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บทคัดยอ 
 

นันทนาการการทองเที่ยว (Tourism Recreation) เปนการเขารวมกิจกรรมนันทนาการในเวลาวางโดยการ
เดินทางทองเท่ียว ทําใหเกิดความผอนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคมและจติใจ 
และการเสริมสรางประการณใหมๆ  นันทนาการการทองเที่ยวเปนพืน้ฐานปจจัยหนึ่งในการเสริมสรางฐานราก
ของสังคมใหเขมแข็งโดยมุงเนนการพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บทความน้ีเรื่องนี้ มุงเสนอบทบาท
ของนันทนาการการทองเที่ยวในการพัฒนาประเทศการนําเสนอเริ่มตนดวย การอธิบายความหมายและประเภท
ของนันทนาการนันทนาการการทองเที่ยว : ความหมายและความสาํคัญและแนวโนมนันทนาการการทองเท่ียว
ของโลกและประเทศไทย นันทนาการการทองเท่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นันทนาการ
การทองเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการนําเสนอแนวทางการพัฒนานันทนาการการทองเที่ยวเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 
 

คําสําคัญ : นันทนาการ/ บทบาทของนันทนาการ / นันทนาการการทองเท่ียว 
 

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. 
 

Keywords : Recreation / Roles of recreation / Tourism recreation 

 
          *อาจารยประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
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บทนํา 
ประเทศไทยเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยน

เร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปน
ประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็ง
ขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

สถานการณและแนวโนมของการเปล่ียนแปลงของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นันทนาการ
ในยุคปจจุบันไดรับอิทธิพลของกระแสทุนนิยมทําใหผูคนแสวงหาความสุขจากวัตถุมากขึ้น กอใหเกิดการแกงแยง
ชิงดีทั้งดานอาชีพการงาน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีการแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด มีการแขงขัน
สูง ประกอบกับสภาพแวดลอมในปจจุบันถูกทําลายอยางตอเนื่อง สิง่ตางๆ เหลานีล้วนมผีลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลทําใหเกิดความเครยีด เกิดโรคภยัไขเจ็บและกอใหเกดิปญหาสังคมรุนแรงมากขึ้น ซึ่งคณุภาพชีวิต
ของบุคคลเกิดจากการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซึ่งประกอบดวย ความสุขท้ังทางกาย และทางจิต ดังคํากลาว
ของจอหน ล็อค (John Locke, 1693, p.83) ที่วา จิตใจท่ีสดใสยอมอยูในรางกายท่ีสมบรูณ (A sound mind in 
a sound body) ดังนั้น การรักษาสมดลุทั้งทางดานรางกายและจติใจจึงเปนสิ่งจําเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดวยนันทนาการจะชวยรักษาสมดุลทําใหบุคคลสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดไีด โดยเฉพาะกิจกรรม
นันทนาการท่ีเกิดจากการทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวเปนการเปดโลกทัศน การไดรับประสบการใหมๆ จาก
สถานท่ีใหมๆ การเปลีย่นบรรยากาศ การทองเท่ียวทําใหเกิดความพงึพอใจในชีวิต กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 
 ปจจุบันประเทศไทย ไดมีการจัดทาํแผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งแผนพัฒนา
นันทนาการแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) ไดมุงเนนใหนันทนาการเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของคนโดยพัฒนาท้ังทางดานรางกายจิตใจและจิตวิญญาณทําใหเปนคนท่ีสมบรูณ นอกจากน้ี
นันทนาการยังสรางสัมพันธภาพของคนในสังคมมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และเครือขายชุมชนใหเช่ือมโยงกบัการพัฒนาชนบทและเมือง ซึ่งผลพลอยไดจากการดําเนินการนันทนาการ
อยางมีประสิทธิภาพจะเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก โดยการสรางผลติภัณฑและบริการทางดานนันทนาการท่ีมี
การพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกบัความตองการของคนในแตละกลุมเปาหมายท้ังคนในประเทศและตางชาติ  

การจัดกิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยว มีสวนเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
นันทนาการ การทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย การผลิตสินคาและบริการ ไดแก ของที่ระลึก การเพิม่มูลคาของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งหนวยงานของภาครฐัและเอกชน ที่ทําหนาท่ีดูแลและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตางๆ 
หนวยงานภาครัฐ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หนวยงาน
ทองถิ่น ไดแก องคการบริการสวนจังหวัด องคการบริการสวนตําบล หนวยงานภาคเอกชน ไดแก บริษทัทัวร 
สายการบินเอกชน โรงแรมท่ีพัก ซึง่จะตองเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารหนวยงานพรอมกับยกระดบัขีด
ความสามารถ โดยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพคนอุปกรณสถานท่ีเทคโนโลยีและการบรหิารจัดการท่ีดีเพื่อ
ยกระดับนันทนาการการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสูงขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
นันทนาการเพ่ือการพาณิชยใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิอีกทั้งการรองรับการรวมมือของประชาคม
อาเซียนดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สงเสริมประชาชนใหประกอบกิจกรรม
นันทนาการการทองเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนการเดินการทองเที่ยว การเขารวมกจิกรรมนันทนาการ เพื่อ
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แลกเปลีย่นประเพณี ศลิปะและวฒันธรรม เพื่อนันทนาการทางดานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศใหสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 
 

ความหมายและประเภทของนันทนาการ 
 ในปจจุบันมีการคําวานันทนาการและสันทนาการปะปนกันมากตามหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะในสถานศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย จากการศึกษาคนควาพบวา คําวาสันทนาการมีการบัญญัติ
ใชมาเมื่อป พ.ศ. 2507 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสันทนาการเกิดจากการผสมคํา 2 คํา คือ สนทน และอาการ 
ซึ่งคําวา สนทน หมายถึง เกวียน, รถ, รถศึก และคําวา อาการ = การแสดงออก เมื่อนํามารวมกันทําใหสื่อ
ความหมายยังไมตรงนักจึงทําใหมกีารใชคําวา“นันทนาการ” เปนคําใหมท่ีบัญญัติขึ้นใชแทนคําวา “สันทนา
การ” สําหรบัคําภาษาอังกฤษคือ "Recreation" ซึ่งมาจากคํา "Create"แปลวาสรางขึ้นหรือทําขึ้นเติมคํา
“Re” เปน “Recreate”แปลวาสรางขึ้นมาใหมหรือทําข้ึนใหมเมื่อเปน “Recreation” ก็ใหความหมายวา   
“การสรางขึ้นมาใหม” ซึ่งหมายความวา คนเราเมื่อประกอบภารกิจประจําวันก็จะเกิดความเครียด ความ
ออนเพลียเหนื่อยงาย เมื่อยลา ทั้งรางกายและจิตใจ ก็จะตองหาสิ่งทีท่ําใหความเครยีด เหนื่อยงาย ออนเพลีย
หายไปกลับมีพลังคืนสภาพปกติ ซึง่นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของนันทนาการ ไวดังนี ้

บัทเลอร (D. Butler, 1959, p.15) ไดใหความหมายไววา นันทนาการ คือ ประสบการณหรือกิจกรรม
ใดๆ ซึ่งบุคคลเขารวมโครงการเลือกสรรแลววาจะทําความสนุกสนาน และพึงพอใจมาสูตัวบุคคล 

นูเมเยอร (Neumeyer, 1958, p.17) ไดกลาววานันทนาการคือกิจกรรมใดๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคล
หาความสนุกในระหวางเวลาวางโดยเสรีและไดรับความสุขใจจากการกระทํานั้นๆ 

แนซ (Nash, 1965, pp. 1-2) ไดอธิบายวานันทนาการหมายถึงการใชเวลาวางเพ่ือประโยชนคุณคา
ในทางท่ีดีงามจากการเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งสําหรับเด็กจะเรยีกกจิกรรมนั้นวา “การเลน” สวนคนรุนหนุม
สาวและผูใหญแลว จะเรียกวา “นันทนาการ” 

ไบรทบิลลและเมเยอร (Brightbill & Meyer, 1972, pp. 50-61) กลาวไวในหนังสือนันทนาการ 
(Recreation) วา “นันทนาการ” หมายถึงกิจกรรมท่ีบุคคลเขารวมดวยความสมัครใจในเวลาวาง โดยมคีวามพึง
พอใจ หรือสุขใจเปนเครื่องจูงใจเนื่องจากกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง 

พีระพงศ บุญศิริ (2542, หนา 30) ใหความหมายวา  กิจกรรมที่บุคคลเขารวมดวยความสมัครใจใน
เวลาวางโดยมีความพอใจ สมัครใจ ไมมีการบังคับและ ไดรับความสขุสนุกสนานเพลิดเพลินใจจากการเขารวม
กิจกรรม 

ชูชีพ เยาวพัฒน (2543, หนา 8) กลาววา นันทนาการเปนกิจกรรมทีม่ีองคประกอบในลักษณะเดยีวกบั
การเลน จะแตกตางในเรื่องของรูปแบบของนันทนาการ และมีบางสิ่งบางอยางที่นอกเหนือจากการเลน โดยเนน
ในเรื่องการศึกษาความซาบซ้ึงในการเสริมสรางประสบการณใหมๆ หรือมุงเนนการพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ สังคมและจิตใจ ใหกระทําแตในสิ่งท่ีมีประโยชนตอตนเอง และสังคม ไมวาบคุคลนั้นจะใชมันสมอง หรือ
ใชกําลังกายประกอบสมัมาอาชีพก็ตาม 

สมบัติ กาญจนกิจ (2535, หนา 13) ไดขยายความหมายของนันทนาการ ไวดังนี ้
   1. นันทนาการ หมายถึง การทาํใหสดช่ืน เสริมสรางพลังข้ึนมาใหม หลังจากการใชพลัง แลว

กอใหเกิดความเหน่ือยเม่ือยลา ทางรางกาย ทางสมอง และจิตใจ กิจกรรมที่คนเขารวมในชวงเวลาวาง และชวย
ขจัด หรือผอนคลายความเมื่อยลาทางรางกาย และจิตใจ  
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   2. นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลเขารวมในชวงเวลาวางโดยไมมีการบังคับ หรือเขา
รวมโดยการสมัครใจ แลวผลกอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข รวมทั้งความสุขสนุกสนานหรือความสุขสงบ และ
กิจกรรมนั้นตองเปนกิจกรรมที่สังคมยอมรับและเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 

   3. นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ หรือประสบการณความสขุท่ีบุคคลไดรับโดยอาศัยกจิกรรม
นันทนาการในชวงเวลาวางเปนสื่อ กอใหเกิดการพัฒนาการ หรือการเจรญิงอกงามทางกาย อารมณ สงัคม และ
สติปญญาของบุคคล 

   4. นันทนาการ หมายถึง สถาบนัทางสังคม หรือแหลงศูนยกลางทางสังคมเพื่อใหบุคคลเขารวม
กิจกรรมนันทนาการแลวกอใหเกดิการพัฒนาทางดานอารมณ และพัฒนาเจริญงอกงามทางดานรางกาย จิตใจ 
และสังคม 

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวานันทนาการ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่กระทําดวยความสมคัรใจ ใน
ยามวางจากภารกิจงานประจํา มีความพึงพอใจ โดยกิจกรรมน้ันไมขดัตอขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และ
กฎหมายบานเมือง ทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ  

สําหรับประเภทของนันทนาการสามารถแบงออกไดเปน 11 ประเภท ไดแก 1. ศิลปหัตถกรรม เชน 
การเย็บปกถักรอย การแกะสลัก 2. เกมและกีฬา เชน เกมกลุมสัมพันธ กีฬาในรม กีฬากลางแจง 3. การเตนรํา
เชน รําไทย เตนลลีาศ 4. การละคร เชน ละครพื้นบาน ละครโทรทัศน 5. งานอดิเรก เชน งานเก็บสะสม งานทํา
ประดิษฐ 6. การดนตรีและรองเพลง เชน การเลนดนตรี การรองเพลง 7. กิจกรรมกลางแจง/นอกเมือง เชน  
การทองเที่ยว สวนสาธารณะ 8. วรรณกรรม (อานเขียนพูด) เชน การอานวรรณกรรม การโตวาที 9. กิจกรรม
ทางสังคม เชน การประชุมเลี้ยงสงัสรรค งานเลี้ยง 10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลตางๆ เชน งานปใหม       
ลอยกระธง และ11. การบริการอาสาสมัคร เชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน พัฒนาโรงเรียน (แผนพัฒนานันทนาการ
แหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559), หนา 22) 
 

นันทนาการการทองเท่ียว : ความหมายและความสําคัญ 
นันทนาการเปนกิจกรรมที่คนเราสามารถเขารวมไดหลายประเภท ทั้งประเภทท่ีอยูในรม (Indoor 

Recreation) และประเภทท่ีอยูกลางแจง (Outdoor Recreation) โดยเฉพาะกจิกรรมนันทนาการกลางแจง   
จะมีความนยิมมากในประเทศท่ีมสีภาพภมูิอากาศหนาวเย็น ในชวงหนารอนของประเทศในแถบยุโรป อเมริกา 
และแถบเอเชียบางประเทศ กิจกรรมนันทนาการกลางแจงจึงมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของผูคนที่จะ
อาศัยชวงเวลาน้ี การออกมาทํากิจกรรมเพ่ือผอนคลายความเครียด ทํากิจกรรมครอบครัว การออกกําลังกายและ
การเดินทางทองเท่ียว โดยเฉพาะการเลือกกิจกรรมนันทนาการการทองเท่ียวเปนกิจกรรมในการเสริมสราง
ประสบการณใหมๆ ทําใหเกดิความผอนคลาย สนุกสนาน เพลดิเพลนิ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ
จิตใจ ซึ่งสอดคลองกับลอสันและบอด โบวี (Lawson & Baud-Bovy, 1977, p.10) ไดกลาวถึงการทองเที่ยววา
เปนการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหน่ึงที่เกิดข้ึนระหวางเวลาวาง (Leisure time) ที่มีการเดินทาง 
(Travel) เขามาเกี่ยวของ โดยเปนการเดินทางจากท่ีหนึ่ง ท่ีมักหมายถึงที่อยูอาศัย ไปยังอีกท่ีหนึ่งที่ถือเปนแหลง
ทองเท่ียว เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับสมบัต ิ กาญจนกิจ (2535, หนา 15) ไดกลาวถึง
กิจกรรมการทองเที่ยวทัศนศึกษา เปนกิจกรรมนันทนาการท่ีสรางเสริมประสบการณชีวิต สรางความประทับใจ  
มีความซาบซ้ึงในธรรมชาติ ศลิปวฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และสังคมในลักษณะที่แตกตางกันออกไป 
การทองเที่ยวสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา รวมทั้งบุคลิกภาพ การไดรับ
ประสบการณตรงจากแหลงนันทนาการนอกหองเรียน เปนการศึกษาธรรมชาติของชุมชนที่แทจริง นอกจากน้ี 
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การทองเที่ยวทัศนศึกษายังเปนการชวยพัฒนาทางดานเศรษฐกิจชวยกระจายรายไดลงสูชนบท และเปนการสราง
ความเขาใจอันดีระหวางเพ่ือนมนุษยท่ีมีตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไดอยางแนนแฟน  

ดังนั้นผูเขียนบทความ จึงขอเสนอคําวา นันทนาการการทองเที่ยว (Tourism Recreation) เพื่อสื่อ
ความหมายของการเขารวมกจิกรรมนันทนาการในเวลาวางโดยการเดินทางทองเท่ียว โดยใหความหมายของ
นันทนาการการทองเที่ยวไวดังนี ้นันทนาการการทองเท่ียว (Tourism Recreation) หมายถึง กิจกรรม
นันทนาการท่ีใชกิจกรรมการทองเที่ยวที่กระทําดวยความสมคัรใจในยามวางจากภารกิจงานประจํา ซึ่งผูเขารวม
กิจกรรม และมีความพึงพอใจ ทําใหเกิดประสบการณใหมๆ ทําใหเกดิความผอนคลาย สนุกสนาน เพลดิเพลิน 
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สงัคมและจิตใจโดยความสาํคัญของนันทนาการการทองเท่ียวมีดังนี้คือ 

ความสําคัญของนนัทนาการการทองเท่ียว 
นันทนาการทองเท่ียวมีความเกีย่วของและสัมพันธกับคําวา อุตสาหกรรมทองเที่ยว (Tourism 

Industry) ซึ่งประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจที่เกีย่วของโดยตรง และธุรกิจท่ีเกีย่วของทางออม หรือ
ธุรกิจสนับสนุนตางๆ การซื้อบริการของนักทองเที่ยวเปนการใชสินคาและบริการตางๆ ซึ่งผลประโยชนจะตกอยู
ในประเทศและจะชวยใหเกดิงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดานสังคม
การทองเที่ยวเปนการพักผอนคลายความตึงเครียด พรอมกับการไดรบัความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผก
แตกตางออกไปอีก อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนแหลงท่ีมาของรายไดในรูปเงินตราท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ซึง่จะมีสวนชวยสรางเสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินไดเปนอยางมาก นอกจากน้ี การทองเท่ียวยังมบีาทบาท
ชวยกระตุนใหมีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชประโยชนอยางกวางขวางท่ีผูอยูในทองถิ่นไดเก็บมา
ประดิษฐเปนหัตถกรรมพื้นบาน ขายเปนของท่ีระลึกสําหรับนักทองเท่ียว (ฉันทัช  วรรณถนอม, 2552, หนา 
101) ซึ่งสรุปความสําคญัของนันทนาการการทองเที่ยวที่มตีอเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มดีังตอไปน้ี   

ดานเศรษฐกิจ การเดินทางทองเท่ียวโดยเฉพาะเปนนักทองเที่ยวตางชาติ จะเปนแหลงท่ีมาของ
เงินตราตางประเทศชวยลดปญหาการขาดดลุการชําระเงินระหวางประเทศธุรกจิดานการบริการที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวไดแก ธุรกิจการคมนาคมขนสงท้ังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ธุรกิจที่พัก ไดแก โรงแรมรีสอรท 
บานพัก เกสทเฮาส ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญ การมีอาหารประจําชาติที่
เปนเอกลักษณของแตละประเทศ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก เปนธุรกิจการบริการที่มีความสําคัญในการบริการ
นักทองเที่ยว การดูแลเอาใจใสทําใหเกิดความประทับใจ และเปนการนําเสนอสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวและ
ขอมูลของแตละประเทศ อีกท้ังการชวยสรางอาชีพและการจางงานของคนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว เปนการชวย
ใหเกิดการกระจายรายไดจากนักทองเที่ยว ไปสูชาวบาน และชุมชนที่เปนแหลงทองเท่ียว ทําอาชีพบริการตางๆ 
และชวยกระตุนใหเกิดการผลิตทางเศรษฐกิจ สินคาและบริการที่เกีย่วของกับการทองเท่ียว เชน ของท่ีระลึกท่ี
เปนเอกลักษณตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ อาชีพการบริการ ไดแก สปา นวดแผนไทย ตลอดจนธุรกจิดานบริการ 

ดานสังคมและวัฒนธรรม ในทุกๆ สังคม จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จะชาหรือเร็วก็
ขึ้นอยูกับปจจัยจากทัง้ภายนอกละภายในมาเปนตัวกระตุน จะพัฒนาไปในทางท่ีดีหรือไมก็ขึ้นอยูกับปจจัยทั้งสอง
นัน้ นันทนาการการทองเที่ยวจะชวยสงเสริมความสัมพันธตอครอบครัว สภาพสังคมปจจุบันทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวขาดโอกาสและบรรยากาศที่จะไดอยูพรอมหนาพรอมตา หรือมีความสัมพันธกันแนนแฟนเหมือน
สมัยกอน การใชกิจกรรมนันทนาการการทองเท่ียวเปนสื่อในการเพ่ิมประสบการณใหมๆ  ใหกับคนในครอบครัว 
การมีเวลาไดอยูรวมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน เกดิการปฏิสัมพันธกันทําใหครอบครัวเกดิความอบอุน ทําใหลดปญหา
ครอบครัว หางไกลยาเสพตดิ  สวนในดานวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่สงเสริม
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การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางคนในประเทศและตางประเทศ การไดเรียนรู ประสบการณของคนในทองถิ่นที่
ตางวัฒนธรรม จะทําใหเกิดความรูความเขาใจบริบทของคนในทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีทีเ่กิดการสั่งสมกันมา
ตั้งแตบรรพบุรุษ การรักษาและสบืทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่ควรคาอนุรักษใหคง
อยูใหลูกหลานตอไป อีกท้ังยังเปนการนําเสนอจุดเดน ความนาสนใจแกนักทองเที่ยวที่มาเยือน ใหไดรบัความ
ประทับใจและความทรงจําทีด่ี อันเกิดจากการนําเสนอวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและดึงดูดนักทองเที่ยว ทั้งนี้
นันทนาการการทองเที่ยวมีความเก่ียวของกับภาคธุรกิจหลายฝาย องคกร หนวยงาน และบุคคล ความตองการ
ของคนท่ีหลากหลาย ผลของการทองเท่ียวอาจไมไดสงผลตอการทาํใหวัฒนธรรมของทองถิ่นตองเปลีย่นแปลง
อยางทันทีทันใด แตอาจคอยๆ ซึมซับอยางชาๆ ธุรกิจหรือผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวภาคตางๆ  
ที่มีความลอแหลมตอความรับผิดชอบในวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นๆ จึงควรตระหนัก หมั่นสังเกตตดิตาม ชวยกัน
รักษาวัฒนธรรมทีด่ีงาม และการรับวัฒนธรรมภายนอกที่แตกตางจากของตนมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแต
ตองไมลมืคุณคาวัฒนธรรมเดิมของตนดวย 

ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นนัทนาการการทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการชวยรักษา
สิ่งแวดลอม กลาวคือ เมื่อมีกิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยวเกดิข้ึน ยอมทําใหชุมชนในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ 
เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมท่ีเปนทรัพยากรการทองเที่ยว เปนเหตุใหมีการมีการชวยกันรักษาสภาพภูมทิัศนของ
สิ่งแวดลอมในชุมชน เพื่อสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามามากข้ึน และสามารถอาศัยรายไดจากการทองเที่ยว
มาสนับสนุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ อนัเปนการนําทรัพยากรการทองเท่ียวมาใชให
เกิดประโยชนอยางคุมคา แตอยางไรก็ตามหากไมมีการบริหารจัดการที่ดี กิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยวก็จะ
สงผลตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน เชน การตัดไมทําลายปา การบุกรุกปาเพื่อสรางรีสอรท โรงแรม 
ปญหาขยะที่เกดิจากกิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยว  
 

แนวโนมนันทนาการการทองเท่ียวของโลก 
 นันทนาการการทองเที่ยวสงเสรมิใหเกิดอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความ 
สําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดทีส่ําคัญนาํมาซึ่งเงินตรา
ตางประเทศ การสรางงาน  และการกระจายความเจรญิไปสูภมูิภาค ทั้งนี้การบริหารจดัการทางดานการ
ทองเท่ียวเพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ และเกิดการเติบโตอยางมีคณุภาพ ยั่งยืน สามารถ
แขงขันไดในตลาดโลกได การเรงรดัและสรางศักยภาพในการหารายไดจากการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาการ
ทองเท่ียวของแตละประเทศใหมีความพรอมทั้งดานคณุภาพการแขงขัน เกิดการสรางรายได และการกระจาย
รายไดควบคูไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน จนเกิดความพรอมในการแขงขันดานนันทนาการการทองเที่ยวของโลก 
ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาโครงสรางการตลาดและแนวโนมการทองเท่ียวโลก พบวา มีการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
องคการการทองเท่ียวโลก ซึ่งองคการการทองเท่ียวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ได
พยากรณวาเมื่อถึงป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศจาํนวน 1,600 ลานคน ภูมภิาคท่ีมแีนวโนม
เปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมคือ ภมูิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟค และกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการตลาด กลุมประเทศ BRIC (บราซิล รสัเซีย อินเดีย และจีน) มีรายไดเพิ่มขึ้น 
และมีศักยภาพในการสงออกนักทองเท่ียวในอนาคต มีการแขงขันดานการทองเท่ียวสูงขึ้น มีการเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากรโลก นักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักทองเที่ยวรุนใหมมีแนวโนมที่จะใชขอมูลทองเท่ียวผานอินเทอรเน็ตเพ่ือทําการสืบคนและเปรยีบเทียบราคา
มากขึ้น 
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 เมื่อพิจารณาการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมของนักทองเที่ยว พบวา พฤติกรรมผูบริโภคปรับเปลี่ยนไป
ตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า สงผลใหนักทองเที่ยวใชจายดานการทองเท่ียวอยาง
ระมัดระวัง นักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเท่ียวระยะใกล โดยอาจเลือกเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศหรือ
ภายในภูมภิาคเดียวกันมากขึ้น นักทองเท่ียวมีแนวโนมสนใจการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest 
Tourism) เชน การทองเท่ียวเชิงสขุภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) 
การทองเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การทองเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปนตน กระแสของความสนใจและใสใจในสุขภาพ และการออกกําลังกาย 
ทําใหการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการทองเทีย่วเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโนม
ไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียว และกระแสความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิม กําลังไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว และมีแนวโนมมากขึ้น 
 

แนวโนมนันทนาการการทองเท่ียวของประเทศไทย 
 นันทนาการการทองเที่ยวของประเทศไทย จากสถานการณนักทองเที่ยว ป 2557 จํานวนนกัทองเที่ยว
ชาวตางชาติตลอดป 2557 หดตัวรอยละ 6.6 แตรายไดหดตัวเพียงรอยละ 5.8 ถึงแมจะมีปญหาการเมอืง
ภายในประเทศ สวนคนไทยเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศในป 2557 ขยายตัวรอยละ 0.8 และมีรายจาย
เพิ่มขึ้นรอยละ17.2 กอใหเกิดรายจายดานทองเที่ยว 1.17 แสนลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.2 จากปท่ีผานมา
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557, ม.ป.ป.) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมกันหนวยงานและภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดรวมกันจัดทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมและกระตุนการทองเท่ียวในชวงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเปนฤดูกาล
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ ซึ่งสามารถกระตุนใหนักทองเท่ียวขยายตัวเพิ่มมากข้ึน สะทอนใหเห็นถึงความคุมคาในการเปน
จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวตางชาติทั่วโลกและการมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักมากมายหลาย
แหงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทวาในปจจุบันกลับตองเผชิญกับบททดสอบท่ีมีความยากลําบากในดาน
ความสามารถในการแขงขัน อันเนือ่งมาจากความไมมั่นคงในสถานการณตางๆ นั่นเอง 
 จุดเนนของนันทนาการการทองเทีย่วท่ีถูกและคุมคากวาเท่ียวประเทศเพื่อนบาน ประกอบกับความ
นาสนใจของแหลงทองเท่ียวในไทยท่ีนักทองเท่ียวเต็มใจจาย สําหรบัคาที่พักมากกวาเกือบเทาตัวเทียบกับการ
เที่ยวท่ีอื่น (Thailand Premium) ทําใหการทองเที่ยวไทยแข็งแกรงและฟนตัวกลับมาไดเสมอ ซึ่งคาดวาการ
ทองเท่ียวไทย จะสามารถฟนตัวและเติบโตไดประมาณ 8-10% ข้ึนเรื่อยๆ และมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
มากเปนประวัติการณถึงราว 15 ลานคน แตหากเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่รุนแรงข้ึน จะทําให
การทองเที่ยวไทยฟนตัวนอยกวาท่ีคาด ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงและความยืดเย้ือของเหตุการณ (สมาคม
การตลาดเพ่ือการทองเที่ยว, 2555, ม.ป.ป.) 
 สถานการณที่สําคัญตอแนวโนมนันทนาการการทองเท่ียว 
    1. ประเทศไทยตองประสบกับปญหาวิกฤตและความเสีย่งดานการทองเท่ียว จากสถานการณทาง
การเมืองยังคงสงผลกระทบตอการทองเที่ยว 
    2. จํานวนนักทองเที่ยว รายได คาใชจาย และวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นในชวงทศวรรษท่ี
ผานมา 
    3. นักทองเที่ยวจากกลุมประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเปนกลุมนักทองเที่ยวหลักของไทย 
    4. นักทองเที่ยวไทยมีแนวโนมเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน 
    5. กลุมธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย และมีสวนสราง
มูลคาใหธุรกจิอื่นๆ 
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    6. ระบบโลจสิติกสและการเช่ือมโยงการทองเท่ียวการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานปญหาดาน
กฎระเบียบที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานท่ีไมเอ้ือตอการทองเที่ยวในบางเสนทางตลอดจนปญหาการขาด
ศักยภาพของผูประกอบการไทย 
    7. การทองเที่ยวไทยมีแนวโนมไดรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศโลก ความเสี่ยง
เกิดจากปจจยัตางๆ เชนนํ้าทวมฉบัพลัน น้ําทวมขัง การกัดเซาะ ไฟปา ระบบนิเวศ และโรคระบาด เปนตน 
    8. ประเทศไทยยังคงมีจุดออนในดานความปลอดภยั กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และ
นโยบายรัฐบาล 
    9. มีการกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากข้ึน 
 ดังนั้น การรับมือกับสถานการณของนันทนาการการทองเที่ยวของประเทศไทย จึงเปนสิ่งท่ีหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน จะตองใหความสําคญั โดยเฉพาะการสรางความสงบเรียบรอยในทางการเมืองของประเทศให
เขาสูสภาวะปกติใหเร็วท่ีสุด เพื่อสรางความม่ันใจใหกับนักลงทุน นักทองเที่ยว การสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ เนนจุดเดนทางวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ โดยการเปด
ตลาดการทองเท่ียว การประชาสัมพันธการทองเที่ยวในตางประเทศ การสงเสริมกิจกรรมนันทนาการการ
ทองเท่ียวของนักทองเที่ยวในประเทศ ใหเดินทางทองเที่ยวในประเทศ ฟนฟูแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติใหมี
ความสมบรูณและสวยงาม และเพ่ิมความนาสนใจของแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม 
 

นันทนาการการทองเท่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ในป 2558 นี้ ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภาครัฐและภาคธรุกิจทุก
แขนง ตองตื่นตัว และเรยีนรูภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของเพื่อนบานในกลุมอาเซยีน
ดวยกันใหมากขึ้น เพื่อเปนการเปดโลกกวาง และเปนจดุเริม่ตนการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในอนาคต การเปดเสรีบรกิารดานนันทนาการการทองเท่ียว ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่รวม
ธุรกิจทองเท่ียวและบริการที่เกี่ยวเนื่องภายใตกรอบอาเซียนแตขณะเดียวกันก็ทําใหมีความเปนไปไดสูงวา
แนวโนมการแขงขันในอนาคตจะย่ิงทวีความเขมขนเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน การเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามา
ลงทุนในเมืองไทยดวยการถือครองสัดสวนการถือหุนท่ีเพิ่มมากข้ึน จากคูแขงทั้งรายเดิมและรายใหมที่ตองการ
เขาสูตลาดเพื่อชวงชิงสวนแบงในตลาดการใหบริการดานการทองเที่ยวท่ีคาดวาจะมีขนาดใหญขึ้นตามแนวโนม
มูลคาเศรษฐกิจของภูมภิาคอาเซยีน (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557, ม.ป.ป.) 
 จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศอาเซียน (ASEAN) ที่ใหความนิยมมาทองเท่ียวในประเทศไทยมาก
ที่สุด คือ มาเลเซีย ลาว และ สิงคโปร ตามลําดับ และเห็นไดชัดวาจาํนวนนักทองเที่ยวของทุกประเทศท่ีเขามา
ทองเท่ียวในป 2554 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2553 ทุกประเทศ สําหรับสถานการณตลาดภายในประเทศน้ัน   
ภาคบริการดานนันทนาการการทองเที่ยวของไทยนับวามีศักยภาพคอนขางสูงทั้งในสวนของความพรอมในการ
ใหบริการแกชาวตางชาติ และสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ สูง (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557, ม.ป.ป.) 
ซึ่งการเปดเสรภีาคการทองเที่ยวนาจะชวยสนับสนุนใหธุรกิจเกีย่วกับการทองเที่ยวมีรายไดเพิ่มขึ้นจากจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติที่คาดวาจะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศเพิ่มมากข้ึน เพื่อเขามาใชบริการโดยเฉพาะ
ดานโรงแรมที่พักซึ่งเปนเครือขายของบรรดานักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในไทย อันจะกอใหเกิดการกระจาย
รายไดไปยังกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพิ่มขึ้นตามมา ผูประกอบการไทยควรเรงปรับตวัโดยใช
ประโยชนจากการเปนอาเซียนเพือ่เพิ่มสวนแบงตลาด รวมทั้งการปรับกลยุทธทางธุรกิจโดยอาศัยจุดแข็งของภาค
การทองเที่ยวของไทยโดยเฉพาะการเปนที่ยอมรับในดานการเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่งดงาม ความมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทย การมีประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณและรสชาติอาหารทีไ่ดรับความ
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นิยมอยางกวางขวาง ธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึก รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน ระบบการชําระเงิน 
ที่ควรเพ่ิมความสะดวกเรื่องการชําระเงินผานบัตรเครดิต บัตรเงินสดมากข้ึนขณะเดียวกันควรใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหขอมูลสนับสนุนการทองเท่ียวมากขึ้น มีการพัฒนาดานแอพพลิเคช่ัน รวมทั้งเว็บไซต เพือ่ใหขอมูล
นักทองเที่ยว อํานวยความสะดวกการจอง รวมทั้งใชชองทางนี้ใหนักทองเท่ียวไดแบงปนประสบการณทองเท่ียว 
(ณิชานันท เอี่ยมเพ็ชร, 2556, หนา 2) 
 การเรงปรบัตัวของภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนับสนุนธุรกิจ และการบริการทางดานนันทนาการการ
ทองเท่ียว การพัฒนากําลังคน โดยเฉพาะทางดานภาษา การสื่อสาร ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางกัน นอกเหนือจากภาษาประจําชาติของแตละประเทศ         
ซึ่งนโยบายทางการศึกษาของประเทศจะตองเรงปรับตัว ทั้งทางดานหลักสตูรการเรยีนการสอนของทุกระดับ  
การพัฒนาครูอาจารยทางดานภาษาอังกฤษ ตลอดจนการสงเสริมภาษาของประเทศอาเซียน เชน  ภาษามาลายู 
ซึ่งเปนภาษาท่ีมีประชากรของประเทศในกลุมอาเซยีนใชมากที่สุด โดยประเทศท่ีใชภาษามาลายู ไดแก 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน 
 

นันทนาการการทองเท่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
        ปจจุบันกิจการและโปรแกรมนันทนาการไดรับความสนใจในชุมชนและสังคมของทุกประเทศ ท้ังนี้
เนื่องจากความตองการเขารวมกิจกรรมในชวงเวลาวางและเวลาอิสระของชุมชนมีมากข้ึนและถือเปนสวนหน่ึง
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปกติองคกรภาครัฐมีหนาท่ีที่จะตองจัดแหลงนันทนาการตางๆ เพื่อเปนสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกประชาชน แตการจัดแหลงนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการน้ันตองใชงบประมาณ ใชกําลัง
บุคลากรในการดําเนินการจัดสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก แตเนื่องจากมีขีดจํากัดในดานการใหบริการ     
ผูดําเนินงานดานเอกชน บริษัทธุรกิจ จึงเขามามีบทบาทในการจัดกจิกรรมนันทนาการและแหลงนันทนาการใน
รูปแบบตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเลือกตามความพึงพอใจ ดังนั้นธุรกิจดานนันทนาการจึงมีรูปแบบ
ที่หลากหลายและเปนธุรกจิที่ไดรบัความนิยมสูง เชน การจัดคันทรคีลับ สโมสรกีฬา ชมรม หรือกลุมที่มีความ
สนใจในดานเดียวกัน เปนตน (สมบัติ  กาญจนกิจ, 2544, หนา 58) 

การสรางธุรกิจขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย โดยมีผูประกอบการท้ังรัฐบาลและเอกชน
เปนผูดําเนินงาน สวนท่ีรัฐบาลเปนผูดําเนินงาน เชน การจดักิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียวภายในประเทศ   
การจัดการการขนสงและคมนาคม การกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวดวยประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาล
ตางๆ ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปนตน สวนท่ีเปนของหนวยงานเอกชนจะเปนในดานของที่พัก 
โรงแรม รสีอรท โปรแกรมทองเที่ยว การเดินทาง เชน โปรโมช่ันการขนสงทางอากาศของแตละบริษทั เปนตน 
สโมสรทางดานกีฬา เชน กอลฟ โบวลิ่ง วายนํ้า เปนตน  

กิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยวเกี่ยวของกับเศรษฐกิจมากทีสุ่ด โดยสามารถสรางรายไดใหกับ
ประเทศมากเปนอันดับหน่ึงของประเทศคือ อุตสาหกรรมทองเท่ียว จากขอมูลสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (สทท.) (2557, หนา 4) รายงานสถานการณทองเท่ียวตลอดป 2556 และแนวโนมการทองเที่ยวใน
ป 2557 วาในระยะ 11 เดือนแรกของป 2556 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 21 คาดวาจะมี
นักทองเที่ยวตางชาติตลอดป 2556 ประมาณ 26.69 ลานคนสรางรายได 1.16 ลานลานบาทและป 2557    
คาดวาจะมีนักทองเที่ยวประมาณ 29.92 ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ 12.1 สรางรายไดถึง 1.35 ลานลานบาท 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวมีความเก่ียวของกับธุรกิจการบริการ เพราะการบริการคือหัวใจหลักของธุรกิจการ
ทองเท่ียว ธุรกิจทองเท่ียวเปนธุรกิจขายบริการใหกับนักทองเท่ียว วตัถุดิบที่สําคญัของธุรกิจทองเท่ียวไดแก
สถานท่ีทองเท่ียว ประกอบดวยสถานท่ีหรือแหลงทองเท่ียว ไมวาจะเปนสถานท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือ
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เกิดขึ้นดวยการสรางของมนุษย ประเทศไทยเปนประเทศท่ีร่าํรวยดานทรัพยากรการทองเท่ียว มีทั้งสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไดแก ทะเล หาดทราย ภเูขา ปาไม  แมน้ํา ลาํคลอง สถานท่ีทองเที่ยวที่
สําคัญทางประวัติศาสตร ไดแก เมอืง โบราณสถาน และโบราณวัตถุ  สถานท่ีทองเท่ียวทางดานศิลปวฒันธรรม 
ไดแก หมูบานและชุมชนตางๆ ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยู และศิลปวตัถุ ท่ีมีความแตกตาง
เฉพาะชุมชนมากมายหลายแหงท่ัวทุกภาคของประเทศ (ชาญโชติ ชมพูนุท, 2549, ม.ป.ป.) ธุรกิจทองเท่ียว
ครอบคลมุถึงธุรกิจตางๆ หลายธุรกิจ ประกอบดวยธรุกิจดานการคมนาคม เชน ธุรกิจการบิน ธุรกจิเดนิเรือ ธุรกิจ
เดินรถ ธุรกิจดานที่พัก ไดแกธรุกิจโรงแรม ธุรกจิเกสทเฮาส  ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายของท่ีระลกึ ธุรกิจ
บันเทิงตางๆ ธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจท่ีใหบริการลูกคาทุกกลุมไมใชเฉพาะนักทองเที่ยวเทานั้น ซึ่งธุรกิจที่
เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวตรงๆไดแกธุรกิจบริการนาํเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจบริการนําเที่ยว จะตองนําวัตถุดิบ
ของการทองเที่ยว ไดแก สถานท่ีทองเท่ียว และเรื่องราวตางๆของสถานท่ีทองเท่ียวเหลานั้น มาผูกเปนเรื่องราว 
เพื่อนําเสนอใหกับนักทองเท่ียว ทั้งนี้ผูเขียนบทความจึงขอนําเสนอโครงสรางของนันทนาการการทองเที่ยว ดังนี ้
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากท่ีไดกลาวมาขางตน กิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยวสามารถนํามาเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจของ
ประเทศในหลากหลายดาน ทั้งดานธุรกิจโรงแรมที่พัก การคมนาคมและขนสง การติดตอเจรจาธุรกิจ ธุรกิจการ
บริการ และในดานอ่ืนๆทีไ่มไดกลาวถึง จะเห็นไดวากจิกรรมนันทนาการการทองเที่ยว มีความสําคัญตอ
พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ การชวยกันรักษา อนุรักษทรัพยากรทางนันทนาการการทองเที่ยว ทั้งทาง
ธรรมชาติ เชน ภเูขา ปาไม นํ้าตกชายทะเล ชายหาด ฯลฯ และแหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เชน 

 โครงสรางของนันทนาการการทองเท่ียว 

การคมนาคมขนสง 
- การขนสงทางอากาศ 
- การขนสงทางนํ้า 
- การขนสงทางบก 

 

ที่พัก 
- โรงแรม 
- เกสเฮาส 
- อพาทเมนท 
- บานพัก 

 

จุดสนใจทางการทองเที่ยว 
มนุษยสรางขึ้น/ ทางธรรมชาติ 

- โบราณสถาน    - หาดทราย 
- สวนสนุก          - ชายทะเล 
- วัดวาอาราม     - ถ้ํา, น้ําตก 
- พิพธิภัณฑ        - อุทยานแหงชาติ 

การบริการของภาครัฐ 
- องคการนักทองเท่ียวแหงชาติ 
- องคการทองเท่ียวสวนภูมิภาค 
- อุทยานแหงชาติ 
- การบริการทาเรือ 
- วิซาและพาสปอรต 

 

การบริการของภาคเอกชน 
- บริษัทนําเท่ียว 
- บริการมัคคุเทศก 
- แลกเปลีย่นเงินตรา 
- ขาวสารการทองเท่ียว 
- การประกันทองเท่ียว 

ผูผลิต 

อาหารและของท่ีระลึก 
- รานอาหาร 
- ภัตตาคาร 
- คาเฟ 
- ของที่ระลึก 
- ของฝาก 

ภาพ 1 แสดงโครงสรางของนันทนาการการทองเที่ยว 

นักทองเที่ยว นักทองเที่ยว 
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โบราณสถาน วัดวาอาราม จารีตประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูที่เปนเอกลักษณของไทย ใหคงอยูคูกับประเทศ
ไทย เพื่อเปนจุดสนใจของนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและตางประเทศ ที่จะมาทํากิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยว 
มาจับจายใชสอย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป  
 

แนวทางการพัฒนานันทนาการการทองเท่ียวเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 จากแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555–2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรออกเปน 5 ยุทธศาสตร
ดังนี ้1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเที่ยว 2) การพัฒนาและฟนฟูแหลง
ทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน 3) การพัฒนาสินคาบริการและปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียว 4) การสรางความ
เชื่อมั่นและสงเสริมการทองเท่ียว 5) การสงเสรมิกระบวนการมสีวนรวมของภาครัฐภาคประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวในการพัฒนานันทนาการการทองเท่ียวควรนํา
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับดังกลาวมาสูการปฏิบัติ โดยมกีารกําหนดแนวทางการพัฒนา ดงัตอไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               

 

            ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการนําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555–2559 ไปสูการปฏิบัต ิ
 

 1. หนวยงานภาครัฐ การนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบตัิ การถายทอดแผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ พ.ศ. 2555–2559 ไปสูการปฏิบัติ ในระดับตางๆ โดยการสรางความรูความเขาใจ จัดใหมีกระบวนการ
สรางความรูและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใหเขาใจในเน้ือหาสาระสําคัญของแผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติ โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทของตนท่ีจะสนับสนุนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ การเสริมสราง

การนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ จากแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555–2559 

หนวยงานภาครัฐ 
- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

- สวนราชการระดับทองถิ่น 

- สถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน 

- การบริการของภาคเอกชน 

- การคมนาคมขนสง 
- ที่พัก 

- อาหารและของท่ีระลึก 
- แหลงทองเท่ียวเอกชน 

ภาคประชาชน 

- รวมกันวางแผน 

- รวมกันปฏิบัตติามแผน 

- รวมกันใชประโยชน 
- รวมติดตามและประเมินผล 

- รวมบํารุงรักษา 
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ศักยภาพ เพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงาน องคกรตางๆ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 
  1.1 กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา ซึ่งมีสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด เปน
หนวยงานหลักในการประสาน สรางความรูความเขาใจ และใหคาํแนะนําแกสวนราชการอื่นๆ ในการสนับสนุน
เชิงนโยบายและการดําเนินการตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 และจัดทําคูมอืการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบมาตรการ/แนวทางในแผนฯ การพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเท่ียวรวมกัน การสรางภาคีเครือขายการบริหารจัดการดานนันทนาการการทองเท่ียวกับหนวยงานตางๆ  
โดยเปนแกนนําในการสรางเครือขายการพัฒนา 
  1.2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรเสริมสรางภาพลักษณประเทศไทย หลังจากปญหา
วิกฤตทางการเมืองซึ่งประเทศไทยไดกลับเขาภาวะปกติ นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถ
เดินทางทองในประเทศไทยไดอยางปกติ การใหความสาํคัญกับการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวตางชาติ ควบคูกับ
การสงเสริมตลาดคนไทยสงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคสินคา การทองเที่ยวท่ีมีเอกลักษณของไทยใหเกิด
มูลคา (Value Oriented) ในสินคาและบริการเปนศูนยกลางดานการตลาดการทองเท่ียว ในภูมภิาคอาเซียน  
พรอมท้ังผลักดันใหมีการดําเนินงานเชิงรุกในการกําหนดทิศทางดานการทองเที่ยวของประเทศ  และพัฒนา
ระบบสารสนเทศองคกรและการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการทํางานใหคลองตัวมากขึ้น มีประสิทธิภาพ โปรงใส ควบคุม และตรวจสอบได 
  1.3 สวนราชการระดับทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบรหิาร
สวนตําบล ควรดําเนินภารกิจดานการอนุรักษ ฟนฟู และบรหิารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีควร
สนับสนุนใหทุกฝาย เขามารวมในคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวระดับพื้นท่ี เพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยว
ไทยเพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตอง
ยกระดับการบริการในดานตางๆ ดังนี ้เชน การอํานวยความสะดวกในการตรวจคนเขาเมืองทั้ง ณ จุดเขาออก
ชายแดน และสนามบิน ความเปนมืออาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งดานการใหบริการของ
ภาคเอกชนและภาครัฐทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และการเตรียม
ความพรอมของภาคสวนตางๆ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานนันทนาการการทอเที่ยว ไดแก อุปกรณ สถานท่ี 
สิ่งอํานวยความสะดวก ถนนหนทาง การคมนาคมขนสงที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและฟนฟู
แหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน โดยมุงเนนการฟนฟูแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมใหมีความสมบูรณดังเดิมเพื่อ
รองรับการรวมมือของประชาคมอาเซียน ดานประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
  1.4 สถาบันการศึกษา การสนับสนุนใหเกิดการเรียนในสถานศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร การเรียนการสอนทางดานการทองเที่ยว การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การผลิตบุคลากรทางดานนันทนาการการทองเท่ียว เชน มัคคุเทศก ใหมคีวามรู
ความสามารถ การสงเสริมใหสถาบันการศึกษาท่ีอยูในชุมชน เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาองคความรูดาน
นันทนาการการทองเที่ยว การจดัการการทองเท่ียว การเปนผูประกอบการการทองเท่ียว ตลอดจนการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาใหเปนมัคคุเทศกทองถิ่นในการบริการการทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ การเผยแพร
แนวคิด วิธีการ ปลูกฝงทัศนคติจรยิธรรมในการรวมกันดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวและการบริการอยางมีจริยธรรม 

2. ภาคเอกชน ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ผูรับบริการ ไมทําลายคุณคาทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีการจดัการท่ีโปรงใส เปนธรรมในการประกอบธุรกิจ และเขามามีบทบาทรวม
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จัดบริการสังคมและกิจกรรมสรางสรรคอ่ืนๆ รวมกับภาครัฐ ไดแกธรุกิจการบริการการคมนาคมขนสงที่พัก
อาหารและของท่ีระลึกและแหลงทองเท่ียวเอกชน 
 3. ภาคประชาชนสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
พัฒนาทองเที่ยว การอํานวยความสะดวก สนบัสนุน ชวยเหลือ ใหความรูความเขาใจในการบริหารจัดดาน
นันทนาการการทองเที่ยวแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระจายอํานาจ และจดัสรรผลประโยชนดาน
นันทนาการการทองเที่ยวใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนชุมชนไดรับผลประโยชนอยางเปน
ธรรม เพื่อลดความขัดแยงและสามารถสรางกิจกรรมใหเหมาะสมกับความตอง การสภาพและกําลังรองรับของ
ชุมชนและระบบนิเวศในทองถิ่น สงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 
โดยมีกระบวนการดังนี ้

3.1 รวมกันวางแผน 
          3.1.1 รวมคิดรวมวางแผนจัดการเตรียมความพรอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน 
          3.1.2 รวมประชุม เสนอแนะและใหความเห็นตอแผนพัฒนาการทองเที่ยว 
          3.1.3 รวมบรหิารจัดการและแบงหนาท่ีความรับผดิชอบ 

 3.1.4 รวมกําหนดกฎระเบียบตางๆ ของราคาของสินคาและบริการอยางไดมาตรฐาน 
          3.1.5 รวมจดัการสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันความเสื่อมโทรมของแหลงทองเท่ียว 

3.2 รวมกันปฏิบัติตามแผน 
 ประชาชนในทองถิ่นตองรวมกันปฏิบัติหนาท่ีที่วางไวตามแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ 

แผนท่ีวางไว 
3.3 รวมกันใชประโยชน 
     ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธ์ิใชประโยชนจากทรัพยากรทองเท่ียวในทองถิ่น ดวยความตระหนัก 

และหวงแหน จึงตองแบงปนผลประโยชนอยางยตุิธรรมและท่ัวถึง เพื่อสรางความรูสึกเปนเจาของ อันจะกระตุน
ใหกิจกรรมการทองเที่ยวในทองถิ่นดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน 

3.4 รวมตดิตามและประเมินผล 
         การติดตามและประเมินผลเปนการตรวจสอบและควบคุมใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ี

วางไว ทั้งนี้หากพบปญหาหรืออุปสรรคก็สามารถแกไขไดทันทวงที ซึ่งข้ันตอนน้ีอาจพบบทเรียนหรือวิธีการใหมๆ 
ที่เปนแนวทางในการดําเนินงานตอไปได 

3.5 รวมบํารุงรักษา 
         การใชประโยชนจากทรัพยากรการทองเท่ียวแลว จะตองรวมกันบํารุงรักษา เพ่ือใหคงอยูใน

สภาพสมบูรณ สามารถรองรับนักทองเท่ียว และเปน สิ่งดึงดดูใจนักทองเท่ียวไดตอไป 
 

บทสรุป 
 บทบาทของนันทนาการการทองเที่ยวในการพัฒนาประเทศดังท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้นมคีวามสาํคัญ
ตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง การพัฒนานันทนาการการทองเทีย่วจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนจะ
ใหความรวมมือในการพัฒนาดานนันทนาการ ทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ผูประกอบการธุรกจิขนาดใหญ 
ขนาดเล็ก ธุรกจิการบริการ ประชาชน ตลอดจนผูเขารวมกจิกรรมนันทนาการทุกเพศทุกวัย จะตองสราง
มาตรฐานในดานนันทนาการใหมคุีณภาพมากยิ่งข้ึน ใหสามารถแขงขันในเวทีโลกได ซึ่งประเทศไทยมทีรัพยากร
ทางดานนันทนาการการทองเที่ยวที่สามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ได ท้ังทรัพยากรนันทนาการท่ีเปนจุดเดน 
ของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมูเกาะนอยใหญ และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ประเพณี 
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ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดนของแตละภมูิภาค อีกท้ังการมีธรุกิจบริการ ไดแก โรงแรมที่พัก สปาในรูปแบบ
ตาง ๆ การคมนาคมขนสง การทองเที่ยว และที่สําคญัคือการมีระเบยีบวินัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
การทองเที่ยวของประชาชนท่ัวไป จะตองชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
ตลอดจนรักษาประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามใหคงอยู เพื่อประเทศชาติจะไดมีพัฒนาอยางยั่งยืนทีไ่ดทั้งความสุข 
สนุกสนานเพลิดเพลินดวยกิจกรรมนันทนาการ ควบคูกับการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดานไปดวยกัน 
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