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คำนำ 

 เมื่อพิจารณาการเติบโตภายในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ

ประเทศไทยในชวงที่ผานมา พบวายังมีปญหาและขอจำกัดหลายประการ 

ไมว าจะเปนการกระจุกตัวของจำนวนนักทองเที ่ยวและรายรับจาก 

การทองเที่ยวอยูในเมืองทองเที่ยวหลัก สงผลใหประเทศไทยยังไมสามารถ

สรางรายรับจากทองเที่ยวไดอยางเต็มที่ อีกครั้งความผันผวนตามฤดูกาล

ของอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวทำใหประเทศไทยไมสามารถเก็บเกี ่ยว

รายรับจากการทองเที ่ยวไดอยางเต็มที ่ในชวงนอกฤดูกาลทองเที ่ยว 

ซึ่งในชวงดังกลาวทรัพยากรทองเที่ยวเปนจำนวนมากไมไดถูกใชเพื่อสราง

รายรับจากการทองเที่ยว แมวารัฐบาลในชวงที่ผานมาตางมีความพยายาม

ในการกระจายใหนักทองเที ่ยวไปสู จ ังหวัดรองอื ่น ๆ แตก็ยังไมเกิด 

ผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจน 

 ท่ีผานมา ภาคธุรกิจไดมีการประยุกตใชแนวคิดการจัดการรายรับ 

(Revenue management) เพื ่อตอบโจทยหรือแกปญหาที ่สำคัญของ

ธุรกิจบริการที ่ตองการสรางรายรับใหไดมากที่สุดภายใตขอจำกัดดาน 

ขีดความสามารถในการใหบริการ อาทิ จำนวนหองพักในโรงแรม หรือ

จำนวนที่นั่งบนเครื่องบินของเที่ยวบินตาง ๆ ซึ่งแนวคิดดังกลาวเปนกลวิธี

ที่ธุรกิจบริการนิยมนำมาใชกันอยางแพรหลายมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว 

โดยภาคธุรกิจตางคิดคนและสรางนวัตกรรมเครื่องมือการจัดการรายรับไว

หลายประการ ทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยจัดการ 

ในหลายดาน อาทิ การวิเคราะหความตองการของผูใชบริการ การจัดการ



 

 

 

การจองและการใหบริการ การสรางแรงจูงใจใหลูกคาใชบริการนานข้ึน

ผานการซื ้อบริการอื ่น ๆ เพิ ่ม การสรางรายรับเพิ่มจากการขายสินคา

รายการเสริมใหกับลูกคา  

เครื ่องมือในการจัดการรายรับเหลานี้ เปนประโยชนอยางย่ิง 

ในการสรางรายรับใหไดสูงสุด ภายใตขีดความสามารถในการใหบริการที่มี

อยูจำกัด ซึ่งเปนขอจำกัดที่เกิดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยเชนกัน 

แตทวายังมีการนำมาใชในระดับอุตสาหกรรมและแหลงทองเท่ียวนอยมาก 

ทั้งในทางวิชาการ ในเชิงนโยบาย และในเชิงปฏิบัติการ 

จากปญหาและข อจำก ัดของการพ ัฒนาของอุตสาหกรรม 

การทองเที่ยวในประเทศไทยดังที่กลาวมา การแสวงหาแนวทางในการนำ

แนวค ิดการจ ัดการรายร ับมาประย ุกต  ใช ก ับการจ ัดการในระดับ 

แหลงทองเที่ยว จึงมีคุณประโยชนตอท้ังการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศและการพัฒนาในทาง 

คู มือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการการถายทอดองคความรู

เกี ่ยวกับการประยุกตใช แนวคิดการจ ัดการรายรับให ก ับผู บร ิหาร 

แหลงทองเที่ยวและวิสาหกิจการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวจังหวัดรอง  

ที่ไดรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ

จัดการความรูเพื่อการใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม จากสำนักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ประจำปงบประมาณ 2562 โดยไดนำองคความรูที่ไดรับจาก

การดำเน ินโครงการการประย ุกตใช แนวค ิดการจ ัดการรายร ับกับ 

แหลงทองเที่ยวที่ไดดำเนินการในป พ.ศ. 2559 มาเผยแพรและถายทอด



 

 

 

ใหกับกลุ มเปาหมายในเขตพื้นที ่ทองเที ่ยวจังหวัดรอง ไดแก จังหวัด

เชียงราย และจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มรายรับ

ใหกับวิสาหกิจในพื ้นที ่และพื ้นที ่ทองเที ่ยวในจังหวัดทองเที ่ยวรอง  

ซ ึ ่งสอดคล องก ับนโยบายการกระจายประโยชนทางเศรษฐกิจจาก 

การทองเที ่ยวสู จ ังหวัดรอง และเพิ ่มขีดความสามารถในการรองรับ 

การเติบโตของภาคการทองเที ่ยวของประเทศ อีกทั ้งย ังจะชวยลด 

ความเหลื ่อมล้ำของการไดร ับประโยชนจากภาคการทองเที ่ยวและ 

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหวางจังหวัดในกลุมจังหวัดเดียวกัน  

 

คณะวิจัย 

ผศ.ดร.รักษพงศ วงศาโรจน 

ดร.เอกรัตน สุวรรณกูล 

นางสาวหทัยชนก ฉิมบานไร 
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บทที่ 1 

การจัดการรายรับ 

ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทย 

1.1  ความสำคัญของการจัดการรายรับ 

อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวมีความสำคัญตอเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง โดยสรางรายรับใหกับประเทศไทย

ถึง 3 ลานลานบาท ในป พ.ศ. 2561 แตทวาการเพ่ิมขึ้นของรายรับจาก

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเกือบทั ้งหมด 

เปนผลมาจากการเพิ ่มขึ ้นของปริมาณ

นักทองเท ี ่ยวมากกว าราคาของส ินคา

ทางการทองเที่ยว โดยในรอบ 20 ปที่ผาน

มาจำนวนนักทองเที่ยวมีอัตราการเพิ่มข้ึน

เฉล ี ่ยร อยละ 17.39 ต อป   ในขณะที่

คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวมีอัตรา

การเพิ่มขึ้นรอยละ 1.94 ตอป สะทอนให

เห็นวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยขายไดในราคาทีน่อยลง 

จากสถิติของธนาคารโลก ป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรายรับ

จากนักทองเที่ยวตางชาตเิปนอันดับที่ 4 ของโลก (62,158 ลานเหรียญ

สหรัฐ) และมีจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเยือนเปนอันดับที่ 10 

ของโลก (35.592 ลานคน) อยางไรก็ดีจากสถิติในป พ.ศ. 2556 



 

 

:: 7 :: 

ประเทศไทยมีรายรับเฉลี ่ยตอหัวของนักทองเที ่ยวตางชาติเพียง 

1,734.36 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจัดเปนอันดับที่ 30 ของโลก  

ดังนั้นกลาวไดวาภาคสวนที ่เกี ่ยวของกับการทองเที ่ยวของ

ประเทศไทยควรเรงกำหนดนโยบายและดำเนินการบางประการ เพื่อ

เพ่ิมรายรับเฉลี่ยตอหัวของนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งจะชวยเสริมสรางให

ภาคธุรกิจ แหลงทองเที่ยวและวิสาหกิจการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 

มีความรูความเขาใจ รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการ

ทองเที่ยวที่มีอยูและขีดความสามารถในการใหบริการใหสามารถสราง

รายรับจากนักทองเที่ยวไดสูงสุด 

 

1.2  ความทา้ทายของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

      ของประเทศไทย 

การเติบโตภายในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย

ในชวงที่ผานมา ตองเผชิญกับความทาทายหลายประการ ทั้งจากปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อาทิ 

1)  การกระจุกตัวของจำนวนนักทองเที่ยวและรายรับจาก

การทองเที่ยวในเมืองใหญ ไดแก กรุงเทพฯ ชลบุร ีภูเก็ต และเชียงใหม 

ซึ่งเปนขอจำกัดจากการที่จังหวัดทองเที่ยวอื่น ๆ ไมสามารถรองรับ
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น ั กท  อง เท ี ่ ย ว ได  เ ต ็ม ขีด

ความสามารถในการรองรับ 

จึงทำใหม ีการเต ิบโตแบบ

กระจ ุกต ั ว และส  งผล ให

ประเทศไม สามารถสร าง

รายรับจากการทองเที ่ยวได

อยางเต็มท่ี ถึงแมวารัฐบาลในชวงที่ผานมาตางมีความพยายามกระจาย

ใหน ักทองเที ่ยวเด ินทางไปทองเท ี ่ยวยังจังหว ัดรองอ ื ่น ๆ ผ าน

เครื่องมือคลัสเตอรการทองเท่ียว แตก็ยังไมเกิดผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจน 

2)  ความผันผวนตามฤดูกาลของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ทำใหประเทศไทยไมสามารถเก็บเกี่ยวรายรับจากการทองเที่ยวในชวง

นอกฤดูกาลทองเที่ยวไดอยางเต็มที่ ปญหาเรื่องฤดูกาลเกิดไดจากปจจัย 

2 ดาน คือปจจัยดานธรรมชาติ ที ่มาจากความแตกตางของอากาศ 

อุณหภูมิ ในชวงฤดูกาลของป และปจจัยดานสถาบัน ไดแก กฎ ระเบียบ

ขอบังคับ นโยบายทางสังคม เชน ตารางการเปดและปดภาคเรียน 

วันหยุด วันพักรอน วันหยุดราชการและวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน 

3)  ปจจัยภายนอกของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย อาทิ 

3.1)   การขยายตัวของสายการบินตนทุนต่ำ สงผลให

นักทองเที่ยวกลุมที่มีความออนไหวตอราคาสูงเดินทางเขามาทองเที่ยว

ในประเทศเพิ่มมากขึ้น แตนักทองเที่ยวกลุมนี้มีการใชจายตอหัวที่ต่ำ

กวานักทองเที่ยวทั่วไป 
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3.2)   การเดินทางระหวางเมืองตาง ๆ ภายในภูมิภาค

อาเซียนมีความสะดวกมากขึ้น เปนผลใหนักทองเที่ยวตางชาติพำนักใน

ประเทศไทยเปนจำนวนวันที่นอยลง 

3.3)   การเปลี่ยนโครงสรางของกลุมนักทองเที่ยวจากกลุม

นักทองเที่ยวจากประเทศแถบยุโรปและอเมริกา เปนกลุมนักทองเที่ยว

จากประเทศเศรษฐกิจใหม เชน เกาหลีใต จีน รัสเซีย และอินเดีย ซึ่งมี

จำนวนวันพำนักสั้นกวานักทองเที่ยวกลุมหลักกลุมเดิมของประเทศไทย 

3.4)   การแขงขันที ่ส ูงขึ ้นระหวางธุรก ิจภายในเมือง

ทองเที ่ยวและแขงขันกันบนความเหมือนมากขึ ้น อาทิ ธุรกิจที ่พัก 

นำไปสูการตัดราคากัน ซึ่งสงผลใหมีรายรับที่ลดลง 

จากประเด็นปญหาที ่กลาวมา ทั ้งการมีรายรับตอหัวจาก

นักทองเที่ยวที่ลดลงอยางตอเนื่อง ขีดความสามารถในการสรางรายรับ

ตอหัวของนักทองเที ่ยวดอยกวาหลายประเทศ การกระจุกตัวของ

รายรับจากการทองเที ่ยวในพื ้นที ่เพียงไมก ี ่แหง การเสียโอกาสใน 

การสรางรายรับจากการทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว และ

ภายใตความทาทายจากปจจัยภายนอกที่เปนภัยคุกคามตอการเพิ่ม

รายรับจากนักทองเที่ยว จึงนำไปสูปญหาของการบริหารจัดการแหลง

ทองเท่ียวในปจจุบัน คือ การท่ีแหลงทองเที่ยวไมสามารถสรางรายรับได

อยางเต็มประสิทธิภาพ ทำใหรายไดตอหัวของนักทองเที่ยวไมเพิ่มขึ้น

หรือหากเพ่ิมขึ้น ก็ยังคงอยูในอัตราที่ต่ำ 
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แมวาในชวงที่ผานมาหนวยงานดานการบริหารการทองเที่ยว

ทั้งในระดับคลัสเตอรการทองเที่ยว ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ตางปรับเปาหมายการพัฒนาการทองเที่ยวจากเดิมที่มุงเนนที่การเพ่ิม

จำนวนนักทองเที่ยวไปสูการเพิ่มรายรับจากนักทองเที่ยว แมกระนั้นก็

ตามก็ยังไมมีเครื่องมือในเชิงนโยบายอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหสามารถ

บรรลุเปาหมายดังกลาวได ในขณะที่ในภาคเอกชนไดมีการนำแนว

ทางการจัดการรายรับ (Revenue management) มาใชก ันอย าง

แพรหลายในธุรกิจหลากหลายสาขา เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจที ่พัก 

ธ ุรกิจโรงภาพยนตร และ

ธ ุรก ิจบร ิการอ ื ่น ๆ เพ่ือ

สรางรายรับใหกับกิจการ

มากที่สุด ภายใตขีดจำกัด

ของทรัพยากรหร ือกำลัง

การผลิต และมีผลสัมฤทธิ์ที่

เปนรูปธรรม  

กลาวไดวาการนำแนวคิดการจัดการรายรับมาประยุกตใชกับ

การจัดการระดับแหลงทองเที่ยว จึงมีคุณประโยชนตอการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังน ั ้นประเด็นสำคัญคือแหลง

ทองเที่ยวจะสามารถบริหารจัดการอยางไร เพื่อใหมีรายไดตอหัวและมี

ความสามารถในการสรางรายรับที่เพิ ่มขึ้นได รวมถึงสามารถ    ลด

ขอจำกัดและปญหาตาง ๆ จากความทาทายดังที่กลาวมา 
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บทที่ 2 

แนวคดิการจัดการรายรับและการประยุกต์ใช้ 

ในระดับแหล่งการท่องเที่ยว 

2.1  แนวคิดการจัดการรายรับคอือะไร 

การจัดการรายรับเปนกลวิธีเพิ่มรายรับ ภายใตขอจำกัดดาน

ปริมาณในการรองรับลูกคา ซึ ่งถูกใชกันแพรหลายในธุรกิจบริการ 

แนวคิดการจัดการรายรับเปนการใชองคความรูหลากหลายดานในการ

บริหารจัดการ เชน การตลาด การจัดจำหนาย รวมถึงเทคนิคปลีกยอย 

รวมกับขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคาและการวิเคราะหทาง

สถิติ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับองคกรหรือสถานที่ที ่นำหลักการบริหาร

จัดการรายไดไปประยุกตใช ทั้งนี้การดำเนินกลยุทธตาง ๆ เพื่อเพิ่ม

รายไดใหกับธุรกิจนั้น สามารถทำไดบนพ้ืนฐานความเขาใจถึงพฤติกรรม

ของลูกคา ลักษณะของสินคา องคประกอบของลูกคาที่มาใชบริการใน

ธุรกิจเปนหลัก 

ภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา หัวใจของการบริหารรายรับที ่สำคัญ

ที่สุดประการหนึ่ง คือ การตั้งเปาไปที่ประโยชนสูงสุดของลูกคา เพื่อ

ลูกคาเกิดความพอใจและประทับใจในสินคาและบริการ เมื่อลูกคามี

ความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือบริการนั้น ๆ แลว ลูกคา

จะมีความยินดีที ่จะจาย เพื ่อใหไดร ับสินคาหรือบริการที ่ตรงใจ 
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นอกจากนี้ลูกคามักจะกระทำการบอกตอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการใน

เชิงบวกไปยังบุคคลอื่น และจะกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการซ้ำอีก ซึ่ง

ผลประโยชนที่จะตามมาก็คือผลตอบแทนในระยะยาวของบริษัทนั่นเอง  

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1  หัวใจสำคัญของการจัดการรายรับ 

อยางไรก็ตามประเด็นสำคัญอีกประการก็คือ การรักษาสมดุล

ระหวางการสรางกำไรใหกับลูกคาและการสรางความม่ังคั่งใหกับองคกร 

กลาวคือ ไมมุงสรางรายรับและกำไรจนเกินไป ไมเอารัดเอาเปรียบ

ลูกคา มีความจริงใจตอลูกคา นำเสนอสินคาและบริการที่ตรงใจลูกคา

อยางแทจริง โดยที่องคกรตองสามารถดำเนินงานตอไปไดราบรื่นดวย 

ปจจุบันแนวคิดนี้ไดฝงรากลึกลงเปนกลยุทธของกิจการ เพ่ือ

ตอบโจทยหรือแกปญหาที ่สำคัญของธุรกิจบริการที ่ต องการ สราง

รายร ับให ได มากที ่ส ุดภายใตข อจำก ัดด านขีดความสามารถใน 

หัวใจของการ

จัดการรายรับ

ต้ังเปาไปที่

ประโยชนสูงสุด

ของลูกคา

ลูกคา

พอใจและ

ประทับใจ

ผลตอบแทน

ในระยะยาว

ของธุรกิจ

การรักษาสมดุลระหวางการสรางกำไรใหกับลูกคาและการสรางความมั่งค่ังใหกับองคกร 
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การ ใหบริการ เชน จำนวนหองพักในโรงแรม หรือจำนวนที่นั่งในหอง

โดยสารบนเครื่องบินที่มีปริมาณจำกัด 

 

ภาพท่ี 2  แนวคิดการจัดการหองพักที่มีอยูจำนวนจำกัด เพ่ือใหได 

            รายรับสูงสุด 

 ตัวอยางเชน ธุรกิจโรงแรม ที่มักนำแนวคิดการจัดการรายรับใน

การบริหารจัดการหองพักที่มีอยูจำนวนจำกัดใหสามารถสรางรายรับ

สูงขึ้น โดยไมตองกอสรางหองพักเพิ่มเติม (ภาพที่ 2) โดยทั่วไปโรงแรม

มักทำการศึกษาและคาดการณความตองการของลูกคา จากนั้นมอบ

บริการบางประการที่ตรงใจลูกคา เพ่ือตอบสนองความตองการเหลานั้น 

ของลูกคา ซึ่งลูกคามักยินดีจายในราคาทีสู่งขึ้น เพื่อใหไดรับการบริการ

ที ่ตอบสนองความตองการเฉพาะได หรือการกำหนดราคาหองพัก

แตกตางกันไปตามตำแหนงหรือคุณลักษณะพิเศษของหองพัก อาทิ 

หองพักที่มีวิวทิวทัศนภาพนอกที่สวยงามกวาหรืออยูในตำแหนงท่ีดีกวา 

ธุรกิจก็สามารถกำหนดราคาหองพักเหลานี้ ในอัตราที่สูงขึ้นกวาหองพัก

ในตำแหนงอ่ืนได แมหองพักจะมีขนาดเทากัน  
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นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมยังไดใชกลยุทธการปรับราคาหองพัก

เพิ ่มสูงขึ ้นในชวงที ่มีความตองการหองพักเพิ ่มมากขึ ้นหรือชวงฤดู

ทองเที่ยว (High season) รวมถึงการเลือกใหบริการกับกลุมลูกคาที่

สรางกำไรใหกับองคกรสูงสุด เชน กลุมลูกคาที่จองหองพักโดยตรงกับ

โรงแรมโดยตรงกับกลุมลูกคาที่จองแบบเหมาเปนกลุม ซึ่งกลุมลูกคาที่

จองแบบเหมาเปนกลุมจะสรางผลกำไรคอนขางต่ำกวา 

 

ภาพท่ี 3  แนวคิดการจัดการราคาที่ตางกันของที่นั่งบนเครื่องบิน 

             เพื่อใหไดรายรับตอเที่ยวบินสูงสุด 

ที่มา:  ปรับปรุงจาก Schlick Chris (2013) 

สายการบินเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ไดรับการยอมรับวามีกลยุทธใน

การจัดการรายรับภายใตทรัพยากรที่มีอยู อยางจำกัดไดดี ภาพที่ 3 

แสดงใหเห็นวา แมจำนวนที่นั่งในหองโดยสารของเครื่องบินมีอยูจำกัด 
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แตการกำหนดราคาคาโดยสารที่สูงขึ้นของที่นั่งที่อยูในบริเวณดานหนา

ของเครื่องบิน ซึ่งผูโดยสารสวนใหญมักตองการที่นั่งในตำแหนงดังกลาว 

เนื่องจากสะดวกในการขึ้นและลงเครื่องบิน ทำใหกลุมลูกคาที่ตองการ

ความสะดวกยินดีที่จะจายคาโดยสารในราคาสูงข้ึน สายการบินบางแหง

ใชวิธีการเพิ่มการบริการใหแกผูโดยสารที่ยินดีจายสูงกวา เพื่อแลกกับ

สิทธิพิเศษบางอยาง โดยที่สายการบินไมตองเพ่ิมจำนวนที่นั่งแตอยางใด 

ตัวอยางเชน การไดสิทธิ์ในการขึ้นเครื่องบินกอน การไดรับการดูแลที่

ดีกวา การไดรับบริการอาหารและเครื่องดื่มกอนผูโดยสารรายอื่น  

จุดเริ่มตนของการจัดการรายรับเกิดขึ ้นในธุรกิจสายการบิน 

โดยสายการบินอเมริกันแอรไลนเปนผูนำแนวคิดการจัดการรายรับมา

ประยุกตใชตั้งแตชวงตนทศวรรษที่ 1970s ในชวงแรกสายการบินพบวา

ลูกคาสวนหนึ่งมักยกเลิกการจองกอนเวลาเดินทาง ทำใหมีที่นั่งวาง ซึ่ง

ทำให  เส ียโอกาสในการสร างรายได ไป ด ังน ั ้นสายการบินจ ึงทำ 

การบริหารจัดการการจองที่นั่งบนเครื่องบินเพื่อใหไดรายรับสูงสุด โดย

การเปดรับการจองที่เกินกวาจำนวนที่นั่งจริง (Overbooking) ซึ่งการที่

จะเปดใหจองเกินกวาจำนวนที่นั่งนั้น จะตองมีการศึกษาและวิเคราะห

ทางสถิติอยางรอบคอบกอน เพื ่อสามารถกำหนดกลยุทธดังกลาวได

อยางมีประสิทธิภาพ  

จากนั้นสายการบินมีการใหสวนลดบัตรโดยสารเครื่องบินใน

ลักษณะตาง ๆ เพื่อสรางแรงจูงใจและดึงดูดกลุมลูกคาที่มีลักษณะ

แตกตางกัน เชน การใหสวนลดพิเศษสำหรับการจองที่นั่งลวงหนาเปน
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เวลานาน หรือ Early bird booking ซึ่งเริ ่มใชโดยสายการบินบริติช

แอรเวยส กลยุทธลักษณะนี้ลวนมีเปาหมายในการเพิ ่มรายไดใหกับ

ธุรกิจ ซึ่งจะตองวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคา กำหนดสวนลดและ

จำนวนสินคาใหเหมาะสม เนื่องจากหากปลอยใหมีการจองลวงหนามาก

เกินไป รายไดก็จะต่ำลง ในขณะที่หากเก็บสินคาไวขายราคาเต็มมาก

เกินไป ก็จะทำใหมีที่นั่งวางจำนวนมากและมีรายไดต่ำลงเชนกัน 

กลยุทธการบริหารสินคาคงคลังของสายการบินขางตนเปน 

การจัดการเพ่ือใหเกิดรายไดสูงสุด เรียกวา Yield management ซึ่งใน

ภายหลังไดพัฒนาเปนการจัดการรายรับ (Revenue management) 

ซึ ่งเปนแนวคิดที ่มีขอบเขตกวางกวา โดยพิจารณาถึงการพยากรณ

พฤติกรรมของกลุมลูกคา การแบงสวนตลาดและการกำหนดราคาท่ี

แตกตางกัน ซึ่งในปจจุบัน แนวคิดการจัดการรายรับของสายการบินนี้ 

ไดถูกเผยแพรและประยุกตใชไปในอีกหลายธุรกิจที่มีลักษณะคลายกับ

ธุรกิจสายการบิน เชน ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร เปนตน  

2.2  การจัดการรายรับช่วยอะไรแหล่งท่องเที่ยวได้บ้าง 

การนำหลักการจัดการรายรับไปประยุกตใชกับธุรกิจตาง ๆ 

กอใหเกิดประโยชนอยางมากตอธุรกิจนั้น ทั้งในแงการเพิ่มรายไดผาน

ชองทางที่ซับซอน การกำหนดราคา การลดการรั่วไหลของรายไดจาก

การควบคุมที่ม ีประสิทธิภาพสูงขึ ้น รวมถึงการมองเห ็นปญหาใน 

การดำเนินงานและนำไปสูการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

เพื่อเพิ่มยอดขายและทราบโอกาสที่เหมาะสมในการกำหนดราคาเสนอ
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ขาย ชวยเพิ่มรายไดและอรรถประโยชนสูงสุด กลาวไดวาหากภาคสวน

ที ่เก ี ่ยวของกับการทองเที ่ยวทำการประยุกตใช แนวคิดดังกลาว 

โดยเฉพาะระดับแหลงทองเที่ยว จะชวยลดปญหาและผลกระทบจาก

ความทาทายและขอจำกัดดานความสามารถในการรองรับได และ

ประโยชนมากมายหลายดาน ดังที่อธิบายไวในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ประโยชนของการประยุกตใชการจัดการรายรับ 

ประโยชนที่จะไดรับ คำอธิบาย 

1) ลดตนทุนคาเสีย

โอกาสทางรายรับ

ใหนอยท่ีสุด 

ในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวหรือชวงเวลาที่

ไมเปนที่นิยมของผูใชบริการ ธุรกิจบริการจะ

มีกำลังการผลิตที่เหลือและเก็บเอาไวขายใน

รอบถัดไปไมได เพราะกำลังการผลิตที่เหลือ

เปนเสมือนตนทุนคาเสียโอกาสทางรายรับที่

จะใหมีนอยที่สุด 

2) ไดรับรายรับจาก 

การขายผลิตภัณฑ

บริการใหกับลูกคา

ในราคาที่สูงกวา 

ในฤดูกาลทองเที ่ยวหรือชวงเวลาที่ล ูกคา

นิยมเขาใชบริการ ผูใหบริการมักมีกำลังการ

ผลิตไมเพียงพอ การจำหนายบริการใหกับ

ลูกคารายใดรายหนึ่ง จะทำใหธุรกิจเสีย

โอกาสจากการไดรับรายรับจากลูกคารายอ่ืน 

ดังนั้นธุรกิจยอมตองการไดรายรับจากการ

ขายผลิตภัณฑบริการใหกับลูกคาในราคาที่

สูงกวาคาเสียโอกาสที่จะไดรับจากการขาย 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ประโยชนท่ีจะไดรับ คำอธิบาย 

 ผลิตภัณฑบริการนั้นใหกับลูกคารายอื่น ซึ่ง

รวมถึงการเสียโอกาสจากการยกเลิกการ

เขาใชบริการของลูกคาที่จองไวดวย 

3) ชวยใหตนทุนเฉลี่ย 

ตอการใหบริการ

ลดลง 

ธุรกิจทองเที่ยวและบริการมักมีตนทุนคงที่

เปนสวนประกอบหลักในโครงสรางตนทุน 

เมื่อมีการใหบริการนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จะ

ชวยกระจายตนทุนคงที ่ไดดีขึ ้น สงผลให

ตนทุนเฉลี่ยตอการใหบริการลดลง ในขณะ

ที ่ม ีต นทุนผันแปรเพิ ่มขึ ้นนอยจากการ

ใหบริการนักทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 

4) มีประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 

ที่สูงขึ้น  

การจ ัดการรายร ับจะช วยใหสามารถ

คาดการณความตองการที่แตกตางกันของ

สินคาหรือบริการและจัดสรรไดตามที่ลูกคา

ตองการ และชวยเพิ่มกำลังการผลิตภายใต

ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดรายไดสูงสุด รวมถึง

ช วยให ม ีประส ิทธ ิภาพในการร ับจอง 

การบร ิ ก า ร  จ ั ด เ ต ร ี ย มและควบ คุ ม

ทร ัพยากร และลดต นท ุนท ี ่ ไม จำ เปน

บางอยางลงได 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ประโยชนท่ีจะไดรับ คำอธิบาย 

5) เพิ่มความประทับใจ 

และกระตุน 

ความตองการซื้อ 

ของผูใชบริการ 

การกำหนดราคาที ่เหมาะสมกับลูกคาใน 

แตละกลุม ทำใหเกิดการบริการในระดับที่

เหมาะสมก ับผ ู  ใช บร ิการแต ละระดับ 

ผูใชบริการจึงสามารถเลือกใชบริการไดตาม

ฐานะ เวลาและความชอบได ซึ ่งจะเปน 

การสรางความประทับใจใหแกผูใชบริการ

ได รวมทั้งกระตุนความตองการซื้อหรือใช

บริการของลูกคา ชวยเพิ ่มยอดขายและ

รายไดอีกดวย 

 

2.3  การประยุกต์ใช้หลักการการจัดการรายรับ  

หลักการสำคัญของการจัดการรายรับคือ การขายสินคาที่

เหมาะสม (Right Products) ณ ระดับราคาที่เหมาะสม ใหกับลูกคาท่ี

เหมาะสม (Right Customers) ในเวลาที่เหมาะสม (Right Times) ผาน

ชองทางการจำหนายที่เหมาะสม (Right Channels) ท้ังนี้เพ่ือใหองคกร

สามารถสรางรายรับจากลูกคาไดมากที ่สุดภายใตขอจำกัดดานขีด

ความสามารถในการใหบริการ  

เมื่อนำหลักการจัดการรายรับมาพิจารณาเพื่อประยุกตใชกับ

การทองเที่ยว การจัดการรายรับของแหลงทองเที ่ยว (Destination 
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revenue management) จ ึง เป นการนำหล ักการแบ งส วนตลาด

ทางการทองเที ่ยวมาประยุกตใช เพื ่อว ิเคราะหความตองการของ

นักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวปลายทาง โดยนำกลยุทธ

ดานราคามาใช เพื ่อใหไดเปรียบในการแขงขันและสามารถจัดสรร

รายไดสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งการแขงขันดานราคา เปนปจจัย

สำคัญที่มีผลตอการแขงขันทางการทองเที่ยวโดยรวม  

โดยแหลงทองเที่ยวปลายทางจะไดรับประโยชนสูงสุดหรือไม 

อยางไรนั้น ก็ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ตลอดจนจุดแข็ง 

จุดออนและความสามารถในการใชกลยุทธการแขงขันดานราคาของ

แหลงทองเที่ยวปลายทางแตละแหง  

ปจจ ัยที ่สำคัญก็คือความสามารถของแหลงทองเที ่ยวใน 

การนำเสนอสินคาหรือบริการที่เหมาะสมใหแกนักทองเที่ยว กลาวคือ 

เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค ู แข งแลว ส ินคาหรือบริการทาง 

การทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวตองแขงขันได โดยสินคาและบริการ

ทางการทองเที ่ยวนั ้น มีลักษณะที่เหมาะสมกับกลุ มนักทองเที ่ยว

เปาหมายและตอบสนองกับความตองการของกลุ มนักทองเที ่ยว

เปาหมายได รวมทั้งสรางประโยชนดานตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวไดรับใน

ชวงเวลาและชองทางที่เหมาะสม การเขาถึงนักทองเที่ยวเปาหมายใน

ชวงเวลาและชองทางการจัดจำหนายที่เหมาะสม จะทำใหนักทองเที่ยว

เหลานั้นเปดรับสินคาและบริการนั้นในเวลาท่ีนักทองเที ่ยวตองการ 

ความเหมาะสมจะสามารถกระตุนความตองการสินคาและบริการนั้นได 

เพื ่อใหเกิดรายรับสูงสุดภายใตทรัพยากรที ่มีอยู แหลงทองเที ่ยวที่
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ตองการเพิ ่มรายรับจากการทองเที ่ยว จำเปนที ่จะตองศึกษาและ

พิจารณาความเหมาะสมของมิติตาง ๆ ใหรอบดาน (ภาพที่ 4) 

 

ภาพท่ี 4  มิติที่ตองพิจารณาในการเพ่ิมรายรับจากการทองเที่ยว 

2.4  ลักษณะสินค้าทางการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการรายรับ 

กอนที่จะทำการประยุกตใชหลักการการจัดการรายรับ ผู ที่

เกี ่ยวของจำเปนจะตองเขาใจและพิจารณาลักษณะของสินคาหรือ

บริการของตนกอนเปนอันดับแรก โดยพิจารณาวาสินคาหรือบริการ

ของตนมีลักษณะเปนอยางไร ซึ่งการจัดการรายรับจะมีประสิทธิภาพ

มากที ่สุด เมื ่อมีการนำไปประยุกตใชกับธุรกิจที ่มีสินคาคงคลังทาง 

การทองเที่ยวและบริการที่มีลักษณะเฉพาะบางประการ  

1) สินคาและ

บริการทาง

การทองเที่ยว

ที่เหมาะสม

2) ชองทาง

การจัดจําหนาย

ที่เหมาะสม

3) ชวงเวลา

หรือฤดูกาลท่ี

เหมาะสม

4) กลุมลูกคา 

หรือ

นักทองเที่ยวท่ี

เหมาะสม



 

 

:: 22 :: 

สินคาคงคลังใน

ธ ุรก ิจท องเท ี ่ ยวและ

บริการ หมายถึง สิ่งที่มี 

การหมุนเวียน รับเขามา 

เก็บเอาไว เพื ่อใช หรือ 

จ ายออกไปในอนาคต 

แ ล ะ ส ิ น ค  า ค ง ค ลั ง 

ไมจำเปนตองเปนสิ่งที่จับตองหรือเคลื่อนยายได ตัวอยางเชน หองพัก

ของโรงแรม พื ้นที ่ระวางของสายเดินเรือ ที ่นั ่งในหองโดยสารของ 

สายการบิน ที่นั่งในโรงภาพยนตรหรือภัตตาคาร เวลาใหบริการทางการ

แพทย เปนตน ลักษณะเฉพาะของสินคาคงคลังในธุรกิจทองเที่ยวและ

บริการมีอยูดวยกัน 7 ลักษณะดังตอไปนี้ 

1) สินคาคงคลังนั้นตองไมสามารถเก็บเอาไวใชในรอบถัดไปได 

(Perishable inventory) จึงตองมีการสต็อกสินคาคงคลัง เชน ที่นั่ง 

หรือหองพัก เนื่องจากไมสามารถเก็บเอาไวใชในรอบถัดไปได ถาลูกคา

ไมมา หรือยกเลิกไมมาใชบริการ 

2) กำลังการผลติของสินคาคงคลังนั้นคอนขางคงที่ (Relatively 

fixed capacity) หมายถึงมีทรัพยากรหรือกำลังในการใหบริการจำกัด 

เชน จำนวนที่น ั ่ง หรือหองพัก และตองมีการลงทุนในการสรางสิ่ง

อำนวยความสะดวกในการใหบริการมาก (มักเปนธุรกิจที่เนนการลงทุน

ในสินทรัพย) เชน ตัวเครื ่องบิน อาคารและสิ ่งอำนวยความสะดวก 

ตาง ๆ ในโรงแรม เปนตน 
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3) สินคาคงคลังนั ้นมีตนทุนแปรผันที ่เพิ ่มขึ ้นอยู ในระดับต่ำ 

(Low variable costs) เมื่อมีการจำหนายมากขึ้น แตมีตนทุนจมและ

ตนทุนคงท่ีในระดับสูงจากการสูญเสียโอกาสในการขาย เชน ตนทุนใน

การทำความสะอาดหองพัก รวมถึงของใชในหองน้ำและคาไฟในโรงแรม

ซึ่งนอยกวาคาเสื่อมราคาของหองพัก และเงินเดือนคงท่ีของพนักงาน  

4) ธุรกิจทองเที่ยวและบริการนั้น ๆ สามารถแบงกลุมลูกคาตาม

ระดับหรือพฤติกรรมของลูกคาได (Segment) และสามารถใชกลยุทธ

ราคากับลูกคาแตละกลุมได เชน การกำหนดราคาหองพักในวันธรรมดา

กับราคาในวันหยุดตางกัน หรือการกำหนดราคาตั๋วเครื่องบินที่ทำจอง

หรือไมไดทำการจองลวงหนาตางกัน 

5) สามารถจัดเก็บความตองการที่จะใชบริการไวเปนสินคาคง

คลังได (Inventoried demand) หมายถึง สามารถเปดจองหรือขาย

สต็อกบริการลวงหนาได เชน หากมีลูกคาจองตั๋วเครื่องบินแบบลดราคา

เกินสถิติการจองในอดีต ก็อาจปดรับการจองแบบลดราคากอนกำหนด 

รวมถึงการจัดสรรสต็อกการบริการใหกับลูกคาแตละกลุม เชน กลุมที่

จองและไมจองลวงหนา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอด 

6) ความตองการที ่จะใชบริการของลูกคามีไมสม่ำเสมอ มี

ลักษณะเปนฤดูกาล (Time-variable demand) เชน หองพักของ

โรงแรมหรือที่นั่งบนเครื่องบินในชวงฤดูกาลทองเที่ยวและนอกฤดูกาล

ทองเท่ียว ท่ีอาจตองเพ่ิมปริมาณการขายบริการดวยการลดราคาในชวง

ที่มีความตองการใชบริการของลูกคานอย และอาจเพิ่มราคาในชวงที่มี
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ความตองการใชบริการของลูกคาสูง โดยที่ทรัพยากรในการใหบริการมี

จำกัดและความจุมีปริมาณเทาเดิม  

7) ลูกคามีความออนไหวตอราคาสินคาหรือบริการในระดับที่

ตางกัน (Varying customer price sensitivity) ธ ุรกิจทองเที ่ยว

และบริการนั้น สามารถแยกระดับความออนไหวตอราคาหรือแยกตาม

ระดับความยินดีจายของลูกคาออกเปนกลุมทางการตลาดที่แตกตางได 

 

 

ภาพท่ี 5   สรุปเงื่อนไขของสินคาคงคลังทางการทองเที่ยวที่สามารถ 

              ประยุกตใชแนวคิดการจัดการรายรับไดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ลักษณะของ

สินคาคงคลังที่สามารถ

ประยุกตใชแนวคิด

การจัดการรายรับได

1) ไมสามารถ

เก็บเอาไวใชใน

รอบถัดไปได
2) กําลังการผลิต

ที่คอนขางคงที่

3) ตนทุน

แปรผันตํ่า

4) แบงสวนลูกคา

ตามระดับหรือ

พฤติกรรมของ
ลูกคาได 

5) สามารถเปด

จองหรือขาย

สต็อกบริการ

ลวงหนาได

6) ความตองการ

บริการมี

ไมสม่ําเสมอ/

เปนฤดูกาล 

7) กลุมลกูคามี

ความออนไหวตอ

ราคาตางกันและ
แยกเปนกลุมทาง

การตลาดได
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บทที่ 3 

กระบวนการการจัดการรายรับ 

ของแหล่งท่องเที่ยว 

 

  

ภาพท่ี 6  กระบวนการการจัดการรายรับและงานในแตละสวน 

เพื ่อใหวิสาหกิจการทองเที ่ยวในแหลงทองเที ่ยวเมืองรอง

สามารถเพิ่มรายไดและผลกำไรที่สูง เขาถึงลูกคาและครองสวนแบง

ตลาด ตลอดจนบริหารงานภายใตความเสี่ยงได วิสาหกิจการทองเที่ยว

ที่เกี่ยวของควรมองหาวิธีการเชิงกลยุทธที่ครอบคลุมและรอบดาน เพื่อ

จัดการกับรายรับไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1) วางผลติภัณฑให

ตรงตามความตองการ

ของลูกคา
(Product Alightment) 

2) เปรยีบเทียบ

การแขงขัน 
(Competitive Benchmarking)

  3) กําหนดราคา  

  เชิงกลยุทธ

  (Strategic Pricing)

4) คาดการณ

ความตองการ 
(Demand Forecasting)

5) จัดการ

สวนประสมของธุรกิจ

(Business Mix Manipulation)

6) จัดการชองทาง

การจัดจําหนาย 
(Distribution Management)

สวนงานใน 
การจัดการรายรบั 
(Revenue Management 

Functions) 
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การที ่จะบรรล ุเปาหมายในการจ ัดการรายรับไดอย างมี

ประสิทธิภาพนั้น แหลงทองเที่ยวและวิสาหกิจการทองเที่ยวจำเปนตอง

ทราบกระบวนการโดยรวม (ภาพที่ 6) และนอกเหนือจากลักษณะของ

สินคาคงคลังทางการทองเที่ยวดังที่อธิบายไวในบทท่ี 2 แหลงทองเท่ียว

และว ิสาหกิจการทองเที ่ยวควรทำความเขาใจรายละเอียดของ 

การทำงานในแตละขั้นตอนและของแตละสวนงานดวย กระบวนการ

ของการจัดการรายรับและรายละเอียดมีดังตอไปนี้  

ตารางที่ 3  การอธิบายกระบวนการการจัดการรายรับแตละขั้นตอน 

ข้ันตอน คำอธิบาย 

1) วางผลิตภัณฑหรือ 

บริการใหเหมาะกับ 

ความตองการของลูกคา  

(Product Alignment) 

 

- เลือกสวนตลาดที่เหมาะสมเปน

ลำดับแรก จากนั้นจึงประเมิน

ลักษณะความตองการของลูกคาใน

สวนตลาดนั้น ๆ 

- ทำความเขาใจความตองการท่ี

ชัดเจนของลูกคาแตละกลุม 

อยางลึกซึ้ง ซึ่งเปนหัวใจสำคัญที่สุด 

- แบงประเภทผลิตภัณฑหรือบริการ 

ที่มอียูใหตรงตามความตองการของ

ลูกคาแตละกลุม โดยศึกษาจาก 

มุมมองของลูกคาเปนสำคัญ เพ่ือสราง

มูลคาใหแกผลิตภัณฑหรือบริการ 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ข้ันตอน คำอธิบาย 

 - นำเสนอสินคาหรือบริการใหตรงตาม

ความตองการของลูกคา 

- การวางตำแหนงผลิตภัณฑที่ดี ชวย

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

และหลีกเลี่ยงการแขงขันกับคูแขง 

2) การเปรียบเทียบ 

การแขงขัน 

(Competitive 

Benchmarking) 

 

- เปนการทำการเปรียบเทียบตัวเอง

กับแหลงทองเที่ยวหรือวิสาหกิจ 

การทองเที่ยวอ่ืนที่ใกลเคยีงกัน  

เพ่ือจัดทำกลยุทธในการวางตำแหนง

การแขงขันดวยราคาท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำขอมูล

ไปใชปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการ

ทางการทองเที่ยว และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการวางตำแหนงของ

แหลงทองเที่ยวและวิสาหกิจการ

ทองเท่ียวของตน 

- ในการเปรียบเทียบ ควรทำ 

การเปรียบเทียบ 3 ดาน คือ 
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ตารางที่ 3  (ตอ)  

ข้ันตอน คำอธิบาย 

 (1) เปรียบเทียบกระบวนการ เชน

วิธีบริการลูกคา การนำเสนอ

ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมใหม

ของแหลงอื่น 

(2) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

และวัดประสิทธิภาพการทำงาน 

(3) เปรียบเทียบกลยุทธของ 

แหลงทองเที่ยวหรือวิสาหกิจ

การทองเที่ยวอื่น เพ่ือตรวจสอบ

การดำเนินงานวามีการกำหนด

ลูกคาเปาหมายไวคือใคร 

บริการตรงตามความตองการ

ของลูกคาหรือไม ใชทรัพยากร

และทักษะที่ดีในการบริการ

ลูกคาหรือไมและอยางไร 

รวมถึงผลิตภัณฑและบริการที่

นำเสนอ โดยใหพิจารณาจุดเดน 

จุดดอย โอกาสและอุปสรรค 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ข้ันตอน คำอธิบาย 

3) กำหนดราคาเชิงกลยุทธ 

 (Strategic Pricing) 

 

- ตองพิจารณาใหถ่ีถวนกอนที่จะคิดใช

วิธีการลดราคา ลองดำเนินกิจกรรม

ทางธุรกิจดวยกลยุทธตาง ๆ ไดแก 

การรวมกลุมเปนพันธมิตร ขยาย

เครือขาย การใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการขาย

และเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑ 

 - ควรระวังการนำกลยุทธการกำหนด

ราคาถูกมาใช เนื่องจากอาจทำให

เกิดภาพลักษณที่ไมดี 

- หากจำเปนที่ตองจัดทำราคาโปรโมชั่น 

ควรมีการกำหนดเงื่อนไข หรือ

ขอจำกัดประเภทตาง ๆ ไว ไดแก 

(1) ดานผลิตภัณฑ เชน ใหขอเสนอ

หรือราคาพิเศษ โดยกำหนด

เงื่อนไขที่ใหเฉพาะหองพักบาง

ประเภทแกลูกคา 

(2) ดานการมีไวให เชน ใหราคาที่

พิเศษกวากับลูกคาที่เขาพักเปน

ระยะเวลาที่ยาวนานกวา  
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ข้ันตอน คำอธิบาย 

 (3) ดานลูกคา เชน จำกัดโปรโมชั่น

ไวใหเฉพาะแขกที่เขาพักเปน

ประจำ เพื่อตอบแทนความภักดี 

(4) ดานการทำธุรกรรม เชน จำกัด 

การจองหองพักในบางชวงเวลา

เฉพาะที่กำหนดไว  

- หากไมสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขัน

ดานราคาไดและจำเปนตองลดราคา 

จะตองคำนวณและวิเคราะหรายรับที่

จะไดรับจากการลดราคาอยางถ่ีถวน

รวมทั้งจำนวนผลิตภัณฑหรือบริการที่

จะขายได เพ่ือใหแนใจวาจะไม

ประสบภาวะขาดทุน 

4) การคาดการณ 

ความตองการ  

(Demand 

Forecasting) 

 

- มวีิธีการคาดการณ 3 วิธีที่นิยมใชใน

การพยากรณความตองการในธุรกิจ

ทองเท่ียวและบริการ ไดแก  

(1) การคาดการณอัตราการเขาใช

บริการ เพ่ือใหหนางานทราบวา 

จะมีปริมาณงานมากนอยเพียงใด 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ข้ันตอน คำอธิบาย 

 ตองจัดเตรียมอะไร เทาใดบาง  

เชน จะมีแขกมาเขาพักก่ีหอง  

เขาพักหรือเช็คเอาทชวงใดและ

อยางไร เปนกรุปหรือรายยอย 

เปนตน โดยเปนการคาดการณ

รายสัปดาห เพ่ือเตรียมงานระยะ  

7 วัน 14 วัน หรือ 21 วัน 

(2) การคาดการณรายได เพ่ือให

ทราบถึงแนวโนมของตัวเลข 

ตาง ๆ ในอนาคตอันใกลท่ี

เก่ียวของกับอัตราเขาใชบริการ 

ราคาของสินคาหรือบริการ 

รายรับโดยเฉลี่ยและคาใชจาย

ตาง ๆ ประกอบการคาดการณ

สถานการณทางการเงินอยาง 

รอบดาน โดยสวนใหญจัดทำ 

เปนรายเดือน เพ่ือเปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการการจางงาน 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ข้ันตอน คำอธิบาย 

 การจัดซ้ือและกระแสเงินสดใน

รอบ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน 

(3) การคาดการณความตองการ  

ตองพิจารณาปจจัยหลายดาน 

รวมถึงขอมูลในอดีตเก่ียวกับ

จำนวนการใชบริการ จำนวน 

การจอง การยกเลิก แรงกดดัน

ของตลาดและปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความตองการ ซึ่งอาจนำ 

ขอมูลการคาดการณดังกลาว 

ไปใชเปนแนวทางการขาย  

การกำหนดราคา ควบคุม 

การใหบริการและการการตลาด

และการขายไดในระยะยาว  

ตั้งแต 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน 

- กระบวนการในการคาดการณ

ทั้งหมด ควรใหความสำคัญกับ 

การประเมินความตองการของลูกคา

เปนลำดับแรก 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ข้ันตอน คำอธิบาย 

5) การจัดการสวนประสม

ของธุรกิจ  

(Business Mix 

Manipulation) 

 

- เปนการแบงกลุมตลาด เพื่อแบง

ลักษณะตาง ๆ ของลูกคาเปนสวน ๆ 

เชน แบงตามความตองการใน

ผลิตภัณฑของลูกคาแตละกลุม แบง

ตามราคาขั้นต่ำ ชวงเวลาและเหตุผล

ในการใชบริการของลูกคาแตละกลุม 

เปนตน ใชประโยชนจากขอมูลใน

อดีตและขอมูลความตองการใน

อนาคตมาคาดการณการดำเนินงาน

ในการหารายได เมื่อทราบวาจะ

สามารถดำเนินงานไดดีเพียงใด 

จากนั้น จึงตัดสินใจวาจะเลือกและ

เจาะตลาดสวนใด การคาดการณ

สวนแบงตลาดไดลวงหนา จะชวยให

สามารถจัดการการทำงานสวนตาง ๆ 

แบบเชิงรุก เพ่ือปรับปรุงวิธีการเจาะ

ตลาดใหดีขึ้น และใหทราบถึงโอกาส

และปญหาตาง ๆ เพ่ือแกไขได

ทันทวงที 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ข้ันตอน คำอธิบาย 

 - หลักสำคัญของกระบวนการ 

การคาดการณสวนแบงตลาด

ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 

(1) การวิเคราะหภายใน โดยเริ่ม

จากการนำผลการดำเนิน 

รายเดือน รายไตรมาสและรายป

มาพิจารณา เพ่ือวางงบประมาณ 

และคนหาสิ่งที่ตองปรับ 

(2) การวิเคราะหภายนอก โดย

ตรวจสอบผลการดำเนินงานดาน

การแขงขัน ดัชนีในอดีต อาทิ 

อัตราการเขาใชบริการและราคา  

(3) พยากรณความตองการและ

ประเมินแนวโนมตลาดในอนาคต 

เปรียบเทียบอัตราการใชบริการ

และราคากับแหลงทองเที่ยวอื่น 

และควรจัดทำเพื่อคนหาแนวทาง

ใหม ๆ ในการเพิ่มสวนแบงตลาด

ดวยการผสานรูปแบบการจัดการ 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ข้ันตอน - คำอธิบาย 

6) การจัดการชองทาง

การจัดจำหนาย 

(Distribution 

Management) 

 

 

- เปนการใชชองทางการจัดจำหนาย

ในหลายระดับประกอบกัน ตั้งแต

การขายตรง การสำรองที่นั่งหรือ

พ้ืนที่ ตัวแทนจำหนายแบบออนไลน 

(Online Travel Agent หรือ OTA) 

เว็บไซต จนถึงการใชพนักงานขาย 

- หากมีหลายชองทาง จำเปนจะตองมี

การบริหารจัดการ ซึ่งตองมีการ

ทำงานเปนทีม มีการประชุมอยาง

สม่ำเสมอ พัฒนาแนวทางการขาย

จากขอมูลท่ีถูกตองอยางสม่ำเสมอ 

รวมถึงคนหาปจจัยที่มีผลตอ 

ความตองการของลูกคา เพื่อบริหาร

จัดการชองทางการจัดจำหนายที่จะ

เปนเสนทางที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ

หรือบริการใหแกลูกคาไดถูกคน  

ถูกเวลา ผานชองทางที่เหมาะสม 
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บทที ่4 

แนวทางการเพิ่มความสามารถในการรองรับและ

การเพิ่มรายรับของแหล่งท่องเที่ยว 

 

ภาพท่ี 7  แนวทางการแกปญหาจากขอจำกัดของแหลงทองเท่ียว 6 มิติ 

จากขอจำก ัดสำค ัญต าง ๆ ไม ว าจะเป นข อจำก ัดด าน

ความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว การที่แหลงทองเที่ยวใช

ทรัพยากรไดอยางไมเต็มศักยภาพและไมคุมคา เนื่องจากมีปริมาณ

นักทองเที่ยวไมเต็มความสามารถในการรองรับ และแหลงทองเที่ยวไม

การเพ่ิมความสามารถใน

การรองรับดานสถานท่ี 

(Place) 

การเพ่ิมชวงเวลาใน

การรองรับนักทองเที่ยว 

(Period)

การเพ่ิมความตองการของ

นกัทองเที่ยวโดยใชปจจัย

ดานราคา (Price)

การเพ่ิมจํานวน

นกัทองเที่ยวและสราง

รายไดดวยปจจัย
ดานผลิตภณัฑ (Product)

การเพ่ิมจํานวน

นักทองเที่ยวและโอกาสใน

การสรางรายไดโดย
คํานึงถึงปจจัยดานลูกคา 

(People) 

การเพ่ิมความสามารถใน

การรองรับและการจดัสรร

ทรัพยากรโดยใช
กระบวนการการจดัการ 

(Process)
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สามารถใชกลไกการสรางรายรับของภาคธุรกิจมาใชในการจัดการได ทำ

ใหแหลงทองเที่ยวและวิสาหกิจการทองเที่ยวไมสามารถสรางรายรับได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังนั้นในการจัดการรายรับเพื่อแกปญหาดังกลาว นำเสนอเปน

แนวทางได 6 มิติของการจัดการ ไดแก การจัดการในดานสถานที่ 

(Place) ดานชวงเวลา (Period) ดานราคา (Price) ดานผลิตภัณฑ 

(Product) ดานลูกคา (People) และดานกระบวนการ (Process) โดย

แตละมิติมีรายละเอียดดังนี ้

4.1  การเพิ่มความสามารถในการรองรับด้านสถานที่ (Place) 

ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวหรือชวงเวลาที่มีนักทองเที ่ยวใชบริการ

หนาแนน การใชพื ้นที่น ั ้น ๆ อาจเกินศักยภาพในการรองรับเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และเกิดขอจำกัดของสถานที่

ในชวงระยะเวลาดังกลาวได ซึ ่งอาจจะสงผลตอประสบการณและ 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ดังนั้นในการแกปญหาขอจำกัดดาน

พ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับมีแนวทางดังนี ้

1) กระจายนักทองเที ่ยวออกจากแหลงทองเท ี ่ยวที ่มี

นักทองเที่ยวกระจุกตัวอยู โดยการนำเสนอและดึงดูดความตองการ

ของนักทองเที ่ยวใหไปยังอีกแหงหนึ ่ง ดวยการเพิ ่มกิจกรรมการ

ทองเที่ยว หรือแหลงทองเที่ยวเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพื้นที ่รองรับปริมาณ

นักทองเที่ยวใหมากขึ้น พัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหมที่ตั ้งอยูบริเวณ

แหลงทองเที่ยวเดิมหรือพื้นที่อยูบริเวณใกลเคียง รวมถึงการสงเสริม
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แหลงทองเที่ยวทางเลือกแหลงอื่นหรือแหลงทองเที่ยวรองที่อาจยังไมมี

ชื่อเสียงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสใน

การสรางรายไดใหกับแหลงทองเที่ยวอื่นไดอีกดวย 

 

 

ภาพที่ 8  การตกแตงและปรับใชพื ้นที่บร ิเวณแกมลิงของชุมชน 

บานจอง จ.เชียงราย เพ่ือรองรับปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน และชวย

กระจายปริมาณนักทองเท่ียวกอนเขาไปยังขุนน้ำนางนอนและถ้ำหลวง 

2) ขยายระยะเวลาการเปดและปด เพื่อเพิ ่มระยะเวลาใน 

การใหบริการใหยืดหยุนมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มพื้นที่การใหบริการหรือ

การนำเสนอประสบการณใหม ๆ ใหกับนักทองเที่ยว เชน การเปดให

เยี่ยมชมในเวลากลางคืน เพื่อใหแหลงทองเที่ยวมีเพิ่มความสามารถใน

การรองรับนักทองเท่ียวในแตละวันไดจำนวนมากขึ้น 

3) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพ่ือใหนักทองเท่ียว

มีความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับนักทองเที ่ยวใหเพียงพอกับความตองการของ
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นักทองเที่ยว โดยเฉพาะในชวงนี้มีปริมาณนักทองเที่ยวหนาแนน เพื่อให

สามารถอำนวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว 

อีกทั้งเปนการชวยเพ่ิมการไหลเวียนนักทองเท่ียวไดดีข้ึน 

 

 

 

ภาพที่ 9  การปรับปรุงเสนทางไปยังผาหัวเรือและบอสิบสอง ซึ่งเปน

แหลงทองเที่ยวแหงใหมของ อ. เมือง จ.พะเยา เพ่ืออำนวยความสะดวก

และลดการกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยว หลังจาก

ทีไ่ดรับความนิยมจากเปนนักทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

4.2 การเพิ่มช่วงเวลาในการรองรับนักท่องเที่ยว (Period) 

ปญหาเรื่องฤดูกาลสงกระทบตอจำนวนนักทองเที่ยว ทำใหใน

ชวงเวลานอกฤดูกาลทองเที่ยวมักมีนักทองเที่ยวลดนอยลง ซึ่งยอม

สงผลตอรายได ดังนั้นควรใชวิธีการยืดระยะเวลา เพื่อเพิ่มระยะเวลาใน

การรองรับนักทองเที่ยว หรือกระตุนใหนักทองเที่ยวเขามาใชบริการ
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หรือเยี่ยมชมในชวงที่มีปริมาณนักทองเที่ยวนอย โดยสามารถพิจารณา

จากแนวทางดังตอไปนี้ 

1)  เพิ่มระยะเวลาการเขาพัก ดวยการสงเสริมใหนักทองเที่ยว

เขาพักคางคืนในแหลงทองเที่ยวมากกวาเพียงแคการเขาเยี่ยมชมแบบ

ไปเชา-เย็นกลับ สามารถใชการประชาสัมพันธสงเสริมทางการตลาด

รวมถึงราคาที่พักหรือการเสนอแพคเกจการทองเที่ยวเปนแรงจูงใจ  

 

ภาพท่ี 9  การเสนอขายแพคเกจที่พักและกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนของ

ชุมชนปางหา จ.เชียงราย บน localalike.com ซึ่งเว็บไซตนี้เปนกิจการ

เพ่ือสังคมดานการทองเที่ยวโดยชุมชน 

อีกวิธีหนึ ่งก็คือการคิดริเร ิ ่มหรือเพิ ่มกิจกรรมที ่นาสนใจ ณ 

แหลงทองเที่ยว เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเกิดความสนใจที่จะใชเวลาพัก

คางคืนหร ือเพ ิ ่มระยะเวลาในการพักในแหลงท องเที ่ยวมากขึ้น 
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ตัวอยางเชน การสรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรม

พิเศษใหม ๆ ใหสามารถดึงดดูนักทองเที่ยวกลุมอ่ืนหรือกลุมท่ีมีกำลังซื้อ

เขามาเยือนในชุมชนหรือแหลงทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

ภาพที่ 10  ตัวอยางการจัดกิจกรรมที่นาสนใจในชุมชนศูนยการเรียนรู

เสื ่อจันทบูรบานทาแฉลบ จ.จันทบุรี เพื่อดึงดูดกลุมลูกคาประเภท

ครอบครัว ซึ่งจัดโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมกับภาคเอกชน 

2) การเสนอการลดราคา เสนอราคาพิเศษ หรือยกเวน

คาบริการ เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม ซึ่งเมื่อมีจำนวน

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จะชวยใหเกิดการใชจายเพื่อสรางหรือเสริมรายได

และเพ่ิมจำนวนนักทองเที่ยวในชวงเวลาที่มีปริมาณนักทองเที่ยวนอย  

3) การปรับเปลี ่ยนชวงเวลาในการใชแหลงท องเท ี ่ยว 

สนับสนุนใหมีการใชพื้นที่ในชวงเวลานอกเหนือจากชวงฤดูกาลหรือชวง

ที ่มีนักทองเที ่ยวหนาแนน โดยเนนแนวทางการตลาดเพื ่อสงเสริม 

การทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาลหรือชวงเวลาที่มีนักทองเที่ยวนอย เพื่อ

เปนการกระจายปริมาณการกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในชวงเวลาที่

หนาแนนและเปนการเฉลี่ยใหเกิดรายไดตลอดท้ังป 
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4.3  การเพิ่มความต้องการของนักท่องเที ่ยวโดยใช้ปัจจัย 

       ด้านราคา (Price) 

 ใช  เทคน ิคการจ ัดการเพ ื ่อให  เก ิดรายได ส ู งส ุด (Yield 

management) เปนเครื่องมือที่แหลงทองเที่ยวนำมาใชในการบริหาร

ราคาใหตรงกับกลุ มลูกคาดวยชองทางและเวลาที ่เหมาะสม เพื่อ

เปาหมายในการเพิ่มรายได แหลงทองเที่ยวมักใชเทคนิคการตั้งราคาใน

หลายรูปแบบโดยกำหนดเปนกลยุทธดานราคาเพื ่อใชในการดึงดูด

นักทองเที ่ยว เนื ่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญมักมีความออนไหวตอ

ราคา ทั้งนี้เทคนิคดานราคาที่นิยมใชกันในแหลงทองเท่ียวไดแก 

 1) การสรางความแตกตางของราคา โดยการเสนอทางเลือก

ของราคาที่มีความแตกตางกันกับลูกคากลุมตาง ๆ  

1.1)  การใหราคาพิเศษหรือใหราคาที่ถูกลง สำหรับสินคา

หรือบริการทางการทองเที่ยวเฉพาะบางรายการ ซึ่งจะเนนใชกับกลุม

นักทองเที่ยวที่ความออนไหวตอราคามาก 

1.2)  การใหราคาแบบพรีเมียมหรือราคาสูงขึ ้น โดยมี

เปาหมายอยูที่กลุมนักทองเที่ยวที่มีความออนไหวตอราคานอย ซึ่งเปน

กลุมนักทองเที ่ยวที่มักยินดีที่จะจายสูงกวาเพื่อแลกกับการบริการที่

ดีกวา ซึ่งราคาพรีเมียมแตละระดับที่แตกตางกันจะผูกกับระดับของ 

การบริการท่ีแตกตางกันดวย 

2) ราคาตามชวงเวลา เปนการใหราคาพิเศษในชวงเวลาที่มี

นักทองเที่ยวนอย เชน ชวงเวลาเชาตรูหรือบายแก ๆ ของวัน เพื่อให



 

 

:: 43 :: 

เกิดการกระจายตัวของจำนวนนักทองเที่ยวในแตละวันหรือในชวง

ระยะเวลาทั้งป สวนใหญการใชราคาตามชวงเวลานี้ มักถูกนำมาใช

จัดการในชวงที่มีปริมาณนักทองเที่ยวสูง เพื่อกระจายความหนาแนน

ของนักทองเที่ยวในบางชวงเวลา มากกวาจะถูกนำมาใชเพื่อการเพ่ิม

ปริมาณนักทองเที่ยวในชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย  

3) การลดราคา การลดราคาเปนกลยุทธที่นิยมใชในชวงเวลา

ที่มีนักทองเที่ยวนอย ไดแก การลดราคาคาเขาชมเฉพาะชวงเวลาที่มี

ปริมาณนักทองเที่ยวเบาบาง การลดราคาสำหรับนักทองเที่ยวที่มาเปน

หมูคณะ เชน คณะทัวรหรือคณะนักเรียน นักศึกษา การใชการสงเสริม

การขาย เชน มาสองคนจายเพียงหนึ่งคน หรือ ฟรีสำหรับเด็กที่มากับ

ผูปกครอง รวมถึงการใชตั๋วครอบครัวที่สามารถลดคาใชจายโดยรวม

จากการเยี ่ยมชม เปนตน ซึ ่งล ักษณะนี้เปนการกระต ุ นปร ิมาณ

นักทองเที่ยวดวยเสนอการลดราคาใหกับกลุมตลาดบางกลุม  

การใชกลยุทธการลดราคาเชนนี้ แหลงทองเที่ยวมักคาดหวัง

ประโยชนที่จะไดจากการจับจายใชสอยกับผลิตภัณฑหรือบริการรองอ่ืน

ของนักทองเที่ยว ซึ่งอาจมาจากการซื้อสินคาและบริการจากรานอาหาร 

รานขายของท่ีระลึกและรานคาตาง ๆ ในแหลงทองเที่ยวนั้น  

4) การจูงใจดวยราคา แหลงทองเที่ยวบางแหงเลือกที่จะไมใช

วิธีการลดราคา แตใชวิธีการจูงใจดานราคาแทน โดยเพ่ิมคุณคาใหกับ

ราคาท่ีนักทองเท่ียวจาย เปนการดึงดดูนักทองเท่ียวและสรางความรูสึก
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คุ มคาใหกับนักทองเที่ยวกับราคาที ่จายไป วิธีการจูงใจดานราคามี

ตัวอยางดังตอไปนี้  

4.1) การตั้งราคาแบบขายควบ เพื่อสงเสริมการขาย อาทิ 

การเสนอราคาแพคเกจที่สามารถเขาชมแหลงทองเที่ยวไดหลายแหง

หรือเขาเย่ียมชมแหลงทองเที่ยวไดในชวงเวลาที่ตองการไดตลอดทั้งป  

4.2) การเสนอสิทธิประโยชนของผลิตภัณฑเพ่ิมเติมในชวง

ที ่มีนักทองเที ่ยวนอยหรือชวงนอกฤดูกาล อาทิ บริการจอดรถฟรี 

อภินันทนาการชาหรือกาแฟ คูปองลดราคาเมื่อซื้อสินคาและบริการ  

กลยุทธดานราคาสวนใหญไมไดนำมาใชเพื ่อเพิ ่มจำนวน

นักทองเที่ยวในภาพรวมโดยตรง แตเปนการกระตุนความตองการซื้อใน

ชวงเวลาที ่มีน ักทองเที ่ยวนอยหรือกระตุ นความตองการซื ้อจาก

กลุมเปาหมายทางการตลาดบางกลุมที่มีแนวโนมที่จะมีการใชจายใน

แหลงทองเที่ยว เชน กลุมครอบครัว รวมถึงการกระตุนใหเกิดการใช

จายในหมวดของคาใชจายรองอีกดวย  

อยางไรก็ตาม จะตองคำนึงถึงการคิดคาบริการหรือราคาขาย

ใหเหมาะกับกลุมนักทองเที่ยวแตละกลุมในสินคาและบริการประเภท

ตาง ๆ โดยผานชองทางการขายที่เหมาะสมและเปนไปในชวงเวลาที่ดี

ที่สุด และการดำเนินการภายใตการสรางรายไดท่ีเปนชวงเวลาฤดูกาล  
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4.4  การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้โดยใช้ 

      ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

แหลงทองเที่ยวโดยทั่วไปมักประสบปญหาเกี่ยวกับการลดลง

ของจำนวนนักทองเที่ยว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการแขงขันและ

ความคาดหวังของนักทองเที ่ยวที ่ส ูงขึ ้น ซึ ่งอาจนำไปสู ปญหาดาน

การเงินในเวลาตอมา อยางไรก็ตามผลิตภัณฑและการบริการทางการ

ทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวเปนสิ่งที่ไมสามารถเก็บรักษาไวใชไดเหมือน

ผลิตภ ัณฑโดยทั ่วไป จ ึงควรนำมาใช ให  เก ิดประโยชน ส ูงส ุดใน 

ทุกชวงเวลาและโอกาส โดยพิจารณาแนวทางดังตอไปนี้ 

1) ขยายความหลากหลายหรือการขยายขอบเขตผลติภัณฑ 

โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ เสนอผลิตภัณฑเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู

เดิม ซึ่งวิธีท่ีแหลงทองเที่ยวนิยมโดยทั่วไป ไดแก 

1.1)  การจัดกิจกรรมพิเศษและงานเทศกาลในชวงที ่มี

นักทองเที่ยวนอย โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ งานพิธีหรือกิจกรรมอื่น 

อาจรวมกลุมกับแหลงทองเที่ยวตาง ๆ เพ่ือรวมกันจัดกิจกรรมพิเศษ ให

เกิดเปนงานกิจกรรมสำคัญที่มีศักยภาพในการดึงดดูตลาดนักทองเที่ยว  

1.2)  การปรับเพ่ิมการใชประโยชนจากสถานที่ที่มีอยู  

ก. พัฒนาใหเปนธุรกิจใหม เชน การพัฒนาธุรกิจ 

การบริการดานการประชุมและการจัดเลี้ยงภายในแหลงทองเที่ยวหรือ

ใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดยวิสาหกิจการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 

ดังกรณตีัวอยางที่แสดงไวในภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12 
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ภาพที่ 11  ตัวอยางการปรับใชพื ้นที่ภายในชุมชนเพื ่อเปนสถานที่

ประชุม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน)  

 

ภาพที่ 12  ตัวอยางการปรับใชพื้นที่ใตซุมเถาองุน ณ Shirone Grape 

Garden เมืองนีงะตะ ประเทศญี่ปุน เพื่อเปดใหบริการการรับประทาน

อาหารแบบปงยางสำหรับนักทองเที่ยวที่มาเยือน 
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ข. สงเสริมแหลงทองเที ่ยวใหเปนสถานที่ถายทำ

ภาพยนตร โฆษณา ถายภาพแตงงานหรือการเปดตัวผลิตภัณฑใหมเพื่อ

เพ่ิมรายได  

 

ภาพที่ 13  ตัวอยางการเปดพื้นที่ชุมชนของหมูบานปางหา จ.เชียงราย 

ใหแกบริษัทเอกชน ใชพื้นที่ภายในชุมชนเปนสถานที่ถายภาพพรีเว็ดดิ้ง 

โดยชุมชนมีรายไดจากการใหเชาสถานที่และการจำหนายผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  ตัวอยางการขยายกิจกรรมเพิ่มเติมในชวงที่มีนักทองเที่ยว

นอย โดยจัดกิจกรรม “เที่ยวไปวิ่งไป Like a Local” รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผนวกกิจกรรมการเดิน-วิ่งกับการสัมผัสวิถี
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ชีวิตชุมชนใน จ. พะเยา มีการจัดทำเปนแพคเกจใหเลือก อาทิ แบบ

เที่ยวไปวิ่งไป 3 วัน 2 คืน ราคา 6,850 บาทตอคน  

ค. ธ ุรกิจใหเชาอาคารสถานที ่ โดยสรางรายไดจาก

โครงสรางพ้ืนฐานที่แหลงทองเที่ยวนั้นมี เชน อาคารหรือพื้นที่วางที่มีอยู 

โดยใหธุรกิจรายยอยเชาพ้ืนท่ี อาทิ รานคาปลีก สำนักงาน ที่จอดรถ  

2) การเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยว ที่มาจากคาใชจาย

รองของนักทองเที ่ยวที ่อ ุดหนุนผลิตภัณฑและการบริการที ่แหลง

ทองเท่ียวมีอยู ซึ่งแหลงที่มาของรายไดเหลานี้มาจาก  

2.1) รานคาตาง ๆ เปนชองทางหนึ่งที่สำคัญในการเพิ่ม

การใชจายของนักทองเที ่ยวจากการจำหนายของที่ระลึก ของขวัญ 

เครื ่องเขียน งานศิลปะ งานฝมือ หรืออาหารพื ้นถิ ่น เปนตน ซึ ่งใน

กระบวนการการสรรหาผลิตภัณฑควรสรรหาที่เหมาะกับรสนิยมและ

ราคาที่สามารถจายไดของแตละกลุมตลาด และที่สำคัญคือควรเลือก

สินคาคงคลังที่สามารถหมุนเวียนขายไดอยางรวดเร็ว ไมคางสต็อกนาน

และเลือกสินคาที่ใหกำไรสูงสุด  

2 .2 )  ร  านขายอาหาร  ย ิ ่ งน ักท อง เท ี ่ ย วพำน ั กใน 

แหลงทองเที่ยวนานขึ ้นเทาใด ก็จะมีโอกาสในการทำรายไดมากขึ้น 

กลาวคือ เปนการเพิ ่มโอกาสในการขายอาหารและเครื ่องดื ่มแก

นักทองเที่ยวดวย ดังนั้นในแหลงทองเที่ยวหลายแหงจึงพยายามเพิ่ม

กิจกรรมพิเศษหรือจัดงานเทศกาลเพื่อดึงใหนักทองเที ่ยวใชเวลาอยู 

ในแหลงทองเที ่ยวใหนานขึ ้นและใชจายมากขึ ้น นอกจากนี ้ควรให
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ความสำคัญกับการเลือกชนิดและประเภทของอาหารจำเปนตองเลือก

ใหตรงกับความตองการหรือมีความนาดึงดูดตอกลุมตลาดที่เขามาใช

บริการในแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ รวมถึงการเสนออาหารและการบริการ

ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะควรใหความสำคัญกับการเลือกชนิดของอาหาร

และเครื่องดื่มที่สามารถใหผลกำไรไดสูงสุด  

2.3) การนำชมสถานที ่  เปนการเพ่ิมคุณคาและเปน 

การสรางรายไดเพ่ิมขึ้นใหกับแหลงทองเที่ยว แตทวาการบริการดังกลาว

ตองใชเจาหนาท่ีจำนวนมากและมีคาใชจายในการดำเนินการสูง ดังนั้น

แหลงทองเที ่ยวหลายแหง จึงเลือกที ่จะใชวิธ ีที ่จะทดแทนการใช

แรงงานคน ดวยการจำหนายหนังสือนำเที่ยวหรือบริการเชาอุปกรณ 

นำชมสถานที่ใหแกนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที ่ยวสามารถเดินชม

สถานที่ไดดวยตนเอง ผูประกอบการก็จะสามารถลดคาใชจายและเพิ่ม

รายไดไดอีกทาง นอกจากนี้แหลงทองเที่ยวบางแหงใชวิธีการเพ่ิมรายได

โดยการคิดคาใชจายเพิ ่มเติมกับนักทองเที ่ยว สำหรับการเขาชม

นิทรรศการพิเศษ เพื่อเปนคาการใชกลองถายภาพ หรือขอรับบริจาค

หรือสนับสนุนเงินเปนพิเศษจากผูเขาชม  

4.5  การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสในการสร้างรายได้ 

       โดยคำนึงลูกค้า (People)  

 กลุมลูกคาเปาหมายเปนสิ่งสำคัญท่ีตองพิจารณาในการกำหนด

กลยุทธใหเหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยวแตละกลุม โดยเสนอผลิตภัณฑ

และบริการทางการทองเที่ยวที่เหมาะสมในชวงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อใหเกิด
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การสรางรายไดอยางสูงสุด ทั้งนี้อาจพิจารณากำหนดกลุมลูกคาเพ่ือ

กำหนดแนวทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับแตละกลุม ซึ่งกลุมลูกคา

สามารถแบงโดยภาพกวางได 2 กลุม ไดแก   

1) กลุมลูกคาที่เปนที่ตองการ คือกลุมลูกคาที่มีศักยภาพใน

การใชจายและกอใหเกิดรายไดแกแหลงทองเที่ยว โดยมีหลักคิดคือ 

การพิจารณาวาในชวงฤดูกาลทองเที ่ยวหรือชวงเวลาที่มีปร ิมาณ 

ความตองการของนักทองเที่ยวสูงนั้น มีกลุมนักทองเที่ยวกลุมใดบาง 

ที่เปนกลุมที่ยินดีจายสูง ใชจายมาก และนาจะสามารถสรางผลกำไร

สูงสุดได ซึ่งสามารถดึงดูดกลุมลูกคาเหลานี้ไดดวยกิจกรรมตอไปนี้ 

1.1)  การสงเสริมโปรโมชั่นไปยังกลุมเปาหมายเพื่อดึงดูด

ลูกคากลุมที่ตองการใหมากขึ้น รวมถึงการสงเสริมการเท่ียวซ้ำ  

1.2)  การใชระบบสมาชิกหรือการแนะนำบอกตอเพื่อน

หรือคนใกลตัว โดยเสนอสิทธิประโยชนและการลดราคาเพื ่อขยาย

ปริมาณฐานลูกคา  

1.3)  การเนนการเจาะกลุ มตลาดเฉพาะ เชน กลุ มที ่มี

ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยการนำเสนอประสบการณที่ไม

สามารถหาไดจากที่อื่นมาใชความเปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวใน

การสรางความแตกตาง ซึ่งกลุมตลาดเฉพาะบางกลุมมีความออนไหวตอ

ราคาต่ำ ยินดีจายและความตองการไมข้ึนอยูกับฤดูกาลทองเที่ยว   

นอกจากนี้ควรขยายขอบเขตตลาดหรือกลุมเปาหมายอื่น ๆ 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดในชวงเวลาที่มีปริมาณนักทองเที่ยว
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นอยหรือชวงนอกฤดูกาล โดยสรรหากลุมลูกคาอื่นนอกเหนือจากกลุม

ลูกคาที่เปนท่ีตองการ ทีจ่ะสรางผลกำไรหรือผลประโยชนรองลงมา เชน  

(1) กลุมนักเรียนนักศึกษา  

(2) คณะทัวรผูสูงอายุ  

(3) กลุ มนักทองเที ่ยวที ่เปนคนในทองถิ ่นที่มาเยือนใน

ชวงเวลานอกฤดูกาลทองเที่ยวหรือชวงที่มีปริมาณนักทองเท่ียวนอย  

(4) กลุ มลูกคาองคกรธุรกิจ ดึงดูดใหมาใชบริการดาน

สถานที่ของแหลงทองเที่ยวเพื่อจุดประสงคเชิงธุรกิจ เชน การเชาหอง

หรือพื้นที่สำหรับจัดสัมมนา ประชุม หรือนิทรรศการ จัดงานเลี้ยงของ

องคกร จัดงานเปดตัวผลิตภัณฑใหมขององคกร รวมถึงใชเปนสถานท่ีใน

การโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑดังกลาว 

 2)  กลุมลูกคาที่ใหความสำคัญนอย หรือกลุมที่มีศักยภาพใน

การสรางรายไดใหแกแหลงทองเที่ยวในระดับต่ำ ซึ่งในภาพรวมกลุม

ลูกคากลุมนี้ไมไดสงผลกระทบตอรายไดและกำไรของแหลงทองเที่ยว

หรือเปนกลุมที่ไมคุมคากับตนทุนในการดำเนินการของแหลงทองเที่ยว 

ซึ่งควรพิจารณาจัดลำดับหรือปรับตำแหนงความสำคัญทางการตลาด 

ไปเปนกลุมที่ไมนาดึงดูดหรือใหความสำคัญนอยลง รวมถึงการเปลี่ยน

กลุมลูกคาในการทำการสื่อสารการตลาดไปยังกลุมอื่นที่มีศักยภาพและ

นาดึงดูดกวา บางกรณีพบวาธุรกิจบริการบางรายใชวิธีการขึ้นราคา 

หรือกำหนดราคาที่สูงกวาปกติ สำหรับกลุมลูกคาดังกลาวเพื่อใหคุมกับ

ตนทุนการดำเนินการ  
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4.6  การเพิ่มความสามารถในการรองรับและการจัดสรร 

      ทรัพยากรโดยใช้กระบวนการการบริหารจัดการ (Process) 

 แหลงทองเที่ยวตองมีกระบวนการการจัดการที่เหมาะสมทั้ง 

ในชวงเวลาที่มีปริมาณความตองการของนักทองเท่ียวที่สูงและชวงเวลา

ที่ปริมาณนักทองเที่ยวนอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของ

แหลงทองเที่ยว โดยพิจารณาแนวทางดังตอไปนี้ 

 1) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับ

ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวหรือชวงที่มีปริมาณนักทองเที่ยวหนาแนน 

สามารถดำเนินการโดยประยุกตใชแนวทางดังตอไปนี้ 

1.1)  ใชระบบการจองตั ๋วหรือสำรองลวงหนา โดยนำ

ระบบการจองออนไลนมาใช ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับระบบการจัดการรายได 

เพ่ือเปนการกำหนดจำนวนผูใชบริการในแตละวัน ทำใหสามารถจัดการ

วางแผนการรองรับลวงหนาได อีกทั้งยังเปนการบริหารคิวและสราง

ความสะดวกแกลูกคาเพื่อไมตองมายังจุดบริการ อยางไรก็ดีวิสาหกิจ

การทองเที่ยว อาจใชการจดบันทึกดวยมือหรือจัดทำตารางการรับจอง

หรือกำหนดคิวดวยตัวเอง กรณีที่ไมสามารถจัดหาเทคโนโลยีระบบ

ดังกลาวได 

 1.2)  การบริหารแถวคอย ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวหรือ

ชวงเวลาที ่มีปริมาณนักทองเที ่ยวมากเกินกวาขีดความสามารถใน 

การใหบริการ กอใหเกิดแถวคอยและตองใชเวลารอใชบริการนาน ซึ่ง

จะสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและกอใหเกิดขอจำกัดของ
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ความสามารถในการรองรับ ซึ่งการบริหารแถวคอยที่มีประสิทธิภาพ 

จะไมกอใหเกิดปญหาในการบริการ การลดปญหาอันเกิดจากการรอ

คอย สามารถดำเนินการได 3 รูปแบบ คือ 

     (1)  การตัดลดขั ้นตอนบางอยางในกระบวนการ

บริการออกไปบาง เพ่ือลดเวลาในการรอคอยลง โดยอาจใชอุปกรณหรือ

เทคโนโลยีตาง ๆ มาชวยในการใหบริการ การใหลูกคาทำกิจกรรมดวย

ตนเองหรือบริการตนเองเปนเปนอีกวิธีที ่จะชวยลดปริมาณงานของ

พนักงานและชวยสงผลใหดำเนินการไดเร็วขึ ้น อยางไรก็ดีสามารถ

พิจารณาเพิ่มจำนวนพนักงานบริการ เมื่อมีปริมาณการรอคอยจำนวน

มากก็ได หากไมสงผลตอตนทุนคาแรงมากนัก รวมถึงสามารถเพิ่มแถว

ในการใหบริการมากขึ้นได 

  (2)  ใชการติดตอผานทางเว็บไซตหรือสื่อดิจทัลอ่ืน 

เพื ่อสรางความสะดวกใหแกลูกคาโดยไมตองมายังจุดบริการ ชวย

อำนวยความสะดวกและลดปริมาณของลูกคาที่ตองมารอรับบริการ 

    (3)  หากิจกรรมบางอยางใหลูกคาทำระหวางรอคอย 

เพื่อลดความเบื่อหนาย ความกังวลหรือความตึงเครียดในการรอคอย 

สามารถจัดทำคำอธิบายถึงขั ้นตอนและกระบวนการทำใหล ูกคา 

ลดความหงุดหงิดจากการรอคอยลงได รวมทั้งการใหขอมูลในการรับ

บริการวาตองคอยอีกนานเทาใด เพ่ือใหลูกคาตัดสินใจวาจะรอหรือไม  

1.3)  การจัดตารางการเยี่ยมชม ในชวงเวลาที่มีหนาแนน

ของนักทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวอาจใชวิธีกำหนดตารางการเยี่ยมชม 
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ซึ่งเปนการกำหนดจุดและการใชเวลาในแตละจุดเยี่ยมชม เพ่ือใหเกิด

การหมุนเว ียนของนักทองเที ่ยวไดรวดเร็วขึ ้น และชวยลดปญหา 

ความแออัดและปญหาแถวคอยไดอีกดวย  

1.4)  การจัดการการขนสงและการจราจร เพื่อแกปญหา

ความแออัดในแหลงทองเที่ยวในชวงฤดูการทองเที่ยวหรือชวงเวลาที่มี

ปริมาณนักทองเที่ยวหนาแนน ซึ่งดำเนินการไดโดยออกกฎเพื่อควบคุม

จำนวน ประเภทหรือความเร็วของยานพาหนะ กำหนดจุดสำหรับจอด

ยานพาหนะในพื้นที ่ใกลเคียงที ่ตั ้งอยูภายนอกแหลงทองเที ่ยว และ

สงเสริมการใชบริการการขนสงสาธารณะหรือใหบริการรับสงผูโดยสาร

ตามจุดรับสงเพ่ือลดการนำยานพาหนะเขาสูพ้ืนที่แหลงทองเที่ยว  

 2) การจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยู

อยางจำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะในชวงนอกฤดูกาลหรือ

ชวงที่มีปริมาณการใชบริการของนักทองเท่ียวนอย ซึ่งสามารถทำไดโดย 

2.1)  จำกัดการใหบริการในชวงเวลาที ่มีนักทองเที ่ยว 

เบาบาง โดยการลดระดับความสามารถในการรองรับใหสอดคลองกับ

ขอจำกัดดานทรัพยากร เชน การลดจำนวนของพนักงาน การลดระดับ

การใหบริการ ดวยการปดการใหบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนที่

ไมสำคัญ การปดการใหบริการชั่วคราวในระหวางชวงเวลาที่สรางรายได

ต่ำ และการจำกัดเวลาการเปดและปดการใหบริการ 

2.2)  ใหลูกคาทำกิจกรรมดวยตนเอง เปลี ่ยนแนวคิด 

การบริการโดยใหลูกคามีสวนรวมกิจกรรมการบริการ หรือทำกิจกรรม
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ดวยตนเอง ซึ่งนอกจากจะชวยลดเวลาในการรอรับบริการแลว ยังจะ

เปนการลดขั้นตอนการใหบริการหรือการใชทรัพยากรคนอีกดวย  

2.3)  สรางความยืดหยุ นในการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย เชน นโยบายที่มีความยืดหยุนในสัญญาการจางงาน การลด

ปร ิมาณการจ างงานลง การทำงานล วงเวลา การจ างงานแบบ 

Outsourcing การจางงานชั่วคราว การจัดการทีมงาน เปนตน  

 อยางไรก็ดี กระบวนการและขั้นตอนการจัดการรายรับดังที่

กลาวมานั้น ผูบริหารและวิสาหกิจการทองเที่ยวควรพิจารณาปรับใช

แนวทางและว ิธ ีการตาง ๆ ให สอดคลองกับบริบทของพื ้นที ่และ

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสม เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดแตชุมชน โดย

ไมเปนภาระหรือรบกวนวิถีชีวิต ความเปนอยู และขัดตอความตองการ

ของคนสวนรวมในชุมชนนั้น ๆ  ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ

การบริหารแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 นโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองของภาครัฐ ถือเปน

นโยบายสำคัญที่จะชวยกระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยวและสราง

รายไดใหแกแหลงทองเที่ยวในเมืองทองเที่ยวรองไดเปนอยางดี การที่

แหลงทองเที ่ยวจะไดร ับประโยชนสูงสุดจากนโยบายดังกลาวนั้น 

ผูบริหารแหลงทองเที่ยวและวิสาหกิจการทองเที่ยว จำเปนตองทราบถึง

ขอจำกัดของการพัฒนาแหลงทองเที ่ยว อาทิ การกระจุกตัวของ

นักทองเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว ความผันผวน

ตามฤดูกาลของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมถึงจำเปนตองเขาใจใน

แนวคิดการจัดการรายรับกับแหลงทองเที่ยวเปนอันดับแรก  

ดังที่กลาวมาแลววาแนวคิดการจัดการรายรับเปนกลวิธีที่ถูกใช

กันอยางแพรหลายในธุรกิจบริการ กระทั่งในปจจุบันแนวคิดดังกลาวได

ฝงรากลึกลงเปนกลยุทธของธุรกิจเหลานั้น เพื่อตอบโจทยหรือแกปญหา

ที่สำคัญของธุรกิจที่ตองการสรางรายรับใหไดมากที่สุดภายใตขอจำกัด

ดานขีดความสามารถในการใหบริการนั้นเอง 

จากองคความรูเกี่ยวกับการจัดการรายรับในบทที่ผานมา สรุป

ไดว าผู บริหารแหลงทองเที ่ยวและผู ม ีส วนเกี ่ยวของควรพิจารณา

ดำเนินการในการจัดการรายรับของแหลงทองเท่ียวอยางเปนระบบและ

เปนขั้นเปนตอนดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 15  สรุปแนวทางการจัดการรายรับของแหลงทองเที่ยวและ

วิสาหกิจการทองเที่ยวในเมืองทองเที่ยวรอง

3.  ดำเนินการจดัการรายรับ 

 ออกแบบ วางแผนและขับเคลื่อนแนวทางที่วางแผนไว ้

 นำข้อมูลท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการนักท่องเที่ยวมาปรับปรุง 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสนิค้าและบริการ

ทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการ

รายรับอย่างย่ังยืน 

2. แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายและวิเคราะห์ 

   แต่ละกลุ่มเพื่อหาทางเพิ่มรายรับ 

 ศกึษาพฤติกรรม ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเป้าหมาย 

 จัดลำดบักลุ่มเป้าหมาย 

 วเิคราะห์วา่กลุ่มเปา้หมายนัน้ ๆ เหมาะกับสนิค้าบริการใด 

เวลาใด ระดับราคาใดและเข้าถงึไดท้างช่องทางใด 

1. ทำความเข้าใจหลกัการของการจัดการรายรับ 
จำหน่ายสินค้าและบรกิารทางการท่องเที่ยว (Right Product) 

ท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีเหมาะสม (Right Time) ณ ระดับราคาท่ี

เหมาะสม (Right Price) ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม 

(Right Channel) 
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ข้อควรระวังบางประการในการจัดการรายรับ 

 เพื่อใหประเทศชาติ ชุมชนและแหลงทองเที่ยวไดรับประโยชน

จากการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน รวมทั้งวิสาหกิจการทองเที่ยว

ในแหลงทองเที่ยวไดมีรายไดจากการทองเที่ยวอยางสม่ำเสมอและยั่งยืน 

กระบวนการการจัดการรายรับในระดับตาง ๆ จำเปนตองดำเนินไปบน

พื้นฐานของความรับผิดชอบและความเหมาะสม การคำนึงถึงขอควร

ระวังบางประการจะเปนการสงเสริมใหการทองเที่ยวนั้น เปนเครื่องมือ

สรางรายไดใหแกทองถิ่นไดอยางมั่งคงและยั่งยืน อีกทั้งยังชวยสงเสริม

ชื่อเสียงและภาพลักษณในภาพรวมของประเทศไดเปนอยางดีอีกดวย 

ดังนั้นกิจกรรมทางการทองเที่ยวและวิธีการใด ๆ ในการจัดการ

รายรับของแหลงทองเที ่ยว ผู บริหารแหลงทองเที ่ยวและวิสาหกิจ 

การทองเที่ยว จึงควรใหความสำคัญกับประเด็นหลักตอไปนี้ดวยเชนกัน 

1) มีจรรยาบรรณ ไมเอาเปรียบ หรือหลอกลวงนักทองเที่ยว 

2) กำหนดราคาเหมาะสม ไมสูงเกินระดับที่นักทองเที่ยวยินดีจาย 

3) ชาวบานในชุมชนทุกคนตองเห็นพองกับแนวทางการสงเสริม

การทองเที่ยวและการจัดการรายรับของแหลงทองเที่ยว 

4) มีการวางแผนปองกันผลกระทบดานลบอยางรอบคอบ 
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