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บทคัดย่อ 
นันทนาการการท่องเที่ยว (Tourism Recreation) เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในเวลาวา่งโดยการ
เดินทางท่องเที่ยว ท าให้เกิดความผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจติใจ 
และการเสริมสร้างประการณ์ใหม่ๆ  นันทนาการการท่องเที่ยวเป็นพืน้ฐานปัจจัยหนึ่งในการเสรมิสร้างฐานราก
ของสังคมให้เขม้แข็งโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บทความนี้เรื่องนี้ มุ่งเสนอบทบาท
ของนันทนาการการท่องเที่ยวในการพัฒนาประเทศการน าเสนอเริ่มต้นด้วย การอธิบายความหมายและประเภท
ของนันทนาการนันทนาการการทอ่งเที่ยว : ความหมายและความส าคัญและแนวโน้มนันทนาการการท่องเที่ยว
ของโลกและประเทศไทย นันทนาการการท่องเที่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นันทนาการ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการน าเสนอแนวทางการพัฒนานันทนาการการท่องเที่ยวเพือ่การ
พัฒนาประเทศ 
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ABSTRACT 
Tourism recreation is the participation in recreation activity during leisure time through 
travelling. It can make your life become more joyful mentally, physically and emotionally, and 
by extension, it could fulfill new experiences into your life. Tourism recreation is one of the 
fundamental building blocks of a strong society which emphasizes on developing human, 
society and economy of the country. This article discusses the role of tourism recreation in 
the development of countries.  This article begins by defining recreation and types of 
recreation. It then continues by examining the meaning and the importance of tourism 
recreation, recreational tourism trends of the world and Thailand, tourism recreation and the 
participation in ASEAN Economic Community: AEC, tourism recreation and the improvement of 
the economy. The article concludes by discussing some guidelines for establishing tourism 
recreation programs that positively influence the development of the country. 
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บทน า 
ประเทศไทยเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยน

เร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุม้กันท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

สถานการณ์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นันทนาการ
ในยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพลของกระแสทุนนิยมท าใหผู้้คนแสวงหาความสุขจากวัตถมุากขึ้น ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง
ชิงดีทั้งด้านอาชีพการงาน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มีการแข่งขัน
สูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง สิง่ต่างๆ เหล่านีล้้วนมผีลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลท าให้เกิดความเครยีด เกิดโรคภยัไข้เจ็บและก่อให้เกดิปัญหาสังคมรุนแรงมากขึ้น ซึ่งคณุภาพชีวิต
ของบุคคลเกิดจากการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งประกอบด้วย ความสุขท้ังทางกาย และทางจิต ดังค ากล่าว
ของจอห์น ล็อค (John Locke, 1693, p.83) ที่ว่า จิตใจท่ีสดใสย่อมอยู่ในร่างกายท่ีสมบรูณ์ (A sound mind in 
a sound body) ดังนั้น การรักษาสมดลุทั้งทางด้านร่างกายและจติใจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยนันทนาการจะช่วยรักษาสมดุลท าให้บุคคลสามารถมคีุณภาพชีวิตที่ดไีด้ โดยเฉพาะกิจกรรม
นันทนาการที่เกิดจากการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวเป็นการเปดิโลกทัศน์ การไดร้ับประสบการใหม่ๆ จาก
สถานท่ีใหม่ๆ การเปลีย่นบรรยากาศ การท่องเที่ยวท าให้เกิดความพงึพอใจในชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาต ิ
 ปัจจุบันประเทศไทย ได้มีการจัดท าแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งแผนพัฒนา
นันทนาการแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) ได้มุ่งเน้นให้นันทนาการเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคญัในการพัฒนา
คุณภาพของคนโดยพัฒนาท้ังทางด้านร่างกายจติใจและจิตวิญญาณท าให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ นอกจากน้ี
นันทนาการยังสรา้งสัมพันธภาพของคนในสังคมมีความเขม้แข็งทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเครือข่ายชุมชนให้เช่ือมโยงกบัการพัฒนาชนบทและเมือง ซึ่งผลพลอยได้จากการด าเนินการนันทนาการ
อย่างมีประสิทธิภาพจะเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างผลติภัณฑ์และบริการทางด้านนันทนาการที่มี
การพัฒนารูปแบบใหส้อดคล้องกบัความต้องการของคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งคนในประเทศและต่างชาติ  

การจัดกิจกรรมนันทนาการการทอ่งเที่ยว มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
นันทนาการ การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย การผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่ ของที่ระลึก การเพิม่มูลค้าของ
ผลิตภณัฑ์ ซึ่งหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน ที่ท าหน้าท่ีดูแลและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงาน
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริการส่วนจังหวัด องค์การบริการส่วนต าบล หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษทัทัวร์ 
สายการบินเอกชน โรงแรมที่พัก ซึง่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารหน่วยงานพร้อมกับยกระดบัขีด
ความสามารถ โดยปรับปรุงและพฒันาคุณภาพคนอุปกรณส์ถานท่ีเทคโนโลยีและการบรหิารจดัการทีด่ีเพื่อ
ยกระดับนันทนาการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
นันทนาการเพื่อการพาณิชย์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ อีกทั้งการรองรับการร่วมมือของประชาคม
อาเซียนด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ส่งเสริมประชาชนให้ประกอบกิจกรรม
นันทนาการการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนการเดินการท่องเที่ยว การเข้าร่วมกจิกรรมนันทนาการ เพื่อ



 
 

แลกเปลีย่นประเพณี ศลิปะและวฒันธรรม เพื่อนันทนาการทางดา้นประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศใหส้ามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างยั่งยืน 
 

ความหมายและประเภทของนันทนาการ 
 ในปัจจุบันมีการค าว่านันทนาการและสันทนาการปะปนกันมากตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะในสถานศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ค าว่าสันทนาการมีการบัญญัติ
ใช้มาเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสันทนาการเกิดจากการผสมค า 2 ค า คือ สนทน และอาการ 
ซึ่งค าว่า สนทน หมายถึง เกวียน, รถ, รถศึก และค าว่า อาการ = การแสดงออก เมื่อน ามารวมกันท าให้สื่อ
ความหมายยังไมต่รงนักจึงท าให้มกีารใช้ค าว่า“นันทนาการ” เป็นค าใหม่ท่ีบัญญัติขึ้นใช้แทนค าว่า “สันทนา
การ” ส าหรบัค าภาษาอังกฤษคือ "Recreation" ซึ่งมาจากค า "Create"แปลว่าสร้างขึ้นหรือท าขึ้นเติมค า
“Re” เป็น “Recreate”แปลว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือท าข้ึนใหม่เมื่อเป็น “Recreation” ก็ให้ความหมายว่า   
“การสร้างขึ้นมาใหม”่ ซึ่งหมายความว่า คนเราเมื่อประกอบภารกจิประจ าวันก็จะเกิดความเครียด ความ
อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย เมื่อยลา้ ทั้งร่างกายและจิตใจ ก็จะต้องหาสิ่งทีท่ าให้ความเครยีด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
หายไปกลับมีพลังคืนสภาพปกติ ซึง่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของนันทนาการ ไว้ดังนี ้

บัทเลอร์ (D. Butler, 1959, p.15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นันทนาการ คือ ประสบการณ์หรือกิจกรรม
ใดๆ ซึ่งบุคคลเข้าร่วมโครงการเลือกสรรแล้วว่าจะท าความสนุกสนาน และพึงพอใจมาสู่ตัวบุคคล 

นูเมเยอร์ (Neumeyer, 1958, p.17) ได้กล่าวว่านันทนาการคือกิจกรรมใดๆ ที่บุคคลหรือกลุม่บุคคล
หาความสนุกในระหว่างเวลาว่างโดยเสรีและได้รับความสุขใจจากการกระท านั้นๆ 

แนซ (Nash, 1965, pp. 1-2) ไดอ้ธิบายว่านันทนาการหมายถึงการใช้เวลาว่างเพื่อประโยชน์คุณค่า
ในทางที่ดีงามจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งส าหรับเด็กจะเรยีกกจิกรรมนั้นว่า “การเล่น” ส่วนคนรุน่หนุ่ม
สาวและผู้ใหญ่แล้ว จะเรียกว่า “นันทนาการ” 

ไบรท์บิลล์และเมเยอร์ (Brightbill & Meyer, 1972, pp. 50-61) กล่าวไว้ในหนังสือนันทนาการ 
(Recreation) ว่า “นันทนาการ” หมายถึงกิจกรรมที่บุคคลเข้าร่วมดว้ยความสมัครใจในเวลาว่าง โดยมคีวามพึง
พอใจ หรือสุขใจเป็นเครื่องจูงใจเนื่องจากกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง 

พีระพงศ์ บุญศิริ (2542, หน้า 30) ให้ความหมายว่า  กิจกรรมที่บุคคลเข้าร่วมด้วยความสมัครใจใน
เวลาว่างโดยมีความพอใจ สมัครใจ ไม่มีการบังคับและ ไดร้ับความสขุสนุกสนานเพลิดเพลินใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ชูชีพ เยาวพัฒน์ (2543, หน้า 8) กล่าวว่า นันทนาการเป็นกิจกรรมทีม่ีองค์ประกอบในลักษณะเดยีวกบั
การเล่น จะแตกตา่งในเรื่องของรูปแบบของนันทนาการ และมีบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากการเล่น โดยเน้น
ในเรื่องการศึกษาความซาบซึ้งในการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ หรือมุ้งเน้นการพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้กระท าแต่ในสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ไม่ว่าบคุคลนั้นจะใช้มันสมอง หรือ
ใช้ก าลังกายประกอบสมัมาอาชีพก็ตาม 

สมบัติ กาญจนกิจ (2535, หน้า 13) ได้ขยายความหมายของนันทนาการ ไวด้ังนี ้
   1. นันทนาการ หมายถึง การท าให้สดช่ืน เสริมสร้างพลังข้ึนมาใหม่ หลังจากการใช้พลัง แล้ว

ก่อให้เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้า ทางร่างกาย ทางสมอง และจิตใจ กิจกรรมที่คนเข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง และช่วย
ขจัด หรือผ่อนคลายความเมื่อยล้าทางร่างกาย และจติใจ  



 
 

   2. นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลเข้าร่วมในช่วงเวลาว่างโดยไมม่ีการบังคับ หรือเข้า
ร่วมโดยการสมัครใจ แล้วผลก่อใหเ้กิดการพัฒนาอารมณส์ุข รวมทั้งความสุขสนุกสนานหรือความสุขสงบ และ
กิจกรรมนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับและเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 

   3. นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ หรือประสบการณ์ความสขุท่ีบุคคลได้รับโดยอาศัยกจิกรรม
นันทนาการในช่วงเวลาว่างเป็นสื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาการ หรือการเจรญิงอกงามทางกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญาของบุคคล 

   4. นันทนาการ หมายถึง สถาบนัทางสังคม หรือแหล่งศูนย์กลางทางสังคมเพื่อให้บุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการแล้วก่อให้เกดิการพัฒนาทางด้านอารมณ์ และพฒันาเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่านันทนาการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่กระท าด้วยความสมคัรใจ ใน
ยามว่างจากภารกิจงานประจ า มีความพึงพอใจ โดยกิจกรรมนั้นไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และ
กฎหมายบ้านเมือง ท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ  

ส าหรับประเภทของนันทนาการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 11 ประเภท ได้แก ่1. ศิลปหัตถกรรม เช่น 
การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก 2. เกมและกีฬา เช่น เกมกลุ่มสัมพันธ์ กีฬาในร่ม กีฬากลางแจ้ง 3. การเต้นร า
เช่น ร าไทย เต้นลลีาศ 4. การละคร เช่น ละครพื้นบา้น ละครโทรทัศน์ 5. งานอดิเรก เช่น งานเก็บสะสม งานท า
ประดิษฐ์ 6. การดนตรีและร้องเพลง เช่น การเล่นดนตรี การร้องเพลง 7. กิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง เช่น  
การท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 8. วรรณกรรม (อ่านเขียนพูด) เช่น การอ่านวรรณกรรม การโต้วาที 9. กิจกรรม
ทางสังคม เช่น การประชุมเลี้ยงสงัสรรค์ งานเลี้ยง 10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ เช่น งานปีใหม่       
ลอยกระธง และ11. การบริการอาสาสมัคร เช่น กิจกรรมพัฒนาชุมชน พัฒนาโรงเรียน (แผนพัฒนานันทนาการ
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559), หน้า 22) 
 

นันทนาการการท่องเท่ียว : ความหมายและความส าคัญ 
นันทนาการเป็นกิจกรรมที่คนเราสามารถเข้าร่วมได้หลายประเภท ทั้งประเภทท่ีอยู่ในรม่ (Indoor 

Recreation) และประเภทท่ีอยู่กลางแจ้ง (Outdoor Recreation) โดยเฉพาะกจิกรรมนันทนาการกลางแจ้ง   
จะมีความนยิมมากในประเทศท่ีมสีภาพภมูิอากาศหนาวเย็น ในช่วงหน้าร้อนของประเทศในแถบยุโรป อเมริกา 
และแถบเอเชียบางประเทศ กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งจึงมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นที่จะ
อาศัยช่วงเวลานี้ การออกมาท ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด ท ากิจกรรมครอบครัว การออกก าลังกายและ
การเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเลือกกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้เกดิความผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลดิเพลนิ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับลอสันและบอด โบวี (Lawson & Baud-Bovy, 1977, p.10) ได้กล่าวถึงการทอ่งเที่ยวว่า
เป็นการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหวา่งเวลาว่าง (Leisure time) ที่มีการเดินทาง 
(Travel) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเป็นการเดินทางจากท่ีหนึ่ง ท่ีมักหมายถึงที่อยู่อาศัย ไปยังอีกท่ีหนึ่งที่ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับสมบัต ิ กาญจนกิจ (2535, หน้า 15) ได้กล่าวถึง
กิจกรรมการท่องเที่ยวทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมนันทนาการทีส่ร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สร้างความประทับใจ  
มีความซาบซึ้งในธรรมชาติ ศลิปวฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และสังคมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
การท่องเที่ยวส่งเสริมพัฒนาการดา้นร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งบุคลิกภาพ การไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งนันทนาการนอกห้องเรียน เป็นการศึกษาธรรมชาติของชุมชนที่แท้จริง นอกจากน้ี 



 
 

การท่องเที่ยวทัศนศึกษายังเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจช่วยกระจายรายไดล้งสู่ชนบท และเป็นการสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างเพื่อนมนษุย์ท่ีมีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างแน่นแฟ้น  

ดังนั้นผู้เขียนบทความ จึงขอเสนอค าว่า นันทนาการการท่องเที่ยว (Tourism Recreation) เพื่อสื่อ
ความหมายของการเข้าร่วมกจิกรรมนันทนาการในเวลาว่างโดยการเดินทางท่องเที่ยว โดยให้ความหมายของ
นันทนาการการท่องเที่ยวไวด้ังนี ้นันทนาการการท่องเที่ยว (Tourism Recreation) หมายถึง กิจกรรม
นันทนาการที่ใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวที่กระท าด้วยความสมคัรใจในยามว่างจากภารกิจงานประจ า ซึ่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และมีความพึงพอใจ ท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้เกดิความผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลดิเพลิน 
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจโดยความส าคัญของนันทนาการการท่องเที่ยวมีดังนี้คือ 

ความส าคญัของนันทนาการการทอ่งเที่ยว 
นันทนาการท่องเที่ยวมีความเกีย่วข้องและสัมพันธ์กับค าว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism 

Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจที่เกีย่วข้องโดยตรง และธุรกิจท่ีเกีย่วข้องทางอ้อม หรือ
ธุรกิจสนับสนุนต่างๆ การซื้อบริการของนักท่องเที่ยวเป็นการใช้สินคา้และบริการตา่งๆ ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่
ในประเทศและจะช่วยให้เกดิงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางด้านสังคม
การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกับการไดร้บัความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผก
แตกต่างออกไปอีก อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตราทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินได้เป็นอย่างมาก นอกจากน้ี การท่องเที่ยวยังมบีาทบาท
ช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวางที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมา
ประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็นของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว (ฉันทัช  วรรณถนอม, 2552, หน้า 
101) ซึ่งสรุปความส าคญัของนันทนาการการทอ่งเที่ยวที่มตี่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มดีังต่อไปนี้   

ด้านเศรษฐกิจ การเดินทางท่องเทีย่วโดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเป็นแหล่งที่มาของเงินตรา
ต่างประเทศช่วยลดปญัหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่างประเทศธุรกิจด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวได้แก่ ธุรกิจการคมนาคมขนส่งท้ังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ธุรกิจที่พัก ได้แก่ โรงแรมรสีอร์ท 
บ้านพัก เกสท์เฮาส ์ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญ การมีอาหารประจ าชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคเุทศก์ เป็นธุรกิจการบริการที่มีความส าคัญในการบริการ
นักท่องเที่ยว การดูแลเอาใจใส่ท าให้เกิดความประทับใจ และเป็นการน าเสนอสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและ
ข้อมูลของแต่ละประเทศ อีกท้ังการช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงานของคนในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว เป็นการช่วย
ให้เกิดการกระจายรายได้จากนักทอ่งเที่ยว ไปสู่ชาวบ้าน และชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าอาชีพบริการต่างๆ 
และช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตทางเศรษฐกิจ สินค้าและบริการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ของที่ระลึกท่ี
เป็นเอกลักษณ์ตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ อาชีพการบริการ ได้แก่ สปา นวดแผนไทย ตลอดจนธุรกจิด้านบริการ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ในทุกๆ สังคม จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะช้าหรือเร็วก็
ขึ้นอยู่กับปัจจัยจากทัง้ภายนอกละภายในมาเป็นตัวกระตุ้น จะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับปจัจัยทั้งสอง
นัน้ นันทนาการการท่องเที่ยวจะชว่ยส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อครอบครัว สภาพสังคมปัจจุบันท าใหส้มาชิกใน
ครอบครัวขาดโอกาสและบรรยากาศที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา หรือมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นเหมือน
สมัยก่อน การใช้กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวเป็นสื่อในการเพิม่ประสบการณ์ใหม่ๆ  ให้กับคนในครอบครัว 
การมีเวลาได้อยู่ร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน เกดิการปฏิสัมพันธ์กันท าให้ครอบครัวเกดิความอบอุ่น ท าให้ลดปัญหา
ครอบครัว ห่างไกลยาเสพตดิ  ส่วนในด้านวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิ



 
 

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนในประเทศและต่างประเทศ การไดเ้รียนรู้ ประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่
ต่างวัฒนธรรม จะท าใหเ้กิดความรูค้วามเข้าใจบริบทของคนในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีทีเ่กิดการสั่งสมกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ การรักษาและสบืทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่ควรค่าอนุรักษ์ให้คง
อยู่ให้ลูกหลานต่อไป อีกท้ังยังเป็นการน าเสนอจุดเด่น ความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ให้ได้รบัความ
ประทับใจและความทรงจ าทีด่ี อันเกิดจากการน าเสนอวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งนี้
นันทนาการการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจหลายฝา่ย องค์กร หน่วยงาน และบุคคล ความต้องการ
ของคนท่ีหลากหลาย ผลของการท่องเที่ยวอาจไม่ได้ส่งผลต่อการท าให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นต้องเปลีย่นแปลง
อย่างทันทีทันใด แต่อาจค่อยๆ ซึมซับอย่างช้าๆ ธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคต่างๆ  
ที่มีความล่อแหลมต่อความรับผิดชอบในวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ จึงควรตระหนัก หมั่นสังเกตตดิตาม ช่วยกัน
รักษาวัฒนธรรมทีด่ีงาม และการรบัวัฒนธรรมภายนอกที่แตกต่างจากของตนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่
ต้องไม่ลมืคุณค่าวัฒนธรรมเดมิของตนด้วย 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อมีกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวเกดิขึ้น ย่อมท าให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
เห็นคุณคา่ของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นเหตุใหม้ีการมีการช่วยกันรักษาสภาพภมูทิัศน์ของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึน้ และสามารถอาศยัรายได้จากการท่องเที่ยว
มาสนับสนุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อนัเป็นการน าทรัพยากรการท่องเทีย่วมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีการบริหารจดัการที่ดี กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวก็จะ
ส่งผลต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกปา่เพื่อสร้างรีสอรท์ โรงแรม 
ปัญหาขยะทีเ่กดิจากกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว  
 

แนวโน้มนนัทนาการการท่องเท่ียวของโลก 
 นันทนาการการท่องเที่ยวส่งเสรมิให้เกิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความ 
ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ทีส่ าคัญน ามาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างงาน  และการกระจายความเจรญิไปสู่ภมูิภาค ทั้งนี้การบริหารจดัการทางด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อใหส้ามารถปรับตัวเขา้กับสถานการณ์ต่างๆ และเกิดการเติบโตอย่างมีคณุภาพ ยั่งยืน สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลกได้ การเร่งรดัและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศให้มีความพร้อมทั้งด้านคณุภาพการแข่งขัน เกิดการสร้างรายได้ และการกระจาย
รายได้ควบคูไ่ปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน จนเกิดความพร้อมในการแข่งขันด้านนันทนาการการท่องเที่ยวของโลก 
ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาโครงสร้างการตลาดและแนวโนม้การท่องเที่ยวโลก พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
องค์การการท่องเที่ยวโลก ซึ่งองคก์ารการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ได้
พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน ภูมภิาคที่มแีนวโน้ม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ ภมูิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟคิ และกลุม่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุม่ประเทศ BRIC (บราซิล รสัเซีย อินเดีย และจีน) มีรายได้เพิ่มขึ้น 
และมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวในอนาคต มีการแข่งขันดา้นการท่องเที่ยวสูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรโลก นักท่องเที่ยวกลุ่มผูสู้งอายุมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการสืบค้นและเปรียบเทยีบราคา
มากขึ้น 



 
 

 เมื่อพิจารณาการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป
ตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ระมัดระวัง นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือ
ภายในภูมภิาคเดียวกันมากขึ้น นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest 
Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (Health Tourism) การทอ่งเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) 
การท่องเทีย่วเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกก าลังกาย 
ท าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเทีย่วเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้ม
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิม ก าลังไดร้ับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ้น 
 

แนวโน้มนนัทนาการการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 นันทนาการการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากสถานการณ์นักท่องเที่ยว ปี 2557 จ านวนนกัท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติตลอดปี 2557 หดตัวร้อยละ 6.6 แต่รายได้หดตัวเพียงรอ้ยละ 5.8 ถึงแม้จะมีปญัหาการเมอืง
ภายในประเทศ ส่วนคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.8 และมีรายจ่าย
เพิ่มขึ้นร้อยละ17.2 ก่อให้เกิดรายจ่ายด้านท่องเที่ยว 1.17 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.2 จากปีท่ีผ่านมา
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557, ม.ป.ป.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันหน่วยงานและภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไดร้่วมกันจัดท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นฤดูกาล
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากข้ึน สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มคา่ในการเป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกและการมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายหลาย
แห่งเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทว่าในปัจจุบันกลับต้องเผชิญกับบททดสอบที่มีความยากล าบากในด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน อันเนือ่งมาจากความไม่มั่นคงในสถานการณต์่างๆ นั่นเอง 
 จุดเน้นของนันทนาการการท่องเทีย่วท่ีถูกและคุ้มคา่กว่าเท่ียวประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับความ
น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในไทยที่นักท่องเที่ยวเต็มใจจ่าย ส าหรบัค่าที่พักมากกว่าเกือบเท่าตัวเทียบกับการ
เที่ยวท่ีอื่น (Thailand Premium) ท าให้การท่องเที่ยวไทยแข็งแกร่งและฟื้นตัวกลับมาได้เสมอ ซึ่งคาดว่าการ
ท่องเที่ยวไทย จะสามารถฟ้ืนตัวและเติบโตได้ประมาณ 8-10% ข้ึนเรื่อยๆ และมีจ านวนนักท่องเที่ยวตา่งชาติ
มากเป็นประวัติการณ์ถึงราว 15 ล้านคน แต่หากเกิดเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมืองที่รุนแรงข้ึน จะท าให้
การท่องเที่ยวไทยฟืน้ตัวน้อยกว่าท่ีคาด ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและความยืดเยื้อของเหตุการณ์ (สมาคม
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว, 2555, ม.ป.ป.) 
 สถานการณ์ที่ส าคญัต่อแนวโนม้นนัทนาการการท่องเที่ยว 
    1. ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตและความเสีย่งด้านการท่องเที่ยว จากสถานการณ์ทาง
การเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
    2. จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ ค่าใช้จ่าย และวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษท่ี
ผ่านมา 
    3. นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทย 
    4. นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากข้ึน 
    5. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และมีส่วนสร้าง
มูลค่าให้ธุรกจิอื่นๆ 



 
 

    6. ระบบโลจสิติกส์และการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านปัญหาด้าน
กฎระเบียบที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในบางเส้นทางตลอดจนปญัหาการขาด
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 
    7. การท่องเที่ยวไทยมีแนวโนม้ได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศโลก ความเสี่ยง
เกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่นน้ าท่วมฉบัพลัน น้ าท่วมขัง การกัดเซาะ ไฟป่า ระบบนิเวศ และโรคระบาด เป็นต้น 
    8. ประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนในด้านความปลอดภยั กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามยั และ
นโยบายรัฐบาล 
    9. มีการกระจายอ านาจและเปดิโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการมากขึ้น 
 ดังนั้น การรับมือกับสถานการณ์ของนันทนาการการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงเป็นสิ่งท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จะต้องให้ความส าคญั โดยเฉพาะการสร้างความสงบเรียบร้อยในทางการเมืองของประเทศให้
เข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วท่ีสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน นักท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นจุดเด่นทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยการเปิด
ตลาดการท่องเที่ยว การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้มี
ความสมบรูณ์และสวยงาม และเพิม่ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นใหม ่
 

นันทนาการการท่องเท่ียวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ในปี 2558 นี้ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภาครัฐและภาคธรุกิจทุก
แขนง ต้องตื่นตัว และเรยีนรูภ้าษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซยีน
ด้วยกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเปดิโลกกว้าง และเป็นจดุเริม่ต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในอนาคต การเปิดเสรีบรกิารด้านนันทนาการการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่รวม
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้กรอบอาเซยีนแต่ขณะเดียวกันก็ท าให้มีความเป็นไปไดสู้งว่า
แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตจะยิง่ทวีความเข้มข้นเพิ่มมากข้ึนอย่างแน่นอน การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในเมืองไทยด้วยการถือครองสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเพิ่มมากข้ึน จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหมท่ี่ต้องการ
เข้าสู่ตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดการให้บริการด้านการท่องเที่ยวท่ีคาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามแนวโน้ม
มูลค่าเศรษฐกิจของภูมภิาคอาเซยีน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557, ม.ป.ป.) 
 จ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน (ASEAN) ที่ให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก
ที่สุด คือ มาเลเซีย ลาว และ สิงคโ์ปร์ ตามล าดับ และเห็นได้ชัดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวของทุกประเทศท่ีเข้ามา
ท่องเที่ยวในปี 2554 มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ทุกประเทศ ส าหรับสถานการณต์ลาดภายในประเทศน้ัน   
ภาคบริการด้านนันทนาการการทอ่งเที่ยวของไทยนับว่ามีศักยภาพคอ่นข้างสูงทั้งในส่วนของความพร้อมในการ
ใหบ้ริการแก่ชาวต่างชาติ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ สูง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557, ม.ป.ป.) 
ซึ่งการเปิดเสรภีาคการท่องเที่ยวน่าจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเกีย่วกับการท่องเที่ยวมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากข้ึน เพื่อเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะ
ด้านโรงแรมที่พักซึ่งเป็นเครือข่ายของบรรดานักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย อันจะก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ไปยังกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามมา ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรับตวัโดยใช้
ประโยชน์จากการเป็นอาเซียนเพือ่เพิ่มส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยอาศัยจุดแข็งของภาค
การท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะการเป็นที่ยอมรับในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ความมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทย การมีประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติอาหารทีไ่ด้รับความ



 
 

นิยมอย่างกว้างขวาง ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ระบบการช าระเงิน 
ที่ควรเพิ่มความสะดวกเรื่องการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเงินสดมากขึ้นขณะเดียวกันควรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวมากขึ้น มีการพัฒนาด้านแอพพลิเคชั่น รวมทั้งเว็บไซต์ เพือ่ให้ข้อมูล
นักท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกการจอง รวมทั้งใช้ช่องทางนี้ให้นักท่องเที่ยวได้แบ่งปันประสบการณท์่องเที่ยว 
(ณิชานันท์ เอี่ยมเพ็ชร, 2556, หน้า 2) 
 การเร่งปรบัตัวของภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนับสนุนธุรกิจ และการบริการทางดา้นนันทนาการการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาก าลังคน โดยเฉพาะทางด้านภาษา การสื่อสาร ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหวา่งกัน นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติของแต่ละประเทศ         
ซึ่งนโยบายทางการศึกษาของประเทศจะต้องเร่งปรับตัว ทั้งทางด้านหลักสตูรการเรยีนการสอนของทุกระดับ  
การพัฒนาครูอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนการส่งเสริมภาษาของประเทศอาเซียน เช่น  ภาษามาลายู 
ซึ่งเป็นภาษาท่ีมีประชากรของประเทศในกลุ่มอาเซยีนใช้มากที่สุด โดยประเทศท่ีใช้ภาษามาลายู ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน 
 

นันทนาการการท่องเท่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
        ปัจจุบันกิจการและโปรแกรมนันทนาการได้รับความสนใจในชุมชนและสังคมของทุกประเทศ ท้ังนี้
เนื่องจากความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาว่างและเวลาอิสระของชุมชนมีมากข้ึนและถือเป็นสว่นหน่ึง
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปกติองค์กรภาครัฐมีหน้าท่ีที่จะต้องจัดแหล่งนันทนาการต่างๆ เพื่อเปน็สวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ประชาชน แต่การจัดแหล่งนันทนาการและกจิกรรมนันทนาการนั้นต้องใช้งบประมาณ ใช้ก าลัง
บุคลากรในการด าเนินการจัดสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก แตเ่นื่องจากมีขีดจ ากัดในด้านการใหบ้ริการ     
ผู้ด าเนินงานด้านเอกชน บริษัทธุรกิจ จึงเข้ามามีบทบาทในการจดักจิกรรมนันทนาการและแหล่งนันทนาการใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตามความพึงพอใจ ดังนั้นธุรกิจด้านนันทนาการจึงมีรูปแบบ
ที่หลากหลายและเป็นธุรกจิที่ไดร้บัความนิยมสูง เช่น การจัดคันทรคีลับ สโมสรกีฬา ชมรม หรือกลุม่ที่มคีวาม
สนใจในด้านเดยีวกัน เป็นต้น (สมบัติ  กาญจนกิจ, 2544, หน้า 58) 

การสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยมีผูป้ระกอบการทั้งรัฐบาลและเอกชน
เป็นผู้ด าเนินงาน ส่วนท่ีรัฐบาลเปน็ผู้ด าเนินงาน เช่น การจดักิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ   
การจัดการการขนส่งและคมนาคม การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาล
ต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น ส่วนท่ีเปน็ของหน่วยงานเอกชนจะเป็นในด้านของที่พัก 
โรงแรม รสีอร์ท โปรแกรมท่องเที่ยว การเดินทาง เช่น โปรโมช่ันการขนส่งทางอากาศของแต่ละบริษทั เป็นต้น 
สโมสรทางด้านกีฬา เช่น กอล์ฟ โบว์ลิ่ง ว่ายน้ า เป็นต้น  

กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมากทีสุ่ด โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากข้อมูลสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (สทท.) (2557, หน้า 4) รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวตลอดป ี2556 และแนวโน้มการทอ่งเที่ยวใน
ปี 2557 ว่าในระยะ 11 เดือนแรกของปี 2556 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดป ี2556 ประมาณ 26.69 ล้านคนสร้างรายได ้1.16 ล้านล้านบาทและป ี2557    
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 29.92 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 สร้างรายได้ถึง 1.35 ล้านล้านบาท 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ เพราะการบริการคือหัวใจหลักของธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจขายบริการให้กับนักท่องเที่ยว วตัถุดิบที่ส าคญัของธุรกิจท่องเที่ยวได้แก่
สถานท่ีท่องเที่ยว ประกอบด้วยสถานท่ีหรือแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ



 
 

เกิดขึ้นด้วยการสร้างของมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีร่ ารวยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว มีทั้งสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล หาดทราย ภเูขา ป่าไม้ แม่น้ า ล าคลอง สถานท่ีท่องเที่ยวที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมอืง โบราณสถาน และโบราณวัตถุ  สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปวฒันธรรม 
ได้แก่ หมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และศิลปวตัถุ ท่ีมีความแตกต่าง
เฉพาะชุมชนมากมายหลายแห่งท่ัวทุกภาคของประเทศ (ชาญโชติ ชมพูนุท, 2549, ม.ป.ป.) ธุรกิจท่องเที่ยว
ครอบคลมุถึงธุรกิจต่างๆ หลายธรุกิจ ประกอบด้วยธรุกิจด้านการคมนาคม เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกจิเดนิเรือ ธุรกิจ
เดินรถ ธุรกิจด้านที่พัก ได้แก่ธรุกิจโรงแรม ธุรกจิเกสท์เฮาส์  ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจรา้นขายของที่ระลกึ ธุรกิจ
บันเทิงต่างๆ ธุรกิจดังกลา่วเป็นธุรกิจท่ีให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวตรงๆไดแ้ก่ธุรกิจบริการน าเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจบริการน าเที่ยว จะต้องน าวัตถุดิบ
ของการท่องเที่ยว ได้แก่ สถานท่ีท่องเที่ยว และเรื่องราวต่างๆของสถานท่ีท่องเที่ยวเหล่านั้น มาผูกเป็นเรื่องราว 
เพื่อน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้เขียนบทความจึงขอน าเสนอโครงสร้างของนันทนาการการท่องเที่ยว ดังนี ้
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวสามารถน ามาเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจของ

ประเทศในหลากหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจโรงแรมที่พัก การคมนาคมและขนส่ง การติดต่อเจรจาธุรกิจ ธุรกิจการ
บริการ และในด้านอ่ืนๆทีไ่มไ่ด้กลา่วถึง จะเห็นได้ว่ากจิกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว มีความส าคญัต่อ
พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ การช่วยกันรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทางนันทนาการการท่องเที่ยว ทั้งทาง
ธรรมชาติ เช่น ภเูขา ป่าไม้ น้ าตกชายทะเล ชายหาด ฯลฯ และแหลง่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

 โครงสร้างของนันทนาการการท่องเท่ียว 

การคมนาคมขนส่ง 

- การขนส่งทางอากาศ 

- การขนส่งทางน้ า 

- การขนส่งทางบก 
 

ที่พัก 

- โรงแรม 

- เกสเฮ้าส 

- อพาทเม้นท์ 
- บ้านพัก 

 
 

จุดสนใจทางการท่องเที่ยว 

มนุษย์สร้างขึ้น/ ทางธรรมชาติ 
- โบราณสถาน    - หาดทราย 
- สวนสนุก          - ชายทะเล 
- วัดวาอาราม     - ถ้ า, น้ าตก 

- พิพธิภัณฑ์        - อุทยานแห่งชาติ 

การบริการของภาครัฐ 
- องค์การนักท่องเท่ียวแห่งชาติ 
- องค์การท่องเท่ียวส่วนภูมิภาค 
- อุทยานแห่งชาติ 
- การบริการท่าเรือ 
- วิซ่าและพาสปอร์ต 

 
 

การบริการของภาคเอกชน 

- บริษัทน าเท่ียว 

- บริการมัคคุเทศก์ 
- แลกเปลีย่นเงินตรา 

- ข่าวสารการท่องเท่ียว 

- การประกันท่องเท่ียว 
 

ผู้ผลิต 

อาหารและของท่ีระลึก 
- ร้านอาหาร 
- ภัตตาคาร 

- คาเฟ ่
- ของที่ระลึก 

- ของฝาก 
 

ภาพที ่1 แสดงโครงสรา้งของนันทนาการการท่องเที่ยว 
 

นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 



 
 

เช่น โบราณสถาน วัดวาอาราม จารีตประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ให้คงอยูคู่่กับ
ประเทศไทย เพื่อเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีจะมาท ากิจกรรมนันทนาการการ
ท่องเที่ยว มาจับจ่ายใช้สอย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  
 

แนวทางการพัฒนานันทนาการการท่องเท่ียวเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี ้1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 2) การพัฒนาและฟืน้ฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 3) การพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 4) การสร้างความ
เชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5) การส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมของภาครัฐภาคประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในการพัฒนานันทนาการการท่องเทีย่วควรน า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตฉิบับดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ โดยมกีารก าหนดแนวทางการพัฒนา ดงัต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               

 

ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 ไปสู่การปฏิบตั ิ
 

 1. หน่วยงานภาครัฐ การน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบตัิ การถ่ายทอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับต่างๆ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดใหม้ีกระบวนการ
สร้างความรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ โดยเฉพาะภารกจิและบทบาทของตนที่จะสนับสนุนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การเสริมสร้าง

การน านโยบายของรัฐบาลไปสูก่ารปิิบัติ จากแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 

หน่วยงานภาครัฐ 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

- ส่วนราชการระดับท้องถิ่น 

- สถาบันการศึกษา 
 

ภาคเอกชน 

- การบริการของภาคเอกชน 

- การคมนาคมขนส่ง 

- ที่พัก 

- อาหารและของที่ระลึก 
- แหล่งท่องเที่ยวเอกชน 

 

ภาคประชาชน 

- ร่วมกันวางแผน 

- ร่วมกันปฏิบัตติามแผน 

- ร่วมกันใช้ประโยชน ์

- ร่วมติดตามและประเมินผล 
- ร่วมบ ารุงรักษา 



 
 

ศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
  1.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ซึ่งมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็น
หน่วยงานหลักในการประสาน สรา้งความรู้ความเข้าใจ และให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการอื่นๆ ในการสนับสนุน
เชิงนโยบายและการด าเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และจัดท าคูม่อืการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบมาตรการ/แนวทางในแผนฯ การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน การสร้างภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการด้านนันทนาการการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ  
โดยเป็นแกนน าในการสร้างเครือขา่ยการพัฒนา 
  1.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย หลังจากปญัหา
วิกฤตทางการเมืองซึ่งประเทศไทยได้กลับเข้าภาวะปกติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถ
เดินทางท่องในประเทศไทยได้อย่างปกติ การให้ความส าคัญกับการสง่เสริมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ควบคู่กับ
การส่งเสริมตลาดคนไทยส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างสรรค์สินค้า การท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์ของไทยให้เกิด
มูลค่า (Value Oriented) ในสินคา้และบริการเป็นศูนย์กลางด้านการตลาดการท่องเที่ยว ในภูมภิาคอาเซียน  
พร้อมท้ังผลักดันใหม้ีการด าเนินงานเชิงรุกในการก าหนดทิศทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศองค์กรและการบริหารจัดการเชิงคณุภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการลดระยะเวลาและขั้นตอน
การท างานให้คล่องตัวมากขึ้น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ควบคมุ และตรวจสอบได ้
  1.3 ส่วนราชการระดับท้องถิ่น ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ควรด าเนินภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบรหิารจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีควร
สนับสนุนให้ทุกฝา่ย เข้ามาร่วมในคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับพื้นที ่เพื่อใหก้ารพัฒนาการท่องเที่ยว
ไทยเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้อง
ยกระดับการบริการในด้านต่างๆ ดังนี ้เช่น การอ านวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง ณ จุดเข้าออก
ชายแดน และสนามบิน ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งด้านการให้บริการของ
ภาคเอกชนและภาครัฐทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเตรียม
ความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนันทนาการการท่อเที่ยว ได้แก่ อุปกรณ์ สถานที่ 
สิ่งอ านวยความสะดวก ถนนหนทาง การคมนาคมขนส่งที่ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิมเพื่อ
รองรับการร่วมมือของประชาคมอาเซียน ด้านประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
  1.4 สถาบันการศึกษา การสนับสนุนให้เกิดการเรียนในสถานศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร การเรียนการสอนทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตบุคลากรทางด้านนันทนาการการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ให้มคีวามรู้
ความสามารถ การส่งเสริมใหส้ถาบันการศึกษาที่อยู่ในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรูด้้าน
นันทนาการการท่องเที่ยว การจดัการการท่องเที่ยว การเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการบริการการท่องเทีย่วท้ังชาวไทยและต่างประเทศ การเผยแพร่
แนวคิด วิธีการ ปลูกฝังทัศนคติจรยิธรรมในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการอยา่งมีจริยธรรม 

2. ภาคเอกชน ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ไม่ท าลายคุณคา่ทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีการจดัการที่โปร่งใส เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และเข้ามามีบทบาทร่วม



 
 

จัดบริการสังคมและกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ร่วมกับภาครัฐ ได้แก่ธรุกิจการบริการการคมนาคมขนส่งที่พัก
อาหารและของที่ระลึกและแหล่งท่องเที่ยวเอกชน 
 3. ภาคประชาชนส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวก สนบัสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้ความเข้าใจในการบรหิารจดัด้าน
นันทนาการการท่องเที่ยวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอ านาจ และจดัสรรผลประโยชน์ด้าน
นันทนาการการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม เพื่อลดความขดัแย้งและสามารถสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความต้อง การสภาพและก าลังรองรับของ
ชุมชนและระบบนเิวศในท้องถิ่น ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว 
โดยมีกระบวนการดังนี ้

3.1 ร่วมกันวางแผน 
          3.1.1 ร่วมคิดร่วมวางแผนจัดการเตรียมความพร้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน 
          3.1.2 ร่วมประชุม เสนอแนะและให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
          3.1.3 ร่วมบรหิารจดัการและแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

 3.1.4 ร่วมก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ของราคาของสินค้าและบริการอย่างได้มาตรฐาน 
          3.1.5 ร่วมจดัการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 

3.2 ร่วมกันปฏิบัติตามแผน 
 ประชาชนในท้องถิ่นต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ท่ีวางไว้ตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 

แผนที่วางไว ้
3.3 ร่วมกันใช้ประโยชน ์
     ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น ด้วยความตระหนัก 

และหวงแหน จึงต้องแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยตุิธรรมและทั่วถึง เพื่อสร้างความรูส้ึกเป็นเจ้าของ อันจะกระตุ้น
ให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด าเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

3.4 ร่วมตดิตามและประเมินผล 
         การติดตามและประเมินผลเป็นการตรวจสอบและควบคุมให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่

วางไว้ ทั้งนี้หากพบปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถแกไ้ขได้ทันท่วงที ซึ่งข้ันตอนน้ีอาจพบบทเรียนหรือวิธีการใหม่ๆ 
ที่เป็นแนวทางในการด าเนินงานตอ่ไปได ้

3.5 ร่วมบ ารุงรักษา 
         การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้ว จะต้องร่วมกันบ ารุงรักษา เพ่ือให้คงอยู่ใน

สภาพสมบูรณ์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และเป็น สิ่งดึงดดูใจนักท่องเที่ยวได้ต่อไป 
 

สรุป 
 บทบาทของนันทนาการการท่องเที่ยวในการพัฒนาประเทศดังท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นนั้นมคีวามส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนานันทนาการการท่องเทีย่วจึงเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านนันทนาการ ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดใหญ่ 
ขนาดเล็ก ธุรกจิการบริการ ประชาชน ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมนนัทนาการทุกเพศทุกวัย จะต้องสรา้ง
มาตรฐานในด้านนันทนาการให้มคีุณภาพมากยิ่งข้ึน ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ซึ่งประเทศไทยมทีรัพยากร
ทางด้านนันทนาการการท่องเที่ยวที่สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ท้ังทรัพยากรนันทนาการทีเ่ปน็จุดเด่น 
ของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะน้อยใหญ่ และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ ประเพณี 



 
 

ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของแต่ละภมูิภาค อีกทั้งการมีธรุกิจบริการ ได้แก่ โรงแรมที่พัก สปาในรูปแบบ
ต่าง ๆ การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และที่ส าคญัคือการมีระเบยีบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
การท่องเที่ยวของประชาชนท่ัวไป จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ตลอดจนรักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ เพื่อประเทศชาติจะได้มีพัฒนาอย่างยั่งยืนทีไ่ด้ทั้งความสุข 
สนุกสนานเพลิดเพลินด้วยกิจกรรมนันทนาการ ควบคู่กับการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านไปด้วยกัน 
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