีย่วชาวไทย ปี พ.ศ. 2553-2563 คาดว่านกัท่องเทีย่วจะนิยม

ท่องเทีย่วในประเทศมากขึน้ มคีวามถีใ่นการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ และใชเ้วลาสัน้ๆท าใหค้่าใชจ้่าย

ต่อครัง้ต่อคนไมส่งู เน้นการท่องเทีย่วช่วงสุดสปัดาห ์วนัหยดุพกัผ่อนเพื่อเป็นรางวลักบัชวีติและ

เป็นการท่องเทีย่วในกลุ่มครอบครวั เพื่อนฝงูและญาตพิีน้่องการเดนิทางขา้มภมูภิาคมมีากขึน้ 

เนื่องจากการคมนาคมสะดวกรวดเรว็มากขึน้อนิเตอรเ์น็ตและสายการบนิตน้ทุนต ่าจะมมีาก 

จดุแขง็ของการท่องเทีย่ว กทม. คอื การเป็นจดุหมายปลายทางทีรู่จ้กักนัแพรห่ลายจาก

การไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ดในโลกและเมอืงท่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ดของเอเชยี 

การเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามเจรญิหลายดา้น ความหลากหลายของทรพัยากรท่องเทีย่ว ความ

โดดเด่นของวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ส่วนจดุอ่อนของการท่องเทีย่ว กทม. คอื มี

ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิ มลพษิทางน ้า อากาศ เสยีง ฝุน่ละอองและขยะ การ

บรกิารของแหล่งท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ขอ้มลูข่าวสาร ป้ายบอกทาง ขาดการสื่อ

ความหมายทีช่ดัเจน นอกจากนัน้ยงัมเีรือ่งของสถานการณ์ทางการเมอืงทีม่กัใช ้ กทม. เป็น

ศูนยก์ลางการเรยีกรอ้งและเดนิขบวน 

 กลยทุธก์ารตลาดระดบัองคก์ร เป้าหมายทางการตลาดทีก่รุงเทพมหานครตอ้งการคอื

เพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในกทม.ดว้ยการพฒันาเมอืงใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ เป็น

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วอารายธรรมของประเทศ การมุง่เป็นศูนยก์ลางของภมูภิาค พฒันา

บุคลากรและทรพัยากรท่องเทีย่วใหส้ามารถดงึดดูและรองรบันกัท่องเทีย่วอยา่งสมดุล 

 กลยทุธก์ารตลาดระดบัธุรกจิ กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยไปดว้ยวฒันธรรมทีม่ ี

เอกลกัษณ์ความเป็นไทยผสมผสานอยูใ่นความเป็นเมอืงหลวงของไทย แหล่งนนัทนาการ

มากมาย อาหารนานาชนิด ในขณะทมีกีารแขง่ขนัการท่องเทีย่วทีร่นุแรงและแต่ละประเทศ
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พยายามน าเอกลกัษณ์ประจ าชาตหิรอืการคน้หาธรรมชาตทิีแ่ปลกตามาเป็นจดุขาย เพื่อกระตุน้

ตลาดการท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

กลยทุธก์ารตลาดระดบัหน้าที ่ ดา้นผลติภณัฑ ์ คอืส่งเสรมิและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเดมิ

และสรา้งแหล่งท่องเทีย่วใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของพืน้ที ่ ดา้นการจดัจ าหน่าย คอื เพิม่

การจดัท าเวบ็ไซตแ์ละจดัท าสงัคมออนไลน์ทางการท่องเทีย่ว การจดัท าสื่อรายการทางโทรทศัน์ 

การจดัท าสายด่วนการท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครและจดัตัง้ซุม้ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

ตามแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั ดา้นการส่งเสรมิการตลาด เพิม่การจดักจิกรรมประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเทีย่วกรงุเทพมหานครร่วมกบัหน่วยงานอื่น การออกบธูเพื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ จดัท าสื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วใหม้คีวามทนัสมยั จดัท า

โครงการคน้หาและเผยแพร่จดุยนืภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเทีย่ว จดัท าโปรแกรมท่องเทีย่ว

ส าเรจ็รปู การส่งเสรมิการตลาดผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตและสงัคมออนไลน์ดว้ยการจดัท าเวบ็ไซต์

การท่องเทีย่ว จดักจิกรรมเพื่อการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูวถิชีวีติในชุมชน กลยทุธด์า้นบุคลากร 

เพิม่พนูศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครดว้ยการจดัอบรมทกัษะที่

จ าเป็นและส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นการท่องเทีย่วใหก้บับุคลากร และมกีลยทุธด์า้นกระบวนการ 

คอื ท าการส ารวจตลาดท่องเทีย่ว การท าสถติขิองนกัท่องเที่ยวทีใ่ชบ้รกิาร ศกึษาแผนการตลาด

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว 

 นอกจากนัน้ยงัพบว่าเมือ่ท าการศกึษาพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ

ในเขตกรงุเทพมหานครพบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 21-30 

ปี มสีถานภาพโสด นิยมเดนิทางกบัครอบครวัและส่วนใหญ่เดนิทางดว้ยรถยนตส์่วนตวัส่วนใหญ่

เดนิทางในวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์มคีวามถีใ่นการเดนิทางประมาณเดอืนละครัง้  

 นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-40 ปี มสีถานภาพ

สมรสแลว้ ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชยี นิยมเดนิทางคนเดยีว และไดร้บัขา่วสารจากอนิเตอรเ์น็ตมาก

ทีสุ่ดนิยมเดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วและพกัผ่อน
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จากผลการศกึษาทศันคตขิองชาวกรงุเทพมหานครต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว

กรงุเทพมหานคร พบว่า  

1. การพฒันาการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครท าใหเ้กดิผลกระทบดา้นประชากรและ

การเมอืง โดยมผีลเชงิบวก คอื เกดิการมสี่วนร่วมระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน ส่วนผลเชงิลบ คอืการอพยพยา้ยถิน่เขา้มาท ามาหากนิ

ในชุมชนและงบประมาณสนับสนุนเพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการท่องเทีย่วเกีย่วกบัการ

ท่องเทีย่วแก่ชาวกรงุเทพมหานครอาจไมเ่พยีงพอ 

2. การพฒันาการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครท าใหเ้กดิผลเชงิบวกกบันิเวศและ

สภาพแวดลอ้มในชุมชน คอื ท าใหป้้ายจราจร สภาพถนน ระบบการขนส่งสาธารณะและ

ระบบสาธารณูปโภคดขีึน้ และเกดิผลทางลบต่อสภาพแวดลอ้มในชุมชน คอื เกดิมลพษิ

ทางอากาศ เสยีง น ้า และขยะ 

3. การพฒันาการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครท าใหเ้กดิผลเชงิบวกต่อเศรษฐกจิในชุมชน 

คอื ท าใหเ้ศรษฐกจิดขีึน้ คนมงีานท า มรีายไดเ้พิม่ขึน้ สามารถสรา้งธุรกจิขนาดเลก็ใน

ชุมชนได ้ และผลเชงิลบ คอื สนิคา้ราคาแพงขึน้ ท าใหค้่าครองชพีสงูขึน้ตามไปดว้ย 

4. การพฒันาการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครท าใหเ้กดิผลเชงิบวกต่อสงัคมและวฒันธรรม

ในชุมชน คอื ท าใหศ้ลิปวฒันธรรมของชุมชนไดร้บัความสนใจมากขึน้ คนในชุมชน

สามคัคกีนั รว่มมอืรว่มใจในการพฒันาการท่องเทีย่ว และผลเชงิลบคอื คุณธรรมของคน

ในชุมชนลดลง อบายมขุเพิม่ขึน้ เยาวชนออกจากระบบการศกึษามาประกอบอาชพีเรว็

ขึน้ 

 

จากขอ้มลู ศูนยว์จิยักสกิรไทย ปี 2552 พบว่า หลงัจากครึง่หลงัของปี 2551 ต่อเนื่องมา

จนถงึครึง่แรกของปี 2552  กทม. ประสบปญัหาไมว่่าจะเป็นปญัหาความวุ่นวายทางการเมอืง 

ทัง้การปิดลอ้มสนามบนิดอนเมอืงและสนามบนิสุวรรณภมู ิ การชุมนุมทีน่ าไปสู่เหตุการณ์รุนแรง

ถงึขัน้จลาจลทีพ่ทัยาและกรุงเทพฯ รวมทัง้ต่างจงัหวดัในช่วงสงกรานต์  การระบาดของไขห้วดั

ใหญ่สายพนัธุใ์หม ่ 2009 หรอืวกิฤตเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ไดส้่งผลกระทบ

ค่อนขา้งสงูต่อสถานการณ์การท่องเทีย่วไทย อนัหมายรวมถงึการท่องเทีย่วในกรงุเทพฯดว้ย 

โดยเฉพาะปญัหาการถดถอยอยา่งรนุแรงของตลาดนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ ซึง่ศูนยว์จิยักสกิรไทย 

ไดค้าดการณ์ว่า ในปี 2552 จะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาเยอืนกรงุเทพฯลดลงรอ้ยละ  2.1 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
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จากปีก่อนหน้า   หรอืมจี านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 35 ลา้นคน  และก่อใหเ้กดิเมด็เงนิหมุนเวยีน

ประมาณ  305,000 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.1 เมือ่เทยีบกบัปี 2551  โดยจ านวน

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตซิึง่มสีดัส่วนเกอืบรอ้ยละ 30 มแีนวโน้มจะลดลงประมาณรอ้ยละ 

9.5  (โดยเฉพาะตลาดนกัท่องเทีย่วทีม่คีวามอ่อนไหวต่อปจัจยัทีม่ากระทบค่อนขา้งสงูอยา่ง

ญีปุ่น่ และจนี) และมผีลใหร้ายไดด้า้นการท่องเทีย่วในกรงุเทพฯจากนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

ลดลงรอ้ยละ 9.8   ขณะทีจ่ านวนนกัท่องเทีย่วชาวไทยน่าจะใกลเ้คยีงกบัปีก่อนคดิเป็นจ านวน

ประมาณ 25 ลา้นคน  หรอืเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.2   ก่อใหเ้กดิรายไดป้ระมาณ 185,000 

จากแผนแม่บทพฒันาการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2554-2558 พบว่า 

วสิยัทศัน์ของการพฒันาการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร คอืตอ้งการใหก้รงุเทพมหานครเป็น

เมอืงท่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ด (Bangkok: The Best Tourism Destination for All) ซึง่ในแผนแมบ่ท 

ไดม้กีารก าหนดยุทธศาสตรไ์ว ้5 ส่วนดว้ยกนัคอื 

1)  ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์

และยัง่ยืน ซึง่สถานการณ์ในปจัจบุนั มดีงัน้ี 

- เมอืงท่องเทีย่วระดบัโลกต่างชจูดุขายดา้นอตัลกัษณ์ของทรพัยากรท่องเทีย่ว 
- แนวโน้มการท่องเทีย่วจะเป็นการท่องเทีย่วส่วนบุคคล และเน้นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจาก

การท่องเทีย่วสถานทีแ่ห่งนัน้ ๆ 
- นกัท่องเทีย่วมคี่าใชจ้า่ยต่อหวัลดลง 
- ขาดสิง่จงูใจใหเ้กดิการท่องเทีย่วซ ้า 
- การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วไมต่่อเนื่องมาตัง้แต่อดตี 
- แหล่งท่องเทีย่วเสื่อมโทรมทางภูมทิศัน์ 
- ขาดการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว และเสน้ทางท่องเทีย่วรว่มกบัหน่วยงานอื่น ๆ 
- แหล่งท่องเทีย่วขาดสิง่อ านวยความสะดวก และความปลอดภยั เนื่องจากยคุสมยันี้มี

ผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ 
 
2)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมทางการตลาดการท่องเท่ียว ซึง่สถานการณ์ใน
ปจัจบุนั มดีงัน้ี 

1. โครงสรา้งของนกัท่องเทีย่วมเีป้าหมายทีเ่ปลีย่นไป จากเดมินกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะมา
จากยโุรป ปจัจบุนัมนีกัท่องเทีย่วชาวออสเตรเลยี และชาวเอเชยีเพิม่มากขึน้ 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7
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2. สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัเปลีย่นเรว็ขึน้ เนื่องจากมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั เช่น 
Facebook ท าใหพ้ฤตกิรรมการคน้ควา้หาขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วเปลีย่นไปจากวธิเีดมิ ๆ 

3. กลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญัต่อแหล่งท่องเทีย่วในกรงุเทพไมส่งูมากนกั 
4. อตัราการเตบิโตของจ านวนนกัท่องเทีย่วของประเทศไทย ยงัต ่ากว่าประเทศคู่แขง่ใน

ภมูภิาค 
5. การแขง่ขนัในดา้นการส่งเสรมิการตลาดการท่องเทีย่วระหว่างเมอืงท่องเทีย่วต่าง ๆ ใน

ประเทศคู่แข่ง มมีากขึน้และรนุแรงมากขึน้ 
 
3)  ยทุธศาสตรเ์พ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเครือข่าย ซึง่
สถานการณ์ในปจัจบุนั มดีงัน้ี 

1. แหล่งท่องเทีย่วและสถานบรกิารนกัท่องเทีย่วเกอืบทัง้หมดไมไ่ดเ้ป็นของ
กรงุเทพมหานคร 

2. ขาดการบูรณาการพฒันาการท่องเทีย่วระหว่างเขตทีม่ผีลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วคลา้ยกนั 
3. โครงการในอดตีมเีป้าหมายแค่ในระยะสัน้ ๆ 
4. ความไมแ่น่นอนของงบประมาณ 
5. โครงสรา้งสายงานในกรงุเทพมหานครยงัเป็นไปตามภารกจิเดมิ การท่องเทีย่วยงัไม่ได้

รบัความส าคญัสงู 
 
4)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษยด้์านการท่องเท่ียว ซึง่สถานการณ์ใน
ปจัจบุนั มดีงัน้ี 

1. ภารกจิดา้นการท่องเทีย่วเป็นภารกจิทีใ่หมใ่นกรุงเทพมหานคร และยงัขาดบุคคลากร
ทางการท่องเทีย่ว 

2. สถานการณ์และองคค์วามรูด้า้นการท่องเทีย่วเปลีย่นแปลงตลอด 
3. ขาดหน่วยงานรบัผดิชอบการจดัการความรูใ้หก้บัผูป้ระกอบการท่องเทีย่วและชุมชน 
4. บุคลากรส่วนทีน่กัท่องเทีย่วใชบ้รกิารมผีลต่อความประทบัใจและคุณภาพทีป่ระเมนิ 

 
5)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพการบริการทางการท่องเท่ียว ซึง่สถานการณ์ในปจัจบุนั 
มดีงันี้ 

1. ธุรกจิใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่วบางส่วนไมต่ระหนกัถงึความส าคญัของจรยิธรรม 
2. แหล่งท่องเทีย่ว และผูป้ระกอบการขาดแรงจงูใจในการพฒันาคุณภาพบรกิาร 
3. ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารนกัท่องเทีย่วบางแห่งขาดการด าเนินการตามกฎหมาย 
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จากบทความในเรือ่งการสรา้ง Niche Tourism บนจุดแขง็การท่องเทีย่วกรงุเทพฯ พบว่า 

กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงศูนยก์ลางการท่องเทีย่วของประเทศ นโยบายการท่องเทีย่วกรงุเทพฯ 

จงึไดร้บัความส าคญัในล าดบัตน้ ๆ เพราะนโยบายนี้จะท าใหเ้กดิการจา้งงาน การลงทุน และการ

กระจายรายไดจ้ากการใชจ้า่ยของนกัท่องเทีย่วไปยงัธุรกจิต่าง ๆ จ านวนมาก ซึง่รฐับาลของ

ประเทศและเมอืงต่าง ๆ ในโลกต่างใหค้วามส าคญักบัการท่องเทีย่วเช่นเดยีวกนั โดยพยายาม

ด าเนินนโยบายเพื่อดงึดดูนักท่องเทีย่วจากต่างประเทศ ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งรนุแรงใน

ตลาดการท่องเทีย่วระหว่างเพื่อท าใหก้รงุเทพฯเป็นเมอืงเป้าหมายของนกัท่องเทีย่ว จ าเป็นตอ้ง

สรา้งจดุขายทีแ่ตกต่าง โดยจดุขายนัน้ตอ้งอยูบ่นจดุแขง็ของกรงุเทพฯดว้ย 

(http://www.kriengsak.com) 

กรงุเทพฯ มจีดุแขง็มากมาย มแีหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีม่ชีื่อเสยีงจ านวนมาก 
อาท ิวดัพระแกว้ วดัโพธิ ์พระบรมมหาราชวงั เสาชงิชา้ ภเูขาทอง นอกจากนัน้ยงัมวีถิชีวีติและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีห่ลากหลาย และมเีอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถิน่ รวมทัง้เป็นแหล่งรวม
อาหารและผลไมข้องทุกภาคซึง่หารบัประทานไดทุ้กฤดูกาล นอกจากนี้กรงุเทพฯยงัมสีิง่อ านวย
ความสะดวกทีส่ามารถรองรบัการท่องเทีย่วไดอ้ยา่งเพยีงพอ อาท ิโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ ศูนย์
ประชุม และโรงพยาบาล โดยมคีวามโดดเด่นทัง้ในดา้นบรกิารที่ด ี มคีุณภาพสงู มคีวาม
หลากหลายใหเ้ลอืก และค่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งต ่า เมือ่พจิารณาถงึจดุแขง็ดงักล่าว ช่องว่าง
การตลาดทางการท่องเทีย่ว (Niche Tourism) ทีค่วรไดร้บัการพฒันาขึน้ เพื่อใหเ้ป็นจดุขายดา้น
การท่องเทีย่วของกรงุเทพฯ ควรจะมรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 
 

การท่องเท่ียวแบบ Mice (Meeting Incentive Convention and Exhibition) หรอืธุรกจิ
การท่องเทีย่วในลกัษณะธุรกจิการจดัประชุม การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การแสดงสนิคา้และ
นิทรรศการนานาชาต ิ คู่แขง่ส าคญัของกรงุเทพฯในดา้นการท่องเทีย่วแบบ Mice คอื สงิคโ์ปร์
และฮ่องกง 
 

การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ เป็นการท่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจ และใชเ้วลาส่วนหน่ึง

เพื่อท ากจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพซึง่กรงุเทพฯ มสีถานทีร่องรบัการท่องเทีย่วลกัษณะนี้จ านวนมาก 

ไมว่่าจะเป็นธุรกจิสปาทีม่มีากกว่า 300 แห่งทัว่กรงุเทพฯ การนวดแผนโบราณทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

และภมูปิญัญาของไทย รวมทัง้โรงพยาบาลทีม่คีุณภาพมาตรฐานหลายแห่ง โดยมคี่ารกัษาถูก

กว่าต่างประเทศหลายเท่าตวั 

http://www.kriengsak.com/
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การท่องเท่ียวชิมและปรงุอาหารไทย เนื่องจากอาหารไทยและผลไมไ้ดก้ารยอมรบัใน

ระดบัโลกในเรือ่งรสชาตแิละผลดต่ีอสุขภาพ การส ารวจความเหน็ของนกัท่องเทีย่วจงึพบว่า 

อาหารไทยเป็นปจัจยัอนัดบั 2 ทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วตดัสนิใจมาเทีย่วเมอืงไทย 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จากการส ารวจความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีจ่ดัท า
โดยสถาบนัเคลลอ็กรว่มกบัสถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่า 
ปจัจยัล าดบัตน้ ๆ ทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วในต่างประเทศ คอื วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์ ซึง่กรงุเทพฯ เป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยร์วมวฒันธรรมทีม่คีวามหลากหลาย 
และมทีัง้วฒันธรรมเมอืงและชนบท โดยเฉพาะในเขตชานเมอืงของกรงุเทพฯ ยงัคงรกัษาวถิชีวีติ
ชุมชนและขนบธรรมเนียมประเพณวีฒันธรรมทีห่ลากหลาย เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถิน่ที่
น่าสนใจ กรงุเทพฯ จงึควรจะน าจดุแขง็นี้มาพฒันาเป็นกจิกรรมการท่องเทีย่ว ซึง่การท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรมมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย อาท ิการล่องเรอืชมวถิชีาวบา้น การจดัท าโฮมสเตย ์การ
ฝึกทอผา้ การแสดงกจิกรรมพืน้บา้น การท่องเทีย่วเชงิเกษตรกรรม ฯลฯ กรงุเทพฯ เป็นเมอืงทีม่ ี
เอกลกัษณ์หลากหลาย ทัง้ความทนัสมยั และการรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมทอ้งถิน่ดัง้เดมิ สิง่เหล่านี้
จงึควรไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นจดุขายทางการท่องเทีย่วอยา่งเป็นรปูธรรม 
 

จากบทสมัภาษณ์ ของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร มรว.สุขมุพนัธ ์ บรพิตัร ์ จาก
เวบ็ไซต ์ ปี 2554 กล่าวว่าจะเดนิหน้าเพิม่ศกัยภาพดา้นท่องเทีย่วโดยจะชนูโยบายกรุงเทพฯ
เมอืงยิม้ ใน 5 ดา้น คอื 1. เมอืงสเน่หด์า้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ สถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์
วฒันธรรม เช่น วดั พระบรมมหาราชวงั 2. เมอืงเสน่หว์ถิชีวีติรมิสายน ้าเจา้พระยา 3. เมอืงส
เน่หด์า้นอาหารทีเ่ป็นเลศิ 4. เมอืงสเน่หด์า้นสุขภาพ เช่น การนวดแผนโบราณ สปาไทย รวมถงึ
โรงพยาบาลทีท่นัสมยั 5. เมอืงทีม่คีวามคุม้ค่าของเงนิ นกัท่องเทีย่วจะใชจ้า่ยไดคุ้ม้ค่ากว่าที่อื่น 
รวมถงึจดัตัง้ซุม้บรกิารนักท่องเทีย่วจ านวน 25 ซุม้ทัว่แหล่งท่องเทีย่วส าคญั และจะรว่มจดับธู
แนะน าแหล่งท่องเทีย่วในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี องักฤษ และรสัเซยี เป็นตน้ 

 นอกจากนัน้ยงักล่าวถงึการจดักจิกรรมดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศให้
มาเทีย่วกรงุเทพฯ ต่อเนื่องตลอดปี เช่น ระบบใหข้อ้มูลท่องเทีย่วผ่านคอมพวิเตอร ์ Touch 
Screen บรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชติ สยาม พรอ้มพงษ์ และกองการท่องเทีย่ว ถ.
พระอาทติย ์ จดักจิกรรมปิดเทอมเตมิประสบการณ์ตลาดน ้าตลิง่ชนั คลองลดัมะยม โครงการ
จกัรยานชมกรงุรตันโกสนิทร ์ โครงการปรบัปรุงหอ้งสุขาวดัสุทศัน์ และรว่มกบัภาคเอกชนจดัหา
อาสาสมคัรคอยใหค้วามช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่วในพืน้ทีต่่างๆ เช่น สวนจตุจกัร สยาม รวมถงึ
จดัท าเวบ็ไซตก์ารท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร 
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ข้อมลูของคู่แข่งขนัท่ีมีผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวคล้ายกรงุเทพมหานคร 

1.  กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นเมอืงทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์
ความทนัสมยัและกลิน่อายของชนชัน้สูง ใชแ้คมเปญ “Only in London” ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว มกีารรว่มมอืของเขตท่องเทีย่วหลกั ประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วใหเ้ป็นที่
รูจ้กัมากขึน้ 

2. กรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส เมอืงปารสีเมอืงทีไ่ดร้บัการโหวตใหเ้ป็นเมอืงทีโ่รแมนติ
กมากทีสุ่ด จงึจดัแคมเปญในเดอืนกุมภาพนัธ ์ “Romantic Paris” และเป็นเมอืงแห่ง
แฟชัน่ การจบัจ่ายใชส้อย จดัแคมเปญ “Paris, shopping capital celebrates its winter 
sales” ซึง่จดัมาอย่างต่อเนื่อง และ “Paris Smiles for you” นอกจากนัน้การเดนิทาง
มายงัปารสีใชค้วามสะดวกรวดเรว็ในการเดนิทางเป็นเคลด็ลบั มนีโยบายพฒันาระบบ
ขนส่งมวลชนเพื่อเป็นศูนยก์ลางแห่งการท่องเทีย่ว 

3. กรงุโรม ประเทศอิตาลี กรงุโรมมผีลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วมากมาย อาท ิ วฒันธรรม 
อนุสาวรยี ์โบราณสถาน สถาปตัยกรรม บา้นเรอืน หอคอยต่างๆ ซึง่เป็นการผสมผสาน
วฒันธรรมลงไปทัง้งานศลิปะ ดนตร ีอาหาร ซึง่สะทอ้นความเป็นกรงุโรมไดอ้ยา่งด ีและ
ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วอยา่งต่อเนื่อง 

 

ข้อมลูของกลุ่มเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นคู่แข่งส าคญัของกรงุเทพมหานคร 

1. กรงุโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น มคีวามมัง่คัง่ทางประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรม 
ทรพัยากรธรรมชาตทิีง่ดงาม น าเอาจดุเด่นหลกัๆของกรงุโตเกยีวเป็นจดุดงึดดู
นกัท่องเทีย่ว มยีา่นธุรกจิและศูนยร์วมสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มา
เยีย่มชม 

2. กรงุปักก่ิง ประเทศจีน ใชก้ลยทุธส์่งเสรมิการท่องเทีย่วของพระราชวงัตอ้งหา้ม ดว้ย
การเปิดตวัเวบ็ไซต ์ www.beyondspaceandtime.org ซึง่ใหผู้ช้มทัว่โลกเขา้มาเยีย่มชม
ประวตัศิาสตรใ์นรปูแบบ 3 มติ ิซึง่เป็นการกระตุ้นความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้
มาชมสถานทีจ่รงิ 

3. กรงุโซล ประเทศเกาหลี  ใช ้ “แบรนดเ์กาหล”ี ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทาง
วฒันธรรมผ่านความบนัเทงิดา้นต่างๆ จดักจิกรรมท่องเทีย่วในเทศกาลต่างๆที่
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติคนเกาหล ี ทัง้เทศกาลพืน้บา้น เทศกาลโคมไฟและเทศกาลอาหาร
เกาหล ีเป็นตน้ 
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4. สิงคโปร ์ สนบัสนุนการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วต่างๆ เช่น คอนเสริต์ การแข่งรถ 
เทศกาลภาพยนตรเ์พื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วและยงัเป็นแหล่งจบัจ่ายใชส้อยทีส่ าคญั 

5. ดไูบ ดไูบพยายามใชก้ารสรา้งสถาปตัยกรรมและแหล่งท่องเทีย่วต่างๆเพื่อเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศและเพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 

 

การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู  

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารและบุคลากรทีด่ าเนินงานเกีย่วกบัแผนงานการ

ท่องเทีย่วและส่งเสรมิการท่องเทีย่วของกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร  

- สมัภาษณ์ คุณประเมนิ ไกรรส หวัหน้าฝ่ายแผนงานการท่องเทีย่ว กองการท่องเทีย่ว 

กรงุเทพมหานคร  

 

บทสรปุจากการสมัภาษณ์ 

 นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาในกรงุเทพมหานครมากทีสุ่ด คอื นกัท่องเทีย่วชาวจนี ปี

ละประมาณ 1.3 ลา้นคน ซึง่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วในเขตของกรงุเทพมหานครมปีระมาณ 

350,000 ลา้นบาทต่อปี กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการบุกเบกิและท าการตลาดดว้ยจะเป็นกลุ่ม

นกัท่องเทีย่วชาวจนีและอนิเดยี เนื่องจากทัง้สองประเทศเป็นกลุ่มตลาดใหม่ทีเ่ร ิม่เดนิทาง

ท่องเทีย่วมากขึน้ จงึเป็นกลุ่มประเทศทีก่รุงเทพมหานครจะเขา้ไปท าการตลาดเพื่อความคุม้ค่า

กบัการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว  

แนวโน้มของนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในกรงุเทพมหานคร ถงึแมว้่าประเทศไทยจะประสบ

ปญัหาความไมส่งบทางการเมอืง มกีารชุมนุมและปญัหาอุทกภยัทีผ่่านมาท าใหแ้หล่งท่องเทีย่ว

ไดร้บัความเสยีหายและการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วไมไ่ดร้บัความสะดวก ท าใหน้กัท่องเทีย่วชะลอ

และงดการเดนิทางแต่กเ็ป็นระยะสัน้ๆในภาพรวม แนวโน้มจ านวนนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้

โดยเฉพาะในช่วง High Season  

จดุแขง็ของกรงุเทพมหานครทีส่ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางเขา้มาใน

กรงุเทพมหานคร คอื แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์ ดา้นวฒันธรรมประเพณต่ีางๆ
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โดยเฉพาะวดัวงั สถาปตัยกรรม ทีม่อียูใ่นกรงุเทพมหานคร  รวมทัง้แม่น ้าเจา้พระยาและคลอง

ต่างๆทัง้ฝ ัง่พระนครและฝ ัง่ธนบุรซีึง่มโีบราณสถาน อาคารเก่า และชุมชนรมิน ้าซึง่แสดงถงึวถิี

ชวีติของชาวกรงุเทพ นอกจากนัน้ยงัมอีาหารการกนิทีม่อียูห่ลากหลายลว้นเป็นสิง่ดงึดดูให้

นกัท่องเทีย่วเขา้มาสมัผสัอาหารไทย แหล่งจบัจ่ายใชส้อยทีก่ระจายอยู่ทัว่กรุงเทพมหานครทัง้

สนิคา้ทีร่าคาไมส่งูนกัจนกระทัง่ถงึสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย และไดค้วาม

คุม้ค่าในการใชจ้่ายทางการท่องเทีย่วไมว่่าจะเป็นทีพ่กั การเดนิทาง การชมศลิปวฒันธรรมต่างๆ  

จดุอ่อนของกรงุเทพมหานคร คอื การจราจรและทีจ่อดรถในกรงุเทพมหานครซึง่เป็น

ปญัหาแก่นกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการจราจรทีต่ดิขดัท าใหเ้สยีเวลา นกัท่องเทีย่วตอ้งอยูบ่นรถ

มากกว่าทีจ่ะไดไ้ปท่องเทีย่ว รวมทัง้ทีจ่อดรถทีข่าดแคลน นอกจากนัน้ดา้นมลภาวะและ

สิง่แวดลอ้ม ในเขตกรงุเทพมหานครจากปญัหาการจราจรทีต่ดิขดั ท าใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศ 

อกีทัง้สภาพแวดลอ้มต่างๆ ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง ขยะและน ้าเสยี 

กลยทุธก์ารตลาดของกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร จะมุง่เน้นการตลาดทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในต่างประเทศทีจ่ะมุง่เน้นกลุ่มนกัท่องเทีย่วคุณภาพและ

กลุ่มตลาดใหม ่ ในปี 2555 กรงุเทพฯ มแีผนการตลาดในต่างประเทศ จ านวน  5 ประเทศ คอื 

เยอรมนั องักฤษ จนี ดไูบ และเกาหล ี

กลยทุธใ์นการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว คอื การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ภมูทิศัน์ และสิง่

อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว และพฒันาส่งเสรมิความปลอดภยัตามแหล่งท่องเทีย่ว

ต่างๆ ดว้ยการตดิตัง้ไฟส่องสว่าง และจดัตัง้ป้ายชีท้าง ป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเทีย่ว 

กลยทุธด์า้นการส่งเสรมิการตลาด คอื พฒันาเครือ่งมอื เครอืขา่ยและกจิกรรมการตลาด

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลง มุง่สรา้งภาพลกัษณ์และสื่อความหมาย กทม. 

ใหช้ดัเจน เน้นการจบัจา่ยสนิคา้และบรกิาร ส่งเสรมิการตลาดผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตและสงัคม

ออนไลน์ 

ส าหรบักลยทุธด์า้นบุคลากร คอื ส่งเสรมิบุคลากรของ กทม. ใหม้คีวามรูด้า้นการจดัการ

ท่องเทีย่วดว้ยการสรา้งระบบการเรยีนรูผ้่านช่องทางต่างๆ โดยความรว่มมอืของภาคต่ีางๆ 

ส่งเสรมิความรูด้า้นการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วแก่บุคลากรภาครฐั เอกชน ชุมชนและ
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ประชาชน และปลกูฝงัจติส านึกของชุมชนและประชาสงัคมในการรว่มกนัพฒันาการท่องเทีย่ว

ของกรงุเทพฯใหย้ัง่ยนื 

กลยทุธด์า้นกระบวนการการใหบ้รกิาร คอื พฒันากลไกคุณภาพการบรกิารการ

ท่องเทีย่วและจรยิธรรมธุรกจิใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว ท าการพฒันาระบบจงูใจเพื่อพฒันาคุณภาพ

บรกิารและผูใ้หบ้รกิารและผูบ้รหิารแหล่งท่องเทีย่ว และรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

หน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบับรกิารการท่องเทีย่ว 

 

- สมัภาษณ์บุคลากรดา้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว กองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร 

คุณมรกต ภูมพิานิช ต าแหน่ง นกัพฒันาการท่องเทีย่ว กลุ่มงานส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

บทสรปุจากการสมัภาษณ์  

 นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใน กทม. ส่วนใหญ่มาจากภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 5,400,425 

คน หรอื คดิเป็น 44.06% ของจ านวนนกัท่องเทีย่วทัง้หมด 12,257,975 คน ในปี 2011 และ

ประเทศทีจ่ านวนนกัท่องเทีย่วเขา้มากเป็นอนัดบัที ่ 1 คอื จนี 1,288,315 คน ตามมาดว้ย ญีปุ่่น  

1,036,414 คน ตามล าดบั (ทีม่า กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ซึง่ ตลาด

เป้าหมายทีต่อ้งการท าการตลาด  คอื ประเทศจนี ดงัจะเหน็ไดจ้ากกองการท่องเทีย่วไดจ้ดั 

Road Show ทีจ่นีถงึ 3 เมอืง คอื กรงุปกักิง่ เซีย่งไฮ ้และฮารบ์นิ ส่วนเป้าหมายในปี 2012 นัน้

เป้าหมายยงัคงเป็นจนีและประเทศอื่นๆ ที ่ กทม. ยงัไมเ่คยเขา้รว่มงานในประเทศนัน้ๆ  

แนวโน้มของการท่องเทีย่วจะมจี านวนนกัท่องเทีย่วสงูขึน้ เพราะเมือ่เปรยีบเทยีบสถติิ

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในกทม. แลว้ จะเหน็ไดจ้ านวนนกัท่องเทีย่วในปี 2011 

(12,257,975 คน) มมีากกว่าปี 2010 (10,352,046 คน)  ทัง้ๆ ทีเ่กดิวกิฤตทัง้ทางการเมอืงและ

อุทกภยัในปี 2011 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ากทม. ยงัเป็นเมอืงทีน่่าท่องเทีย่วอยูใ่นสายตาคนต่างชาต ิ

จดุขายของการท่องเทีย่ว กทม. คอื ศลิปวฒันธรรม และประเพณ ี อาหาร และแหล่งชอปป้ิง 

โรงพยาบาล และสปา ราคาถูกเมือ่เทยีบกบัเมอืงอื่นๆ  วถิชีวีติรมิน ้า ตลาดน ้า ฯลฯ จดุอ่อนของ

การท่องเทีย่ว กทม. คอื กลุ่มไกดผ์ ี มจิฉาชพีหลอกลวงนกัท่องเทีย่ว การสื่อสารภาษาองักฤษ

ไมไ่ด ้สื่อสารล าบาก เป็นต้น 
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ผลการศึกษาจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของกอง

การท่องเท่ียว 

การเกบ็ขอ้มลูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศจากแบบส ารวจความพงึ

พอใจต่อการใหบ้รกิารของกองการท่องเทีย่ว โดยแบบส ารวจไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูจาก

นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิัง้หมด 200 คน  

 จากการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลจะพบว่าเป็นชาวต่างชาตมิากกว่าชาวไทย โดยเป็น

ชาวต่างชาตริอ้ยละ 82.5 และชาวไทยรอ้ยละ 17.5 นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่นิยมพกัอาศยัใน

โรงแรมคดิเป็นรอ้ยละ 50 สิง่ทีน่กัท่องเทีย่วนึกถงึเป็นอนัดบัแรกเมือ่พดูถงึกรงุเทพมหานคร คอื 

วฒันธรรมและเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 44.5  และนิยมเดนิทางเขา้มาเพื่อการพกัผ่อน คดิเป็น

รอ้ยละ 82.5 กจิกรรมอื่นๆทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งการท าในกรงุเทพมหานคร คอื การเทีย่วชมเมอืง 

คดิเป็นรอ้ยละ 35.66 แหล่งหาขอ้มลูในการท่องเทีย่ว ส่วนใหญ่คอื อนิเตอรเ์น็ต คดิเป็นรอ้ยละ 

36.76 และสื่อประชาสมัพนัธท์ีน่ิยมใชม้ากทีสุ่ด คอื แผนที ่คดิเป็นรอ้ยละ 43.16  

ผลการศกึษาดา้นความพงึพอใจต่อการบรกิารของกองการท่องเทีย่วเมือ่เปรยีบเทยีบ

รายขอ้ คอื มจีติใจใหบ้รกิาร, เขา้ใจในความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว, เจา้หน้าทีม่คีวามเป็นมอื

อาชพี, คุณภาพของสื่อประชาสมัพนัธ,์ สถานทีต่ ัง้ของกองการท่องเทีย่ว และความพงึพอใจ

โดยรวม พบว่า เจา้หน้าทีม่จีติใจใหบ้รกิารไดร้บัความพงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอื เขา้ใจใน

ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว, เจา้หน้าทีม่คีวามเป็นมอือาชพี, คุณภาพของสื่อประชาสมัพนัธ ์

และสถานทีต่ ัง้ของกองการท่องเทีย่วและความพงึพอใจโดยรวม ตามล าดบั เมื่อรวมค่าเฉลีย่

ความพงึพอใจในทุกขอ้แลว้ พบว่า อยูท่ีร่ะดบั 4.31 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 

86.22 ซึง่สามารถสรปุไดว้่านกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจในระดบัด ี

 นกัท่องเทีย่วจะแนะน าใหเ้พื่อน/ญาตมิาใชบ้รกิารของกองการท่องเทีย่วอกีคดิเป็นรอ้ย

ละ99.5และมคีวามตัง้ใจจะกลบัมาเทีย่วกรงุเทพฯอกีครัง้คดิเป็นรอ้ยละ 98.5 
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3.5.2 การสรปุวิเคราะหป์ระมวลผลตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์

3.5.2.1 การวิเคราะห์กลยุทธ ์ 

การแบ่งส่วนตลาด (STP) 

การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 

 ในการแบ่งส่วนตลาดส าหรบักลุ่มนกัท่องเทีย่วลกัษณะ B2C เกณฑใ์นการแบ่ง

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วยงักรงุเทพมหานครสามารถแบ่งไดต้ามเกณฑ ์คอื 

เกณฑภ์มิูศาสตร ์ โดยสามารถแบ่งส่วนตลาดตามถิน่ทีอ่ยูไ่ดด้งันี้ คอื ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 

ภมูภิาคยโุรป ภูมภิาคอเมรกิา ภูมภิาคเอเชยีใต ้ภมูภิาคโอเชยีเนีย ภมูภิาคตะวนัออกกลางและ

ภมูภิาคแอฟรกิาใต ้ 

เกณฑพ์ฤติกรรมศาสตร ์แบ่งตามจดุประสงคท์ีเ่ขา้มาในกรงุเทพมหานคร ดงันี้ เพื่อการ

ท่องเทีย่ว เพื่อประชุม เพื่อการท าธุรกจิ 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) 

 ตลาดเป้าหมายทีต่อ้งการท าการตลาด คอื ตอ้งการมุง่ท าการตลาดกบักลุ่มนกัท่องเทีย่ว

ชาวเอเชยีประมาณ 70% และชาวยโุรป 30%  ทีม่จีดุประสงคใ์นการเดนิทางเขา้มาเพื่อการ

พกัผ่อนและท่องเทีย่ว 

การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

การท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร นกัท่องเทีย่วไดร้บัความคุม้ค่า เมือ่พจิารณาจาก

ราคาและคุณภาพการบรกิาร  
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทัว่ไป โดยใช้เคร่ืองมือ PEST ในการวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political Environment : P) 

 ปจัจบุนัรฐับาลมนีโยบายดา้นการท่องเทีย่วใหก้ารประกอบการและด าเนินธุรกจิ

ทดัเทยีมการท่องเทีย่วสากล และปรบัปรงุการบรกิารภาครฐัเพื่อใหส้ามารถดงึดูดและรองรบั

ตลาดนกัท่องเทีย่วกลุ่มคุณภาพไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 นอกจากนัน้รฐับาลใหค้วามส าคญักบัการท่องเทีย่วโดยผลกัใหก้ารท่องเทีย่วเป็นวาระ

แห่งชาต ิโดยก าหนดเป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment : E) 

 ความถดถอยของเศรษฐกจิโลกและวกิฤตทางเศรษฐกจิ การปรบัตวัทางเศรษฐกจิท าให้

มกีารขยายตวัของขัว้อ านาจทางเศรษฐกจิใหม ่อาท ิบราซลิ รสัเซยี อนิเดยี และจนีส่งผลต่อการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคต่างๆและการเปลีย่นแปลงตลาดการเงนิของโลก ท าใหเ้กดิการ

เคลื่อนยา้ยเงนิทุน สนิคา้และบรกิาร ท าใหต้อ้งพฒันาตลาดท่องเทีย่วเชงิรกุเพื่อเตรยีมรบักบั

การผนัผวนของค่าเงนิ 

สภาพแวดล้อมทางด้านสงัคม (Social Environment : S) 

 การเปลีย่นแปลงระบบโครงสรา้งประชากรทีค่นสงูอายเุพิม่ขึน้ ส่งผลต่อการท่องเทีย่วที่

เป็นแบบเฉพาะทางมากขึน้ เช่น การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ นอกจากนัน้นกัท่องเทีย่วยงัให้

ความส าคญักบัความปลอดภยั ความสะอาด และการรกัษาสภาพแวดล้อมมากยิง่ขึน้ ผลกระทบ

ทางสงัคมท าใหว้ฒันธรรมโลกเขา้มาในประเทศไทย การเปิดการคา้เสร ีท าใหเ้กดิการอพยพยา้ย

ถิน่ การเคลื่อนยา้ยแรงงานส่งผลต่อวถิชีวีติคนไทยทัง้ระดบัครอบครวั ชุมชนและประเทศ 

สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technology Environment : T) 

 ปจัจบุนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทในตลาดท่องเทีย่ว ไมว่่าจะเป็นการ

ส่งเสรมิประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ และนวตักรรมเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้มา

ใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่องท าใหเ้กดิการขยายตวัของสายการบนิตน้ทุนต ่า ท าใหเ้กดิการเดนิทางบ่อย

ขึน้และระยะเวลาในการท่องเทีย่วสัน้ลง 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางอตุสาหกรรม (Five-Force Analysis) 

สถานการณ์ของการแข่งขนั (Rivalry) 

 การท่องเทีย่วเป็นตลาดทีม่กีารแขง่ขนักนัสงูมาก เพราะเป็นการใชท้รพัยากรทีม่อียู่แลว้

ภายในประเทศ ท าใหเ้กดิตลาดใหมซ่ึง่ตัง้อยูใ่นภูมภิาคเอเชยี ทัง้ตลาดขนาดใหญ่ เช่น จนี 

อนิเดยี และตลาดขนาดกลางและขนาดเลก็ เช่น ประเทศในกลุ่มเอเชยีใต ้ ตะวนัออกกลาง และ

เอเชยีกลาง เป็นตน้ ซึง่หลายประเทศมกีารลงทุนดา้นการท่องเทีย่ว การโฆษณาประชาสมัพนัธ์

มากขึน้ และนโยบายการท่องเทีย่วทีป่กป้องใหค้นประเทศตนท่องเทีย่วภายในประเทศ 

อ านาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) 

 นกัท่องเทีย่วมอี านาจการต่อรองสงู เน่ืองจากตลาดท่องเทีย่วในปจัจุบนัมกีารแขง่ขนักนั

สงู ท าใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเลอืกจดุหมายการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆหรอืจงัหวดัอื่นได ้

โดยไมเ่ขา้มาท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานครหรอืใชเ้วลาท่องเทีย่วในระยะเวลาสัน้ๆ 

เนื่องจากสภาพแวดลอ้มทีเ่สื่อมโทรมมากขึน้และขาดการพฒันาและปรบัปรงุใหม้คีุณภาพ และ

ปญัหาทางการเมอืงทีม่คีวามไมแ่น่นอน 

อ านาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Supplier) 

 ผูป้ระกอบการทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วภายในกรุงเทพมหานคร 

สามารถต่อรองหรอืโน้มน้าวใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วภายในกรงุเทพฯไดม้าก เนื่องจาก

ความโดดเด่นทางวฒันธรรมทีผ่สมผสานกนัระหว่างชนบทและเมอืง และความเป็นเอกลกัษณ์ที่

ไมเ่หมอืนใครในโลก 

การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) 

 ยงัไม่มผีูป้ระกอบการรายใหมท่ีม่ลีกัษณะการใหบ้รกิารเช่นเดยีวกบักองการท่องเทีย่ว 

กรงุเทพมหานคร ทีม่กีารใหบ้รกิารโดยไมห่วงัผลก าไร การใหบ้รกิารท่องเทีย่วรวมถงึขอ้มลู

ท่องเทีย่วของบรษิทัต่างๆเป็นลกัษณะเพื่อธุรกจิและหวงัผลก าไร  

 

 



58 

 

การมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทน (Threat of Substitute)  

 เมือ่เปรยีบเทยีบจดุขายของกรงุเทพมหานคร ซึง่มคีวามโดดเด่นทางวฒันธรรมที่

แตกต่างจากชาตอิื่นๆในโลก ถงึแมว้่าจะมกีลุ่มประเทศทีม่ผีลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วทีม่คีวาม

คลา้ยคลงึกนักต็าม แต่ไมส่ามารถทดแทนไดใ้นแบบเดยีวกนั 

 

การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส อปุสรรค (SWOT Analysis) 

จดุแขง็ (Strengths) 

1. กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงทีม่วีฒันธรรมโดดเด่น มเีอกลกัษณ์ความเป็นไทย (S1) 

2. มสีถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร์ (S2) 

3. มโีครงสรา้งพืน้ฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคทีส่ะดวกครบครนั (S3) 

4. เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคมรวมทัง้ประชากร (S4) 

5. เป็นศูนยก์ลางการปกครองและสถานทีส่ าคญัต่างๆทัง้ องคก์ร สถานศกึษา โรงพยาบาล

และบรกิารทีห่ลากหลาย (S5) 

6. กรงุเทพมหานครไดร้บัรางวลั เมอืงท่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ดในโลกในปี 2554 เป็นครัง้ที ่ 3 

(S6) 

จดุอ่อน (Weakness) 

1. การจราจรทีต่ดิขดัของกรงุเทพมหานคร ท าใหเ้สยีเวลาในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว 

(W1) 

2. ปญัหาสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมและขาดการพฒันาและปรบัปรงุภมูทิศัน์ (W2) 

3. ขาดบุคลากรดา้นการท่องเทีย่วทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น (W3) 

4. ขาดการจดัสรรและบรหิารงบประมาณในการสรา้งสื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

กรงุเทพฯทีท่นัสมยั (W4) 

5. แหล่งท่องเทีย่วขาดการสื่อความหมายทีถู่กตอ้งเหมาะสม สรา้งความสบัสนแก่

นกัท่องเทีย่ว (W5) 
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6. การจดัตัง้ซุม้บรกิารการท่องเทีย่วอยูเ่พยีงใจกลางเมอืง ท าใหไ้มส่ามารถบรกิารได้อยา่ง

ทัว่ถงึ (W6) 

โอกาส  (Opportunities) 

1. รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลก ศูนยก์ลางการ

ประชุมและแสดงสนิคา้ระหว่างประเทศและศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว เชงิสุขภาพ (O1) 

2. ความนิยมใชอ้นิเตอรเ์น็ตและสงัคมออนไลน์ ท าใหก้ารประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

เป็นไปอย่างแพร่หลาย รวดเรว็ (O2) 

3. ไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการพฒันาและส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่ว (O3) 

4. การเจรญิเตบิโตของภาคเอกชนทีส่่งเสรมิใหธุ้รกจิการท่องเทีย่วเกดิความสะดวกและ

เป็นสิง่ทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่ว (O4) 

อปุสรรค (Threats) 

1. ภาวะทีม่กีารแข่งขนัการท่องเทีย่วทีรุ่นแรง(T1) 

2. ความไมแ่น่นอนทางการเมอืงส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ (T2) 

3. ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ (T3) 

4. ภยัทางธรรมชาต ิ(T4) 

5. แนวโน้มค่าใชจ้า่ยต่อหวัของนกัท่องเทีย่วลดลงจากภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั (T5) 

6. ขาดความเขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าผดิซึง่เป็นภยัคุกคาม

นกัท่องเทีย่ว (T6) 

7. ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเทีย่ว ท าให้

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานลดลง (T7) 
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3.5.2.2 การก าหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

ระดบัองคก์ร หมายถงึ กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นหน่วยงานใหญ่ทีม่หีน้าทีใ่นการ

วางเป้าหมายและทศิทางการท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร จากขอ้มลูทีผ่่านมาพบว่าการ

ท่องเทีย่วมกีารแข่งขนัสงูขึน้เรือ่ยๆ และนกัท่องเทีย่วใชเ้วลาในการชะลอการเดนิทางเขา้มาใน 

กทม.เพยีงระยะเวลาสัน้ๆหลงัจากเกดิปญัหาภายในกรุงเทพมหานคร กรงุเทพมหานครควร

วางเป้าหมายเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัและเพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาเยอืนภายใน

กรงุเทพมหานครมากขึน้  

ระดบัธรุกิจ หมายถงึ ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว ท าหน้าทีว่างแผน 

วเิคราะหข์อ้มลูการท่องเทีย่ว โดยตอ้งท าการหาจดุเด่นของกรงุเทพมหานครและยงัสามารถ

ตอบสนองกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วกลุ่มเป้าหมายดว้ย จากการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูมิ

และขอ้มลูทุตยิภมูแิละผลส ารวจจากนกัท่องเทีย่ว พบว่า นกัท่องเทีย่วนึกถงึวฒันธรรมเป็น

อนัดบัแรกเมือ่กล่าวถงึกรงุเทพมหานคร และเดนิทางเขา้มา กทม.เพื่อการพกัผ่อน จงึตอ้ง

วางแผนเพื่อใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการ 

ระดบัหน้าท่ี หมายถงึ กองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร โดยจะด าเนินการตามกล

ยทุธด์า้นการตลาดกบัผลติภณัฑข์องการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร และจะมุง่ที ่ “การท่องเทีย่ว

เชงิวฒันธรรม” ซึง่เป็นหนึ่งในผลติภณัฑด์า้นสถานทีท่่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครทีน่่าสนใจ

ในยคุปจัจุบนั นอกจากนัน้จากผลส ารวจแลว้ยงัเป็นสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วนึกถงึเป็นอนัดบัแรกเมือ่

กล่าวถงึกรงุเทพมหานครดว้ย จงึตอ้งวางแผนเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหเ้ป็นที่

ยอมรบัและเป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่ว 
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กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

ตารางที ่5 แสดงการวเิคราะห ์TOWS Matrix ในระดบั Corporate Unit 

TOWS S-Strengths 
(S1) กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงทีม่ ี
วฒันธรรมโดดเด่น มเีอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย  
(S2) มสีถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร ์ 
(S3) มโีครงสรา้งพืน้ฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบสาธารณูปโภคทีส่ะดวก
ครบครนั  
(S4) เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทาง
เศรษฐกจิและสงัคมรวมทัง้ประชากร  
(S5) เป็นศนูยก์ลางการปกครองและ
สถานทีส่ าคญัต่างๆทัง้ องคก์ร 
สถานศกึษา โรงพยาบาลและบรกิารที่
หลากหลาย  
(S6) กรุงเทพมหานครไดร้บัรางวลั เมอืง
ท่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ดในโลกในปี 2554 เป็น
ครัง้ที ่3  

W-Weaknesses 
(W1) การจราจรทีต่ดิขดัของ
กรุงเทพมหานคร ท าใหเ้สยีเวลาในการ
เดนิทางของนกัท่องเทีย่ว  
(W2) ปญัหาสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรมและ
ขาดการพฒันาและปรบัปรุงภมูทิศัน์  
(W3) ขาดบุคลากรดา้นการท่องเทีย่วทีม่ ี
ความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น  
(W4) ขาดการจดัสรรและบรหิาร
งบประมาณในการสรา้งสือ่ประชาสมัพนัธ์
การท่องเทีย่วกรุงเทพฯทีท่นัสมยั  
(W5) แหล่งท่องเทีย่วขาดการสือ่
ความหมายทีถู่กตอ้งเหมาะสม สรา้งความ
สบัสนแก่นกัทอ่งเทีย่ว  
(W6) การจดัตัง้ซุม้บรกิารการท่องเทีย่ว
อยู่เพยีงใจกลางเมอืง ท าใหไ้มส่ามารถ
บรกิารไดอ้ย่างทัว่ถงึ  

 
O-Opportunities 

(O1) รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบั
โลก ศนูยก์ลางการประชุมและแสดงสนิคา้
ระหว่างประเทศและศนูยก์ลางการ
ท่องเทีย่ว เชงิสุขภาพ  
(O2) ความนิยมใชอ้นิเตอรเ์น็ตและสงัคม
ออนไลน์ ท าใหก้ารประชาสมัพนัธก์าร
ท่องเทีย่วเป็นไปอย่างแพร่หลาย รวดเรว็  
(O3) ไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนในการพฒันาและ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  
(O4) การเจรญิเตบิโตของภาคเอกชนที่
ส่งเสรมิใหธุ้รกจิการท่องเทีย่วเกดิความ
สะดวกและเป็นสิง่ทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่ว  

 
 

S1-O1 กทม.เป็นเมอืงทีม่วีฒันธรรมทีโ่ดด
เด่น มเีอกลกัษณ์ความเป็นไทยประกอบ
กบันโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วของ
รฐับาล  
S2-O2 กทม.มสีถานทีท่่องเทีย่วทีม่ ี
ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ในขณะที่
การใชอ้นิเตอรเ์น็ตและสงัคมออนไลน์เพิม่
มากขึน้ ท าใหก้ารกระจายขอ้มลูขา่วสาร
เป็นไปอย่างรวดเรว็ 
S3-S5-O3 กทม.มโีครงสรา้งพืน้ฐานทาง
คมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคที่
สะดวกครบครนั มคีวามเจรญิทาง
เศรษฐกจิสงัคมและประชากรประกอบการ
ไดร้บัการสนบัสนุนทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ส่งผลการเดนิทางและใชช้วีติภายในกทม.
สะดวกสบายมากขึน้ 
 
 
กลยุทธก์ารเตบิโต (Growth Strategy)  

- Concentric Diversification 
- การพฒันาผลติภณัฑท์อ่งเทีย่ว 

W5-W6-O2  แหล่งท่องเทีย่วขาดการสือ่
ความหมายทีถู่กตอ้งและจุด
ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วอยู่เฉพาะใน
ใจกลางเมอืงเท่านัน้ แต่ปจัจุบนั
เทคโนโลยรีวมทัง้การใชอ้นิเตอรเ์น็ต 
สงัคมออนไลน์แพร่หลายขึน้ซึง่สามารถ
สรา้งแหล่งกระจายขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง
ใหก้บันกัท่องเทีย่ว 
 
กลยุทธก์ารปรบัตวั (Renewal Strategy) 

- Retrenchment  
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(Product Development) 
T-Threats 

(T1) ภาวะทีม่กีารแขง่ขนัการทอ่งเทีย่วที่
รุนแรง 
(T2) ความไมแ่น่นอนทางการเมอืงส่งผล
ต่อความเชือ่ม ัน่ของนกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิ 
(T3) ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ  
(T4)ภยัทางธรรมชาต ิ 
(T5) แนวโน้มค่าใชจ้่ายต่อหวัของ
นกัท่องเทีย่วลดลงจากภาวะเศรษฐกจิโลก
ชะลอตวั  
(T6) ขาดความเขม้งวดในการบงัคบัใช้
กฎหมายกบัผูก้ระท าผดิซึง่เป็นภยัคุกคาม
นกัท่องเทีย่ว  
(T7) ขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการ
ท่องเทีย่ว ท าใหป้ระสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานลดลง  

S1-T1 การเน้นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ ี
วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
ในภาวะทีม่กีารแขง่ขนัการทอ่งเทีย่วที่
รุนแรง  
 
กลยุทธค์งตวั (Stability Strategy) 
     - Niche  

- 

 

การวิเคราะหท์างเลือกและก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Level) 

ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) 

การพฒันาผลิตภณัฑท่์องเท่ียว (Product Development)  

ในภาวะทีม่กีารแขง่ขนัทีร่นุแรงของการท่องเทีย่วทัว่โลก และกรงุเทพมหานครมจีุดแขง็และ

โอกาสในการเพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาภายในกรงุเทพมหานคร จากขอ้มลูพบว่า

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท ากจิกรรมในกรุงเทพมหานครมคีวามตอ้งการเขา้มาท่องเทีย่วและ

พกัผ่อนมากทีสุ่ด จงึตอบสนองดว้ยการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วภายในกรุงเทพมหานคร เช่น วดั 

วงั ทีส่ าคญัของกรงุเทพมหานคร อาท ิ พระบรมมหาราชวงั วดัพระแกว้ วดัอรณุราชวรารามที่

ลว้นแต่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ หรอือาคารบา้นเรอืนสมยัก่อนใหม้คีวานน่าสนใจมาก

ขึน้ ดว้ยการปรบัปรงุภมูทิศัน์ใหม้คีวามสะอาด เรยีบรอ้ย แต่ยงัคงไวซ้ึง่ความเป็นประวตัศิาสตร์

ดัง้เดมิ เพิม่เรือ่งราวของสถานทีท่่องเทีย่วดว้ยการเสนอเรือ่งราวของประวตัศิาสตรต์ามสถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ โดยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้ช่วย เช่น ตูท้สักรนี ซึง่เป็นตู้หน้าจอสมัผสั 

สามารถดขูอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัๆในกรงุเทพมหานครได้ ซึง่จะกระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่ว

ตอ้งการเขา้มาสมัผสัสถานทีจ่รงิ  นอกจากนัน้ยงัลงทุนเพิม่ดว้ยการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วทีม่ ี
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ต านาน เช่น ชุมชนบา้นบุ ชุมชนบา้นบาตร หรอื ชุมชนอื่นๆทีม่ผีลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วทีม่ ี

เอกลกัษณ์ในแต่ละพืน้ที ่ ส่งเสรมิและปรบัปรงุใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจและไดร้บัความ

นิยม 

ข้อดี 

1. สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว 

2. เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

3. เพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร 

ข้อเสีย 

1. การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วต้องไดร้บัความรว่มมอืจากเจา้ของสถานที ่ซึง่โดยส่วนใหญ่

ไมไ่ดเ้ป็นของกรงุเทพมหานคร 

 

ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธค์งควั (Stability Strategy) 

Niche  

 มุง่รกัษาการเตบิโตของการท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานครอยา่งค่อยเป็นค่อยไป

เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขนัทีร่นุแรงมากขึน้ เน้นจุดแขง็ทีม่อียูใ่นตลาดทีก่รงุเทพมหานคร

ไดเ้ปรยีบโดยไมล่งทุนเพิม่ ในสภาวะทีก่ารแขง่ขนัการท่องเทีย่วรนุแรงและสภาวะทางเศรษฐกจิ

โลกชะลอตวัขณะทีห่ลายประเทศพยายามส่งเสรมิการท่องเทีย่วของตน ท าใหน้ักท่องเทีย่วมี

ตวัเลอืกในการท่องเทีย่วมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาภายใน

กรงุเทพมหานคร กลยทุธท์ีน่ ามาใชเ้พื่อรกัษาการเตบิโตของการท่องเทีย่ว คอืพยายามมุง่ตลาด

เฉพาะกลุ่ม นัน่คอืแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมส าหรบักลุ่มนกัท่องเทีย่วทีส่นใจดา้นนี้

โดยเฉพาะ ซึง่แหล่งท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานครมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นการเขา้ถงึแหล่ง

ท่องเทีย่วต่างๆดว้ยความสะดวกสบายในการขนส่ง เช่น การจดัน าเทีย่วตามแหล่งต่างๆ เช่น 

วดั วงั หรอืวถิชีวีติรมิแม่น ้าเจา้พระยา จดัเสน้ทางท่องเทีย่วทีส่ามารถเขา้ถงึดว้ยการคมนาคมที่

สะดวกสบาย เช่น รถไฟฟ้า เรอื รถประจ าทาง เป็นตน้ 
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ข้อดี 

1. เป็นตลาดทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัสงู 

ข้อเสีย 

1. ไมเ่กดิความแปลกใหมห่ากนกัท่องเทีย่วกลบัมาเทีย่วซ ้า เกดิความเบื่อหน่ายง่าย 

 

ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธก์ารปรบัตวั (Turnaround Strategy)  

Retrenchment  

ใชก้ลยทุธก์ารตดัทอนเพื่อลดกจิกรรมการด าเนินงานในปจัจบุนั ในกรณทีี่

กรงุเทพมหานครมตี าแหน่งการตลาดทีอ่่อนแอ ไมส่ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ดา้นการท่องเทีย่วได ้

จงึท าการลดค่าใชจ้า่ยและการลงทุนในขณะทีม่คีวามไม่แน่นอนของสถานการณ์ดว้ยการลด

จ านวนจุดบรกิารขอ้มลูนกัท่องเทีย่วในขณะทีก่ารท่องเทีย่วเริม่ซบเซาลงและไมต่อ้งการเพิม่

รายจ่ายของกรงุเทพมหานคร ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้ช่วยแทนการใหบ้รกิารขอ้มลู

เช่นเดมิ คอื อนิเตอรเ์น็ต สงัคมออนไลน์ทีม่กีารสื่อสารกนัอย่างรวดเรว็ และสามารถเขา้ถงึได้

ทุกกลุ่ม ท าการส่งเสรมิแหล่งท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานครผ่านเวบ็ไซต ์และสงัคมออนไลน์ 

เช่น Facebook ท ากจิกรรมเพื่อเพิม่ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกรงุเทพมหานครกบัประชาชนทัว่ไปทัง้

กลุ่มชาวไทยและต่างชาตผิ่านเวบ็ไซตข์องการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร   

 

ข้อดี 

1. เสยีค่าใชจ้่ายในการลงทุนต ่า 

2. การใชอ้นิเตอรเ์น็ต สงัคมออนไลน์ท าใหเ้กดิการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

ข้อเสีย 

1. ไมส่ามารถควบคุมการกระจายข่าวสารผ่านอนิเตอรเ์น็ตได ้ซึง่อาจเป็นขอ้มลูทีไ่ม่

ถูกตอ้ง 
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สรปุการตดัสินใจเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

จากนโยบายของผูบ้รหิารและการศกึษาขอ้มลูต่างๆ ประกอบกบัการวเิคราะหท์างเลอืกกล

ยทุธด์ว้ย TOWS Matrix การวเิคราะหข์อ้ด-ีขอ้เสยีของทางเลอืก กลยทุธท์ีไ่ดจ้าก  TOWS 

Matrix ขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าแนวทางของ กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) เป็นกลยทุธท์ี่

เหมาะสมทีสุ่ด เนื่องจาก กทม.มจีดุแขง็และโอกาสในการพฒันาการท่องเทีย่วของ

กรงุเทพมหานครดว้ยการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร เช่น วดั วงั ทีส่ าคญั

ของกรงุเทพมหานคร รวมทัง้ปรบัภูมทิศัน์แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมใหม้คีวามเป็นระเบยีบ 

และคงไวซ้ึง่ความมเีอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่และการ

คมนาคมทีส่ะดวกสบายทีช่่วยใหก้ารเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วรวมทัง้ขอ้มลูท่องเทีย่วสะดวกมาก

ยิง่ขึน้ และยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเขา้มาสมัผสั

วฒันธรรมภายในกรงุเทพมหานครดว้ย 
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กลยทุธร์ะดบัธรุกิจและหน้าท่ี 

ตารางที ่6 แสดงการวเิคราะห ์TOWS Matrix ในระดบั Business Unit และ Functional Unit 

TOWS S-Strengths 
(S1) กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงทีม่ ี
วฒันธรรมโดดเด่น มเีอกลกัษณ์ความ
เป็นไทย  
(S2) มสีถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร ์ 
(S3) มโีครงสรา้งพืน้ฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบสาธารณูปโภคทีส่ะดวก
ครบครนั  
(S4) เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทาง
เศรษฐกจิและสงัคมรวมทัง้ประชากร  
(S5) เป็นศนูยก์ลางการปกครองและ
สถานทีส่ าคญัต่างๆทัง้ องคก์ร 
สถานศกึษา โรงพยาบาลและบรกิารที่
หลากหลาย  
(S6) กรุงเทพมหานครไดร้บัรางวลั 
เมอืงท่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ดในโลกในปี 2554 
เป็นครัง้ที ่3  

 

W-Weaknesses 
(W1) การจราจรทีต่ดิขดัของ
กรุงเทพมหานคร ท าใหเ้สยีเวลาในการ
เดนิทางของนกัท่องเทีย่ว  
(W2) ปญัหาสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรมและ
ขาดการพฒันาและปรบัปรุงภมูทิศัน์  
(W3) ขาดบุคลากรดา้นการท่องเทีย่วที่
มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น  
(W4) ขาดการจดัสรรและบรหิาร
งบประมาณในการสรา้งสือ่
ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วกรุงเทพฯที่
ทนัสมยั  
(W5) แหล่งท่องเทีย่วขาดการสือ่
ความหมายทีถู่กตอ้งเหมาะสม สรา้ง
ความสบัสนแก่นกัทอ่งเทีย่ว  
(W6) การจดัตัง้ซุม้บรกิารการท่องเทีย่ว
อยู่เพยีงใจกลางเมอืง ท าใหไ้มส่ามารถ
บรกิารไดอ้ย่างทัว่ถงึ  

 
O-Opportunities 

(O1) รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบั
โลก ศนูยก์ลางการประชุมและแสดง
สนิคา้ระหว่างประเทศและศนูยก์ลางการ
ท่องเทีย่ว เชงิสุขภาพ  
(O2) ความนิยมใชอ้นิเตอรเ์น็ตและ
สงัคมออนไลน์ ท าใหก้ารประชาสมัพนัธ์
การท่องเทีย่วเป็นไปอย่างแพร่หลาย 
รวดเรว็  
(O3) ไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนในการพฒันาและ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  
(O4) การเจรญิเตบิโตของภาคเอกชนที่
ส่งเสรมิใหธุ้รกจิการท่องเทีย่วเกดิความ
สะดวกและเป็นสิง่ทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่ว  

 
 

S1-S3-O2-O4 สรา้งการเตบิโตดว้ยการ
เพิม่สถานทีแ่ละบรกิารทีม่คีวามแตกต่าง
กบัคู่แขง่ดา้นวฒันธรรมในขณะทีต่ลาด
ก าลงัเตบิโตและมคีวามกา้วหน้าดา้น
เทคโนโลย ีการใชอ้นิเตอรเ์น็ต สงัคม
ออนไลน์  ประกอบกบัความสะดวกของ
การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
ทีช่่วยส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วใหเ้ตบิโตขึน้ 
และจากแนวโน้มนกัท่องเทีย่วชาวเอเชยี
ทีม่ากขึน้จงึเจาะตลาดเพือ่เป็นการเพิม่
จ านวนนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาท่องเทีย่ว
ในกรุงเทพมหานคร 

- กลยุทธส์รา้งความแตกต่าง 
- กลยุทธก์ารแบ่งส่วนตลาด 
- กลยุทธส์่วนผสมทาง

การตลาด 

 W5-O2 ปรบัเปลีย่นจุดอ่อนของการสือ่
ความหมายในแต่ละสถานทีท่่องเทีย่ว 
เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งดว้ยการ
ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั การท าเวบ็ไซต์ 
สงัคมออนไลน์ ทีม่ขีอ้มลูสถานที่
ท่องเทีย่วอย่างละเอยีดเพือ่กระจาย
ขา่วสารขอ้มลู  
 

- กลยุทธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน 
- กลยุทธส์่วนผสมทาง

การตลาด 
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T-Threats 
(T1) ภาวะทีม่กีารแขง่ขนัการทอ่งเทีย่ว
ทีรุ่นแรง 
(T2) ความไมแ่น่นอนทางการเมอืงส่งผล
ต่อความเชือ่ม ัน่ของนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาต ิ 
(T3) ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ  
(T4)ภยัทางธรรมชาต ิ 
(T5) แนวโน้มค่าใชจ้่ายต่อหวัของ
นกัท่องเทีย่วลดลงจากภาวะเศรษฐกจิ
โลกชะลอตวั  
(T6) ขาดความเขม้งวดในการบงัคบัใช้
กฎหมายกบัผูก้ระท าผดิซึง่เป็นภยั
คุกคามนกัท่องเทีย่ว  
(T7) ขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการ
ท่องเทีย่ว ท าใหป้ระสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานลดลง  

S1-T1 มุง่เน้นการเจาะกลุ่มตลาด
เฉพาะทีช่ ืน่ชอบเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย โดยทีม่มีจีุดแขง็ดา้นความแตกต่าง
ของวฒันธรรมอย่างเป็นเอกลกัษณ์ใน
ภาวะทีม่กีารแขง่ขนัการท่องเทีย่วที่
รุนแรง 
     -  กลยุทธก์ารมุง่เน้นและสรา้งความ
แตกต่าง     
 -    กลยุทธก์ารแบ่งส่วนตลาด 

- 

 

การวิเคราะหท์างเลือกและก าหนดกลยทุธ์ระดบัธรุกิจ (Business Level) 

ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธผ์ู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

ปรบัเปลีย่นจดุอ่อนของการสื่อความหมายในแต่ละสถานทีท่่องเทีย่ว เพื่อสรา้งความ

เขา้ใจทีถู่กตอ้งดว้ยการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั การท าเวบ็ไซต ์สงัคมออนไลน์ ทีม่ขีอ้มลูสถานที่

ท่องเทีย่วอยา่งละเอยีดเพื่อกระจายขา่วสารขอ้มลู ซึง่ค่าใชจ้่ายในการลงทุนไมส่งู 

ข้อดี 

1. ตน้ทุนการประชาสมัพนัธต์ ่า 

ข้อเสีย 

1. คู่แขง่อาจใชก้ลยุทธเ์ดยีวกนั 
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ทางเลือกท่ี 2 สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  

สรา้งการเตบิโตดว้ยการเพิม่คุณค่าของความเป็นไทยลงไปในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ ี

ความแตกต่างกบัคู่แขง่ดา้นวฒันธรรมในขณะทีต่ลาดก าลงัเตบิโตและมคีวามก้าวหน้าดา้น

เทคโนโลย ีการใชอ้นิเตอรเ์น็ต สงัคมออนไลน์  ประกอบกบัความสะดวกของการคมนาคมขนส่ง 

ระบบสาธารณูปโภคทีช่่วยส่งเสรมิการท่องเทีย่วใหเ้ตบิโตขึน้ เช่น ส่งเสรมิแหล่งท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมดว้ยการเพิม่ประวตัหิรอืเรือ่งราวของสถานทีท่่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครตาม

แหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ซึง่จะเป็นจดุทีน่่าสนใจและยงัสรา้งใหน้กัท่องเทีย่วเกดิการรบัรูม้ากยิง่ขึน้ 

หรอืการเพิม่เรือ่งราวความเป็นมาของสถานทีท่่องเทีย่ว เช่น สถานีรถไฟบางกอกน้อย ทีด่แูลว้

เป็นเพยีงสถานีรถไฟธรรมดาๆ แต่ท าการเพิม่คุณค่าดว้ยการใส่เรือ่งราวทางประวตัศิาสตรใ์น

อดตีทีผ่่านมา ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่ีม่คีวามสนใจมากขึน้ และท าใหชุ้มชนบรเิวณใกลเ้คยีง

ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นบุ ไดผ้ลประโยชน์ตรงนี้ดว้ย  

ข้อดี 

1. ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมไทยมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

2. ไมม่ปีระเทศใดสามารถเลยีนแบบวฒันธรรมประเพณไีทยไดแ้น่นอน 

3. ดงึดดูนกัท่องเทีย่วทีม่คีวามสนใจความเป็นไทยในขณะทีส่ามารถเดนิทางท่องเทีย่วได้

สะดวกสบาย 

ข้อเสีย 

1. การใชว้ฒันธรรมเป็นความแตกต่าง อาจมจีดุอิม่ตวัของนักท่องเทีย่วและไมอ่ยาก

กลบัมาเทีย่วซ ้า 

 

ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธก์ารมุ่งเน้นและความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) 

มุง่เน้นการเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะทีช่ื่นชอบเอกลกัษณ์ความเป็นไทย โดยทีม่มีจีดุแขง็

ดา้นความแตกต่างของวฒันธรรมอย่างเป็นเอกลกัษณ์ในภาวะทีม่กีารแข่งขนัการท่องเทีย่วที่

รนุแรง 
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ข้อดี 

1. ตลาดทีมุ่ง่เน้นเป็นตลาดขนาดเลก็ท าใหส้ามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ข้อเสีย 

1. ตลาดอาจมขีนาดเลก็เกนิไป ท าใหเ้สยีโอกาสในการท าตลาดรายใหม่  

 

สรปุการตดัสินใจเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 

จากนโยบายของผูบ้รหิารรวมทัง้การศกึษาขอ้มลูปฐมภูมแิละขอ้มลูทุตยิภูม ิ การศกึษา

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร  และการวเิคราะหท์างเลอืกกลยทุธด์ว้ย TOWS 

Matrix การวเิคราะหข์อ้ด-ีขอ้เสยีของทางเลอืก ทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คอื กลยทุธส์รา้งความ

แตกต่าง เนื่องจากการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานครโดดเด่นทางดา้นวฒันธรรมทีม่คีวาม

ผสมผสานระหว่างความเป็นเมอืงและชุมชน โดยจะเพิม่คุณค่าของความเป็นไทยลงไปใน

สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามแตกต่างกบัคู่แขง่ดา้นวฒันธรรมในขณะทีต่ลาดก าลงัเตบิโตและมี

ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ีการใชอ้นิเตอรเ์น็ต สงัคมออนไลน์  ประกอบกบัความสะดวกของ

การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค ซึง่สามารถสรา้งใหน้กัท่องเทีย่วเกดิการรบัรูม้ากยิง่ขึน้

และท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่ีม่คีวามสนใจมากขึน้ 

 

การวิเคราะหท์างเลือกและการก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level) 

 ผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร สามารถแบ่งแยกไดต้ามหลกัเกณฑก์าร

แบ่งแหล่งท่องเทีย่วของกระทรวงการท่องเทีย่วและการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได ้12 

ประเภท และกรงุเทพมหานครมทีรพัยากรการท่องเทีย่ว 5 ประเภท คอื การท่องเทีย่วเชงินิเวศ, 

การท่องเทีย่วเชงิศลิปะวทิยาการ, การท่องเทีย่วทางวฒันธรรม, การท่องเทีย่วทาง

ประวตัศิาสตร ์และการท่องเทีย่วเพื่อนนัทนาการ  

 ผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร ทีต่อ้งการด าเนินกลยุทธใ์นการศกึษาครัง้

นี้ คอื การท่องเทีย่งเชงิวฒันธรรม หมายถงึ แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีุณค่าทางศลิปะและ
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ขนบธรรมเนียมประเพณีทีบ่รรพบุรษุสรา้งสมและถ่ายทอดกนัมา เช่น งานประเพณี วถิชีวีติ

ความเป็นอยูข่องผูค้น การแสดงศลิปวฒันธรรม การแต่งกาย ภาษา เป็นต้น ซึง่จะด าเนินกล

ยทุธท์างตลาด ดงันี้ 

กลยทุธก์ารแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) 

การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 

 เกณฑใ์นการแบ่งนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วยงักรงุเทพมหานครสามารถแบ่งได้

ตามเกณฑ ์คอื 

เกณฑภ์มิูศาสตร ์ โดยสามารถแบ่งส่วนตลาดตามถิน่ทีอ่ยูไ่ดด้งันี้ คอื ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 

ภมูภิาคยโุรป ภูมภิาคอเมรกิา ภูมภิาคเอเชยีใต ้ภมูภิาคโอเชยีเนีย ภมูภิาคตะวนัออกกลางและ

ภมูภิาคแอฟรกิาใต ้ 

เกณฑพ์ฤติกรรมศาสตร ์แบ่งตามจดุประสงคท์ีเ่ขา้มาในกรงุเทพมหานคร ดงันี้ เพื่อการ

ท่องเทีย่ว เพื่อประชุม เพื่อการท าธุรกจิ 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) 

 ตลาดเป้าหมายทีต่อ้งการท าการตลาด คอื ตอ้งการมุง่ท าการตลาดกบักลุ่มนกัท่องเทีย่ว

ชาวเอเชยีประมาณ 70% และชาวยโุรป 30%  ทีม่จีดุประสงคใ์นการเดนิทางเขา้มาเพื่อการ

พกัผ่อนและท่องเทีย่ว 

การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 

การท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร นกัท่องเทีย่วไดร้บัความคุม้ค่า เมือ่พจิารณาจาก

ราคาและคุณภาพการบรกิาร  

ข้อดี 

1. ทราบกลุ่มเป้าหมายหลกัทีต่อ้งการท าการตลาดดว้ย 
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ข้อเสีย 

1. เมือ่เน้นท าการตลาดกบัตลาดเป้าหมายหลกัอาจเสยีโอกาสในการท าการตลาดกบั

กลุ่มเป้าหมายอื่นๆทีม่คีวามสนใจการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร 

การจดัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  

- แนวโน้มของนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่มชมกรงุเทพมหานครนัน้ตอ้งการเขา้มาสมัผสั

วฒันธรรมไทยมากทีสุ่ด จงึท าการส่งเสรมิ พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรม เช่น วดั วงั ชุมชนรมิน ้า ซึง่เป็นสถานทีเ่ก่าแก่และมปีระวตั ิรวมทัง้มี

เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย  

- ปรบัปรงุภมูทิศัน์ของสถานทีท่่องเทีย่วใหม้คีวามสะอาด เป็นระเบยีบ และปลอดภยั 

2. ราคา (Price) 

- ส าหรบัการตัง้ราคาเพื่อตลาดนกัท่องเทีย่วชาวเอเชยี ซึง่เป็นกลุ่มทีไ่ม่นิยมเสยีค่าใชจ้า่ย

สงูนอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีม่คี่าเฉลีย่ต่อหวัลดลงนัน้ 

ทางกรุงเทพมหานครด าเนินการควบคุมการตัง้ราคาส าหรบัค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆดว้ยราคาทีไ่มส่งู อยูใ่นระดบัถูก-ปานกลาง เน้นความคุม้ค่าในการจบัจ่ายใชส้อย

ไมว่่าจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ว การใชบ้รกิารต่างๆภายในกรงุเทพมหานคร เช่น ค่าเขา้ชม

วดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั ราคาส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ 400 บาท 

แต่สามารถเกบ็บตัรเพื่อเขา้ชมพระทีน่ัง่อนนัตสมาคมและพระทีน่ัง่วมิาเมฆไดโ้ดยไม่

เสยีค่าใชจ้่าย เป็นการเพิม่ความคุม้ค่าใหน้กัท่องเทีย่ว 

3. การจดัจ าหน่าย (Place/ Process of delivery) 

- เป็นการน าผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของกรงุเทพมหานครอนัเป็นจดุเด่นที่

นกัท่องเทีย่วตอ้งการสมัผสัผ่านการจดัท าสงัคมออนไลน์ทางการท่องเทีย่ว เช่น 

Facebook หรอืเวบไซตภ์าษาไทยและองักฤษ ทีม่ขีอ้มลูการท่องเทีย่ว การเดนิทาง 

นอกจากนัน้ยงัสามารถสื่อสารโตต้อบไดน้อกเวลาราชการ 

- จดัท าสายด่วนการท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครเพื่อท าใหน้กัท่องเทีย่วสามารถ

สอบถามขอ้มลูไดใ้นเวลาราชการ 
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- จดัตัง้จดุบรกิารขอ้มลูนกัท่องเทีย่วเพื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่ว

ทีส่ าคญั 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- ส่งเสรมิภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร ดว้ยการจดักจิกรรมในช่วงเทศกาล

ทีส่ าคญั เช่น สงกรานต ์ลอยกระทง ซึง่เป็นสิง่หนึ่งทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งการท ากจิกรรมใน

กรงุเทพมหานคร โดยการจดักจิกรรมตกับาตรรว่มกนัในวนัสงกรานตซ์ึง่เป็นวนัปีใหม่

ไทย ส่งเสรมิใหช้าวต่างชาตริูจ้กัประเพณไีทย เป็นตน้ 

- จดับรกิารเทีย่วชมเมอืงซึง่เป็นกจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งการ โดยการจดับรกิารนัง่รถ

ชมเมอืงรอบเกาะรตันโกสนิทรโ์ดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  

- จดับรกิารทวัรจ์กัรยานเพื่อเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของกรงุเทพมหานคร เช่น ใน

ฝ ัง่ธนบุร ีซึง่เป็นเมอืงเก่าในอดตี เพื่อเพิม่ประสบการณ์ของนกัท่องเทีย่ว 

นอกจากนัน้ในส่วนของโปรโมชัน่ จะใชก้ารสื่อสารการตลาดบรูณาการ (IMC) มาใชใ้นการ

จดักจิกรรมการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เพื่อสรา้งการรบัรูอ้ยา่งต่อเนื่อง โดยการ 

- การโฆษณา (Advertising) ท าการเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วภาษาองักฤษความยาว 

30 วนิาท ีผ่านสื่อโฆษณาวทิยหุลงัข่าว เช่น คลื่นวทิย ุFM 95.5, 102.5 ในช่วง 7.00-

7.30 น. 

- การใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์ (Publicity and public relation) จดัท านิตยสารการ

ท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครเป็นฉบบัรายเดอืนทีม่ที ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ควบคู่กนัวางแจกตามโรงแรมต่างๆ เพื่อประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วต่างๆใน

กรงุเทพมหานคร 

- การส่งเสรมิการตลาดผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตและสงัคมออนไลน์ดว้ยการจดัท าเวบ็ไซต์

การท่องเทีย่ว เน่ืองจากแนวโน้มของนกัท่องเทีย่วในปจัจบุนันิยมใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการ

คน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่ว จงึท าการประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูท่องเทีย่วทีเ่น้นความมปีระวตัิ

อนัยาวนาน เรือ่งเล่า ต านาน ทีน่่าสนใจ และอพัเดทขอ้มลูใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 

เช่น ชุมชนต่างๆในกรงุเทพมหานคร ความเป็นอยูข่องวถิชีวีติรมิสายน ้าเจา้พระยาและ

คคูลองต่างๆ ทีย่งัคงมปีระเพณดีัง้เดมิทีม่คีวามน่าสนใจ 
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5. บคุลากร (People) 

- เพิม่พนูศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครดว้ยการจดัอบรม

ทกัษะทีจ่ าเป็นเพื่อท าใหก้ารบรกิารขอ้มลูเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง น่าเชื่อถอื และ

สามารถเพิม่ความพงึพอใจต่อการบรกิารนกัท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ 

- ส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วใหก้บับุคลากรภาครฐั เอกชน 

ชุมชน และประชาชน เช่น หวัหน้าชุมชน คนขบัรถสาธารณะ เป็นตน้ 

- ปลกูฝงัจติส านึกของชุมชนและประชาสงัคมในการรว่มกนัพฒันาการท่องเทีย่วของ

กรงุเทพมหานครใหย้ัง่ยนื 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

- ปรบัปรงุภมูทิศัน์ภายในกรงุเทพมหานครเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของพืน้ที่ เช่น 

อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่บรเิวณท่าชา้ง 

7. กระบวนการ (Process) 

- เพื่อเพิม่ระดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของนกัท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วของ

กรงุเทพมหานครจะท าการพฒันากลไกคุณภาพการบรกิารการท่องเทีย่วและจรยิธรรม

ธุรกจิใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว  

- ท าการพฒันาระบบจงูใจเพื่อพฒันาคุณภาพบรกิารและผูใ้หบ้รกิารและผูบ้รหิารแหล่ง

ท่องเทีย่ว  

- รว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบับรกิารการ

ท่องเทีย่ว 

ข้อดี 

1. สรา้งการรบัรูข้องนกัท่องเทีย่วต่อภาพลกัษณ์ของกรงุเทพมหานคร 

2. จ านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ ทัง้กลุ่มเป้าหมายใหมแ่ละกลุ่มเป้าหมายเดมิ 

3. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 

4. การเพิม่ขึน้ของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

ข้อเสีย 

1. ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโครงการและกจิกรรมสงู 
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สรปุการตดัสินใจเลือกกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 

ส าหรบักลยทุธร์ะดบัหน้าที ่ เมือ่วเิคราะหน์โยบายของผูบ้รหิารและการวเิคราะหข์อ้ดี-ขอ้เสยี

ดว้ย TOWS Matrix แลว้ จะเป็นการด าเนินกลยทุธแ์บบผสมผสานกนัระหว่างการแบ่งส่วนตลาด

และการจดัท าส่วนผสมทางการตลาด เนื่องจากแนวโน้มของตลาดนกัท่องเทีย่วชาวเอเชยีเพิม่

มากขึน้ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วจากกลุ่มยโุรปยงัคงเดนิทางเขา้มาในกรงุเทพมหานครอยู ่ ซึง่

นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มคีวามสนใจในการเขา้มาในกรงุเทพมหานครเพื่อการท่องเทีย่วและ

พกัผ่อน นอกจากนัน้ผลส ารวจยงัพบว่า นกัท่องเทีย่วกล่าวถงึวฒันธรรมเป็นอนัดบัแรกเมือ่นึก

ถงึกรงุเทพมหานคร จงึท าการส่งเสรมิทางตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วดว้ย

การปรบัแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมดว้ยการจดั

ส่วนผสมทางการตลาดในทุกๆดา้น  เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์เพื่อเพิม่การรบัรูต่้อความ

เป็นกรงุเทพมหานคร เพื่อท าใหน้กัท่องเทีย่วเป้าหมายเลอืกการเดนิทางมายงักรงุเทพมหานคร

และยงัท าใหน้กัท่องเทีย่วไดร้บัความคุม้ค่าตลอดการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร  
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3.7.4 สรปุการตดัสินใจเลือกกลยทุธเ์พ่ือแก้ปัญหา  

ตารางที ่7 แสดงการสรปุการตดัสนิใจเลอืกกลยทุธเ์พื่อแกป้ญัหา 

ระดบักลยทุธ์ ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธ์ท่ีเลือก 
Corporate Level 
Strategy 

กลยุทธก์ารเตบิโต(Growth Strategy) 
Concentric Diversification 
 

- พฒันาผลติภณัฑก์าร
ท่องเทีย่ว 

1. สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเทีย่ว 

2. เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 
3. เพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่ว

ในกรุงเทพมหานคร 

1. การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วตอ้งไดร้บัความ
ร่วมมอืจากเจา้ของสถานที ่ซึง่โดยส่วน
ใหญ่ไมไ่ดเ้ป็นของกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธท์ีเ่ลอืก คอื กลยุทธ์
การเจรญิเตบิโต  
Concentric Diversification 
 
-พฒันาผลติภณัฑก์าร
ท่องเทีย่ว 
 
เนื่องจากกทม.มจีุดแขง็และ
โอกาสในการท าตลาดใน
ภาวะทีก่ารท่องเทีย่วมกีาร
แขง่ขนัสงู 

กลยุทธค์งควั (Stability Strategy) 
- Niche  

1. เป็นตลาดทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั
สงู 

 

1. ไมเ่กดิความแปลกใหมห่ากนกัท่องเทีย่ว
กลบัมาเทีย่วซ ้า เกดิความเบือ่หน่ายงา่ย 

กลยุทธก์ารปรบัตวั (Turnaround 
Strategy)  

- Retrenchment  
 

1. เสยีค่าใชจ้่ายในการลงทุนต ่า 
2. การใชอ้นิเตอรเ์น็ต สงัคมออนไลน์ท าให้

เกดิการสือ่สารเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
 

1. ไมส่ามารถควบคุมการกระจายขา่วสาร
ผ่านอนิเตอรเ์น็ตได ้ซึง่อาจเป็นขอ้มลูทีไ่ม่
ถูกตอ้ง 
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ระดบักลยทุธ์ ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธ์ท่ีเลือก 
Business level Strategy กลยุทธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost 

Leadership Strategy) 
1. ตน้ทุนการประชาสมัพนัธต์ ่า 
 

1. คู่แขง่อาจใชก้ลยุทธเ์ดยีวกนั 
 

กลยุทธท์ีเ่ลอืก คอื กลยุทธ์
สรา้งความแตกต่าง เพือ่
เพิม่ความสามารถทางการ
แขง่ขนั โดยเน้นความ
แตกต่างของผลติภณัฑก์าร
ท่องเทีย่ว นัน่คอื วฒันธรรม
ทีผ่สมผสานกนัระหว่าง
เมอืงและชุมชน 

สรา้งความแตกต่าง (Differentiation 
Strategy) 

1. ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมไทยมคีวาม
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

2. ไมม่ปีระเทศใดสามารถเลยีนแบบได้
แน่นอน 

3. ดงึดดูนกัท่องเทีย่วทีม่คีวามสนใจความ
เป็นไทยในขณะทีส่ามารถเดนิทาง
ท่องเทีย่วไดส้ะดวกสบาย 

1. การใชว้ฒันธรรมเป็นความแตกต่าง อาจมี
จุดอิม่ตวัของนกัท่องเทีย่วและไมอ่ยาก
กลบัมาเทีย่วซ ้า 

 

กลยุทธก์ารมุง่เน้นและความแตกต่าง 
(Focused Differentiation Strategy) 

1. ตลาดทีมุ่ง่เน้นเป็นตลาดขนาดเลก็ท าให้
สามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

1. ตลาดอาจมขีนาดเลก็เกนิไป ท าใหเ้สยี
โอกาสในการท าตลาดรายใหม ่ 
 

Functional Level 
Strategy 

กลยุทธก์ารแบ่งส่วนตลาด (STP 
Strategy) 

1. ทราบกลุ่มเป้าหมายหลกัทีต่อ้งการท า
การตลาดดว้ย 

1. เมือ่เน้นท าการตลาดกบัตลาดเป้าหมาย
หลกัอาจเสยีโอกาสในการท าการตลาดกบั
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆทีม่คีวามสนใจการ
ท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธท์ีเ่ลอืก จะเป็นการ
ผสมผสานกนัของ กลยุทธ์
แบ่งส่วนตลาดและการจดั
ส่วนผสมทางการตลาด 
เพือ่การท าการตลาดไดต้รง
กบักลุ่มเป้าหมาย และเพือ่
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์การ
ท่องเทีย่วของ กทม. 

การจดัส่วนผสมทางการตลาด 
(Marketing Mixed) 
 

1. สรา้งการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่วต่อ
ภาพลกัษณ์ของกรุงเทพมหานคร 

2. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 
3. จ านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ทัง้

กลุ่มเป้าหมายใหมแ่ละกลุ่มเป้าหมายเดมิ 
4. การเพิม่ขึน้ของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

1. เสยีค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมสงู 
 

 



 

บทท่ี 4  

สรปุ อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรือ่งกลยทุธก์ารตลาดและการจดัการเชงิกลยุทธ์ในธุรกจิ

ท่องเทีย่ว กรณศีกึษา กองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร สามารถกล่าวถงึประเดน็สรปุต่างๆ

ไดด้งันี้ 

4.1 สรปุการด าเนินการศึกษา และผลการศึกษา 

จากการศกึษาทฤษฎเีชงิกลยทุธแ์ละทฤษฎดีา้นการตลาด เพื่อเพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วและ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ(Qualitative Independent 

Study)และการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Independent study) ของกระบวนการจดัการ

เชงิกลยทุธท์างธุรกจิ ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ขอ้มลูทุตยิภมู ิ และ

ขอ้มลูปฐมภูมใินสถานการณ์ปจัจบุนั รวมทัง้การสมัภาษณ์เชงิลกึของผูบ้รหิาร เพื่อศกึษา

แนวทางในการใชก้ลยทุธใ์นการบรหิารการท่องเทีย่วของกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร 

โดยการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มดว้ยเครือ่งมอืต่างๆ ท าใหท้ราบถงึสาเหตุทีส่ าคญัของปญัหาที่

ส่งผลต่อการเขา้มาของนกัท่องเทีย่ว ไมว่่าจะเป็นปญัหาทีเ่กดิจากแหล่งท่องเทีย่ว จากบุคคล

ต่างๆ หรอืแมแ้ต่ปญัหาทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้ คอื ปญัหาทางดา้นการเมอืง หรอื ปญัหาทาง

ธรรมชาต ิ ทีส่่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของชาวต่างประเทศทีต่อ้งการเขา้มาท่องเทีย่วใน

กรงุเทพมหานคร อนัมผีลท าใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วลดลง อยา่งไรกต็ามจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

พบว่าเป็นเพยีงช่วงเวลาสัน้ๆทีน่กัท่องเทีย่วชะลอและงดการเดนิทาง ซึง่ถงึแมว้่าจะป็นเพยีง

ระยะเวลาสัน้ๆแต่สามารถส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร ทัง้ภาคเอกชน ชุมชน 

ในดา้นเศรษฐกจิซึง่สามารถส่งผลถงึภาพรวมของประเทศได ้ ในการแกไ้ขปญัหาน้ีจากการ

วเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์ สามารถก าหนดกลยุทธข์องกองการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร เพื่อ

ด าเนินการแกไ้ขไดด้งันี้ 
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1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

จากขอ้มลูพบว่านกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท ากจิกรรมในกรงุเทพมหานครมคีวามตอ้งการเขา้มา

ท่องเทีย่วและพกัผ่อนมากทีสุ่ด จงึตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วดว้ยการใชก้ลยุทธ์

การเตบิโต เนื่องจากกรงุเทพมหานครมโีอกาสและจดุแขง็ ท าใหไ้ดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนักบั

ประเทศคู่แข่ง จงึด าเนินการดว้ยการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร เช่น วดั วงั 

ทีส่ าคญัของกรงุเทพมหานคร รวมทัง้ปรบัภูมทิศัน์แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมใหม้คีวามเป็น

ระเบยีบ และคงไวซ้ึง่ความมเีอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละ

การคมนาคมทีส่ะดวกสบายทีช่่วยใหก้ารเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วรวมทัง้ขอ้มลูท่องเทีย่วสะดวก

มากยิง่ขึน้ และยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเขา้มาสมัผสั

วฒันธรรมภายในกรงุเทพมหานคร ซึง่จะสามารถสรา้งการเตบิโตของนกัท่องเทีย่วและสรา้ง

รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 

เนื่องจากการท่องเทีย่วกรงุเทพมหานครโดดเด่นทางดา้นวฒันธรรมทีม่คีวามผสมผสาน

ระหว่างความเป็นเมอืงและชุมชน จงึใชก้ลยทุธใ์นการสรา้งความแตกต่างในการด าเนินกลยทุธ์

ระดบัธุรกจิ โดยจะเพิม่คุณค่าของความเป็นไทยลงไปในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามแตกต่างกบั

คู่แขง่ดา้นวฒันธรรมในขณะทีต่ลาดก าลงัเตบิโตและมคีวามก้าวหน้าดา้นเทคโนโลย ี การใช้

อนิเตอรเ์น็ต สงัคมออนไลน์  ประกอบกบัความสะดวกของการคมนาคมขนส่งและ

สาธารณูปโภค เช่น การเพิม่ประวตัหิรอืเรือ่งราวของสถานทีท่่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครตาม

แหล่งท่องเทีย่วต่างๆดว้ยหน้าจอสมัผสั (ตูท้ชัสกรนี)วางกระจายตามแหล่งท่องเทีย่วส าคญั โดย

ไมต่อ้งอาศยัคนในการใหค้ าแนะน า นอกจากนัน้ยงัสามารถลดทรพัยากรทางบุคคลทีไ่มส่ามารถ

ควบคุมมาตรฐานการบรกิารใหค้งทีไ่ดต้ลอดเวลาแลว้ยงัเป็นการเพิม่คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ว

ไดอ้กีดว้ย ดว้ยการใส่เรือ่งราวทางประวตัศิาสตรใ์นอดตีทีผ่่านมา ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่ีม่ ี

ความน่าสนใจมากขึน้และจะยงัสรา้งใหน้กัท่องเทีย่วเกดิการรบัรูต่้อสถานทีท่่องเทีย่วมากยิง่ขึน้

ดว้ย 
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3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี  

กลยทุธด์า้นการตลาดทีน่ ามาใช ้ คอื กลยทุธก์ารแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) ซึง่ตลาด

เป้าหมายทีต่อ้งการมุง่ท าการตลาด คอื กลุ่มนกัท่องเทีย่วชาวเอเชยีและชาวยุโรป เนื่องจาก

แนวโน้มของตลาดนกัท่องเทีย่วชาวเอเชยีเพิม่มากขึน้ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วจากกลุ่มยโุรปยงัคง

เดนิทางเขา้มาในกรงุเทพมหานครอยู ่ ซึง่นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะมคีวามสนใจในการเขา้มาใน

กรงุเทพมหานครเพื่อการท่องเทีย่วและพกัผ่อน นอกจากนัน้จากผลส ารวจยงัพบว่า 

นกัท่องเทีย่วกล่าวถงึวฒันธรรมเป็นอนัดบัแรกเมือ่นึกถงึกรงุเทพมหานคร จงึตอ้งส่งเสรมิแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และท าใหน้กัท่องเทีย่วไดร้บัความคุม้ค่าจากการท่องเทีย่วภายใน

กรงุเทพมหานคร เมือ่เขา้มาท่องเทีย่วและใชบ้รกิารภายในกรงุเทพมหานคร ทัง้นี้ใชก้ลยทุธก์าร

จดัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) เพือ่เพิม่การรบัรูต่้อกรงุเทพมหานครใหม้คีวาม

ชดัเจน จงึท าการส่งเสรมิทางตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วดว้ยการปรบัแหล่ง

ท่องเทีย่วทางวฒันธรรมและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมดว้ยการจดัส่วนผสมทางการ

ตลาดในทุกๆดา้น  เช่น การจดัรถบรกิารท่องเทีย่วรอบเกาะรตันโกสนิทร ์ เพื่อกระตุน้ความ

ตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้เพิม่การรบัรูต่้อความเป็นกรงุเทพมหานครจากการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ เช่น วทิย ุ นิตยสาร นอกจากนัน้เทคโนโลยสีมยัใหมท่ีเ่ขา้ถงึ

นกัท่องเทีย่วทุกกลุ่ม รวมทัง้กลุ่มเป้าหมาย ท าใหส้ามารถสรา้งการรบัรูแ้ละเพิม่ปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างนกัท่องเทีย่วและกรุงเทพมหานครผ่านการใหข้อ้มูลในเวบ็ไซตก์ารท่องเทีย่ว

กรงุเทพมหานคร และการใชส้งัคมออนไลน์ เช่น Facebook ทีเ่ป็นทีนิ่ยมของคนในยคุปจัจุบนั 

เนื่องจากขอ้มลูพบว่าสื่อทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นทีน่ิยมในการคน้หาขอ้มลูในขณะนี้ ทัง้นี้ เพื่อท าให้

นกัท่องเทีย่วเป้าหมายเลอืกการเดนิทางมายงักรงุเทพมหานครและยงัท าใหน้กัท่องเทีย่วไดร้บั

ความคุม้ค่าตลอดการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร 

 นอกจากนัน้ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ยงัเกีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารดา้น

ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว หรอืภาคเอกชน ประชาชน ชุมชนต่างๆซึง่ลว้น

แต่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว จงึตอ้งท าการจดัอบรมทกัษะทีม่คีวามส าคญัต่อ

การเพิม่ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วใหม้ากทีสุ่ด เนื่องจากการไดร้บัการบรกิารทีด่ที าให้

นกัท่องเทีย่วบอกต่อกบัคนรูจ้กัและยงัท าใหเ้พิม่โอกาสในการกลบัมาท่องเทีย่วซ ้าอกีครัง้ดว้ย 

ซึง่การบอกต่อเป็นกลยทุธห์นึ่งทีม่ปีระสทิธภิาพมากในการส่งเสรมิการตลาด 
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4.2.  อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศกึษาทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้มคีวามแตกต่างกบักลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง ที่

ไมอ่าจสรา้งความแตกต่างไดช้ดัเจน ถงึแมว้่าวฒันธรรมไทยจะเป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มม่ชีาตใิดใน

โลกเหมอืน แต่ประเทศอื่นๆกส็ามารถใชจ้ดุขายดา้นวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ

ไดเ้ช่นกนั ซึง่จะเปรยีบเทยีบว่าใครมคีวามไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนักว่ากนัคงไม่ได ้ ความ

แตกต่างทางดา้นวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาต ิ จะสามารถสรา้งคุณค่าใหก้บั

นกัท่องเทีย่วไดจ้ะตอ้งเน้นดว้ยการจดักจิกรรมทีเ่น้นดา้นน้ีเป็นพเิศษ แต่แนวทางในการ

ด าเนินงานทีผ่่านมาของกรงุเทพมหานครไมพ่บการจดักจิกรรมทีพ่ยายามเสนอความโดดเด่น

ของวฒันธรรม ส่วนใหญ่เป็นการสรา้งและพฒันาแต่ไม่ไดเ้น้นการประชาสมัพนัธเ์ท่าใดนกั   

นอกจากนัน้ขอ้แตกต่างทีไ่ม่เหมอืนกบัหลกัการทฤษฎแีละจดุดอ้ยทีไ่มอ่าจเทยีบเท่ากบั

เอกชนได ้ คอื ไมส่ามารถท าการส่งเสรมิการตลาดไดอ้ยา่งต่อเนื่องและมคีวามถี่มากเท่ากบั

ภาคเอกชนซึง่เกีย่วขอ้งกบัความต่อเนื่องของงบประมาณ ซึง่ท าใหแ้ขง่ขนักบัเมอืงอื่นๆไดไ้มด่ี

เท่าทีค่วร 

 และเมือ่น าผลการศกึษาทีก่ล่าวมาขา้งตน้มาเปรยีบเทยีบกบัการปฏบิตังิานจรงิของ

องคก์ร พบว่าไดม้กีารปฏบิตัเิป็นแนวทางเดยีวกบัแผนทีผู่บ้รหิารดา้นการท่องเทีย่ววางเอาไว ้

แต่มกีารเพิม่รายละเอยีดในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครใหเ้กดิความชดัเจน

ดา้นวฒันธรรมมากขึน้ เพื่อสรา้งใหเ้กดิการรบัรูต่้อกรงุเทพมหานครมากขึน้ และดว้ยขอ้จ ากดั

หลายดา้นท าใหก้ารปฏบิตังิานจรงิอาจจะไมส่ามารถส่งเสรมิการตลาดใหม้คีวามเขม้ขน้

เช่นเดยีวกบัภาคเอกชนได้ เช่น งบประมาณ การเปลีย่นผูบ้รหิาร หรอืความล่าชา้ในการ

ประสานงาน ท าใหข้าดความต่อเนื่องของแผนงาน   อกีทัง้ระบบการท างานของราชการแตกต่าง

จากการท างานของบรษิทัทีไ่มไ่ดแ้ยกส่วนงานดา้นการตลาดโดยตรง การปฏบิตังิานจงึไม่มี

รายละเอยีดทีค่รบทุกขัน้ตอนของกลยทุธท์ีก่ าหนด 
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4.3 ข้อจ ากดัในการศึกษา 

1. ไมส่ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูบางส่วนไดอ้ยา่งครบถว้น เนื่องจากขอ้มลูบางประเภท

องคก์รไมต่อ้งการเปิดเผย และไมม่ขีอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจง 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูขององคก์ร ไมค่รอบคลุมและไมล่ะเอยีดมากเพยีงพอต่อการ

วางกลยทุธ ์

3. การสมัภาษณ์เชงิลกึของผูบ้รหิารดา้นการท่องเทีย่วค่อนขา้งยาก เนื่องจากมรีะบบ

ขัน้ตอนและตอ้งใชเ้วลา ซึง่ไมเ่พยีงพอต่อการศกึษาครัง้นี้ 

 

4.4 ข้อเสนอแนะ 

4.4.1. ข้อเสนอแนะส าหรบัธรุกิจ 

1. เมือ่ตอ้งการท าการตลาดกบักลุ่มประเทศเอเชยี ควรจะตอ้งท าแบบส ารวจพฤตกิรรม

โดยเฉพาะว่ากลุ่มนี้มคีวามตอ้งการอะไรบา้ง เพื่อทีก่ารวางกลยทุธค์รัง้ต่อไปจะไดส้ามารถ

น าเสนอผลติภณัฑท์างการท่องเทีย่วทีก่ลุ่มประเทศจนีมคีวามสนใจและไดร้บัความคุม้ค่าในการ

เดนิทาง 

2. ปญัหาซึง่เป็นจดุอ่อนของกทม. ทีค่วรตอ้งเรง่ด าเนินการแกไ้ข คอื กลุ่มมจิฉาชพีทีส่่งกระทบ

โดยตรงต่อนกัท่องเทีย่ว และท าใหค้วามเชื่อมัน่ของนักท่องเทีย่วลดลง ปจัจบุนันกัท่องเทีย่ว

จ านวนมากมกัถูกกลุ่มมจิฉาชพีหลอกลวง จงึตอ้งเรง่แกไ้ขดา้นกฎหมายและมกีารควบคุม

ลงโทษกลุ่มนี้ 

3. ส่วนหน่ึงของปญัหาทีน่ักท่องเทีย่วถูกกลุ่มมจิฉาชพีหลอกลวง เป็นเพราะการประชาสมัพนัธ์

การท่องเทีย่วทีม่ไีมเ่พยีงพอ ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูทีถู่กตอ้ง โดยทีอ่าจจะไมต่อ้ง

อาศยัเจา้หน้าทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลู เทคโนโลยทีีก่้าวหน้ามากขึน้สามารถท าใหก้ารรบัส่งขอ้มลูเป็นไป

อยา่งรวดเรว็ อาจจะมกีารจดัตัง้หน้าจอสมัผสัตามแหล่งท่องเทีย่วส าคญั สามารถเชื่อมต่อ

อนิเตอรเ์น็ตได ้ และสามารถแชรข์อ้มลูทีไ่ดร้บั ภาพถ่าย ผ่านสงัคมออนไลน์ไดด้ว้ยเพื่อเป็นการ

ประชาสมัพนัธไ์ปในตวั 
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4. เนื่องจากกองการท่องเทีย่วเป็นองคก์รทีไ่มไ่ดแ้สวงหาผลก าไร การจดัท าสื่อต่างๆ การ

ใหบ้รกิาร เป็นไปเพื่อการใหบ้รกิารประชาชน และอาจไมม่คีุณภาพทดัเทยีมกบัภาครฐัวสิาหกจิ 

เอกชน หรอืประเทศอื่นๆทีใ่ชก้ารลงทุนมหาศาล สรา้งโปรแกรมท่องเทีย่ว ทัง้นี้ กทม.ยงัขาด

การประสานงานทีด่กีบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ขาดการประสานกบัชุมชน เพื่อร่วมมอืในการ

พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว  

5. สิง่ทีค่วรค านึงถงึเกีย่วกบันกัท่องเทีย่ว คอื เรือ่งของความสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น หอ้งน ้า โทรศพัทส์าธารณะ ทีค่วรจดัใหม้อียา่งเพยีงพอและมี

คุณภาพนอกจากนัน้ป้ายบอกทางทีค่วรมภีาษาองักฤษควบคู่ไปดว้ย หรอืแมแ้ต่การใชร้ะบบ

ขนส่งสาธารณะ  ทีย่ากต่อการท าความเขา้ใจของนักท่องเทีย่ว ซึง่ทุกอยา่งลว้นแต่เป็นสิง่ที่

สามารถท าใหน้กัท่องเทีย่วเกดิความประทบัใจในการเดนิทางเขา้มายงักรงุเทพมหานคร 

6. ในส่วนของการใหบ้รกิารขอ้มลูของเจา้หน้าที ่ ซึง่เป็นส่วนทีม่คีวามส าคญัมากต่อความพงึ

พอใจของนกัท่องเทีย่ว เน่ืองจากเป็นส่วนทีจ่ะตอ้งเผชญิหน้ากบันกัท่องเทีย่วไมว่่าจะเกดิปญัหา

ใดกต็าม เป็นส่วนทีจ่ะตอ้งรบัมอืแกไ้ขปญัหาต่างๆเหล่านัน้ ซึง่มผีลต่อความประทบัใจการ

ท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครโดยตรง ทีแ่มว้่าผลการศกึษาจากแบบส ารวจความพงึพอใจของ

นกัท่องเทีย่วจะอยูใ่นระดบัด ี แต่ควรจะพฒันาคุณภาพการบรกิารทีส่ามารถท าใหน้ักท่องเทีย่ว

เกดิความพงึพอใจมากทีสุ่ด จงึเป็นแผนหนึ่งทีอ่งคก์รควรใหค้วามสนใจ  

7.   องคก์รควรเขยีน แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ดงัในภาคผนวกที ่จ. 

8. นอกจากนัน้ในส่วนของการควบคุมและตดิตามผล องคก์รควรน า Balanced Scorecard มา

ประกอบการด าเนินกลยทุธด์งัในภาคผนวกที ่ฉ. 
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4.4.2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. ท าการศกึษาเชงิปรมิาณ โดยเน้นการเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว ท าใหท้ราบ

พฤตกิรรม เพื่อท าใหก้ารก าหนดกลยทุธค์รัง้ต่อไปตรงกบักลุ่มเป้าหมายนกัท่องเทีย่วเดนิ

ทางเขา้มาในกรงุเทพมหานครมากยิง่ขึน้ 

2. การสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วภายในกรงุเทพมหานคร ควรจะสมัภาษณ์

ทุกกลุ่ม คอื ผูบ้รหิาร เจา้หน้าที ่ ชุมชนต่างๆ ประชาชนทัว่ไป และนกัท่องเทีย่วชาวไทยและ

ชาวต่างชาต ิเพื่อท าใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ 

  

 

 

 

   

 

 

 



84 
 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

ชื่นจติต ์แจง้เจนกจิ. (2545). กลยทุธก์ารส่ือสารการตลาด. พมิพค์รัง้ที ่3 กรงุเทพมหานคร  
ส านกัพมิพท์ปิป้ิงพอยท ์เพรส. 

ฉลองศร ีพมิลสมพงศ์. (2554). การวางแผนและพฒันาตลาดท่องเท่ียว. พมิพค์รัง้ที ่9  
กรงุเทพมหานคร ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ธญัญารตัน์ บุญต่อ. (2552). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงแรม 
 เวสติน  แกรนด ์สขุมุวิท. สารนิพนธป์รญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ 

จดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ธรีะชยั ตนัฑพรชยั. (2551). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรม  

การใช้บริการดิจิทลัคอนเทนตป์ระเภทเพลงของผู้ใช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน 
กรงุเทพมหานคร. สารนิพนธป์รญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

รณชยั อ่อนสุดรกัษ์. (2553). แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวในกรงุเทพมหานครของ 
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ. การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองปรญิญาศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
นเรศวร. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2541). การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรงุเทพมหานคร ส านักพมิพพ์ฒันา 
ศกึษา.  

สุนนัทา ยอดเณร. (2551). การประเมินคณุภาพการบริการจากความแตกต่างระหว่าง 
ความคาดหวงักบัการรบัรู้ ของผูร้บับริการงานเภสชักรรมในสถานบริการ
สาธารณสขุระดบัปฐมภมิูในกรงุเทพมหานคร. วทิยานิพนธป์รญิญาบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการองคก์รเภสชักรรม บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ. 

เอกชยั สมบรูณ์. (2547). การให้บริการสารสนเทศแก่นักท่องเท่ียวของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
การท่องเท่ียว กรงุเทพมหานคร. วทิยานิพนธป์รญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
มนุษยศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 



85 

 
 

ภาษาต่างประเทศ 
 
Byron Keating. (2009). Managing Ethics in the Tourism Supply Chain: The Case of  

Chinese Travel to Australia. International Journal of Tourism RE Int. J. Tourism 
Res. 11, 403–408. 

Smaranda Adina Cosma, Adina Letitia Negrusa, and Marius Bota. (2007). Romania  
Branding process as a tourist destination. International Journal of Business 
Research, Volume VII, Number 5, 2007. 69-74. 

Xavier Font,* Richard Tapper, (2008). Karen Schwartz and Marianna Kornilak.  
Sustainable Supply Chain Management in Tourism. Business Strategy and 
the Environment. Bus. Strat. Env. 17, 260–271. 
 

ข้อมลูจากเวบ็ไซต์ 

กลยทุธก์ารตลาด http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 
538663926&Ntype=3 

กลยทุธก์ารตลาด  http://classroom.hu.ac.th/courseware/marketing/index20.html 
กลยทุธ ์in action  http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/ 

74/pw74_4_sp1.pdf 
การจดัการเชงิกลยุทธ ์ http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L2/2-1.htm 
ขา่ว กทม.   http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/239991.html 
ขา่ว กทม.  http://www.bangkok.go.th/th/page/index.php?&43-

Hot_News&page_num=32&type=detail&id=625&l=th 
ขอ้มลูกรงุเทพมหานคร  http://www.bangkok.go.th 
นโยบายผูว้่า กทม.  http://203.155.220.118/info/Nowgov/policy.asp 
นโยบายรฐับาล   http://pairach.com/2011/08/30/yingluck_tourism_policy/ 
ศูนยว์จิยักสกิรไทย  http://www.bangkokbiznews.com/  
หลกัการตลาด   http://sangjun.hostzi.com/file3/c0.html 
 

 

http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=%20538663926&Ntype=3
http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=%20538663926&Ntype=3
http://classroom.hu.ac.th/courseware/marketing/index20.html
http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/%2074/pw74_4_sp1.pdf
http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/%2074/pw74_4_sp1.pdf
http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L2/2-1.htm
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/239991.html
http://www.bangkok.go.th/th/page/index.php?&43-Hot_News&page_num=32&type=detail&id=625&l=th
http://www.bangkok.go.th/th/page/index.php?&43-Hot_News&page_num=32&type=detail&id=625&l=th
http://203.155.220.118/info/Nowgov/policy.asp
http://pairach.com/2011/08/30/yingluck_tourism_policy/
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/research/20090828/72836/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-52-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1.html
http://sangjun.hostzi.com/file3/c0.html


86 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

ภาคผนวก ก. 

โครงค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชิงลึก 

โครงค าถามในการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบคุลากรของกองการท่องเท่ียว  

1. นกัท่องเทีย่วปจัจุบนัส่วนใหญ่มาจากประเทศใด 

2. กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีอ่ยากบุกเบกิเป็นตลาดเป้าหมายคอืกลุ่มใด 

3. แนวโน้มของจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้ กทม. เป็นอย่างไร 

4. จุดขายของการท่องเทีย่ว กทม. คอือะไร 

5. จุดอ่อนของการท่องเทีย่ว กทม. คอือะไร 

6. กลยุทธก์ารตลาดดา้นผลติภณัฑค์อือะไร 

7. กลยุทธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คอือะไร 

8. กลยุทธก์ารส่งเสรมิการการตลาด คอือะไร 

9. กลยุทธด์า้นบุคลากร คอือะไร 

10. กลยุทธด์า้นกระบวนการใหบ้รกิาร คอือะไร 
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ภาคผนวก ข. 

แบบส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 

แบบส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของกองการท่องเท่ียว กรงุเทพมหานคร 

 

ค าช้ีแจง  แบบส ารวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ CEO MBA (สาขาการตลาด) มหาวทิยาลยั 

หอการคา้ไทย โดยจะศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อการใหบ้รกิารของกองการท่องเทีย่ว กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคล 

1. เพศ    ชาย    หญงิ 

2. อายุ  

 ต ่ากว่า 18 ปี   18 -25 ปี  26 – 33 ปี   34 – 41 ปี 

 42 – 49 ปี   50 – 57 ปี  58 – 65 ปี  มากกว่า 65 ปี 

3. ภมูลิ าเนา ____________________________ 

4. ระยะเวลาทีพ่กัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ____________________________ 

5. ประมาณการค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นกรุงเทพมหานคร ________________________ 

6. ประเภทของทีพ่กัขณะทีพ่ านกัในกรุงเทพมหานคร 

 โรงแรม   เกสทเ์ฮาส ์   บา้นเพือ่น/ญาต ิ  อื่นๆ ________ 

7. เมือ่พดูถงึกรุงเทพมหานคร ท่านจะนกึถงึสิง่ใดเป็นอนัดบัแรก 

 วฒันธรรมและเทศกาลของไทย     แมน่ ้าและล าคลอง   

  อาหารการกนิและจบัจ่ายซื้อของ    ศนูยร์วมเรือ่งสุขภาพ   

 ความคุม้ค่าในการจบัจ่าย    อื่นๆ ________________ 

8. จุดประสงคห์ลกัในการเดนิทางมายงักรุงเทพมหานคร 

 พกัผ่อน   ท าธุรกจิ  ประชุม   อื่นๆ _____________ 

9. กจิกรรมอื่นๆทีท่่านตอ้งการท าในกรุงเทพมหานคร (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 เทีย่วชมเมอืง   จบัจ่ายซื้อของ   อาหารการกนิ 

 ล่องเรอืชมล าน ้าเจา้พระยา  อื่นๆ _________________ 
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10. แหล่งขอ้มลูทีท่่านใชห้าขอ้มลูเพือ่เตรยีมการท่องเทีย่ว (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 เพือ่น/ญาต ิ   อนิเตอรเ์น็ต   นิตยสารการทอ่งเทีย่ว  

 หนงัสอืพมิพ ์  แผ่นพบั/ใบปลวิ  บรษิทัท่องเทีย่ว  

 รายการทางโทรทศัน์  งานท่องเทีย่ว   อื่นๆ _________________ 

11. ท่านใชส้ือ่ประชาสมัพนัธห์รอืบรกิารใดของกองการท่องเทีย่วบา้ง (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 แผนที ่    แผ่นพบั   ทชัสกรนี 

 ตารางรถโดยสารประจ าทาง/รถไฟ  ซดี ี    เจา้หน้าที ่

 อื่นๆ _________________ 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการท่องเท่ียว กรงุเทพมหานคร 

 ควร
ปรบัปรุง 

พอใช ้ ปานกลาง ด ี ดมีาก 

1. มจีติใจใหบ้รกิาร      
2. มคีวามเขา้ใจในความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว      
3. เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารมคีวามเป็นมอือาชพี      
4. คุณภาพของสือ่ประชาสมัพนัธ์      
5. สถานทีต่ ัง้ของกองการท่องเทีย่ว      
6. ความพงึพอใจโดยรวม      
 

ท่านจะแนะน าใหเ้พือ่น/ญาตมิาใชบ้รกิารของกองการท่องเทีย่วหรอืไม ่

 ใช่  

 ไมใ่ช่ (โปรดระบุเหตุผล)_____________________________ 

ท่านตัง้ใจจะมาท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานครหรอืกลบัมาเยอืนอกีครัง้หรอืไม่ 

 ใช่ 

 ไมใ่ช่ (โปรดระบุเหตุผล)_____________________________ 

 

------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ค. 

ข้อมลู 

 
บทความด้านการท่องเท่ียวกรงุเทพมหานครจากเวบ็ไซต์ 
 

กรุงเทพมหานครถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่วของประเทศ นโยบายการท่องเทีย่วกรุงเทพฯ จงึ
ไดร้บัความส าคญัในล าดบัตน้ ๆ เพราะนโยบายนี้จะท าใหเ้กดิการจา้งงาน การลงทุน และการกระจายรายไดจ้ากการใชจ้่ายของ
นกัท่องเทีย่วไปยงัธุรกจิต่าง ๆ จ านวนมาก อาท ิรา้นอาหาร โรงแรม รา้นขายสนิคา้ ธุรกจิการขนส่ง ฯลฯ ซึง่รฐับาลของประเทศ
และเมอืงต่าง ๆ ในโลกต่างใหค้วามส าคญักบัการท่องเทีย่วเช่นเดยีวกนั โดยพยายามด าเนินนโยบายเพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วจาก
ต่างประเทศ ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างรุนแรงในตลาดการท่องเทีย่วระหว่างเพือ่ท าให้กรุงเทพฯเป็นเมอืงเป้าหมายของ
นกัท่องเทีย่ว จ าเป็นตอ้งสรา้งจุดขายทีแ่ตกต่าง โดยจุดขายนัน้ตอ้งอยู่บนจดุแขง็ของกรุงเทพฯดว้ย 

กรุงเทพฯ มจุีดแขง็มากมาย มแีหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจ านวนมาก อาท ิ วดัพระแกว้ วดัโพธิ ์
พระบรมมหาราชวงั เสาชงิชา้ ภเูขาทอง นอกจากนัน้ยงัมวีถิชีวีติและขนบธรรมเนียมประเพณทีีห่ลากหลาย และมเีอกลกัษณ์
เฉพาะของทอ้งถิน่ รวมทัง้เป็นแหล่งรวมอาหารและผลไมข้องทุกภาคซึง่หารบัประทานไดทุ้กฤดกูาล นอกจากนี้กรุงเทพฯยงัมสีิง่
อ านวยความสะดวกทีส่ามารถรองรบัการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเพยีงพอ อาท ิโรงแรม ห้างสรรพสนิคา้ ศนูยป์ระชุม และโรงพยาบาล 
โดยมคีวามโดดเด่นทัง้ในดา้นบรกิารทีด่ ี มคีุณภาพสงู มคีวามหลากหลายใหเ้ลอืก และค่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งต ่า เมือ่พจิารณาถงึ
จุดแขง็ดงักล่าว ช่องว่างการตลาดทางการท่องเทีย่ว (Niche Tourism) ทีค่วรไดร้บัการพฒันาขึน้ เพือ่ใหเ้ป็นจุดขายดา้นการ
ท่องเทีย่วของกรุงเทพฯ ควรจะมรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 
 
การท่องเท่ียวแบบ Mice (Meeting Incentive Convention and Exhibition) หรอืธุรกจิการท่องเทีย่วในลกัษณะธุรกจิการจดั
ประชุม การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การแสดงสนิคา้และนิทรรศการนานาชาตซิึง่นกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้มกีารใชจ้า่ยเงนิประมาณ 
7,000 บาทต่อคนต่อวนั สงูกว่าการใชจ้่ายเฉลีย่ของนกัท่องเทีย่วในกรุงเทพฯ กว่าเท่าตวั (3,365.60 บาทต่อคนต่อวนั) 
คู่แขง่ส าคญัของกรุงเทพฯในดา้นการท่องเทีย่วแบบ Mice คอื สงิคโ์ปรแ์ละฮ่องกง 
 
การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ เป็นการท่องเทีย่วเพือ่พกัผ่อนหย่อนใจ และใชเ้วลาสว่นหนึ่งเพือ่ท ากจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพซึง่

กรุงเทพฯ มสีถานทีร่องรบัการทอ่งเทีย่วลกัษณะนี้จ านวนมาก ไมว่่าจะเป็นธุรกจิสปาทีม่มีากกว่า 300 แห่งทัว่กรุงเทพฯ การ

นวดแผนโบราณทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และภมูปิญัญาของไทย รวมทัง้โรงพยาบาลทีม่คีุณภาพมาตรฐานหลายแห่ง โดยมคี่ารกัษาถูก

กว่าต่างประเทศหลายเท่าตวั 

การท่องเท่ียวชิมและปรงุอาหารไทย เนื่องจากอาหารไทยและผลไมไ้ดก้ารยอมรบัในระดบัโลกในเรือ่งรสชาตแิละผลดต่ีอ

สุขภาพ การส ารวจความเหน็ของนกัท่องเทีย่วจงึพบว่า อาหารไทยเป็นปจัจยัอนัดบั 2 ทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วตดัสนิใจมาเทีย่ว

เมอืงไทย 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จากการส ารวจความคดิเหน็ของนกัทอ่งเทีย่วทีจ่ดัท าโดยสถาบนัเคลลอ็กร่วมกบัสถาบนับณัฑติ
บรหิารธรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่า ปจัจยัล าดบัตน้ ๆ ทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วใน
ต่างประเทศคอื
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วฒันธรรมทอ้งถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์ ซึง่กรุงเทพฯ เป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยร์วมวฒันธรรมทีม่คีวามหลากหลาย และมทีัง้วฒันธรรมเมอืง
และชนบท โดยเฉพาะในเขตชานเมอืงของกรุงเทพฯ ยงัคงรกัษาวถิชีวีติชุมชนและขนบธรรมเนียมประเพณวีฒันธรรมที่
หลากหลาย เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถิน่ทีน่่าสนใจ กรุงเทพฯ จงึควรจะน าจุดแขง็นี้มาพฒันาเป็นกจิกรรมการท่องเทีย่ว ซึง่
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย อาท ิการล่องเรอืชมวถิชีาวบา้น การจดัท าโฮมสเตย ์การึึกทอผา้ การ
แสดงกจิกรรมพืน้บา้น การท่องเทีย่วเชงิเกษตรกรรม ฯลฯ กรุงเทพฯ เป็นเมอืงทีม่เีอกลกัษณ์หลากหลาย ทัง้ความทนัสมยั และ
การรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมทอ้งถิน่ดัง้เดมิ สิง่เหล่านี้จงึควรไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นจุดขายทางการท่องเทีย่วอย่างเป็นรปูธรรม 
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ภาคผนวก ง. 

สรปุผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 

 

 
แผนภมูทิี ่2  จ านวนผูต้อบแบบส ารวจความพงึพอใจ 

 

จากแผนภมูทิี ่2 สรุปไดว้่านกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตมิากกว่าคนไทย คดิเป็นรอ้ยละ 82.5 และในกลุ่ม

ชาวต่างชาตเิป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ ส่วนในกลุ่มชาวไทยเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย 

และจากผลการศกึษาจะพบว่านกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิภีมูลิ าเนา คอื ประเทศ ึรัง่เศส เยอรมนี องักฤษ จนี 

เกาหล ีและอื่นๆ นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 26-33 ปี รองลงมา คอื 34-41 ปี และ 18-25 ปีตามล าดบั 

ระยะเวลาทีพ่กัอาศยัในกรุงเทพมหานคร คอื ประมาณ 5 วนั ทัง้กลุ่มชาวต่างชาตแิละชาวไทย ประมาณการ

ค่าใชจ้่ายของชาวต่างชาต ิคอื 2,769.32 บาท/วนั/คน และชาวไทย 1,3557.36 บาท/วนั/คน 
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แผนภมูทิี ่3  ประเภทของทีพ่กัอาศยัเมือ่พกัอยู่ในกทม. 

 จากแผนภมูทิี ่3 สรุปไดว้่านกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่นิยมพกัในโรงแรมมากทีสุ่ด รองลงมา คอื เกสทเ์ฮาส ์และบา้น

เพือ่น/ญาต ิตามล าดบั 

 

 

แผนภมูทิี ่4 สิง่ทีน่กัท่องเทีย่วนึกถงึเมือ่พดูถงึกทม. 

 จากแผนภมูทิี ่4 สรุปไดว้่าสิง่ทีน่กัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่นึกถงึ กทม. เป็นอนัดบัแรก คอื วฒันธรรมและเทศกาล อาหาร

การกนิ/การจบัจ่ายซื้อของ และแมน่ ้าล าคลองตามล าดบั 

 

50% 

5% 

29% 

11% 
5% 

จ ำนวนผู้ตอบ 

โรงแรม 

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 

เกสเฮาส ์

บ้านเพื่อน/ญาติ 

อ่ืนๆ 

44% 

12% 

27% 

4% 
10% 3% 

จ ำนวนผู้ตอบ 

วฒันธรรมและเทศกาล 

แมน่ า้ล าคลอง 

อาหารการกิน/การจบัจ่ายซือ้ของ 

ศนูย์รวมเร่ืองสขุภาพ 

ความคุ้มค่าในการจบัจ่าย 

อ่ืนๆ 
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แผนภมูทิี ่5  จุดประสงคห์ลกัของการเดนิทางมายงั กทม. 

 จากแผนภมูทิี ่5 สรุปไดว้่านทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่ตอ้งการเขา้มาใน กทม.เพือ่พกัผอ่น ท าธุรกจิและประชุม ตามล าดบั 

 

 

แผนภมูทิี ่6 กจิกรรมอื่นๆทีน่กัทอ่งเทีย่วตอ้งการท าใน กทม. 

จากแผนภมูทิี ่6 สรุปไดว้่ากจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วสว่นใหญ่ตอ้งการท าใน กทม. คอื เทีย่วชมเมอืง จบัจ่ายซื้อของ 

และอารหารการกนิตามล าดบั 

 

 

82% 

8% 
5% 5% 

จ ำนวนผู้ตอบ 

พกัผ่อน 

ท าธุรกิจ 

ประชมุ 

อ่ืนๆ 

36% 

28% 

17% 

16% 

3% 

จ ำนวนผู้ตอบ 

เท่ียวชมเมือง 

จบัจ่ายซือ้ของ 

อาหารการกิน 

ลอ่งเรือชมล าน า้เจ้าพระยา 

อ่ืนๆ 
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แผนภมูทิี ่7  แหล่งหาขอ้มลูในการท่องเทีย่ว 

 จากแผนภมูทิี ่7 สรุปไดว้่าแหล่งหาขอ้มลูของนกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่ คอื อนิเตอรเ์น็ต เพือ่น/ญาตแิละแผ่นพบั/ใบปลวิ

ตามล าดบั 

 

แผนภมูทิี ่8 สือ่ประชาสมัพนัธข์องกองการท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิาร 

 จากแผนภมูทิี ่8 สรุปไดว้่าสือ่ประชาสมัพนัธข์องกองการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร คอื แผนที ่แผ่น

พบัและเจา้หน้าทีบ่รเิวณเคาทเ์ตอรต์ามล าดบั 

26% 

37% 

11% 

2% 

7% 

6% 

5% 

2% 

4% 

จ ำนวนผู้ตอบ 

เพื่อน/ญาติ 
อินเตอร์เน็ต 
นิตยสารการท่องเท่ียว 
หนงัสือพิมพ์ 
แผ่นพบั/ใบปลิว 
บริษัทท่องเท่ียว 
รายการทางโทรทศัน์ 
งานท่องเท่ียว 
อ่ืนๆ 

43% 

23% 
1% 

8% 

1% 

23% 

1% 

จ ำนวนผู้ตอบ 
แผนท่ี 

แผ่นพบั 

ทชัสกรีน 

ตารางรถโดยสารประจ าทาง/
รถไฟ 
ซีดี 

เจ้าหน้าท่ีบริเวณเคาท์เตอร์ 

อ่ืนๆ 



96 

 

 

 

แผนภมูทิี ่9 ความพงึใจของนกัท่องเทีย่วต่อการใหบ้รกิาร 

 จากแผนภมูทิี ่9 สรุปไดว้่านกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่พงึพอใจดา้นมจีติใจใหบ้รกิารมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 รองลงมาคอื เขา้ใจในความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วและมคีวามเป็นมอือาชพีตามล าดบั ซึง่เมือ่งค านวณคะแนน

รวมของทุกดา้นรวมกนั มรีะดบัความพงึใจคดิเป็นรอ้ยละ 86.22 อยู่ในระดบัด ี

 และนกัทอ่งเทีย่วรอ้ยละ 99.5 จะแนะน าเพือ่น/ญาตใิหม้าใชบ้รกิารของกองการท่องเทีย่วและนกัทอ่งเทีย่วจะกลบัมา

เทีย่ว/เยอืน กทม. อกีครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.5  

 

 

 

 

3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

มีจิตใจให้บริการ 

เข้าใจในความต้องการของนกัท่องเท่ียว 

มีความเป็นมืออาชีพ 

คณุภาพของสื่อประชาสมัพนัธ์ 

สถานท่ีตัง้ 

ความพงึพอใจโดยรวม 

ค่ำเฉล่ีย 

ค่าเฉลี่ย 
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ภาคผนวก จ. 

ตารางแผนปฎิบติัการ 

ตารางที ่8 แสดงตารางแผนปฏบิตักิาร 

Action Plan 
งบประมาณปี 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 แต่งตัง้ทมีงานเพือ่วางกลยุทธแ์ละแผนการตลาดส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวเอเชยี                                     

 จดัประชุมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วในกทม. ผูน้ าชุมชน ตวัแทนประชาชน ส าหรบัการวางแผน

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วใน กทม.            
   

 สรา้งพนัธมติรกบัธุรกจิภาคเอกชน เช่น โรงแรม รา้นคา้ และสถานทีท่อ่งเทีย่ว  
           

   

 ท าการส ารวจพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่วอย่างสม ่าเสมอ 
           

   

 จดัท าป้ายประชาสมัพนัธข์อ้มลูแหล่งท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 
           

   

 จดัตัง้จุดบรกิารขอ้มลูท่องเทีย่วทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ
            

 ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคในกทม. เช่น หอ้งน ้า ใหม้คีวามสะอาดและสะดวกสบาย 
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 ปรบัปรุงภมูทิศัน์ภายในกทม.ใหส้ะอาด เน้นความมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของแต่ละพืน้ที ่
           

   

 จดักจิกรรมคน้หาเอกลกัษณ์ของแต่ละเขต เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ 
            

 ออกบธูในประเทศกลุ่มเอเชยี เชน่ จนี อนิเดยี ญีปุ่น่ 
            

 ใชส้ือ่ออนไลน์ เชน่ เฟซบุ๊ค ตัง้เพจการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร เพือ่ใชป้ระชาสมัพนัธข์อ้มลู และตอบค าถาม

ต่างๆ             

 จดัท าภาพยนตรโ์ฆษณา 2 ภาษา ความยาวไมเ่กนิ 5 นาท ีเพือ่ประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วของ กทม. 
            

 ออกสือ่ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่วเพือ่กระตุน้การรบัรูผ้่านสือ่โฆษณาดจิติลั 
            

 จดัท านิตยสารท่องเทีย่วกรุงเทพเป็น 2 ภาษา ฉบบัรายเดอืนแจกฟร ีและวางตามโรงแรม รา้นคา้ ต่างๆ 
            

 จดัท าแผ่นพบัแนะน าโปรแกรมท่องเทีย่วกทม. 2 วนั 1 คนื ในกรุงเทพ 
            

 ตดิตัง้จอสมัผสั (ตูท้ชัสกรนี) ทีน่กัท่องเทีย่วสามารถกดดขูอ้มลู ประวตัขิองสถานทีน่ัน้ๆ ตามแหล่งท่องเทีย่ว

ต่างๆ             

 ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาส่งเสรมิ อบรมความรูเ้ยาวชนใหเ้ป็นอาสาสมคัรน าเทีย่วในวนัหยุด 
            

 ร่วมมอืกบัพนัธมติรของกทม.ในการมอบสทิธพิเิศษ สว่นลดรา้นคา้ โรงแรม สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นพนัธมติรของ 

กทม.              
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ภาคผนวก ฉ. 

Balanced Scorecard 

ตารางที ่9 แสดงตารางแผนควบคุมและตดิตามผล 

วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั แผนงาน โครงงาน กิจกรรม  
ด้านจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าใช้บริการ 
กทม. 
- จ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 

 
 
- จ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 8% เทยีบ
จำกปี 2554   

 
 
-รอ้ยละของนกัท่องเทีย่วใน
กรุงเทพมหำนคร 

 
 
- ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ ์

ด้านลกูค้า 
- ควำมพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว 

 
-มำกกว่ำรอ้ยละ 95 เทยีบจำก ปี 2554  

 
-รอ้ยละของควำมพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่ว 

 
- ปรบัปรุงระบบ วธิกีำร ในกำรใหบ้รกิำร 

ด้านกระบวนการภายใน 
- ควบคุมกำรใหบ้รกิำรนกัท่องเทีย่ว 
 
- ครอบคลุมพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรทัว่ กทม. 

 
- จ ำนวนขอ้รอ้งเรยีนกำรใหบ้รกิำรของ
เจำ้หน้ำทีล่ดลง 10 % เทยีบจำก ปี 2554  
- จ ำนวนจุดบรกิำรนกัท่องเทีย่วภำยใน
กรุงเทพมหำนครเพิม่ขึน้เป็น 30 จุด 
รวมถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิภำยใน
ปีงบประมำณ 2556   

 
- ขอ้รอ้งเรยีนต่อกำรใหบ้รกิำรของ
เจำ้หน้ำที ่
 
-จุดบรกิำรขอ้มลูนกัทอ่งเทีย่ว
ภำยในกรุงเทพมหำนคร 

 
- กำรประเมนิควำมสำมำรถของเจำ้หน้ำที ่
 

- ส ำรวจพืน้ทีท่ีม่ชีำวต่ำงชำตอิำศยัอยูห่รอืแหล่ง
ท่องเทีย่ว หรอืจุดเชือ่มต่อกำรเดนิทำง และ
ด ำเนินกำรตดิตัง้จุดประชำสมัพนัธเ์พือ่ใหบ้รกิำร
นกัท่องเทีย่ว 

ด้านการเรียนรู้และพฒันา 
- ทกัษะของบุคลำกรผูใ้หบ้รกิำรนกัทอ่งเทีย่ว 

 
- จ ำนวนโครงกำรอบรมเพิม่ขึน้เป็น1-2 
ครัง้/ปี 

 
- จ ำนวนกำรอบรมทกัษะบุคลำกรผู้
ใหบ้รกิำรต่อปี 

 

- จดัท ำแผนอบรมบุคลำกรระดบัปฏบิตักิำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 



 

 

ประวติัผูศึ้กษา 

 

นางสาวสมติาภา สถริเจรญิกุล เกดิเมือ่วนัที ่ 26 สงิหาคม 2526 ส าเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตร ี สาขาจติวทิยาจาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ เมือ่ปีการศกึษา 2550 และไดเ้ขา้

ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการตลาด บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 ปจัจบุนั ปฏบิตังิานต าแหน่งนกั

ประชาสมัพนัธ ์กองการท่องเทีย่ว ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว กรงุเทพมหานคร 
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