ยุทธศาสตรการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 )
โดย
นายฐาปนา บุณยประวิตร

ความสําคัญและประเภทของแหลงประวัติศาสตร
ระดับความสําคัญของแหลงทองเที่ยว
ระดับ 6 ดาว
พระราชวัง/โบราณสถานในเขตพระราชฐาน
ระดับ 5 ดาว
อุทยานประวัติศาสตร/แหลงโบราณคดี/แหลงประวัติศาสตร
ระดับ 4 ดาว
แหลงวัฒนธรรม/ประเพณี/ชุมชนโบราณ
ระดับ 3 ดาว
แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ
ระดับ 2 ดาว
แหลงทองเทีย่ วที่มนุษยสรางขึน้ /สวนสนุก
ระดับ 1 ดาว
แหลง shopping/สถานบันเทิง
ความสําคัญของแหลงประวัติศาสตร/โบราณคดี
 แหลงประวัติศาสตร/โบราณคดีไมใชผลิตภัณฑการทองเที่ยว
 แหลงประวัติศาสตร/โบราณคดีจัดเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม การทองเที่ยว
ถือเปนผลพลอยได ( by product ) จากการอนุรักษและพัฒนา
 แหลงประวัติศาสตร/โบราณคดีเปนความภาคภูมิใจของประชาชนภายในชาติและ
ชาวโลก
 แหลงประวัติศาสตร/โบราณคดีเปนตนกําเนิดของประวัตศิ าสตร วัฒนธรรมและ
ความเปนชาติ
 แหลงประวัติศาสตร/โบราณคดีหากเสื่อมสลายแลวไมสามารถสรางใหมซงึ่ จะมี
คุณคาไดดังเดิม

สภาพการพัฒนาของแหลงประวัติศาสตร/โบราณคดีในปจจุบัน
ระดับของงบประมาณลงทุนและดําเนินการของแหลงทองเทีย่ วในปจจุบัน
ระดับ 6 ดาว
พระราชวัง/โบราณสถานในเขตพระราชฐาน
ระดับ 5 ดาว
แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ
ระดับ 4 ดาว
แหลง shopping/สถานบันเทิง/สวนสนุก
ระดับ 3 ดาว
แหลงทองเทีย่ วที่มนุษยสรางขึน้
ระดับ 2 ดาว
อุทยานประวัติศาสตร/แหลงโบราณคดี
ระดับ 1 ดาว
แหลงวัฒนธรรม/ประเพณี/ชุมชนโบราณ

ขีดความสามารถการแขงขันของแหลงทองเที่ยวแตละประเภทในปจจุบัน
ผลการศึกษา
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

พระราชวัง/โบราณสถานในเขตพระราชฐาน
แหลง shopping/สถานบันเทิง/สวนสนุก
แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ/แหลงทองเที่ยวมนุษยสรางขึน้
แหลงวัฒนธรรม/ประเพณี/ชุมชนโบราณ
อุทยานประวัติศาสตร/แหลงโบราณคดี

หมายเหตุ ปจจุบันแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติสวนใหญไดรับงบประมาณลงทุนจาก อปท.
ประเภทของแหลงประวัตศิ าสตร/โบราณคดี/วัฒนธรรม

อุทยานประวัติศาสตร ( historical park )
แหลงประวัติศาสตร/โบราณคดี
( archaeological site )

แหลงประวัติศาสตร/วัฒนธรรม
(cultural and historic site)

ภูมิทัศนทางโบราณคดี
( archaeological landscape )
แหลงวัฒนธรรม ( cultural site )
ภูมิทัศนวัฒนธรรม ( cultural landscape )
ชุมชนและสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
( vernacular architecture )

ภาวะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
ขนาดของตลาดทองเที่ยวโลกป 2000
ประเภทของการคาและบริการ
การสงออก
การบริการ
การทองเที่ยวนานาชาติ
ธุรกิจทองเที่ยว
ธุรกิจบริการขนสงนักทองเที่ยว

US$ billion
%

มูลคา
5,625

80.6

1,350

19.4
548

7.9
455

40.6

93

33.7

6,975
รวม
ที่มา: World Trade Organization, World Tourism Organization

100

สวนแบงตลาดการทองเที่ยวของโลก ป 2000
ยุโรป
ตะวันออกกลาง
เอเชียใต
อาฟริกา
อเมริกา
เอเชียตะวันออก/แปซิฟค
รวม
ที่มา : World Trade Organization, World Tourism Organization

รอยละ
52
2
1
2
27
16
100

การคาดการณสวนแบงตลาดทองเที่ยวโลก ป 2020
ยุโรป
ตะวันออกกลาง
เอเชียใต
อาฟริกา
อเมริกา
เอเชียตะวันออก/แปซิฟค
รวม
ที่มา : World Trade Organization, World Tourism Organization

รอยละ
45.9
4.4
1.2
5.0
18.1
25.4
100

สวนแบงการตลาดของนักทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
UNESCO World Heritage รายงานวา ปจจุบันมีแหลงมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนแลวทั้งสิ้น 830 แหง
แบงเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมจํานวน 644 แหง แหลงมรดกทางธรรมชาติจํานวน 162 แหง และ
แหลงมรดกแบบผสม จํานวน 24 แหง

สวนแบงของนักทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ป 2548 มีนักทองเที่ยวเขาชม ( รวมผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติและผูเยี่ยมเยือนภายในประเทศ ) คิด
เปนจํานวนรอยละ 22 เทียบจากจํานวนนักทองเที่ยวทั่วทั้งโลก

สวนแบงของนักทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมในเอเชีย-แปซิฟค
สําหรับในเอเซีย-แปซิฟคซึ่งมีแหลงมรดกโลกที่จดทะเบียนแลวจํานวน 167 แหง ป 2548 ไดรับผู
เยี่ยมเยือนจํานวนรอยละ 12 เทียบจากจํานวนของนักทองเที่ยวทั่วทั้งโลก

สวนแบงการตลาดนักทองเที่ยวที่เขาชมแหลงมรดกโลกของไทย
ไทยมีอุทยานประวัติศาสตรและแหลงโบราณคดีที่ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 5 แหง ไดแก
1. อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
2. อุทยานประวติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
3. อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
4. อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
5. แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี
จํานวนนักทองเที่ยวโดยรวมในป 2548 ประมาณ 1,400,000 คน ในจํานวนนี้เปนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติประมาณ 750,000 คนหรือคิดเปน 6 % ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทยทั้งหมด
ที่มา : UNESCO World Heritage

ปจจัยดานภาวะแวดลอมการทองเที่ยวโลก
ดานเศรษฐกิจโลก
1) สหรัฐอเมริกา ตัวเลข Final GDP ในไตรมาสที่ 4 ป 2549 ปรับดีขึ้นเล็กนอยเปนรอยละ
3.1 เทียบกับไตรมาสกอนที่รอยละ 3.0 โดยเปนผลสําคัญจากการบริโภคภาคเอกชน และการสงออกที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้น สวนอัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนมีนาคม อยูที่รอยละ 2.8
2 ) ยุโรป ตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนมีนาคมสะทอนวาเศรษฐกิจของกลุมประเทศยูโรยัง
ขยาย ตัวอยางแข็งแกรงทั้งจากดานอุปสงคและอุปทาน สวนอัตราเงินเฟอทั่วไปของ กลุมประเทศยูโร (HICP)
ในเดือนมีนาคม 2550 ปรับสูงขึ้นมาอยูที่รอยละ 1.9
3 ) ญี่ปุน อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ หดตัวรอยละ 0.2 เทียบกับที่รอย
ละ 0.0 ในเดือนกอนหนา สําหรับเงินเฟอพื้นฐาน หดตัวรอยละ 0.1 สวนการสงออก ขยายตัวรอยละ 10.2 เรง
ตัวขึ้นจากรอยละ 9.7 ในเดือนกอน
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ภาวะดานการเมืองและการกอการราย
1) ตั้งแตเกิดสงครามอาวเปอรเซียและวิกฤติการณเวิลดเทรด เซ็นเตอรผานไป ภาวะการกอการรายได
ขยายตัวออกไปยังกลุมประเทศพันธมิตรของสหรัฐ แตสถานการณโดยรวมยังอยูในภาวะการควบคุม และ
หลังจากป 2548 เปนตนมา ปริมาณการเดินทางขามทวีปที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจไดกลับ
เขาสูภาวะปกติ
2 ) ภาวะที่สงผลกระทบโดยตรงตอการทองเที่ยวไทย นาจะมาจากปญหาของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตซึ่งประเทศคูแขงดานการทองเที่ยวของไทยไดนําไปเปนประเด็นหลักในการแยงชิงสวนแบงตลาดและ
สงเสริมการขาย ทั้งนี้เชื่อวา ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ไทยไดสูญเสียกลุมลูกคาคุณภาพไปเปนจํานวนมากให
ประเทศคูแขงขัน เชน สิงคโปรและมาเลเซีย

พฤติกรรมการทองเที่ยว
1) นักทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนนักทองเที่ยวที่อยูในกลุมของ professional และ managerial มี
ระดับการศึกษาตั้งแตระดับกลางถึงสูง ( very high levels education ) และอยูในกลุมผูมีรายไดสูง ( better
jobs and higher incomes ) ซึ่งถือวามีอิสระในการเดินทาง การคัดเลือกจุดหมายปลายทาง การกําหนด
ระยะเวลาในการพํานัก และการจับจายใชสอย แตในขณะเดียวกัน กลุมดังกลาวนี้ มีความตองการความ
สมบูรณเพียบพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพการบริการ ( service quality ) อยูในระดับสูง
เชนกัน
2 ) กลุมนักทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีโอกาสกลับมาเยี่ยมชมแหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหม
อีกครั้ง ( revisit ) มากกวา นักทองเที่ยวในกลุมอื่นๆ โดยพบวา กลุมที่มีความสนใจและประทับใจใน
วัฒนธรรมพื้นถิ่น สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และกระบวนการตอนรับที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ตลอดจน
การบริการที่เหนือความคาดหมาย ( exceeding customers expectation ) จะกลับมาเยี่ยมเยือนแหลง

ดังกลาวประมาณ 2 ปตอหนึ่งครั้ง โดย 40 % ของผูเยี่ยมเยือนซ้ําจะชักชวนเพื่อนและครอบครัวใหรวม
เดินทางมาดวย ( กรณีการ revisit ของนักทองเที่ยวแบบ sightseeing กลุมนี้จะกลับมาเยี่ยมเยือนแหลง
ทองเที่ยวเดิมประมาณ 5 ปตอครั้ง )

ปจจัยดานผูเยี่ยมเยือน
ประเภทผูเยีย่ มเยือน
1) แหลงประวัติศาสตรที่ระบบ tourism logistics มีความสะดวก เชน พระบรมมหาราชวัง
โบราณสถานสําคัญในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร และอุทยานประวัติศาสตรอยุธยา จะมีนักทองเที่ยว
ระดับกลางถึงระดับสูงเขาเยี่ยมเยือนเปนจํานวนมาก ( โดยเฉพาะกลุม professional และ managerial )
2 ) ในทางกลับกัน แหลงประวัติศาสตรอื่นๆ ที่มีระบบ tourism logistics ไมดีหรือไมมีความสามารถ
เชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมหลัก นักทองเที่ยวที่เขาชมสวนใหญจึงจะเปนกลุม back pack หรือกลุมที่มี
อัตราการใชจายตอวันต่ํา

ประสบการณและการรับรูของผูเยี่ยมเยือน
1) ประสบการณของผูเยี่ยมเยือน เกิดจาก :
 การไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ
 จากการบอกเลา ( word of mouth process ) หรือ
 จากประสบการณโดยตรงในการเขาเยี่ยมชมในครั้งกอนๆ
2 ) การรับรู
 การทดลองติดตอสอบถามจากตัวแทนจําหนาย ( travel agents )
 การเขาชมใน website ของแหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
 กรณีของแหลงทางประวัติศาสตรขนาดใหญที่มีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตร
โลก ศาสนา และลัทธิความเชื่อ การรับรูขอมูลของนักทองเที่ยวจะมาจาก
การศึกษาเรียนรูในหองเรียนและจากการศึกษาคนควาตามความสนใจ

ความตองการและความคาดหวังของผูเยี่ยมเยือน
การศึกษาของ ดร. อภิวรรณ สายประดิษฐ ซึ่งทําการศึกษากลุมตัวอยางในอุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา ป 2548 พบวา กลุมผูเยี่ยมเยือนชาวไทยกับตางชาติมีความตองการและความคาดหวัง
แตกตางกัน ตามตารางดานลาง

ตารางแสดงความตองการของผูเยี่ยมเยือนอุทยานประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา
ตองการเรียนรู
ตองการพักผอนหยอนใจ
ทั้งคู
รวม

ชาวตะวันตก
50.5 %
6.7
42.8
100.0 %

ชาวตางชาติอื่นๆ
57.6 %
7.6
34.8
100.0 %

ชาวไทย
7.6 %
78.7
13.7
100.0 %

ที่มา : ดร.อภิวรรณ สายประดิษฐ, A critical analysis of heritage interpretation and the development of a guidebook for
non-Thai culture tourists at Ayutthaya World Heritage site, ( บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548 ) , หนา 98

การศึกษาของ ดร.อภิวรรณ สายประดิษฐ ยังพบอีกวาความคาดหวังของผูเยี่ยมเยือนในการเขาชม
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยามีความคลายคลึงกัน รายละเอียดตามตารางดานลาง
ตารางแสดงความคาดหวังของผูเยี่ยมเยือนชาวตะวันตก
ผูเยี่ยมเยือนชาวตะวันตก
รูปแบบสถาปตยกรรมและโบราณสถาน
ความสําคัญทางประวัติศาสตร
บรรยากาศของโบราณสถาน
ที่มา : ดร.อภิวรรณ สายประดิษฐ, อางแลว, หนา 107

55.5 %
45.1
41.3

ตารางแสดงความคาดหวังของผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติอื่นๆ ( นอกจากชาวตะวันตก )
ชาวตางชาติอื่นๆ
รูปแบบสถาปตยกรรมและโบราณสถาน
ความสําคัญทางประวัติศาสตร
บรรยากาศของโบราณสถาน
ที่มา : ดร.อภิวรรณ สายประดิษฐ, อางแลว, หนา 107

61.4 %
38.6
35.2

ตารางแสดงความคาดหวังของผูเยี่ยมเยือนชาวไทย
ชาวไทย
รูปแบบสถาปตยกรรมและโบราณสถาน
ความสําคัญทางประวัติศาสตร
บรรยากาศของโบราณสถาน
ที่มา : ดร.อภิวรรณ สายประดิษฐ, อางแลว, หนา 107

54.7 %
43.8
31.8

ปจจัยดานการแขงขัน
สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
พัฒนาการของคูแขงขัน
 แหลงประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีการจัดทําแผนแมบทที่ไดมาตรฐาน
 แหลงประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย และยุโรปบางประเทศมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินธุรกิจ ( Historical business plan )
 แหลงประวัติศาสตรขนาดใหญของประเทศสหรัฐอเมริกาไดรายงานผลการปฎิบัติงานประจําป
เปน รายงานประจําป ( Annual report ) เชนเดียวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย ซึ่งใชแนว
ทางการบริหารแบบธรรมภิบาล
 แหลงประวัติศาสตรขนาดใหญของประเทศสหรัฐอเมริกาไดใชระบบการบริหารตามแนวทาง
รางวัลคุณภาพแหงชาติสหรัฐอเมริกา ( The Malcolm Baldrige National Quality Award )

เครือขายและพันธมิตรของคูแขงขัน
 แหลงประวัติศาสตรและอุทยานฯ ขนาดใหญในสหรัฐอเมริกา เชน National Park service หรือ
NPS ไดจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดําเนินธุรกิจดานการทองเที่ยวเอง
 แหลงประวัติศาสตรหลายแหงในยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดทําสัญญาเปนเครือขายการตลาดเพื่อ
จัดหานักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมแหลง
 มีแนวโนมวา สายการบินบางกอแอรเวยของไทย อาจจะทําสัญญาการตลาดทองเที่ยวใหกับ
แหลงประวัติศาสตรสําคัญในประเทศกัมพูชาและลาว

ปจจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการแหลงประวัติศาสตร
 การใชเทคโนโลยี GIS ในการวางแผนทางกายภาพ การประเมินและการสํารวจขอมูลทางดาน
ประวัติศาสตร โบราณคดี และภูมิสถาปตยกรรมโบราณคดี
 การใชระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ ( customer relationship management – CRM ) ในการ
วางแผนและบริหารระบบตอบสนองความตองการของผูเยี่ยมเยือน

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
ความมุงมัน่ ของแผน
1)
ความทาทายของการของการจัดการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรใหมีความเปนเลิศเหนือกวาคู
แขงขันในเขตเอเชียตะวันออก-แปซิฟค และสามารถตอบสนองพันธกิจของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมใน
การอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูอยางยั่งยืนตลอดไป

2) การปรับตําแหนงในตลาดโลกของแหลงประวัติศาสตรไทย ( Thai historic site repositioning
program ) โดยอาศัยสามปจจัยหลักในการสรางแข็งแกรงแกแหลงประวัติศาสตร คือ
 การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและทัศนียภาพของแหลงโดยใชองคความรู
เชิงลึกดาน โบราณคดี ภูมิสถาปตยกรรม และผังเมือง
 การพัฒนาระบบการนําชม ( visitor guiding system ) ระบบการจัดแสดง (
exhibition system ) และการสรางระบบตอบสนองความตองการของผูเยี่ยมชม 3
ดานคือการเรียนรูดานความสําคัญของแหลง ดานสถาปตยกรรม/โบราณสถาน และ
ดานบรรยากาศของโบราณสถาน ใหอยูในระดับมาตรฐาน
 การปรับอัตลักษณ ( Historical site identity ) และการสื่อสารใหกลุมผูเยี่ยมชม
เปาหมาย ( strategic customers ) ทราบถึงตําแหนงใหม

ปจจัยสูความสําเร็จ
แหลงประวัติศาสตรของไทยจะมีความเปนเลิศดานการทองเที่ยวไดดวยการดําเนินกลยุทธ
จาก 3 ปจจัยคือ
1. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนแมบทเพื่อตอบสนองความตองการการอนุรักษและ
พัฒนาของกรมศิลปากร
2. การจัดระบบบริการเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูเยี่ยมเยือนเปาหมาย
3. การบริหารแหลงตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ( Thailand Quality Award ) เพื่อใหผลของ
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
( รางวัลคุณภาพแหงชาติ ( TQA ) ใชเกณฑการยกระดับและการประเมินที่พัฒนาจากรางวัล The Malcolm
Balrige National Quality Award ของประเทศสหรัฐอเมริกา )

วิสัยทัศน และพันธกิจ
วิสัยทัศน
แหลงประวัติศาสตรไทย เปนศูนยกลางแหงองคความรูดานประวัติศาสตรของชาติ มีความเปนเลิศใน
การถายทอดองคความรูดานประวัติศาสตร
โบราณคดี
และสถาปตยกรรมแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยเฉพาะกลุมผูเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและตางชาติ โดยการจัดการแหลงจะดําเนินตามเกณฑการบริหารที่เปน
มาตรฐานระดับสากล
และผลจากการจัดการทองเที่ยวจะตองมีสวนสนับสนุนอยางสําคัญตอการยกระดับ
เศรษฐกิจของทองถิ่นและของประเทศไทยโดยรวม

พันธกิจ
เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาแหลงเปนไปตามวิสัยทัศน ดังนั้นจึงกําหนดพันธกิจสําคัญ 3 ดาน ดังนี้

1. ดานการอนุรักษและพัฒนา
การพัฒนาทางดานกายภาพ ทัศนียภาพ และการตอบสนองความตองการของผูเยี่ยมเยือนจะตอง
เปนไปตามแนวทางการอนุรักษและพัฒนาของกรมศิลปากร โดยการพัฒนาดานกายภาพไมไดจํากัดเฉพาะการ
พัฒนาพื้นที่ภายในแหลงเทานั้น กระบวนการพัฒนาจะตองรวมไปถึงระบบการเขาถึง ซึ่งมีความสัมพันธกับ
โครงขายการคมนาคมขนสง ระบบการสัญจร การจราจร และผังเมืองรวมของพื้นที่ การพัฒนาทางดาน
กายภาพตองดําเนินการตามแนวทางสรางเสริมสภาพแวดลอม ( built environment ) และการลดตนทุนการใช
พลังงาน รวมทั้งลดตนทุนในการดําเนินงานทั้งปวง

2. ดานการจัดการทองเที่ยว
ปรัชญาสําคัญของการจัดการทองเที่ยวในแหลงประวัติศาสตรคือ การดําเนินการทองเที่ยวที่ทําใหผู
เยี่ยมเยือนสามารถมองเห็นและรับรูคุณคาของแหลงประวัติศาสตร โดยการสัมผัสทั้งทางสายตา ความรูสึกและ
การเรียนรู ทั้งนี้ ระบบสนับสนุนการทองเที่ยวในแหลงไดแก ระบบการนําชม ระบบการจัดแสดง และระบบ
การสัมผัสบรรยากาศหรือความเปนธรรมชาติของแหลง ตลอดจนระบบการตอนรับและบริการแบบไทย ( Thai
hospitality )
เนื่องจากการจัดการทองเที่ยวของแหลงประวัติศาสตรตองตอบสนองตอการยกระดับเศรษฐกิจใน
ทองถิ่นและในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น จึงไดกําหนดใหกลุมผูเยี่ยมเยือนเปาหมาย เปนลูกคากลุมคุณภาพ
ระดับกลางถึงสูง
และเนนกลุมผูเยี่ยมเยือนที่เปนนักทองเที่ยวซึ่งไดเขาพํานักและใชบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในพื้นที่ของแหลง

3. ดานการบริหารแหลงประวัติศาสตร
เพื่อใหพันธกิจสองขอแรกประสบผลสําเร็จ จึงกําหนดใหจัดการแหลงประวัติศาสตร ดวยเครื่องมือ
บริหาร 2 สวน คือ
 การดําเนินงานตามแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตร ( The master plan & strategic plan ) โดย
การจัดการบริการผูเยี่ยมเยือนและบริหารรายไดใหดําเนินการตามแผนธุรกิจ ( historic site
business plan )
 การใชกลยุทธการบริหารตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ( Thailand Quality Award )

แนวทางการดําเนินงาน
การกําหนดกลุมผูเยี่ยมเยือนเปาหมาย
แหลงประวัติศาสตรของไทยไมไดจํากัดสิทธิการเขาชมสําหรับกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเนื่องจากแผนได
กําหนดใหจัดการทองเที่ยวภายในแหลงเพื่อความเปนเลิศ
ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดกลุมผูเยี่ยมเยือน
เปาหมาย ( strategic customers ) ทั้งนี้ เพื่อใหการบริการและการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมายที่ตองการจึงมีลักษณะ ดังตอไปนี้







เปนผูที่สนใจศึกษา เรียนรู และตองการประสบการณที่ดีจากการทองเที่ยว
เปนนักทองเที่ยวที่มีการศึกษาและรายได ในระดับกลางถึงสูง
เปนกลุมที่มีการใชจายตอวันอยูในระดับปานกลางถึงสูง
เปนผูที่เขาพํานักในพื้นที่ซึ่งแหลงประวัติศาสตรตั้งอยู
เปนกลุมที่เลือกใชวิธีการทองเที่ยวแบบไมทําลายโบราณสถานและสภาพแวดลอม

การศึกษาความตองการเชิงลึกของผูเยี่ยมเยือน
เปาหมายสําคัญสูงสุดของนักทองเที่ยวในการเดินทางไปเยือนจุดหมายปลายทางตางๆ คือ การไดรับ
ความสุขและประสบการณที่ดี วิธีการกอใหเกิดความสุขจากการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรมีอยูดวยกัน 2 วิธี
คือ การไดสัมผัสแหลงประวัติศาสตรที่เปนของแทดั้งเดิมและการไดรับการตอนรับและการสื่อสารดวยไมตรีจาก
เจาของหรือผูรับผิดชอบแหลงนั้นๆ
การจะไดรับความสุขจากสองวิธีขางตน
จะตองมีการศึกษาเชิงลึกทั้งจากดานประสบการณเดิม
วิธีการรับรูขอมูล ความคาดหวัง ความตองการ และกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังจะตองศึกษา
รายละเอียดลงลึกดานมาตรฐานตางๆ ในการใชชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม ระดับความพึงพอใจ ความ
ประทับใจตลอดจนองคประกอบของความสุขของผูเยี่ยมเยือนอยางละเอียด
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรครั้งตอไป
จะมีการศึกษาความตองการและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมแหลงประวัติศาสตรอยางละเอียด

การพัฒนาระบบการเขาถึงแหลงประวัติศาสตร
ระบบ tourism logistics เปนกระบวนการวางแผนการทองเที่ยวที่ทําใหนักทองเที่ยวไดรับรูขอมูล
ตัดสินใจ และเขาสูกระบวนการทองเที่ยวซึ่งไดแก การวางแผนทองเที่ยว การเดินทางจากตนทางสูจุดกระจาย
ทองเที่ยว การเดินทางสูจุดหมายปลายทาง การทองเที่ยวภายในพื้นที่ และการเดินทางยอนกลับไปยัง
ภูมิลําเนา
เปาหมายสําคัญของการระบบนี้
ตองการใหกลุมเปาหมายไดรับความสุขและมีความพึงพอใจทุก
ขั้นตอนตลอดการใชชีวิตระหวางการทองเที่ยว
ซึ่งหากระบบไดรับการออกแบบและถูกควบคุมปจจัยตางๆ
เปนไปตามแผนแลว นักทองเที่ยวจะเกิดความประทับใจและจะเดินทางยอนกลับมาทองเที่ยวอีกในโอกาสตอไป

การพัฒนาระบบการเขาถึงแหลงประวัติศาสตร
แผนภูมิแสดงขั้นตอนในระบบ tourism logistics
การรับรูขอมูล/การตัดสินใจ / การเดินทางภาคพื้น/การใชเครื่องบิน/การเดินทางภาคพื้น/การเขาสูแหลง/ การเขาชม
ความพึงพอใจ
คาบวก
1

2

3

4

5

6

7

คาลบ
การยอนกลับ

การพัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง
เปาหมายการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูแหลงไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย มีตนทุนต่ําและประหยัดการใชพลังงาน จากการศึกษาความตองการของนักทองเที่ยว
พบวานักทองเที่ยวระดับกลางถึงสูงมีความตองการเดินทางเขาสูแหลงโดยการเดินทางดวยอากาศยานเปน
อันดับหนึ่ง รถไฟ และรถยนตเปนอันดับสองและสาม ซึ่งความตองการดังกลาวนี้ สอดรับกับผลการศึกษา
ตนทุนการขนสงที่เกิดจากขึ้นตามลักษณะการเดินทางซึ่งพบวา การเดินทางโดยใชอากาศยาน ( ระยะเวลาการ
เดินทางตั้งแต 45 นาทีขึ้นไป ) จะมีตนทุนต่ําที่สุด ( คิดที่อัตราการบรรทุก หรือ cabin factor ที่ 65 % ) โดย
การเดินทางดวยรถยนตจะมีตนทุนสูงที่สุดและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเชนกัน

การพัฒนาทางดานกายภาพของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
การพัฒนาทางดานกายภาพของแหลงประวัติศาสตรแบงเปน 2 สวน คือ
1. การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งกระบวนการลงทุนจะตอง
เริ่มจากการศึกษาและจัดทําแผนแมบทเสียกอน โดยแผนจะกําหนดรายละเอียดดานประโชนการใชที่ดิน การ
วางผังสาธารณูปโภค การวางโครงขายการสัญจรและจราจร ฯ ล ฯ
2. การพัฒนาทางดานทัศนียภาพและภูมิทัศน ซึ่งตองเริ่มจากการศึกษาภูมิทัศนโบราณและการ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามเกณฑการอนุรักษและพัฒนาของกรมศิลปากร

การพัฒนาสาธาณณูปโภคและสาธารณูปการ
เพื่อใหแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับผูเยี่ยมเยือน
เปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดใหทุกแหลงประวัติศาสตรตองลงทุนกอสรางและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ดังนี้
1) อาคารตอนรับและบริการองคความรู เปนอาคารหลักในการใหบริการผูเยี่ยมเยือน
2) สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองจัดไวภายในอาคารตอนรับและบริการองคความรู มีดังนี้

1. สวนตอนรับและพักรอ
2. สวนลงทะเบียนและลูกคาสัมพันธ
3. สวนจัดแสดงแผนที่อาณาบริเวณ ผังบริเวณ แผนที่แสดงเสนทางศึกษา
โบราณสถานหรือแหลงประวัติศาสตรและแผนที่แสดงจุดบริการตางๆ
ภายในแหลงและบริเวณขางเคียง
4. หองบรรยายสรุป
5. หองแสดงขอมูลทางดานประวัติศาสตรโบราณคดี สถาปตยกรรม
ประติมากรรมหรือศิลปกรรมตามประเภทของแหลงประวัติศาสตรนั้นๆ
6. หองสมุดและสวนบริการขอมูลทางวิชาการ
7. สวนบริการนําเที่ยว ที่พักและการขนสงภายในพื้นที่และการเชื่อมตอ
ภายนอกพื้นที่
8. สวนบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9. สวนจําหนายของที่ระลึก
10. สวนรักษาความปลอดภัย/ตํารวจทองเที่ยว
11. สวนสํานักงานและปฐมพยาบาล
12. สวนบริการทางการเงิน ( กรณีแหลงประวัติศาสตรหรืออุทยานฯขนาดใหญ )
13. หองน้ําแยกชาย – หญิง
3) ระบบบริการทองเที่ยว
1. รถนําชมโบราณสถานหรือแหลงประวัติศาสตรกรณีเปนศูนยกลางของ
เครือขาย
2. จุดพักรอและพักผอนอริยาบทระหวางการนําชม
3. สํานักงานบริษัทนําเที่ยว ( travel agents ) หรือตัวแทนสมาคมดานการ
ทองเที่ยวที่พัก
สาธารณูการตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นนี้ อาจจะตองเลือกลงทุนกอสรางตามความเหมาะสมของพื้นที่และ
ตามความตองการพื้นฐานของผูเยี่ยมเยือนซึ่งรายละเอียดเปนไปตามการศึกษาของแผนแมบท

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
เดิมอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยไดลงทุนกอสรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไวอยง
ครบถวนแลว แตเนื่องจากปจจุบัน ระบบดังกลาวไดชํารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ประกอบกับปริมาณของ
นักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมมีมากขึ้น
กรมฯ
จึงไดจัดทําโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบระบบ
สาธารณูปการใหม

การพัฒนาระบบการนําชม
ระบบบริการนําชมเปนระบบที่กําหนดใหผูเยี่ยมเยือนไดเขาสูกระบวนการเรียนรูตามมาตรฐานของกรม
ศิลปากร ซึ่งเมื่อผูเยี่ยมเยือนไดผานขั้นตอนตามกระบวนการแลว เชื่อวา ผูเยี่ยมเยือนจะไดรับองคความรู และ
มีความเขาใจในความสําคัญของประวัติศาสตร รูปแบบสถาปตยกรรม ตลอดจนสามารถมองเห็นเอกลักษณ
สําคัญของศิลปะยุคสมัยสุโขทัยไดในระดับที่นาพอใจ

การพัฒนาระบบการนําชม
กรณีศึกษา อุทยานประวัตศิ าสตรสุโขทัย
ขั้นตอนการนําชมของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยตามแบบปรับปรุงใหม
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

การพักรอและ
เตรียมตัวกอน
เขาชมไมนอย
กวา 5 นาที

การใชบริการ
อาหาร
เครื่องดื่มกอน
เขาชม

การซื้อบัตร
หรือ
ลงทะเบียน
เพื่อเขาชม

การชม
ภาพยนตรสั้น
5 นาที

การรับฟงการ
บรรยายสรุป
ตาม
กําหนดเวลา
( 10 นาที )

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 10

การซื้อของที่
ระลึกและใช
บริการ
รานอาหาร

ใชบริการ
ทองเที่ยวอื่นๆ
/บริการขนสง
ภายในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย

การเขาชม
อุทยานฯ ตาม
วิธีที่เลือก

การใชบริการ
ตามสถานี
บริการ

การชม
นิทรรศการใน
ศูนยบริการ
นักทองเที่ยว

การจัดทําแผนการตลาดทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
แนวทางการดําเนินงานของแผนการตลาด
1. คัดเลือกกลุมลูกคาคุณภาพตามพันธกิจ
2. สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายหลักและสรางโครงการสงเสริมการตลาดเพื่อใหกลุมเปาหมายตัดสินใจ
เขาเยี่ยมชม โดยใชระบบการตลาดทั้งแบบ e-marketing และระบบการตลาดแบบดั้งเดิม ( traditional
marketing ) เปนกลยุทธในการดําเนินงาน
3. ประสานเครือขายการตลาดทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน กลุมบริษัททัวร กลุมบริษัทสายการ
บิน และกลุมโรงแรมระดับกลางถึงสูง ( domestic & international hotel chain ) ตลอดจนกลุมเครือขายตางๆ
เพื่อรวมงานตามโครงการสงเสริมการตลาด
4. กําหนดแผนปฏิบัติการดานตลาดเพื่อใหโครงการสงเสริมการตลาดประสบผลสําเร็จ

การสรางความสัมพันธกบั ผูเยี่ยมเยือน
เพื่อใหการบริการผูเยี่ยมเยือนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในป พ.ศ. 2552 กรมฯ จะไดจัดตั้งแผนก
ลูกคาสัมพันธ ( customer relationship management – CRM ) โดยใหบริการขอมูลการเดินทางเขาถึงและให
คําปรึกษาแนะนําดานการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรแกผูเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ตองการจะ
เขาเยี่ยมชมแหลงประวัติศาสตรที่กรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบ
ทั้งนี้ จะจัดตั้งเปนศูนยบริการกลาง และศูนยยอยภูมิภาค พรอมกับการจัดตั้งระบบบริการขอมูลทาง
โทรศัพท ( historic site call center ) และบริการขอมูลทางอินเตอรเน็ตโดยบริการดังกลาวจะเชื่อมตอกับระบบ
บริการลูกคาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารแหลงประวัติศาสตร
เพื่อใหแหลงประวัติศาสตรมีความสามารถในการถายทอดองคความรูทางดานประวัติศาสตร
โบราณคดี สถาปตยกรรม และศิลปกรรมไทยอยางแทจริง ในปงบประมาณ 2552 กรมศิลปากรจะไดรวมมือ
กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เริ่มปรับระบบการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ( Thailand
Quality Award ) โดยเริ่มดําเนินการ ณ. อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยเปนสถานที่แรก และจะกระจายการ
พัฒนาตามระบบ TQA เฉพาะสวนของอุทยานประวัติศาสตรใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป

การพัฒนาศักยภาพการใหบริการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของกรมศิลปากร
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 )
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่ไดกลาวมาทั้งหมด เปนการ
พัฒนาใน 3 สวนหลัก คือ
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งถือวาเปนการ
พัฒนาทางดานกายภาพในแหลงประวัติศาสตรครั้งใหญ ซึ่งกรมฯ อาจตองใชเวลามากกวา 5 ปจึงจะสามารถ
ดําเนินการตามเปาหมายไดเสร็จสิ้น ซึ่งผลการพัฒนาดังกลาวจะทําใหแหลงประวัติศาสตรของไทยมีระบบทาง
กายภาพพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความตองการการเขาชมของผูเยี่ยมเยือนระดับคุณภาพไดถึง 4 ลานคน
ตอปหรือสามารถรองรับปริมาณของนักทองเที่ยวทั้งหมดในป 2553 ( คาดการณนักทองเที่ยวทั้งหมดที่
17,500,000 คน ) ไดรอยละ 23
2. การพัฒนาดานการตลาดทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โดยแผนดังกลาวเนนการคัดสรรกลุม
นักทองเที่ยวระดับกลางถึงสูง ซึ่งปจจุบันเปนกลุมลูกคาของกลุม international hotel chain กลุมการจัด
ประชุม นิทรรศการและทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ( MICE ) และกลุมนักทองเที่ยวระดับกลางที่เดินทางแบบอิสระ
( non-group tourists ) ใหตัดสินใจเขาเยี่ยมชมแหลงประวัติศาสตรของไทย โดยผลสัมฤทธิ์ของแผนนี้ จะ
กอใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวคุณภาพซึ่งมีความสามารถการใชจายสูงไปยังพื้นที่ตางจังหวัดอันเปน
สถานที่ตั้งของแหลงประวัติศาสตร
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซึ่งจะไดนํามาใชใน
อุทยานประวัติศาสตรของไทยจํานวน 10 แหงกอนที่จะกระจายไปยังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจํานวน 44 แหง
และหนวยงานอื่นๆ ของกรมศิลปากร โดยการพัฒนาระบบการจัดการตามแนวทางดังกลาวนี้ จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการองคความรูทางดานประวัติศาสตร การจัดการอนุรักษและพัฒนาโบราณสถานและ
มรดกทางวัฒนธรรมที่กรมศิลปากรรับผิดชอบ และบริการการทองเที่ยวแกผูเยี่ยมเยือน
การพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง 3 สวนถือเปนการยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของหนวยงาน
ภาครัฐตามแนวทางของ World Competitiveness center ( IMD ) และเปนไปเพื่อสงเสริมคุณคามรดกทาง
วัฒนธรรมโดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนใหเอื้อตอกระบวนการอนุรักษและพัฒนาซึ่งจะ
นําไปสูการยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืนในระยะยาวตอไป

