
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบระบบกลไกการทํางานของศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อเขาถึงตลาดที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของชุมชนและผูประกอบการหัวใจสีเขียว

หลักการและเหตุผล

จากการอบรมเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนสําหรับผูจัดการดานสินคาและผูจัดการดานปฏิบัติการ
ทองเที่ยวในกลุมประเทศลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region Community Based Tourism 
Training for Product and Operations Managers) จัดโดยสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) โดย
การสนับสนุนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) และ CBI ซึ่งเปนองคกรดานการประสานงานเรื่องการสนับสนุนความรวมมือทาง
การคาภายใตกระทรวงตางประเทศของเนเธอรแลนด  เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน ที่ผานมา พบวาบริษัทมีความ
สนใจและตองการผนวกโปรแกรม CBT ลงไปในโปรแกรมทัวร  ซึ่งปจจุบันเปนชวงการนําเสนอสินคาใหมแกคู
คาในตางประเทศโดยเฉพาะยุโรป   จึงเปนโอกาสที่หากชุมชนที่ทําเรื่องการทองเที่ยวจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณดานการตลาดระหวางกันและกับบริษัททัวรที่มีความสนใจ  รวมทั้งหาแนวทาง
ความรวมมือที่เปนรูปธรรมกับบริษัททัวรที่สนใจเรื่อง CBT ในฐานะสินคาทองเที่ยวใหมซึ่งมีทั้งบริษัททัวรไทย
ที่เคยเขารวมฝกอบรมและบริษัททัวรอื่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้   จะเปนการสรุปบทเรียนดานการตลาดสําหรับชุมชนที่มี
ประสบการณในการตอนรับนักทองเที่ยวทั้งที่ไปเที่ยวดวยตนเองกับไปเที่ยวกับบริษัททัวร  เพื่อรวมกันพัฒนา
กลไกการประสานงานที่จะชวยอํานวยความสะดวกและสรางกระบวนการทํางานรวมกันระหวางบริษัทนํา
เที่ยวและชุมชน CBT ใหสามารถเขาถึงตลาดที่เหมาะสมและเปนกลไกใหบริษัทสามารถเขาถึงชุมชนที่
หลากหลายกระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศไทยผานศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(CBT Network Coordination Centre : CBT-N CC) ซึ่งการประชุมชนเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะชวยให
ชุมชนและบริษัททัวรเขาใจความคาดหวังและการดําเนินการที่สามารถทําใหการทําการตลาดมีประสิทธิภาพ
และเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวเปาหมายที่สนใจการทองเที่ยวที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น  และการที่
บริษัททัวรรวมมือกับชุมชนในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ  ก็จะทําให CBT มีโอกาสทางการตลาดและสามารถ
เติบโตในอุตสาหกรรมทองเที่ยวได 



วัตถุประสงค

1. สรางความชัดเจนในความตองการ ความคาดหวัง บทบาทและความรับผิดชอบของบริษัททัวร ชุมชน
และ ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT-N CC) รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน
ในอนาคต อาทิ Guideline,  Code of conduct, ระบบการทําสัญญา ระบบราคา และระบบการ
จอง เปนตน

2. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลของชุมชน CBT ที่มีความพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยว  และมีศักยภาพใน
การทํางานในลักษณะพันธมิตรกับบริษัททัวร  ใหมีความพรอมดานขอมูล โปรแกรม ราคา และ
พิจารณาตลาดที่เหมาะสมกับลักษณะชุมชน  หรือออกแบบโปรแกรมและบริการใหเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เกิดการสรุปบทเรียนการทํางานดานการตลาดสําหรับชุมชนที่มีประสบการณในการทําทองเที่ยวมาไม
นอยกวา 3 ป

2. เกิดความรวมมือในการทํางานรวมกันในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเปาหมายรวมกันคือการ
ทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และใหคนทองถิ่นไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว

3. ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน  สามารถเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงผูประกอบการกับชุมชนสมาชิก  ใหชุมชนไดรับนักทองเท่ียวคุณภาพอยางตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบโครงการ

สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน

วัน เวลา สถานที่

16-17 กรกฎาคม 2555  
ณ โรงแรมศิรินารถการเดนท ริมคลองชลประทาน ใกลตลาดตนพยอม อ.เมือง จ.เชียงใหม



กลุมเปาหมาย

ชุมชน CBT ที่มีประสบการณดานการตลาด จํานวน 50 ชุมชน และผูประกอบการที่สนใจทัวร  CBT 
อยางนอย 10 บริษัท รวม 60 คน

-------------------------------



กําหนดการ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงคและความคาดหวัง
09.00 – 10.30 น. ระดมความคิดประสบการณในการทําการตลาดของชุมชน CBT 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. นําเสนอประสบการณในการทําการตลาดของ CBT-T : ปญหาและอุปสรรค

และความสําเร็จ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น. วิเคราะห “ความสําเร็จและจุดติดขัด” การตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชน
14.00 – 14.30 นําเสนอและสรุปภาพรวม “ความสําเร็จ จุดติดขัด และแนวทางแกไข”
14.45 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45 – 15.30 น. ศูนยประสานงานเครือขาย CBT : กลไกการตลาดของชุมชนเพื่อชุมชนไดอยางไร
15.30 – 17.00 น. ปจจัยที่ทําใหการตลาด CBT ประสบผลสําเร็จ

(โปรแกรม, ราคา, ระบบการจอง, การประสานงาน, คุณภาพการบริการ ฯลฯ) 
17.00 – 18.30 น. พักผอนตามอัธยาศัย
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 21.00 น. ทําแบบฝกหัด

• ตรวจสอบความพรอมชุมชนกอนทําการตลาด (Marketing Checklist) 
• การออกแบบโปรแกรม บริการ และราคา

วันที่ 17 กรกฏาคม 2555
08.30 – 09.00น. สรุปการพูดคุย : มุมมองของชุมชนตอการตลาดและบทเรียนที่ผานมา
09.00 – 10.30 น. ความคาดหวังและการทํางานรวมกันระหวางบริษัททัวรกับชุมชน

โดยตัวแทนผูประกอบการและสมาคมการทองเที่ยวฯ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.30 น. สรุปประเด็นรวมที่ทั้งบริษัททัวรและชุมชนตองมีความชัดเจนรวมกัน

และแนวทางปฎิบัติ 



12.30– 13.30 น. พักรับประทานอาหาร
13.30 – 14.45 น. ออกแบบการทําขอตกลงรวม  (ระบบสัญญา / ราคา / แนวทางปฏิบัต)ิ
14.45– 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 – 16.00 น. ระบบการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจทั้งสามฝาย 

(นักทองเที่ยว ชุมชน และผูประกอบการ)
16.00 – 16.30 น. สรุปการประชุม

---------------------------------------------


