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บทคัดย่อ

 การท่องเที่ยวสีเขียวถือเป็นหนทางส�าหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ที่จะใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับบริการของ
ตนเองในสายตาของผูบ้รโิภค อย่างไรกต็ามในเชงิปฏบิตัพิบว่าผูป้ระกอบการจ�านวนไม่น้อยทีพ่บกบัอปุสรรคในการด�าเนนิธรุกจิท่องเทีย่ว
สเีขยีวให้ส�าเรจ็ได้ ในบทความนีไ้ด้ชีใ้ห้เหน็ถงึวธิกีารทีไ่ด้รบัการศกึษาว่าเป็นหนทางในเชงิปฏบิตัทิีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในเชงิธรุกจิได้ และ
ยังสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนี้ เนื่องจากการลงทุนเพื่อโลกในครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของลูกหลานของเรานั่นเอง

Abstract

 Green Tourism is the way that entrepreneurs can use to make the differences in their business. However, in practice, 
some entrepreneurs have faced the barriers to success in green business. This article points out the practical implications 
for entrepreneurs for running the business successfully and also saving this world in the long run. This investment is just for 
the future of our children.

บทน�า

 การท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ โดยข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงการ
เตบิโตของธรุกจิการท่องเทีย่วในประเทศไทย ดงัเช่นข้อมลูสถติริายได้จากการท่องเทีย่วของชาวต่างชาตแิละชาวไทย ในปี พ.ศ. 2550 ทีม่ี
มลูค่าสงูถงึ 547,882 ล้านบาท และ 380,417 ล้านบาท ตามล�าดบั (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2553) อย่างไรกต็าม แม้ว่าประเทศไทย
ยังเป็นประเทศเป้าหมายของชาวต่างชาติ แต่ก็พบว่าปัญหาของการท่องเที่ยวไทยที่เด่นชัด ก็คือการมีนักท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนทาง
ด้านเศรษฐกิจต�่า ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ได้แสดงให้เห็นว่า แม้อัตราการขยายตัวของ 
นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 42.5 แต่โครงสร้างนักท่องเที่ยวกลับเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือนักท่องเที่ยวที่แต่เดิมเป็นชาวตะวันตก 
กลับกลายเป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียมากขึ้น ส�าหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียนี้ มักจะมาพ�านักในประเทศไทยในระยะสั้น 
รวมทั้งมีอัตราการจับจ่ายใช้สอยน้อยกว่าลูกค้ากลุ่มดั้งเดิมมาก (รัฐบาลไทย, 2553) 

 นอกจากนี้ในรายงานที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวของโลก ซึ่งจัดท�าโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO, 
2010) ได้ระบุว่าประเทศในแถบเอเชียที่มีอัตราการเติบโตสูงเรียงตามล�าดับได้แก่ ศรีลังกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 
เวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 พม่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ฮ่องกงเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 มาเก๊าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 สิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ฟิจิเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 22 มัลดีฟส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยในปี พ.ศ. 2552 รายรับจากการท่องเที่ยวในแถบเอเชีย
อยู่ที่ประมาณ 204 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งแม้ว่าเป็นปริมาณการท่องเที่ยวที่สูงมาก แต่จะพบว่าประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
ที่เติบโตเป็นอับดับที่ 10 ของภูมิภาค และมีประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม พม่า และสิงคโปร์ ที่มีการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวที่
สูงกว่าประเทศไทยอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้าน ตลอดจนโอกาสในการรวมตัวด้านการท่อง
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เที่ยว เพื่อให้ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดหมาย
ปลายทางของนกัท่องเทีย่วทัว่โลกต่อไป ทัง้นีภ้ายใต้เงือ่นไขว่าการ
ท่องเทีย่วไทยจะต้องสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัการบรกิาร  
ทีม่ากพอจะดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วให้เลอืกไทยเป็นหนึง่ในทางเลอืก
ของเขาด้วย
 บุญหลิบ พานิชชาติ (2544) ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 ว่าหากประเทศไทยเผชิญกับภาวะการแข่งขันทางการท่อง
เที่ยวที่สูงขึ้นนั้น มีความจ�าเป็นจะต้องยกระดับการท่องเที่ยวให้
เป็นมาตรฐานสากลในระดับโลก นั่นคือความมีแหล่งท่องเที่ยวที่
งดงาม คงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม มีสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดมลพิษ ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุและโรคภัยไข้
เจ็บ มีสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย มีการคมนาคมติดต่อถึงกัน
ได้ทัง้ระบบ มรีะบบโทรคมนาคมสาธารณะทีต่ดิต่อได้ทัว่โลก และ
คนไทยต้องมีความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว
นี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่ตอบสนองความเป็น
มาตรฐานสากลไว้ได้ ก็คือการท่องเที่ยวสีเขียวนี่เอง
 อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวสีเขียวยังคงเป็นประเด็นที่
สร้างค�าถามในใจผู้ประกอบการ ว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบดัง
กล่าวจะสร้างการตอบรบัได้มากน้อยเพยีงใด อนัหมายถงึการสร้าง
รายได้และความมั่งคั่งซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการด�าเนินธุรกิจ แต่
กระนั้นกระแสการใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังเช่นการศึกษาของแอนเดอร์เร็ค (Andereck, 2009) ที่ท�าการ
ศึกษานักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติของอริโซน่า 
สหรัฐอเมริกาจ�านวน 852 คน ผลพบว่านักท่องเที่ยวจ�านวนไม่
น้อยที่ให้ความส�าคัญกับการรับผิดชอบของสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับบัคลีย์ (Buckley, 2003 
อ้างถึงใน Franch, Martini, Buffa, & Parisi, 2008) ได้กล่าวไว้ว่า
กระแสการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะกลายเป็นทางเลือกส�าคัญของ
กลุม่นกัท่องเทีย่วโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีก่�าลงัพฒันา ทัง้นี้
จะเหน็ได้ว่ากลุม่ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารการท่องเทีย่วในประเทศไทยโดย
ส่วนใหญ่ก็คือชาวต่างชาติ ที่มีความคาดหวังกับการรักษาและรับ
ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว

 การท่องเที่ยวสีเขียวเป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะ
ของความยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และประชาชนในท้องถิ่น แต่ก็สามารถรักษาสภาพแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด�ารงอยู่ในสภาพ
เดิมมากที่สุด ค�ากล่าวถึงการท่องเที่ยวสีเขียวนั้นมีมาก เช่น การ
ท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ การท่องเทีย่วเพือ่ธรรมชาต ิการท่องเทีย่วเชงิ

นิเวศ การท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ (ราณี อิสิชัยกุล, 2546ก.) 
ดังนั้นหากจะให้ค�านิยามกับการท่องเที่ยวสีเขียว จึงสามารถ
ใช้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาอธิบายได้ ดังเช่น
สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ หรือ The International 
Ecotourism Society (TIES, 1990) ที่น�าเสนอความหมายของค�า
ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่าเป็นการเดินทางที่มีความรับผิดชอบ 
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และปรบัปรงุความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของคนในท้อง
ถิ่น นอกจากนี้ TIES ยังระบุถึงหลักคิดเบื้องต้น เพื่อระบุว่าการท่อง
เที่ยวเช่นใดที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นั่นก็คือ
	 l	 ส่งผลกระทบน้อยที่สุด
	 l	 สร้างการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและการแสดง
ความเคารพและตระหนักในวัฒนธรรม
	 l	 ให้ประสบการณ์ที่เป็นบวกทั้งกับผู ้มาเยือนและ
บุคคลท้องถิ่น
	 l	 ให้ผลประโยชน์ด้านการเงนิโดยตรงกบัการอนรุกัษ์
	 l	 ให้ผลประโยชน์ด้านการเงินและให้อ�านาจการ
บริหารกับบุคคลในท้องถิ่น
	 l	 ชูประ เด็นความอ ่อนไหวในเรื่ อ งกฎหมาย  
สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมให้กับประเทศเจ้าของสถานที่ท่อง
เที่ยว
 ส�าหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ค�านิยาม
การท่องเที่ยวสีเขียวหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่าหมายถึง “การ
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
วฒันธรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบนเิวศ โดยมกีระบวนการเรยีนรูร่้วม
กนัของผูท้ีเ่กีย่วข้องภายใต้การจดัการสงิแวดล้อมและการท่องเทีย่ว
อย่างมส่ีวนร่วมของท้องถิน่ เพือ่มุง่เน้นให้เกดิจติส�านกึต่อการรกัษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” (ราณี อิสิชัยสกุล, 2546ข) 
 การท่องเที่ยวสีเขียวนี้ไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู่แค่เพียงแนวคิด
การท่องเทีย่วทีจ่ะต้องผจญภยัในป่าเขาเท่านัน้ แต่สามารถเกดิขึน้
ได้ในการเขตตวัเมอืง ดงัเช่นการประยกุต์ใช้การท่องเทีย่วเชงินเิวศ
นี้กับเมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา (Gibson, Dodds, Joppe, 
& Jemieson, 2003) โดยสมาคมการท่องเที่ยวสีเขียวแห่งประเทศ
แคนาดานี้ ได้ให้ค�าจ�ากัดความการท่องเที่ยวสีเขียว โดยประยุกต์
มาจากค�านยิามทีถ่กูระบโุดยองค์การท่องเทีย่วโลก (World Tourism 
Organization: UNWTO) ว่าการท่องเทีย่วสเีขยีวคอืการท่องเทีย่วที่
รบัผดิชอบต่อสงัคม สร้างความอยูร่อด (vitality) ให้กบัชมุชน อ่อน
ไหวต่อวัฒนธรรมและ เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ (experiential 
richness) ท�าให้สมาคมได้ใช้ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็น
เอกลกัษณ์ของโตรอนโต้ซึง่เป็นเขตเมอืง กลายมาเป็นการท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์ต้นแบบได้ในที่สุด
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวสีเขียว หมายถึง  
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มี
ความรบัผดิชอบและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมตลอดจนวฒันธรรมในท้อง
ถิ่นนั้น โดยสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนท้องถิ่นได้ด้วย
ในโลกของการแข่งขันที่ให้ความส�าคัญกับความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการเช่นนี้ การท่องเที่ยวสีเขียว(Green 
Tourism) หรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
อาจเป็นค�าตอบส�าหรบัการท่องเทีย่วทางเลอืกให้กบัประเทศไทยได้
ในระยะยาว ดังเช่นที่บัคลีย์ (Buckley, 2003 อ้างถึงใน Franch., 
Martini, Buffa & Parisi, 2008) ได้กล่าวไว้ว่ากระแสการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนจะกลายเป็นทางเลือกส�าคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก�าลังพัฒนา สิ่งส�าคัญส�าหรับผู้
ประกอบการคือการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการที่เหมาะสม 
เพื่อให้การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว สามารถสร้างรายได้ให้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรมดังที่จะอธิบายถึงในล�าดับต่อไป

แนวทางส�าหรับผู้ประกอบการเพื่อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ

การท่องเที่ยวสีเขียว

 แม้ไม่มีการระบุแนวทางส�าหรับผู้ประกอบการไว้อย่าง
เด่นชัด ถึงหนทางที่จะสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจจากการท่อง
เที่ยวสีเขียวได้ แต่กระนั้นผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลการศึกษาจาก
งานวิจัยต่างๆ ที่น�าไปสู่ข้อความตระหนักส�าหรับผู้ประกอบการ 
เพื่อให้การท�าธุรกิจการท่องเที่ยวสีเขียวประสบความส�าเร็จได้ ทั้ง
ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน สาระ
ส�าคัญที่เป็นแนวทางการปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการมีดังนี้
 1. การสร้างมาตรฐานการท่องเทีย่วด้วยเครือ่งมอืทีเ่ป็น
ที่รู้จักของผู้บริโภค
 ตามที่องค์การการท่องเที่ยวโลกได้จัดท�ามาตรฐานการ
ท่องเที่ยวสากลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ระบุว่ามาตรฐานการท่องเที่ยว
สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ (ราณี อิสิชัยกุล, 2546ค) 
	 l	 มาตรฐานของแหล่งท่องเทีย่ว หมายถงึมาตรฐานใน
การจดับรกิารด้านสาธารณปูโภค การขนส่ง ความปลอดภยั ความ
สะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งก�าหนดให้รัฐหรือองค์กร
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้รับสนองมาตรฐานจากองค์การ
ระดับโลกและนานาชาติ เช่น มาตรฐานบลูแฟลก (Blue Flag)  
ซึง่เป็นมาตรฐานส�าหรบัชายหาดทีบ่�าบดัน�า้เสยีและรกัษาคณุภาพ
น�้าทะเลที่นักท่องเที่ยวลงเล่นหรือว่ายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 l	 มาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยว เป็นกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดและควบคุมผู้ประกอบการธุรกิจ
ประเภทต่างๆ เช่น ผูป้ระกอบการขนส่ง ทีพ่กั อาหารและเครือ่งดืม่ 

ผู้น�าเที่ยว เป็นต้น โดยหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่น หรือตัวแทน
องค์กรระดับนานาชาติเป็นผู้ก�าหนดหรือควบคุมหรือตรวจสอบ 
และออกใบรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐานกรีนโกลบของสภา
การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งโลก เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การสร้างความตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม และยกระดับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชน
ในท้องที่นั้น
	 l	 มาตรฐานของบุคลากรส�าหรับอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยว เป็นการก�าหนดมาตรฐานของบุคลากรหรือมาตรฐานของ
การฝึกบุคลากรส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งองค์การระดับ
โลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นเป็นผู้ก�าหนด
ขึ้น โดยมีข้อก�าหนดในการว่าจ้าง การฝึกอบรมและการปฏิบัติ 
เป็นต้น
 มาตรฐานการท่องเที่ยวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุง่หมายของหน่วยงานระดบัโลกทีต้่องการให้อตุสาหกรรมการท่อง
เทีย่วให้ความส�าคญักบัการรกัษาธรรมชาต ิอย่างไรกต็ามข้อความ
สงสัยได้แก่การสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ให้ความส�าคัญกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ในเชิงปฏิบัติแล้วควรด�าเนินการ
อย่างไร 
 ในประเทศสเปนซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางการท่อง
เที่ยวแห่งหนึ่งของโลก ที่นักเดินทางต่างปรารถนาไปเที่ยว ได้มี
การศึกษาถึงหนึ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่ง
มั่นต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นจุดขาย
ส�าคัญของตน นั่นคือกรณีศึกษาโรงแรมในประเทศสเปน
 จากการศึกษาของอายูโซ (Ayuso, 2006) เกี่ยวกับ
เหตุผลและวิธีการที่โรงแรมในประเทศสเปนใช้แนวคิดการรักษา
สภาพแวดล้อมมาใช้ในการบริหารจัดการโรงแรม ด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยทฤษฎีฐานราก (grounded theory) กับโรงแรม
จ�านวน 30 แห่งที่ตั้งในเขตเกาะบาเลียริค (Balearic) และ 
คาตาโลเนยี (Catalonia) ซึง่เป็นอาณาเขตทีม่กีารศกึษาว่าโรงแรม
ในบริเวณดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี
โรงแรมจ�านวน 3 โรงแรมที่มีห้องพักน้อยกว่า 50 ห้อง 14 โรงแรม
มีห้องพักจ�านวนระหว่าง 50 - 300 ห้อง และมีโรงแรมจ�านวน 13 
แห่งที่มีห้องพักมากกว่า 300 ห้องขึ้นไป และจากจ�านวนดังกล่าว 
โรงแรม 22 แห่งเป็นโรงแรมเกีย่วกบัการท่องเทีย่วชายหาด (beach 
tourism) ซึ่งลูกค้ามักเป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่มาพักประจ�า 6 แห่ง
เป็นการท่องเที่ยวในเมือง (city tourism) และ 2 แห่งเป็นการท่อง
เที่ยวตามชนบท (rural tourism) โดยการท่องเที่ยว 2 ประเภทหลัง
นี้ลูกค้ามักมีหลากหลายเชื้อชาติ
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 ด้วยการสมัภาษณ์กรรมการผูจ้ดัการของโรงแรมดงักล่าว
ได้แนวคิดที่ส�าคัญ นั่นคือมุมมองของผู้บริหารดังกล่าวเห็นว่าการ
ท่องเทีย่วเพือ่ความยัง่ยนืนี ้เป็นการพฒันาผลติภณัฑ์การท่องเทีย่ว 
(tourism product) ที่มีความเคารพต่อธรรมชาติ อันหมายถึงการ
ท�าร้ายธรรมชาติให้น้อยที่สุด โดยยังต้องรักษาความได้เปรียบใน
การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวและให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ไปในระยะยาว นอกจากนีผ้ลดขีองการใช้แนวคดิการท่องเทีย่วเพือ่
ความยั่งยืนมาเป็นจุดขายของโรงแรมมีดังนี้ 
	 l	ช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรมได้
	 l	ช่วยน�าส่งการบริการที่พิเศษ
	 l	ช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาว
	 l	มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ
	 l	จูงใจพนักงานได้มากขึ้น
	 l	สอดคล้องกับความต้องการทางด้านกฎหมาย
 ข้อมูลข้างต้นได้ถูกระบุว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่มีนัยส�าคัญให้กับโรงแรมได้ แต่กระนั้นการรักษา
สภาพแวดล้อมย่อมต้องมกีารลงทนุเกดิขึน้ อาทกิารเลอืกใช้เครือ่ง
มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ISO14001, Eco-labels, Green 
Globe 21 เป็นต้น โดยเครื่องมือดังกล่าวจะสร้างต้นทุนให้กับ
ผู้ประกอบการ ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญคือการเปรียบเทียบตัวเรากับคู่
แข่งขัน ว่าเขาเลือกใช้วิธีหรือเครื่องมือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างไร และวิธีหรือเครื่องมือดังกล่าวนั้น ลูกค้าเป้าหมายของตน
รูจ้กัหรอืไม่ อนัจะน�าไปสูก่ารมองเหน็คณุค่าและเกดิความต้องการ
ใช้บริการของลูกค้าเป้าหมายได้ด้วย 
 ผลการศึกษาดังกล่าวของอายูโซช่วยเพิ่มมุมมองที่ได้
รับจากเจ้าของกิจการจริง ซึ่งมองถึงการลงทุนที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับทั้งองค์กรและรักษาธรรมชาติ และยังสอดคล้อง
กับข้อก�าหนดด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวอีกด้วย
 2. การให้ลูกค้าเป็นผู้ร่วมลงทุน ในแง่ของการลงทุน
เพื่อการรักษาธรรมชาตินั้น ถือเป็นการลงทุนที่นอกเหนือไปจาก
การลงทุนเพื่อด�าเนินธุรกิจตามปกติ ผู้ประกอบการหลายรายต้อง
ประสบความทดท้อและเลิกรากับการด�าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวสี
เขียว ทั้งนี้เนื่องมาจากการลงทุนส่วนเพิ่มนี้เอง 
จากการศึกษาของเชนเก้ เคริค และลินช์ (Tzschentke, Kirk & 
Lynch, 2008) ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพกับเจ้าของโรงแรมใน
ประเทศสก็อตแลนด์จ�านวน 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่หรือประมาณ 
11 รายเป็นเจ้าของโรงแรมขนาดเล็ก 7 รายเป็นเจ้าของเกสท์
เฮ้าส์ (guesthouse) โรงแรมที่มีที่นอนและอาหารเช้า (bed and 
breakfast) มีจ�านวน 6 ราย และที่เหลืออีก 5 รายเป็นโรงแรมที่
มีห้องอาหารและห้องพัก

 ผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินของโรงแรมดังกล่าว นั่นคือเมื่อโรงแรมได้ใช้สินค้าหรือมี
การบริการที่เน้นเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม อันก่อให้เกิด
ต้นทุนด�าเนินงานที่มากขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้กับ
ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ ว่าสิ่งของและบริการที่ลูกค้าได้ใช้ไป
นั้น เป็นสินค้าหรือบริการที่ได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม การให้ข้อมูล
ข่าวสาร มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการสร้างความรบัรูข้องผูบ้รโิภค 
ว่าสิง่ของและบรกิารทีเ่ขาได้ใช้อยูก่บัการท่องเทีย่วนี ้มคีวามพเิศษ
และควรค่าแก่การลงทุน และการให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะน�า
ไปสู่การให้ลูกค้าได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเหล่านั้น และถือ
เสมือนว่าลูกค้าได้มีโอกาสร่วมลงทุนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของโลกนี้
 3. การวางต�าแหน่ง(position) องค์การเพื่อธุรกิจท่อง
เที่ยวสีเขียว
 แม้ในรายงานการวิจัยจ�านวนไม่น้อยที่ส�ารวจพบว่าการ
ใช้กลยุทธ์การตลาดสีเขียวในธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ โรงแรมต่างๆ 
สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการได้น้อยมาก แต่
กระนั้นในงานวิจัยของลี ซู ฮาน และ คิม (Lee, Hsu, Han, & 
Kim, 2010) ซึ่งท�าการศึกษาผู้ใช้บริการโรงแรมในสหรัฐอเมริกาที่
เคยระบวุ่าเคยใช้บรกิารโรงแรม 1 หรอื 2 โรงแรมทีเ่ป็นโรงแรมเพือ่
สิ่งแวดล้อม ด้วยการสุ่มรายชื่อฐานลูกค้าในโรงแรมจ�านวน 3,000 
คน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์จ�านวน 479 คน ผลการ
ศึกษาพบว่ากลยุทธ์การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่
ชัดเจน จะส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อความเชื่อหรือภาพลักษณ์เชิง
รูค้ดิ (belief: cognition image) และความรูส้กึหรอืภาพลกัษณ์เชงิ
อารมณ์ (emotional: affective image) ทัง้นีต้�าแหน่งองค์การเพือ่
ธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวจะเกิดขึ้นได้ ผ่านการสื่อสารถึงคุณลักษณะ
และประโยชน์ของสินค้าและบริการสีเขียว 
 ส�าหรบัต�าแหน่งผลติภณัฑ์ขององค์การดงักล่าวนี ้ลแีละ
คณะได้ระบถุงึวธิกีารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมได้แก่ กลยทุธ์การวาง
ต�าแหน่งผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่ (Functional positioning strategy) 
และต�าแหน่งผลิตภัณฑ์เชิงอารมณ์ (Emotional positioning 
strategy) ทั้งนี้วิธีการวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่ โฮเทลลิ
เออร์ (Hotelier, 2005; อ้างถึงใน Lee, Hsu, Han, & Kim, 2010) 
ได้ยกตัวอย่างโรงแรมฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนลว่าเป็นหนึ่งใน
โรงแรมที่วางต�าแหน่งองค์การว่าเป็นโรงแรมสีเขียว ด้วยการใช้
วัตถุดิบที่มาจากการ recycle มีเทคโนโลยีการใช้พลังงานและน�้า
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรักษาสภาพอากาศเพื่อลูกค้าที่เป็น
ภมูแิพ้ ด้วยการใช้ต�าแหน่งผลติภณัฑ์เชงิหน้าทีท่ีช่ดัเจนเช่นนี ้มผีล
ให้โรงแรมฮิลตันเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ลูกค้าต้องการใช้บริการซ�้า 
อย่างไรก็ตามต�าแหน่งผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่อย่างเดียวไม่เพียงพอ
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 ต่อการวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ขององค์การ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ลอกเลียนแบบกันได้ง่ายมาก ดังนั้นการใช้ต�าแหน่งผลิตภัณฑ์เชิง
อารมณ์จึงมีบทบาทส�าคัญ โดยธุรกิจการท่องเที่ยวสีเขียวจะต้อง
ใช้การสื่อสารในประเด็นดังนี้
 1) การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู ้ใช้บริการว่าการใช้
บริการของเขา ได้สะท้อนให้เห็นว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่เห็นแก่ตัว
 2) การสื่อสารถึงผลประโยชน์ของการบริโภคสีเขียว
อย่างมีจิตส�านึก และ
 3) การสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น 
ความรักธรรมชาติ และความพอใจในธรรมชาติ
 ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเชิงอารมณ์นี้ ลีและ
คณะได้แนะน�าให้ใช้การโฆษณา เนื่องจากเป็นเครื่องมืออันทรง
พลังที่จะน�าผู้บริโภคให้ปฏิบัติตามค�าโน้มน้าวจากโฆษณา

บทสรุป

 การท่องเทีย่วสเีขยีวถอืเป็นหนทางใหม่ส�าหรบัผูป้ระกอบ
การในธรุกจิท่องเทีย่วของไทย ทีจ่ะใช้ในการสร้างความแตกต่างให้
กบับรกิารของตน แม้ว่ามผีลการศกึษาจ�านวนไม่น้อยทีร่ะบวุ่าการ
ใช้การท่องเทีย่วสเีขยีวไม่สามารถจงูใจผูบ้รโิภคได้ แต่ทัง้นีผ้ลการ
ศกึษาดงักล่าวยงัมคีวามแตกต่างในบรบิทของลกูค้าเป้าหมายทีใ่ช้
บรกิารตามภมูภิาคของโลกทีแ่ตกต่างกนั ในบทความนีไ้ด้เสนอให้
เหน็ถงึกลยทุธ์และแนวทางทีค่วรปฏบิตัขิองผูป้ระกอบการ ด้วยการ
ใช้ตัวอย่างในธุรกิจจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการโรงแรม 
เนือ่งจากเป็นส่วนตลาดทีว่างต�าแหน่งของตนในแง่ของการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมไว้ชัดเจน และมีจ�านวนผู้เลือกใช้แนวทางดังกล่าวนี้
จ�านวนมาก โดยสรุปแล้วพบว่าแนวทางส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบ
การในธรุกจิท่องเทีย่วสเีขยีว กค็อืการสร้างมาตรฐานการท่องเทีย่ว
ด้วยเครือ่งมอืทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภค การให้ลกูค้าเป็นผูร่้วมลงทนุ 
และการวางต�าแหน่ง (position) องค์การเพือ่ธรุกจิท่องเทีย่วสเีขยีว 
นั่นเอง 
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