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บทสรปุผูบ้ริหาร
 

ประเทศไทยเป็นประเทศกําลงัพฒันาทีไ่ดก้า้วขึน้มาเป็นผูนํ้าดา้นการท่องเทีย่วของโลกไดอ้ย่าง
เต็มภาคภูมิ ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยอยู่ในลําดบัที่ 4 ของประเทศที่มีรายรบัจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตมิากทีสุ่ดในโลก แต่หากนบัจากจาํนวนผูม้าเยอืนประเทศไทยกจ็ะอยูใ่นลําดบัที ่8 (UNWTO, 
2020) โดยในปี พ.ศ. 2562 ไทยมผีูม้าเยอืนชาวต่างชาตเิกอืบ 40 ลา้นคนต่อปี และมรีายรบัประมาณ 2.0 
ลา้นลา้นบาท (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2563) แต่หากจะเปรยีบเทยีบดา้นความสามารถในการ
แขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัดา้นความยัง่ยนื ประเทศ
ไทยจดัอยูใ่นลาํดบัที ่31 ของโลก (World Economic Forum: WEF, 2019) 

การท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในภาคเศรษฐกจิสําคญัของเศรษฐกจิไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 สามารถ
สรา้งมูลค่าเพิม่ทัง้ทางตรงและทางออ้มได้สูงถึงประมาณรอ้ยละ 18 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ
และก่อใหเ้กดิการจา้งงานประมาณรอ้ยละ 12 ของการจา้งงานทัง้หมด คดิเป็นจาํนวนถงึ 4.4 ลา้นคน ซึง่
มากกวา่การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมการผลติทัง้หมด 

การระบาดของโควดิ-19 สรา้งความเสยีหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทัง้โลกอย่างมหาศาล
รวมทัง้ประเทศไทย ทําใหเ้กดิคําถามใหญ่ว่าหลงัจากน้ีแลว้ภาคเศรษฐกจิของประเทศไทยจะเปลี่ยนไป
อย่างไร และจะตอ้งมกีารวางแผนเตรยีมยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธร์องรบัสิง่ทีจ่ะตามมาอย่างไร นักวชิาการ
จะมบีทบาทดา้นการวจิยัและขอ้เสนอแนะดา้นกลยทุธก์ารทอ่งเทีย่วสาํหรบัอนาคตอะไรไดบ้า้ง 

โครงการยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสําหรบัการท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 มวีตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศกึษาแนวโน้มการท่องเทีย่วของไทยและประเมนิผลกระทบของการระบาดของโควดิ-19 ต่อ
ศกัยภาพเดมิและโอกาสในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วของไทย 2) สรา้งฉากทศัน์ ความเป็นไปไดข้อง
การท่องเที่ยวไทยระหว่างและภายหลงัการระบาดของโควดิ-19 และ 3) เสนอแนะแนวนโยบาย 
ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และแผนทีเ่สน้ทางการวจิยัทีจ่ะมบีทบาทในการขบัเคลื่อน ฟ้ืนฟู และปรบัตวัของภาค
เศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วของไทยระหวา่งและภายหลงัการระบาดของโควดิ-19 
 การศกึษาน้ีใชว้ธิกีารศกึษาแบบผสม (Mixed methods) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทฤษฎแีละวธิวีจิยัทาง
อนาคตศกึษาเพื่อสรา้งฉากทศัน์ทางเลอืกและเพื่อแสวงหาแนวนโยบายและกลยุทธ์สําหรบัการวจิยัและ
พฒันา การท่องเที่ยวในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว สําหรบัทฤษฎีกรอบคดิ โมเดลที่ใช้
วเิคราะห ์วธิกีารศกึษา และค่าอนุมานทางสถติสิ่วนใหญ่จะอยู่ในภาคผนวก ทัง้น้ีเพื่อใหผู้อ้่านเขา้ถงึผล
การศกึษาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 การศกึษาน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนั ตอนที ่1: ก่อนการระบาดของโควดิ-19 เป็นการวเิคราะห์
สถานการณ์ดา้นการทอ่งเทีย่วไทยจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2562 วา่สถานภาพศกัยภาพของไทยอยูใ่นระดบัไหน
เพือ่ตอบคาํถามวา่ตําแหน่งแหง่ทีข่องการทอ่งเทีย่วไทยในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร     



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
   

  ii 

 ตอนที ่2: ช่วงโควดิ-19 ระบาด เป็นการตอบคาํถามว่าการท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 ควรจะมุง่
ไปสูเ่ป้าหมายใด  
 สําหรับตอนที่ 3: กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงระบบ เป็นการทบทวนและ
สงัเคราะหว์รรณกรรมวจิยังานวจิยัเกีย่วกบัการท่องเทีย่วไทยทีผ่า่นมาระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562 โดยใช้
วธิทีําเหมอืงขอ้มูลและบรรณามติ ิต่อดว้ยขอ้เสนอแนวทางการวจิยัและพฒันา รวมถงึการออกแบบแผน
งานวจิยัทอ่งเทีย่วเชงิระบบทีล่อ้ตามยทุธศาสตรช์าตใินระยะยาวทีไ่ดเ้สนอไว ้ 

ตอนท่ี 1: ก่อนการระบาดของโควิด-19 

1. ศกัยภาพของการทอ่งเทีย่วไทยก่อนการระบาดของโควดิ-19 
ในรอบทศวรรษทีผ่า่นมา ประเทศไทยมวีวิฒันาการดา้นการท่องเทีย่วอย่างสงูจนกระทัง่ปี พ.ศ. 

2562 ไดก้ลายเป็นอนัดบั 3 ของโลกในฐานะประเทศทีม่รีายไดสุ้ทธจิากการท่องเทีย่วนานาชาตสิงูทีสุ่ด 
และมจีํานวนผูม้าเยอืนติดลําดบั 8 ของโลก อย่างไรก็ด ีการศกึษาศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบโดยอาศยั
ดชันีขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วของ World Economic Forum (WEF) พบว่าไทย
ยงัอยู่ในลําดบัที ่31 ความเหลื่อมลํ้ากนัมากระหว่างลําดบัทีใ่นดา้นดมีานด ์(วดัจากรายได)้ และลําดบัทีใ่น         
ดา้นซพัพลาย (วดัจากขดีความสามารถในการแขง่ขนั) น่าจะสะทอ้นปัญหาการมนีกัทอ่งเทีย่วมากเกนิการ
รองรบัซึง่จะทาํใหเ้กดิความเสือ่มโทรมของทรพัยากรทอ่งเทีย่วไดใ้นอนาคต 
 การเปรียบเทียบวิวฒันาการของท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวโลกโดยใช้ Latent Growth 
Model ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า มแีนวโน้มดขีึน้ทัง้ในระดบัโลกและประเทศไทย ววิฒันาการของ
การท่องเทีย่วโลกมลีกัษณะเป็น Supply pull กค็อืประเทศทีม่คีวามพรอ้มในการรองรบัการท่องเทีย่ว     
ซึง่สว่นใหญ่เป็นประเทศพฒันาแลว้เป็นกลุ่มทีไ่ดป้ระโยชน์จากผลลพัธข์องการขยายตวัของภาคเศรษฐกจิ
ท่องเที่ยวมากกว่าท่องเที่ยวในประเทศกําลงัพฒันา อย่างไรก็ดี แม้ไทยจะมคีวามได้เปรยีบเรื่องการ
เปิดรบันานาชาติ สารสนเทศและการสื่อสารและราคาที่แข่งขนัได้ ซึ่งเป็นปัจจยัทางบวกกลุ่มเดยีวกบั
ปัจจัยที่ขบัเคลื่อนวิวัฒนาการของโลก แต่ไทยก็มีจุดอ่อนมากในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพและ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้สามสิง่น้ีจะเป็นสนิมทีก่ดักร่อนศกัยภาพในอนาคตทัง้สิน้ การวเิคราะหพ์ฒันาการของการ
ท่องเทีย่วไทยโดยใชว้ธิ ีLatent Growth Model พบว่า ววิฒันาการของไทยต่างจากของโลกและเป็นการ
พฒันาแบบ Demand push ไมใ่ช่ Supply pull การพฒันาแบบน้ีมขีอ้ดคีอืการลงทุนจะไมเ่สยีเปล่า แต่
ขอ้ดอ้ยกค็อือาจจะเกดิปัญหาการทีส่าธารณูปโภคพฒันามารองรบัไมท่นั 
 การศกึษาประสทิธภิาพโดยใชว้ธิ ีData Envelopment Analysis (DEA) ของจงัหวดัต่างๆ พบว่า   
ม ี15 จงัหวดัทีใ่ชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิรายไดแ้ละจาํนวนนกัท่องเทีย่วสงูสุดไดแ้ก่ ภูเกต็ ชลบุร ีเพชรบุร ี
พงังา สตูล ระนอง เชียงใหม่ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ นครปฐม กาญจนบุรี บึงกาฬ สระบุรี หนองคาย 
อุทยัธานี ซึง่จงัหวดัเหล่าน้ีใชท้รพัยากรและการจดัการอยา่งเตม็ศกัยภาพแลว้ หากตอ้งการเพิม่รายไดอ้กี
กต็อ้งเพิม่สาธารณูปโภคและการจดัการมาก แต่ยงัมจีงัหวดัอื่นๆ ทีม่ชีายหาดทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะสรา้งรายได้
ในทํานองเดียวกับภูเก็ตและชลบุรี แต่ยังใช้ทรัพยากร กลไกการบริหารที่มีอยู่ไม่เต็มที่ ได้แก่ 
นครศรธีรรมราช สงขลา ตรงั ประจวบครีขีนัธ ์ตราด และจนัทบุร ีแต่การเพิม่รายไดน้ี้ตอ้งระมดัระวงัไมใ่ห้
เกดิปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัเชน่เดยีวกบัทีเ่กดิขึน้ทีภ่เูกต็ 
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2. ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นและแนวโน้มของไทยในตลาดทอ่งเทีย่ว 
 การศกึษาขดีความสามารถในการแขง่ขนัโดยใชว้ธิ ีNormalized Comparative Advantage Ratio 
(NCAR) และ Shift Share Analysis แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยไมไ่ดส้นใจตลาดอาเซยีนมากนกัและอยู่
สถานภาพ “ตัง้รบัปรบัตวั” เช่นเดยีวกบัเพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศไทยมคีวามสามารถในการดูดซบั
นกัท่องเทีย่วอาเซยีนลดลง แต่ยงัลดลงชา้กว่าตลาดอาเซยีนโดยรวมหมายความว่า ประเทศอาเซยีนต่าง
ไมส่นใจตลาดของกนัและกนั ประเทศไทยเป็นประเทศ “ดาวรุง่” ในตลาดท่องเทีย่วของอนิเดยีและรสัเซยี 
ส่วนจีนและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวขยายตัวสูงกว่าความสามารถของอัตราดูดซับ
นกัท่องเทีย่วของประเทศไทย เราจงึตกอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่รยีกว่า “ควา้ไมท่นั” สว่นตลาดอเมรกิาเหนือ
นัน้ไทยอยู่ในสถานะที่เรยีกว่า “เสยีโอกาส” คอืแนวโน้มของตลาดน้ีขยายตวัน้ีดขีึน้ แต่ความสามารถใน
การดงึดดูของไทยจากตลาดน้ีกลบัลดลง สว่นสองตลาดสดุทา้ย ไดแ้ก่ ยุโรปตะวนัตก (ยกเวน้รสัเซยี) และ
ตลาดโอเชยีเนียนัน้ไทยอยูใ่นสภาวะถอยนํา คอืตลาดเหล่าน้ีเริม่หดตวั แต่การดดูซบันกัทอ่งเทีย่วของไทย
กลบัหดตวัมากกวา่การหดตวัของตลาด 
 การศกึษาโดยวธิ ีShift Share มนียัว่าประเทศไทยควรใหค้วามสนใจกบัตลาดอาเซยีน และตลาด
อนิเดยีมากขึน้ โดยตอ้งมกีารวจิยัและพฒันาใหส้ามารถขยายจาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดม้าจากวฒันธรรม
ตะวนัตกหรอืวฒันธรรมของขงจือ้ ซึง่ไทยมคีวามถนดัในการรองรบัมากกว่า เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาหรอื
ขอ้กงัวล (Pain point) ของนักท่องเทีย่วเหล่าน้ี และทําใหก้ารเดนิทางของนักท่องเทีย่วเหล่าน้ีมคีวาม
สะดวกสบายสอดคล้องกับประเพณีนิยมของตนได้มากขึ้น สําหรับตลาดที่ประเทศไทยจะต้องทํา 
การวางแผนใหม ่ไดแ้ก่ ตลาดอเมรกิาเหนือและตลาดโอเชยีเนีย ซึง่ประเทศไทยเริม่ไมม่คีวามไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขนัและยงัไมม่คีวามชาํนาญพเิศษ สีต่ลาดบนน้ีควรจะมกีารวจิยัและพฒันาดา้นการตลาด รสนิยม 
และขอ้กงัวล (Pain points) ผูบ้รโิภคเพิม่เตมิ สว่นตลาดทีเ่หลอืนัน้คอื จนี เกาหลใีต ้และรสัเซยี ลว้นเป็น
ตลาดทีส่นใจประเทศไทยอยูใ่นระดบัสงูและใหค้วามสนใจอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้ ไทยจงึควรสรา้งสนิคา้และ
บรกิารใหม่ๆ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความดึงดูดใจเป็นพเิศษแล้วยงัเป็นการรกัษาความสมัพนัธ์ให้
ต่อเน่ืองในระยะยาว 

การทําการตลาดในอนาคต ควรจะเน้นประเทศทีม่คี่าใชจ้่ายท่องเทีย่วสงู เช่น ฮ่องกงและสงิคโปร ์มี
ขนาดตลาดวดัจากค่าใชจ้่ายอยูใ่นลําดบัสงูกว่าญีปุ่่ น กล่าวคอื สงิคโปรอ์ยูใ่นเป็นลําดบัที ่12 ฮอ่งกงลําดบั
ที ่13 ในปี พ.ศ. 2562 ในขณะทีญ่ีปุ่่ นอยูใ่นลําดบัที ่16 แต่ขอ้ดขีองญี่ปุ่ น คอื มปีระชากรมาก หาตลาด
เพิม่งา่ย ในขณะทีส่งิคโปรแ์ละฮอ่งกง ตอ้งปรบัเป็นตลาดบน สว่นตลาดสหรฐัอเมรกิา เป็นตลาดทีน่่าจะทาํ
การตลาดสําหรับกลุ่มคุณภาพสูง เพราะกลุ่มรายได้สูงไม่ได้ร ับผลกระทบจากโควิด-19 มีระดับ 
การออมในช่วงโควดิ-19 สงูและมทีที่าว่าเศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัเรว็เพราะประชาชนไดร้บัการฉีดวคัซนีอยา่ง
รวดเรว็และทัว่ถงึ  

3. นกัทอ่งเทีย่วจนีและภาพลกัษณ์ของการทอ่งเทีย่วไทย 
 ก่อนการแพร่ระบาดของโควดิ-19 จํานวนนักท่องเที่ยวจนีที่เดนิทางออกต่างประเทศยงัเพิม่ขึน้
อย่างต่อเน่ือง ด้วยจํานวนนักเดินทาง 155 ล้านคนครัง้ ในปี พ.ศ. 2562 โดยแนวโน้มรูปแบบของ         
การท่องเที่ยวต่างประเทศเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวเชงิทศันาจรไปสู่การท่องเที่ยวเชงิพกัผ่อน ประเทศ



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
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ไทยนับเป็นเป้าหมายปลายทางอันดับหน่ึงของจีนมาหลายปีติดต่อกัน หากไม่นับมาเก๊า ฮ่องกง                   
แต่ในปี พ.ศ. 2562 เวยีดนามได้แซงไทยขึน้มาเป็นอนัดบัหน่ึง เพราะเป็นประเทศที่มพีรมแดนทางบก
ตดิต่อโดยตรงกบัประเทศจนี 
 ทัง้น้ีในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า ประเทศไทยก็ยงัคงถูกกล่าวถึงในโลก
ออนไลน์ทัง้ในมติขิองการ “ทอ่งเทีย่วประเทศไทย” และ “คนไทย” ทัง้ในมติขิองวฒันธรรม ประเพณี ความ
เชื่อ อาหารการกนิและวถิชีวีติของคนไทยโดยตรง และยงัรวมไปถงึโอกาสในการกลบัเขา้มาทอ่งเทีย่วไทย
ในอนาคต เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วดงึดูดใจทีม่คีวามหลากหลาย อาหารอรอ่ย ผูค้นทีเ่ป็นมติร วถิชีวีติ
วฒันธรรมไทยทีแ่ตกต่างจากจนี แต่เตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ละสสีนั แนวโน้มการกลบัเขา้มาของนักท่องเทีย่ว
จนีในรูปแบบใหม่ๆ จะมุ่งสู่ 1) การท่องเที่ยวคุณภาพสูง 2) คํานึงถงึความปลอดภยัเชงิสุขภาพและ
สุขอนามยั รวมถึง 3) ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงพกัผ่อน เป็นกลุ่มเล็กกบัครอบครวั โดย
นกัท่องเทีย่วอสิระแบบ SoLoMo ใหมย่งัคงพึง่พาอาศยัสงัคมออนไลน์ (Social) เป็นแพลตฟอรม์วางแผน
และตดัสนิใจทอ่งเทีย่ว มุง่แสวงหาการทอ่งเทีย่วเชงิเรยีนรูว้ถิชีวีติประสบการณ์ทอ้งถิน่ (Local)   
 ความตอ้งการเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยของคนจนีหลงัโควดิ-19 ยงัคงเพิม่ขึน้ดว้ยสีปั่จจยั
หลกัคอื 1) เศรษฐกจิจนียงัคงเตบิโตแมใ้นปีทีเ่กดิการระบาดของโควดิ-19 2) การท่องเทีย่วไดก้ลายเป็น
ส่วนหน่ึงในวถิชีวีติคนจนี 3) ทศันคตเิชงิบวกและใหก้ําลงัใจของคนไทยต่อจนีในช่วงโควดิ-19 รวมถงึ 4) 
ความสามารถด้านการบริหารจัดการโควิด -19 ของไทยที่ทําให้ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ”  
มโีอกาสกลายเป็นผลติภณัฑท์อ่งเทีย่วดาวเดน่สาํหรบันกัทอ่งเทีย่วจนีกาํลงัซือ้สงูได ้ 

การทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี  ฉบับที่ 14 ของประเทศจีนที่ เริ่มต้นใช้ใน  
ปี พ.ศ. 2564-2568 พบว่าจนีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศ สนับสนุนการสรา้งตวัแบบธุรกจิใหม่ๆ บนเศรษฐกจิฐานดจิทิลั การทํา
ความเขา้ใจต่อแผนท่องเทีย่วระยะ 5 ปี ฉบบัที ่ 14 จะทาํใหม้องเหน็ทศิทางการเปลีย่นแปลงเชงิรสนิยม
และพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วจนีทีส่ามารถนํามาใชเ้พื่อการวางแผนพฒันาผลติภณัฑใ์ห้
สอดคลอ้งกบัรสนิยมและพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วจนีทีจ่ะมาเยอืนประเทศไทยต่อไป  

ปัจจยัพืน้ฐานทีผู่ป้ระกอบการท่องเทีย่วไทยตอ้งปรบัตวั เพื่อใหพ้รอ้มต่อการเปิดรบันักท่องเทีย่ว
จนีอกีครัง้ ไดแ้ก่ การจดัทาํ Standard Operation Procedure (SOP) สาํหรบัทุกๆ หว่งโซ่กจิกรรมการ
ท่องเทีย่ว ดงันัน้ความสามารถในการใชช้่องทางออนไลน์เพื่อสรา้งเครอืขา่ยลูกคา้ทัง้ในธุรกจิทัว่ไปและ
ธุรกจิทอ่งเทีย่วจงึมคีวามสาํคญัสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการเขา้ถงึตลาดจนี 

4. ประสบการณ์ของนกัทอ่งเทีย่ว (Customer Journey) VS ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ 
การออกแบบการใหบ้รกิารการท่องเทีย่วตามหลกัการของ Design thinking นัน้จะตอ้งรวบรวม

และประเมนิประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวตัง้แต่ความคาดหวงั จุดเจบ็ปวดหรอืจุดทีร่บัและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างการท่องเทีย่วในช่วงเวลาต่างๆ ของการทาํกจิกรรมท่องเทีย่ว ความพงึพอใจทีไ่ดร้บั 
การแบ่งปันขอ้มลูและประสบการณ์การท่องเทีย่วใหก้บับุคคลอื่น การศกึษาในบทน้ีมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้ง
ความเขา้ใจถึงความสอดคล้องต้องกนั (Matching) ของความต้องการผูบ้รโิภค การสนองตอบของ
ผูป้ระกอบการและการจดัการของรฐั เพือ่ใหเ้กดิบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว  



 รายงานฉบบัสมบรูณ์    
  

v 

ในการทําการตลาดท่องเที่ยว แต่เดิมนัน้มักใช้การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามลักษณะทาง
ประชากร เช่น อายุ เพศ วยั และภูมลิําเนา แต่การศึกษาน้ีนอกจากใช้หลกัเกณฑ์ดงัที่กล่าวมาแล้วยงั
คาํนึงถงึแรงจงูใจ รสนิยม เวลาทีใ่ชใ้นการท่องเทีย่ว และกจิกรรมทีต่อ้งการทาํ มาใชพ้จิารณาและกําหนด
เป็นลกัษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เรยีกว่า กลุ่มบุคลกัษณ์เพื่อคาดการณ์ว่ากลุ่มบุคลกัษณ์เหล่าน้ีจะ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งไรในอนาคต 

การศกึษาน้ีไดเ้ริม่ตน้โดยแบ่งนักท่องเทีย่วในปัจจุบนัเป็น 23 กลุ่ม ตามกจิกรรมท่องเทีย่วและ
เสนอจุดแข็งของการท่องเที่ยวไทย โดยมี 3 จงัหวดัเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร 2) 
เชยีงใหม ่และ 3) ภูเกต็ พบว่ามจุีดแขง็ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการนกัท่องเทีย่วเบือ้งตน้ไดม้ากถงึ 
12 รปูแบบ ตามสนิทรพัยห์รอืสิง่ดงึดูดใจ ทําเลทีต่ ัง้ (Asset on location) ของแต่ละจงัหวดั พบว่า 
เชยีงใหม่มจุีดแขง็ดา้นสิง่ดงึดูดใจทีม่าจากวฒันธรรมทอ้งถิน่เฉพาะของพืน้ที ่ส่วนกรุงเทพมหานครนัน้มี
ความเป็นมหานครและมคีวามเป็นสากลสามารถตอบสนองความตอ้งการนกัท่องเทีย่วไดห้ลากหลาย สว่น
ภเูกต็มสีนิทรพัยด์า้นทาํเลทีต่ ัง้ แต่ไมห่ลากหลายแมว้า่จะมคีุณภาพสงูกต็าม 

หลังจากนัน้จึงได้กําหนดบุคลักษณ์หรือนักท่องเที่ยวต้นแบบได้ 12 กลุ่มตามระยะเวลาที่
นักท่องเที่ยวต้องการใชใ้นการท่องเทีย่วและการใหคุ้ณค่ากบัสนิทรพัยห์รอืสิง่ดงึดูดในทําเลทีต่ ัง้ (Asset 
on location) พบวา่ 

1) นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสาํคญักบัเวลาวา่เป็นปัจจยัสาํคญัมากกวา่การใชท้รพัยากรอื่นๆ 
2) Influencers มบีทบาทสาํคญัในระยะสัน้ในการหาขอ้มลูเฉพาะพืน้ที ่แต่บทบาทน้ีจะลดลงใน

อนาคต หากระบบบรกิารบนแพลตฟอรม์และการใชข้อ้มลู Big data ถูกนํามาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3) ภาษา กฎหมาย วฒันธรรม และการสื่อสารยงัเป็นอุปสรรคสําคญัของการเขา้ถึงและส่งต่อ

ขอ้มลูในปัจจุบนั 
4) ระบบการจดัการท่องเที่ยวของรฐัในปัจจุบนัโดยเฉพาะอย่างยิง่การขออนุญาตเขา้เมอืงไม่

สอดคล้องกบัความต้องการเชงิประสบการณ์ของนักท่องเทีย่วทีไ่ดเ้ปลี่ยนไปจากการท่องเทีย่วเป็นกลุ่ม
ใหญ่ไปสู่การท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่เล็กลงและมีเป้าหมายการท่องเที่ยวและการใช้เวลาในรูปแบบที่
หลากหลาย 

ผลการศกึษาจากผูป้ระกอบการพบวา่ 
1) ผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปยงัไม่ใหค้วามสําคญักบัความต้องการนักท่องเทีย่วในระดบั insight 

และยงัสนใจใหบ้รกิารแบบมาตรฐานทีเ่คยทาํกนัสบืต่อกนัมา 
2) ผูป้ระกอบการขนาดเล็กมจุีดแขง็ที่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความต้องการนักท่องเที่ยวและเป็น

จุดเริม่ตน้ของการสะสมความรูด้า้นการบรกิาร แต่ยงัไมส่ามารถตอบโจทยท์ีต่อ้งใชค้วามเชีย่วชาญมากขึน้ 
ทีจ่ะผลต่อความพงึพอใจ 

3) จํานวนผูป้ระกอบการทีม่พีืน้ฐานมาจากการเป็นผูร้บับรกิารเองหรอืนักท่องเทีย่วนัน้สามารถ
นําเสนอบรกิารสาํหรบัตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche market) ได ้แต่มจีาํนวนจาํกดั 

4) การที่รฐัรบัฟังปัญหาโดยตรงเฉพาะจากผูป้ระกอบการ อาจทําใหไ้ม่สามารถเขา้ใจปัญหาที่
แทจ้รงิของนกัทอ่งเทีย่วไดแ้มว้า่ทศิทางของปัญหาจะเป็นทางเดยีวกนัแต่ในรายละเอยีดจะต่างกนั 
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นอกจากน้ี การศึกษาน้ียงัวิเคราะห์ปัจจยัของอนาคตที่สําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงบุคลักษณ์
นักท่องเที่ยวหลงัการระบาดของโควดิ-19 ใน 3 ระยะคอื ระยะสัน้ (1-3 ปีขา้งหน้า) ระยะกลาง (3-5 ปี
ขา้งหน้า) และระยะยาว (5-10 ปีขา้งหน้า) จาํแนกไดเ้ป็น 12 กลุ่ม โดยกลุ่มทีจ่ะมจีาํนวนมากนกัท่องเทีย่ว
มากขึน้ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มพฒันาตวัเองเชงิสุขภาพ (The Pamperer) 2) กลุ่มผูร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรม
สง่เสรมิธุรกจิ (The Outing Joiner) สว่นกลุ่มทีย่งัมแีนวโน้มดมีากขึน้อยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูช้อบ
สมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย (The Thai Toucher) 2) กลุ่มผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง (The Time Spender) และ 
3) กลุ่มผูช้อบสานสมัพนัธ ์(The Relationship Builder) กลุ่มทีจ่ะมคีวามสาํคญัลดลงในอนาคตม ี3 กลุ่ม
ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูช้อบหลกีหนีเมอืงไปสูป่ระสบการณ์เชงิลกึ (The In-depth Escaper) 2) กลุ่มผูม้กีจิกรรม
เคลื่อนทีต่ลอดเวลา (The Motion-based Wanderer) และ 3) กลุ่มผูเ้ดนิทางเพื่อบําเพญ็ประโยชน์ (The 
Volunteer Traveler) สว่นกลุ่มทีเ่หลอืเป็นกลุ่มการเพิม่ขึน้ของจาํนวนนกัท่องเทีย่วในอนาคตค่อนขา้งทีจ่ะ
ทรงตวั 

ตอนท่ี 2: ช่วงโควิด-19 ระบาด 
1. ผลกระทบของโควดิ-19 การฟ้ืนฟูการทอ่งเทีย่วในระยะสัน้และระยะปานกลาง 

  การทบทวนผลกระทบของโควดิ-19 ในนานาประเทศ คาดวา่ภาพรวมเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ
จะสามารถฟ้ืนตวักลบัมาใกลเ้คยีงกบัปี พ.ศ. 2562 ไดภ้ายในปี พ.ศ. 2567 แต่ประเทศจนีจะสามารถฟ้ืน
ตวัไดเ้รว็กวา่ประเทศอื่นๆ 1 ปี สาํหรบัอุตสาหกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วและการเดนิทางทีจ่ะกลบัมาไดก่้อน
ในช่วงปี พ.ศ. 2567 คอื อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พกั และอุตสาหกรรมการบนิ แต่สําหรบับรษิทัทวัร์
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกว่ามาก เน่ืองจากแนวโน้มการเดินทางที่จะเปลี่ยนวิถีการ
ทอ่งเทีย่วแบบเดมิไปเป็นแบบนิวนอรม์ลั  

รปูแบบการท่องเทีย่วใหมน้ี่จะมลีกัษณะการเดนิทางแบบคนเดยีว หรอืเดนิทางกบักลุ่มคนใกลช้ดิ 
ซึง่เป็นการท่องเทีย่วแบบเน้นความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัและใชเ้ทคโนโลยเีพื่อความสะดวก เช่น การ
เลือกจองห้องพกัที่มมีาตรฐานการรกัษาความสะอาด และการทํากิจกรรมทัง้หมดผ่านระบบออนไลน์  
เป็นตน้ นอกจากน้ี เพื่อหลกีเลี่ยงคนจํานวนมาก การเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ๆ ทีย่งัไม่ไดร้บั
ความนิยม หรอื สถานที ่Unseen จะไดร้บัความนิยมมากขึน้ ดงันัน้ ในช่วงระยะแรกๆ ราคาจะไมใ่ช่ปัจจยั
ทีส่าํคญัสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว 

ผลของการสาํรวจแบบสอบถามออนไลน์คนไทยทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วจาํนวน 606 คน พบว่า ปัจจยั
กระตุน้ดา้นการท่องเทีย่วมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละรุน่ โดยคนใน Gen BB มคีวามตอ้งการพกัผอ่น และ
ตอ้งการเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหมเ่ป็นปัจจยักระตุน้ใหท้อ่งเทีย่ว และสามารถทอ่งเทีย่วในวนัใดกไ็ดไ้มจ่าํกดั
เวลา สว่นคนใน Gen X และ Gen Y มคีวามคลา้ยคลงึกนั คอื ส่วนใหญ่จะสามารถท่องเทีย่วไดเ้ฉพาะ
วนัหยดุเสาร-์อาทติย ์หรอืวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีไ่มต่อ้งไปเรยีนหนงัสอื 

ในช่วง 3 ปีก่อนเกิดโควิด-19 คนไทยมีการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ย 4 ครัง้ต่อปี ส่วนการ
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ คนใน Gen BB Gen X และ Gen Y จะเดนิทางเฉลีย่ 1 ครัง้ต่อปี สว่นคน
ใน Gen Z โดยเฉลีย่ยงัไมม่กีารเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ  



 รายงานฉบบัสมบรูณ์    
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 ดา้นเครื่องหมาย SHA ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์การนัตมีาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั เพิม่
ความมัน่ใจในการท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 นัน้ พบว่า มผีูร้บัรูป้ระมาณรอ้ยละ 57 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด และในกลุ่มน้ีกว่ารอ้ยละ 70 เหน็ว่าเครื่องหมาย SHA มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร
ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

ส่วนการรบัรู้และการใช้โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกนั โครงการเที่ยวปันสุข 
โครงการเราไปเทีย่วกนั และโครงการกําลงัใจ พบว่า โครงการเราเทีย่วดว้ยกนัมผีูร้บัรู ้มผีูล้งทะเบยีนมาก
ทีสุ่ด และมผีูใ้ชส้ทิธปิระมาณรอ้ยละ 24 ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่มากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัโครงการอื่นๆ 
และสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการใชจ้า่ยเงนิสว่นตวัเพิม่ขึน้ประมาณ 13,000 บาทต่อคน 

ปัญหาดา้นการท่องเทีย่วทีเ่ผชญิระหว่างการท่องเทีย่วทีส่่งผลใหค้วามพงึพอใจในการท่องเทีย่ว
ของคนไทยลดลงในระดบัมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ มลพษิทางอากาศ 
มลพษิทางน้ํา มลภาวะทางเสยีง ขยะในเมอืงท่องเที่ยว ความแออดัของนักท่องเที่ยว และด้านความ
ปลอดภยั ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในแหล่งทอ่งเทีย่วและความปลอดภยัในการเดนิทาง 

 จากการสาํรวจความคดิเหน็ต่อการเปิดประเทศใหน้กัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาเทีย่วประเทศ
ไทยพบว่า ผูต้อบประมาณรอ้ยละ 61 เหน็ว่ายงัไมค่วรเปิดประเทศ โดยเฉพาะคนใน Gen Y และ Gen Z 
ซึง่มปีระมาณรอ้ยละ 70 ไมเ่หน็ดว้ยกบัการเปิดประเทศ ในขณะทีค่นใน Gen BB และ Gen X มสีดัสว่นที่
ตอบว่าเหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยใกล้เคยีงกนั สําหรบัการเปิดประเทศและอนุญาตใหค้นไทยเดนิทางไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 65 จะยงัไม่เดนิทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 

2. อนาคตฐานของการทอ่งเทีย่วไทย 
 ในภาพอนาคตฐาน (Baseline future) ของการท่องเทีย่วไทยในช่วงระยะสัน้และระยะกลาง
จนกระทัง่สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง การกวาดสญัญาณพบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะ
ขบัเคลื่อนการทอ่งเทีย่วในภาพรวม มดีงัต่อไปน้ี 

1) การเดนิทางทอ่งเทีย่วเชงิวถิชีวีติและประสบการณ์เพิม่ขึน้  
2) รปูแบบการเดนิทางทอ่งเทีย่วยดืหยุน่และหลากหลายมากขึน้  
3) การทอ่งเทีย่วมุง่ทีก่จิกรรมและผลลพัธท์ีย่ ัง่ยนืมากขึน้  
4) ช่องทางออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลและพื้นที่หลกัสําหรบัการค้นหาและให้บริการด้านการ

ทอ่งเทีย่ว  
5) ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยการผลิตสําคัญที่กําหนดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

ทอ่งเทีย่ว  
6) การแขง่ขนัเพือ่รกัษาสมดุลอาํนาจในเชงิภมูริฐัศาสตรจ์ะมผีลต่อการทอ่งเทีย่วระดบัโลก  
7) การทอ่งเทีย่วแบบไรเ้งนิสดและการใชน้วตักรรมบนฐานบลอ็กเชนจะเพิม่ขึน้  
8) การเฝ้าระวงัเหตุรา้ยและการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรม์คีวามสาํคญัมากขึน้ 

 เมื่อวเิคราะห์ระดบัความไม่แน่นอนและระดบัผลกระทบของปัจจยัที่ขบัเคลื่อนแนวโน้มสําคญั 
พบว่า ปัจจยัที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมผีลกระทบสูง ซึ่งจะเป็นอนาคตฐานของการท่องเทีย่วไทย 
โดยเฉพาะในเมอืงหลกั เช่น กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ และภูเก็ต ประกอบด้วย 1) การท่องเทีย่วกลุ่มเลก็  
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2) การเตบิโตของตลาดนักท่องเทีย่วจนีและอนิเดยี 3) การกระจุกตวัของการท่องเทีย่วและความเสือ่มโทรม
ของทรพัยากรท่องเทีย่ว 4) การเตบิโตของเศรษฐกจิแพลตฟอรม์และธุรกจิการท่องเทีย่วบนโลกออนไลน์ 
5) การลงทุนจากประเทศจนีในธุรกจิท่องเทีย่ว 6) เทคโนโลยสีนบัสนุนการท่องเทีย่ว 7) ความแปรปรวน
ของสภาพภมูอิากาศ และ 8) คุณภาพอากาศ  
 นอกจากน้ี เ น่ืองจากความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 จะยังไม่หมดไปภายในเร็ววัน           
แมว้่าจํานวนประชากรทีฉ่ีดวคัซนีจะเพิม่ขึน้ไปเรื่อยๆ กต็าม พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในช่วงระยะสัน้และ
ระยะกลางคาดวา่จะเป็นไปตามแนวโน้มหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) นักท่องเที่ยวจะใหค้วามสําคญักบัสิง่ทีคุ่น้เคย คาดการณ์ได ้และเชื่อถอืไดม้ากขึน้ โดยเน้น
การทอ่งเทีย่วในประเทศหรอืในระดบัภมูภิาคมากขึน้  

2) นักท่องเที่ยวจะใส่ใจสุขภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น ความไว้วางใจใน
ผูป้ระกอบการจงึจะเป็นปัจจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของนกัทอ่งเทีย่ว 
 อน่ึง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบางประการทีม่มีาแต่เดมิก่อนสถานการณ์โควดิ-19 อาจชะลอตวั 
หรือเปลี่ยนทิศทางไปเช่น การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มตลาดใหม่และการเติบโตของธุรกิจ  
การบนิระดบัโลก ส่วนแนวโน้มการลงทุนดา้นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศนัน้ มโีอกาสเป็นไปไดสู้งที ่ 
นักลงทุนรายใหญ่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะเข้ามากว้านซื้ออสงัหาริมทรพัย์และธุรกิจ ด้าน 
การท่องเที่ยวในไทยโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจนีที่เศรษฐกจิสามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็กว่าประเทศอื่น  
ความเสีย่งจากการตดิเชื้อที่ตํ่ากว่าประเทศอื่น และระยะการเดนิทางที่ใกล้กนัระหว่างจนีกบัไทย ทําให้
นกัทอ่งเทีย่วจนียิง่มคีวามสาํคญัมากสาํหรบัการฟ้ืนตวัของการทอ่งเทีย่วไทย   
 จากอนาคตฐานขา้งตน้ จนีจงึถอืเป็นตลาดทีส่าํคญัทีสุ่ดในเชงิยุทธศาสตรก์ารฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว
ไทยในระยะสัน้และระยะปานกลาง ในขณะเดยีวกนั นยัเชงิยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัอกีประการหน่ึง ทัง้สาํหรบั
นโยบายสาธารณะของรฐับาลและการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ คือการพฒันาระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานดา้นขอ้มูล นับตัง้แต่แพลตฟอรม์การจดัการขอ้มูล (Data management platform) ไปจนถงึ 
การสรา้งขดีความสามาถในการวเิคราะหข์อ้มลู (Data analytics) ในดา้นการทอ่งเทีย่วของไทย 

3. ฉากทศัน์ (Scenario) การทอ่งเทีย่วไทยระดบัประเทศและระดบัเมอืง   
การนําเสนอภาพอนาคตทางเลอืกระยะยาวผ่านการสรา้งฉากทศัน์ (Scenario) นัน้ ไดแ้บ่งการ

วเิคราะหอ์อกเป็น 2 ระดบั คอื 1) ฉากทศัน์การท่องเทีย่วระดบัประเทศ และ 2) ฉากทศัน์การท่องเทีย่ว
ระดบัเมอืง โดยในระดบัเมอืงไดแ้บ่งออกเป็นอกี 2 กรณี คอื ฉากทศัน์การท่องเทีย่วของเชยีงใหม่และ
ภเูกต็ และฉากทศัน์การทอ่งเทีย่วของกรงุเทพมหานคร 

ฉากทศัน์การท่องเที่ยวไทย (รูปที่ 1) มาจากการวิเคราะห์โดยเลือกปัจจยัขบัเคลื่อนสําคญั 2 
ประการ คอื 1) รูปแบบเศรษฐกจิท่องเทีย่ว (การท่องเทีย่วเชงิเดีย่วหรอืเชงิหลากหลาย) และ 2) การ
กระจายพืน้ทีข่องเศรษฐกจิท่องเทีย่ว (กระจุกตวัหรอืกระจายตวั) และสามารถสรา้งฉากทศัน์ทีแ่สดงภาพ
อนาคตทางเลอืกได ้4 ฉากทศัน์ ไดแ้ก่ ฉากทศัน์ที ่1 The Avengers: เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลาย
ทีเ่ด่นนําระดบัสากลเฉพาะบางพืน้ที ่ ฉากทศัน์ที ่ 2 บางระจนั: เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายระดบั



 รายงานฉบบัสมบรูณ์    
  

ix 

ฐานรากในวงกวา้ง ฉากทศัน์ที ่3 ขนุพนัธ:์ เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วระดบัฐานรากในวงกวา้ง และฉาก
ทศัน์ที ่4 John Wick: เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเชงิเดีย่วทีเ่ดน่นําระดบัสากลเฉพาะบางพืน้ที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 ฉากทศัน์การท่องเท่ียวไทย  
  

สว่นฉากทศัน์การท่องเทีย่วของเชยีงใหมแ่ละภูเกต็ (รปูที ่2) มาจากการวเิคราะหโ์ดยเลอืกปัจจยั
ขบัเคลื่อนสาํคญั 2 ประการ คอื 1) โครงสรา้งอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (การประกอบการโดยทุนไทยหรอืทุน
ต่างชาต)ิ และ 2) รูปแบบเศรษฐกจิท่องเทีย่ว (เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดี่ยวหรอืเชงิหลากหลาย) และ
สามารถสร้างฉากทศัน์ได้ 4 ฉากทศัน์ ได้แก่ ฉากทศัน์ที่ 1 ฮ่องกง/เจนีวา: เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิง
หลากหลายโดยทุนต่างชาต ิฉากทศัน์ที ่2 เกยีวโต/ ดูไบ: เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายโดยทุนใน
ประเทศ ฉากทศัน์ที ่3 โอกนิาวา/ลาสเวกสั: การท่องเทีย่วมาตรฐานโดยทุนในประเทศ และฉากทศัน์ที ่4 
มลัดฟีส/์ มายอรก์า: การทอ่งเทีย่วมาตรฐานโดยทุนต่างชาต ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
รปูท่ี 2 ฉากทศัน์การท่องเท่ียวการท่องเท่ียวของเชียงใหม่และภเูกต็ 
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สาํหรบัฉากทศัน์การท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานคร (รูปที ่3) มาจากการวเิคราะหปั์จจยัสําคญัคอื 
ระดบัน้ําท่วม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ฉากทศัน์ ตามระดบัน้ําท่วม ไดแ้ก่ ฉากทศัน์ที ่1 กรุงเทพฯ ไรน้ํ้า
ท่วม ฉากทศัน์ที่ 2 กรุงเทพฯ เหมอืนปัจจุบนั ฉากทศัน์ที ่3 กรุงเทพฯ ครึง่บกครึง่น้ํา และฉากทศัน์ที ่4 
กรงุเทพฯ ใตบ้าดาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 3 ฉากทศัน์การท่องเท่ียวของกรงุเทพมหานคร  
 

ภาพอนาคตทางเลอืกต่างๆ ที่ไดนํ้าเสนอนัน้เป็นทางเลอืกใหม้องเหน็ภาพอนาคตทีห่ลากหลาย
เพื่อเป็นขอ้มลูในการพจิารณาเลอืกภาพอนาคตทีพ่งึประสงค ์(Preferable future) หรอือนาคตทีต่อ้งการ
บรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ไดแ้ก่ ความยัง่ยนื (Sustainability) ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) การเพิม่
ผลติภาพ (Productivity) หรอืการสรา้งความเท่าเทยีม (Equity) อย่างไรกด็ ีแต่ละฉากทศัน์กจ็ะนําไปสู ่
การบรรลุผลของแต่ละเป้าหมายไดใ้นระดบัทีแ่ตกต่างกนั และมโีอกาสและความทา้ทายทีแ่ตกต่างกนัไป  

จากการวิเคราะห์ภาพอนาคตฐานและฉากทศัน์ ประกอบกับผลการสมัภาษณ์และหารือกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นนโยบายดา้นการท่องเทีย่ว พบว่า ภาพอนาคตทีพ่งึประสงคข์องการท่องเทีย่ว
ไทยหลงัโควดิ-19 ในระยะยาวควรมุ่งไปทีก่ารพฒันาการท่องเทีย่วไทยใหม้คีวามยัง่ยนืและเป็นธรรมมาก
ขึ้น ในขณะเดยีวกนัภายใต้บรบิทของความไม่แน่นอนทีเ่พิม่สูงขึ้นในด้านเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคม 
สิง่แวดล้อมและการเมอืง นโยบายการท่องเทีย่วของไทยต่อจากน้ีไปควรเน้นไปทีก่ารลดความเสีย่งเชงิ
ระบบ (Systemic risks) ไปพรอ้มกบัสรา้งความสามารถในการรบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ (Robustness) 
และความสามารถในการฟ้ืนตวัจากวกิฤต (Resilience)  

จากภาพอนาคตที่พึงประสงค์และหลกัการพื้นฐานข้างต้น ทีมวิจยัเสนอว่า แนวคิดหลกัของ
ยุทธศาสตรข์องการท่องเทีย่วไทยในช่วงหลงัโควดิ-19 คอื การส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวไทยให้
มีความหลากหลายมากขึ้น ทัง้ในแง่องค์ความรู้และนวตักรรมท่ีใช้การกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ลกัษณะนักท่องเท่ียว ลักษณะผู้ประกอบการ และพื้นท่ีท่องเท่ียว รวมไปถึงการใช้กิจกรรม 
การท่องเท่ียวเป็นฐานในการต่อยอดและส่งเสริมธรุกิจด้านอ่ืนๆ ทีก่วา้งไปกว่าขอบเขตของธุรกจิ
การท่องเที่ยวทัว่ไป ทัง้น้ี เ ง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทยให้มีความ
หลากหลายไปพร้อมกบัการเติบโตและเพ่ิมมูลค่าของการท่องเท่ียวได้มากขึ้นคือความเป็นพหุ
นิยม (Pluralism) และความเป็นนานาชาติระดบัสากล (Cosmopolitanism) ของเศรษฐกิจ
ท่องเท่ียวไทยทัง้ในระดบัผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการและแรงงาน และกระบวนการผลิต ดว้ยเงือ่นไข
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ดงักล่าว กระบวนทศัน์พืน้ฐานของนโยบายดา้นเศรษฐกจิท่องเทีย่วของไทยจงึตอ้งยอมรบัในทศิทางของ
การสรา้งความหลากหลายภายใตพ้หนิุยมและความเป็นสากลมากขึน้  

4. ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทย  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทําให้การท่องเที่ยวไทยต้องเผชญิกบั 

ความทา้ทายใหมใ่นการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะดบัประเทศและระดบัเมอืง โดยเฉพาะการสรา้งความเชื่อมัน่
ในเรื่องความปลอดภยัในการท่องเที่ยวในช่วงที่มกีารระบาดและภายหลงัการระบาดของไวรสัโควดิ-19  
ดงันัน้ ยทุธศาสตรเ์รง่ดว่นและระยะสัน้จงึจาํเป็นตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิการท่องเทีย่วทีม่คีวามปลอดภยัสงูและ
ปรบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวที่มีความปลอดภยั เช่น การเร่งกระจายวคัซีน การมีระบบติดตามที่มี
ประสทิธภิาพ เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเงื่อนไขจําเป็นในการเปิดประเทศใหส้ามารถขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ท่องเทีย่ว ในขณะเดยีวกนัภาครฐักต็้องช่วยฟ้ืนฟูธุรกจิการท่องเทีย่วใหม้คีวามพรอ้มในการเปิดประเทศ 
โดยเฉพาะการเรง่ฟ้ืนฟูและใหค้วามชว่ยเหลอืในการฟ้ืนตวัของผูป้ระกอบธุรกจิในหว่งโซ่การทอ่งเทีย่ว 

สาํหรบัยุทธศาสตรใ์นระยะยาวทีม่เีป้าหมายของการพฒันาการท่องเทีย่วทีม่คีวามยัง่ยนืและเป็น
ธรรมมากขึ้นนัน้ ในมติิความยัง่ยนื พบว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาเศรษฐกจิท่องเที่ยวเชงิเดี่ยวใน
ระดบัสูงมากเกินไปจึงทําให้มีความเปราะบางและความเสี่ยงเชิงระบบเมื่อเกิดวิกฤตซึ่งสะท้อนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ดงันัน้ ยุทธศาสตรส์าํคญัคอืการมุ่งเน้นปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ท่องเทีย่วไทย โดยเฉพาะการมุ่งสรา้งความหลากหลายในเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ มากขึ้นและลดการการพึ่งพาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว รวมถึงการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั การยกระดบัมาตรฐานการทอ่งเทีย่ว และการรูเ้ทา่ทนัตลาดนกัทอ่งเทีย่วหลกั 

สว่นในมติคิวามเป็นธรรม พบวา่ การทอ่งเทีย่วไทยคอ่นขา้งกระจุกตวัในเชงิพืน้ที ่และผูป้ระกอบการ
ที่เป็นกลุ่มทุนใหญ่มีแนวโน้มจะครอบงําการท่องเที่ยวไทยมากขึ้น ดังนัน้ ยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือ 
การกระจายตน้ทุนและผลประโยชน์ใหก้บัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว โดยมุง่สง่เสรมิ
การท่องเที่ยวที่มคีวามผดิชอบและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชน มกีลไก 
การกระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 

ตารางต่อไปน้ีสรปุยทุธศาสตรเ์รง่ดว่น ระยะกลาง และระยะยาว สาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทย  
  
ยทุธศาสตรห์ลกั กลยทุธ ์ 

ยทุธศาสตรเ์ร่งด่วนและระยะสัน้ 
ยทุธศาสตรก์ารเปิดประเทศเพื่อ
การทอ่งเทีย่วอยา่งระมดัระวงัให้
เรว็ทีส่ดุ (Restart) 
 

1. การกระจายวคัซนีและภูเกต็แซนบอกซ ์
2. การคดักรองและยนืยนัตวัตน  
3. การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะยอ่ย  
4. การปรบัแบรนดใ์หท้นัสมยั (Brand refresh)  

ยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟูธุรกจิ
ทอ่งเทีย่ว (Rehabilitate) 
 

1. การชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว  
2. การพฒันาระบบการจดัเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่เพือ่การทอ่งเทีย่ว  
3. การพฒันาพืน้ทีแ่บง่ปันความคดิเหน็ในชอ่งทางออนไลน์  
4. การพฒันาชอ่งทางการรอ้งเรยีน 
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ยทุธศาสตรห์ลกั กลยทุธ ์ 
ยทุธศาสตรร์ะยะกลางและระยะยาว 
ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้ง
เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทย 
(Restructure)  
  
 

1. แนวทางเพิม่ความหลากหลายของเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทย (Diversification)  
2. แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของระบบการ 
3. แนวทางพฒันาและปรบัปรงุแบรนดด์า้นการทอ่งเทีย่วของไทย (Branding) 
4. แนวทางการทตูการทอ่งเทีย่ว (Tourism diplomacy)  
5. แนวทางยกระดับไทยเป็นผู้นําด้านมาตรฐานโลกด้านการท่องเที่ยว 

(Strategic standardization) 
6. แนวทางการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัหลงัโควดิ-19 

ยทุธศาสตรก์ระจายตน้ทุนและ
ผลประโยชน์จากการทอ่งเทีย่วให้
เป็นธรรมมากขึน้ (Redistribute) 
 

1. แนวทางการฟ้ืนฟูบรูณะระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
ทอ่งเทีย่ว (Restore)  

2. ธรรมาภบิาลในอุตสาหกรรม (Industry governance) 
3. แนวทางกระจายอาํนาจไปยงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (Decentralization) 
4. แนวทางสรา้งพลงัในการต่อรองของผูป้ระกอบการและประชาชนในทอ้งถิน่ 

(Empowerment)  
 
อย่างไรกต็าม ผูด้ําเนินนโยบายพงึตระหนักไวเ้สมอว่า ในอนาคตช่วง 20 ปีถดัจากน้ีอาจจะมี

ปัจจยัเสีย่ง ภยัคุกคามหรอืเหตุไม่คาดฝันอื่นๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้กี ดงันัน้ ยุทธศาสตรค์วรมคีวามยดืหยุ่น
และสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ได ้จงึจาํเป็นตอ้งมกีารตดิตามและประเมนิผลอยูเ่สมอ
และเป็นประจาํ เพือ่ทบทวนยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์หต้อบรบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

ตอนท่ี 3: กลยทุธก์ารวิจยัและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงระบบ 
เป้าหมายสุดทา้ยของการศกึษาน้ีคอื การออกแบบแผนงานวจิยัและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิระบบ 

ซึ่งจะต้องมกีระบวนการ 2 ขัน้ตอน คือ 1) การวิเคราะห์การจดัสรรทรพัยากรและสงัเคราะห์งานวิจยั
ท่องเที่ยวที่ผ่านมาและ 2) การถอดยุทธศาสตร์วจิยัและพฒันาสําหรบัการท่องเที่ยวไทยระยะสัน้ ระยะ
ปานกลางและระยะยาวจากยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทยทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

1. การทบทวนและสงัเคราะหง์านวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 เพื่อใหก้ารออกแบบและการวางแผนยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิระบบฉบบัน้ี
ไปเป็นไปอย่างครบถ้วนจึงได้มีการทบทวนสถิติและฐานข้อมูลวรรณกรรมงานวิจยัด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2562 เพื่อ 1) วเิคราะหโ์ครงสรา้งการกระจายทรพัยากรท่องเทีย่วจากฐานขอ้มลูวจิยั 
NRIIS วช., สกสว. E-library, Digital วช., TNRR, TAT Library, ThaiLIS และ ThaiJo 2) ทบทวน
วรรณกรรมด้านท่องเที่ยวเพื่อวิเคราะห์พรมแดนความรู้และศกัยภาพนักวิจยัจากเอกสารที่เผยแพร่ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562 ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูศูนยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) ซึง่มบีทความมากถงึ 
2,836 บทความ และคดัเลอืกบทความที่มเีน้ือหาสมบูรณ์มาทบทวนและสงัเคราะหอ์งค์ความรูจ้ํานวน  
167 บทความ บทความวชิาการอยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วไทยจาํนวน 
243 บทความ และงานวจิยัจาํนวน 264 โครงการทีส่นบัสนุนทุนโดยสาํนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) และ
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สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562 ดงันัน้ งานชิน้น้ีจงึไมร่วม
งานวจิยัของหน่วยงานบรหิารและจดัการทุนดา้นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)  
 การศกึษาน้ีจดัทาํขึน้เพื่อประเมนิองคค์วามรูข้องประเทศทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วและศกัยภาพของ
นักวิจยัโดยวดัจากจํานวนนักวิจยั และการวิเคราะห์ในงานชิ้นน้ีไม่ใช่การประเมนิผลผลิต ผลลพัธ์ของ
งานวจิยั ซึง่จะตอ้งใชว้ธิกีารประเมนิทีแ่ตกต่างกนั การศกึษาใชว้ธิกีารทาํเหมอืงขอ้มลู (Data mining) และ
การวเิคราะหบ์รรณมติ ิBibliometrics พบแนวโน้มดงัต่อไปน้ี 

1) งานวจิยัดา้นการท่องเที่ยวของประเทศในทศวรรษที่ผ่านมาส่วนใหญ่ (เกอืบรอ้ยละ 80) เป็น
วทิยานิพนธข์องบณัฑติศกึษา ปรากฏการณ์น้ีสงัเกตไดจ้ากการทีน่กัวจิยัสว่นใหญ่ไดต้พีมิพเ์พยีงครัง้เดยีว 
นยัของขอ้คน้พบน้ีกค็อื นกัวชิาการทีเ่ลอืกเสน้ทางอาชพีนกัวจิยัจะมจีาํนวนน้อยกว่าทีผ่ลติมาก สว่นหน่ึง
อาจเป็นเพราะภาคทอ่งเทีย่วเป็นภาคเศรษฐกจิทีข่ยายตวัดา้นการจา้งงานมากและสามารถรองรบัแรงงาน
ทีม่กีารศกึษาสงู 

2) งานวจิยัดา้นการท่องเที่ยวซึ่งแต่เดมิยดึเอาความสนใจของผูว้จิยัเป็นหลกัไดค้่อยๆ เปลี่ยนมา
เป็นการยดึเอานโยบายเป็นหลกัมากขึน้ เน่ืองจากงบประมาณสนับสนุนงานวจิยัประเภทมุ่งเป้าของรฐั
เป็นไปในทศิทางดงักล่าว เช่น งานวจิยัตอบสนองการสรา้งรายไดข้องเศรษฐกจิฐานราก ทําใหเ้กดิการ
ท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น จนเป็นการศึกษากลุ่มใหญ่ นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาด้านวัฒนธรรมและ
การศกึษาดา้นพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว  

3) ลกัษณะของงานวจิยัส่วนใหญ่มาจากสายสงัคมศาสตร ์ซึ่งแนวโน้มไดข้ยายตวัไปในศาสตรต่์างๆ 
มากขึน้ แต่ยงัมกีารนําเอาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวทิยาการดา้นการสรา้งสรรคเ์ขา้มาสรา้งนวตักรรม
ไมม่ากเทา่ทีค่วร  

4) งานวจิยัซึ่งมกัจะเป็นกรณีศกึษาหรอืการพฒันารายพืน้ที่ไดเ้ริม่เปลี่ยนแปลงไปใหม้ ี“Theme” 
เฉพาะในพืน้ทีน่ัน้ๆ มากขึน้ ซึง่นบัวา่เป็นแนวโน้มทีด่ ี 

5) การศกึษาในเชงิประเดน็ (Issues) งานจํานวนมากกย็งัมลีกัษณะเป็นนามธรรม เช่น การศกึษา
ความยัง่ยนืกม็กัจะเป็นการอภปิรายแนวคดิเสนอขอ้มูลแบบพรรณนา (Dicriptive) และขอ้เสนอแนะในเชงิ
แนวทางอยา่งกวา้งๆ มากกวา่ทีจ่ะเสนอแนวทางหรอืวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม   

6) นกัวจิยัไทยทีส่ามารถตพีมิพไ์ดใ้นวารสารต่างประเทศคุณภาพสงูมจีํานวนน้อย สาเหตุหน่ึงกค็อื 
งบสนับสนุนวจิยัในระยะหลงัเน้นการใชป้ระโยชน์เป็นสาํคญั ไมไ่ดเ้น้นการตพีมิพ ์แต่แนวโน้มการตพีมิพก์ ็
เริม่ดขีึน้ใน 2 ปีสุดทา้ยของการศกึษา (พ.ศ. 2562–2563) มกีารตพีมิพ ์94 บทความ โดยที ่7 ปีก่อนหน้านัน้
ตพีมิพร์วมกนัไดเ้พยีง 63 บทความ และใน 2 ปีสุดทา้ย มบีทความทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบั Q1 และ Q2 
รวม 21 บทความ   

7) เมื่อพจิารณารายไดท้ีป่ระเทศไทยไดจ้ากการท่องเทีย่วในปัจจุบนักพ็บว่า ยงัไมม่กีารศกึษามากนัก
ในส่วนทีม่กีารสรา้งรายไดท้่องเทีย่วมาก เช่น การศกึษาเกี่ยวกบัการมาเยอืนของนักท่องเทีย่วจนีหรอื
การลงทุนในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วของจนีในประเทศไทย 
 การศึกษายงัพบอีกว่ามีช่องว่างในการวิจยัในหลายประเด็นสําคญัเช่น 1) การศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชแ้รงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทย 
การศกึษาด้านผลติภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโอกาสการทดแทนแรงงานดว้ยเครื่องจกัร   



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
   

  xiv 

2) การศกึษาดา้นความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการที่ประเทศไทยพึง่พงิรายได้
จากการท่องเที่ยวจากต่างชาติสูงที่สุดในโลก 3) ขาดการวเิคราะหปั์ญหาเชงินโยบาย และ 4) เน้นการ
สรา้งรายได ้ขาดการศกึษาปัญหาดา้นวฒันธรรมและสงัคม และ 5) ขาดการจดัการความรูง้านวจิยัทีผ่่านมา
อยา่งเป็นระบบและขาดเวทเีผยแพรผ่ลงานวจิยัใหก้บัภาคเอกชนและสาธารณชนอยา่งเป็นระบบ   

2. เสนอกลยทุธก์ารวจิยัและพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิระบบ 
 เมื่อการระบาดโควดิ-19 รอบที ่2 เกดิในปลายปี พ.ศ. 2563 และโอกาสทีไ่ทยจะไดร้บัวคัซนีกจ็ะ
อยูใ่นชว่งกลางปี พ.ศ. 2564 กว่าจะฉีดวคัซนีและเกดิภูมคิุม้กนักเ็ป็นทีค่่อนขา้งแน่ชดัว่า คนไทยกต็อ้งอยู่
กบัโควดิ-19 จนถงึปี พ.ศ. 2565 เป็นอยา่งน้อย ซึง่สถานการณ์ทีเ่ป็นบรบิทกค็อื อนาคตฐานดงัทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้ ซึง่จะทาํใหม้กีลยทุธ ์2 กลยทุธ ์7 แผนงาน ลอ้ตามยทุธศาสตรช์าตทิีก่ล่าวมาแลว้ดงัน้ี  

  

 กลยทุธท่ี์ 1 Restructure: การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทย 
เป็นกลยุทธ์ที่ปรบัโครงสร้างขยายฐานเศรษฐกจิและยกระดบัมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้สู่

ระดบัสากลใหส้มกบัเป็นประเทศแนวหน้าของโลกดา้นการทอ่งเทีย่ว กลยทุธน้ี์ม ี5 แผนงาน   
1) แผนงานที ่1 แผนงานการเพิม่คุณคา่และความหลากหลายของเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทย 
2) แผนงานที ่2 การสง่เสรมินวตักรรมและประสทิธภิาพดา้นดจิทิลั และเทคโนโลยอีื่น ๆ ในการ

ยกระดบัการทอ่งเทีย่วทัง้ระบบ 
3) แผนงานที ่3 การยกระดบัมาตรฐานและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ   
4) แผนงานที่ 4 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงระบบเพื่อปรับ

โครงสรา้งอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 
5) แผนงานที ่5 การสง่เสรมิสขุภาพและความปลอดภยัดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 

กลยทุธท่ี์ 2 Redistribute: ขยายและกระจายฐานการผลิตและผลประโยชน์ 
                   จากการท่องเท่ียวให้หลากหลาย ทัว่ถึง และเป็นธรรมมากขึน้ 
เป็นกลยทุธท์ีป่รบัโครงสรา้งใหเ้ป็นการผลติทีค่าํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม มกีารกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถงึ

และเป็นธรรม 
6) แผนงานที ่6 BCG in Action เพือ่การทอ่งเทีย่วรบัผดิชอบและยัง่ยนื 
7) แผนงานที่ 7 แผนงานนโยบายสาธารณะ การกระจายอํานาจ ธรรมาภบิาล และมาตรการ

ทางการคลงั 
ตารางต่อไปน้ีจะเป็นการสรปุแผนกลยทุธร์ะยะสัน้และระยะปานกลางเพือ่การวจิยัและพฒันาการ

ทอ่งเทีย่วทีส่รา้งคุณคา่ ความมัน่คง และยัง่ยนื  
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กลยทุธวิ์จยัและพฒันา   แผนงาน 
1. Restructure: การปรบัโครงสรา้ง

เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทย 
1. แผนงานที่ 1 แผนงานการเพิม่คุณค่าและความหลากหลายของ

เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทย 
2. แผนงานที ่2 การสง่เสรมินวตักรรมและประสทิธภิาพดา้นดิจิทลั 

และเทคโนโลยอีื่น ๆ ในการยกระดบัการทอ่งเทีย่วทัง้ระบบ 
3. แผนงานที ่3 การยกระดบัมาตรฐานและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ   
4. แผนงานที่ 4 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อเศรษฐกิจ

ท่องเที่ยวเชงิระบบเพื่อปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลงัโควดิ-19 

5. แผนงานที่ 5 การส่งเสรมิสุขภาพและความปลอดภยัด้านการ
ทอ่งเทีย่ว 

2. กลยทุธท์ี ่2 Redistribute: ขยาย
และกระจายฐานการผลติและ
ผลประโยชน์จากการทอ่งเทีย่ว
ใหห้ลากหลาย ทัว่ถงึและ 
เป็นธรรมมากขึน้ 

6.  แผนงานที ่6 BCG in Action เพื่อการท่องเทีย่วรบัผดิชอบและ
ยัง่ยนื 

7. แผนงานที ่7 แผนงานนโยบายสาธารณะ การกระจายอํานาจ 
ธรรมาภบิาล และมาตรการทางการคลงั 

  
ทัง้น้ี ในแต่ละแผนงานจะมเีป้าหมาย ตวัชี้วดั ความรู้ ประเด็นวิจยัที่ต้องการ แนวทางการใช้

ประโยชน์ และประเดน็การศกึษา กล่าวโดยสรุปไดว้่า งานวจิยัในอนาคตตอ้งตอบโจทยใ์หญ่ไดม้ากขึน้ มี
ความเป็นสหวทิยาการมากขึน้ สามารถบูรณาการภาคท่องเทีย่ว เศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละเศรษฐกจิฐาน
รากโดยเทคโนโลยีดิจิทลัได้ดีขึ้น สามารถยกระดบัท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลหรือเป็นเจ้าของ
มาตรฐานโลกได ้ และมแีผนทีเ่สน้ทางวจิยัดงัต่อไปน้ี   

สาํหรบัแผนทีเ่สน้ทางวจิยัแสดงในรปูที ่4  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

รปูท่ี 4 แผนท่ีเส้นทางวิจยั 
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Executive Summary
 

Thailand is a developing country that has proudly established itself as one of the world's 
leading tourism destinations. Thailand was in fourth place in the world for international tourism 
receipts in 2019 and ranked eighth in the world when it comes to the number of international 
visitor arrivals (UNWTO, 2020). In 2019, Thailand received around 40 million international tourists 
each year, earning revenue of approximately 2.0 trillion baht (Ministry of Tourism and Sports, 
2020). However, Thailand is ranked 31st in the world in terms of travel and tourism 
competitiveness, which includes the environmental sustainability indicators (World Economic 
Forum: WEF, 2019). 

The tourism industry is one of Thailand's most important economic sectors. It was able to 
create 18 percent of GDP in value added, both directly and indirectly, in 2018, and contributes 
approximately 12 percent of total employment. About 4.4 million individuals were employed, 
which is greater than the total number of persons employed in the manufacturing industry. 

The COVID-19 epidemic is wreaking havoc on the world's tourism sector, including Thailand’s. 
This poses important questions: How will Thailand's economic sector evolve as a result, and how can 
strategies and tactics be planned and prepared to support what comes next? What role may research 
academics play in future tourist strategy studies and recommendations? 

The main objectives of this project, “Strategy for Research and Development for Tourism 
after COVID-19” are:  

1) To study the trends of Thailand’s tourism prior to COVID-19 and assess the impact of 
the COVID-19 epidemic on the potential and opportunity of Thailand's tourism competitiveness. 

2) To formulate possible scenarios of Thailand’s tourism during and after the COVID-19 
epidemic; and  

3) To suggest policies, strategies, and research roadmaps that will play a role in driving 
the recovery and adjustment of Thailand's tourism economy during and after the COVID-19 
epidemic. 

In order to generate alternative scenarios, create policy, and strategies for research and 
development for short, medium, and long-term tourism, this study uses strategic foresight and 
mixed methodologies as major conceptual frameworks and techniques. For readers to access the 
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study results, theories, frameworks, and models used for our analysis, study methods, and 
statistical inference are included in appendices. 

The study is divided into three parts. The first part presents Thailand's tourism situation 
before the COVID-19 epidemic, until 2019. This is to gain a better understanding of Thailand's 
tourism potential. 

The second part of the study analyses Thailand's future tourism in the aftermath of 
COVID-19. What should our goals be? 

The final part discusses a system-based tourism research and development strategy 
which reviews and synthesizes research information on Thailand’s tourism from 2012 to 2020 
using data mining and bibliometrics methods. Additionally, it includes the design of a 
comprehensive tourism research plan in accordance with the recommended strategy. 

Part 1: Before COVID-19 epidemic 

1.  Potential of Thailand’s tourism before COVID-19 epidemic 

Over the past decade, tourism in Thailand has evolved strongly to achieve the rank of 
third in the world by tourism receipts and eighth in the world by tourist arrivals in 2019. However, 
a comparative study based on the World Economic Forum's (WEF) Travel and Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) found that Thailand remained in the 31st position. The disparity of 
rank on demand side (measured by income) and supply side (measured by competitiveness) 
may lead to an overloading of tourists which could degrade tourism resources in the future. 

A comparison of the evolution pattern of Thailand’s tourism and world tourism using the 
Latent Growth Model, from 2015 to 2019, shows that there was an improvement in both global 
and Thailand tourism. The evolution of world tourism has been driven by Supply Pull, which 
means that developed countries that are willing to promote tourism have benefited more from the 
expansion of the tourism sector than underdeveloped ones. Although Thailand has an edge in 
terms of international visitor acceptance, information and communication, and value for money, it 
also has significant weaknesses in terms of security, health, and the environment. All three of 
these may erode any potential in the future. 

According to the Latent Growth Model approach, Thailand's tourist evolution follows a 
different pattern from the world, relying on Demand Push rather than Supply Pull. Thailand's 
evolution has the advantage of not overspending, but public utilities may not be constructed in 
time to accommodate tourists. 

An efficiency study on a provincial level, using Data Envelopment Analysis (DEA) 
method, shows that there are 15 provinces that use existing resources to generate the highest 
possible income and number of tourists are Phuket, Chonburi, Phetchaburi, Phang Nga, Satun, 
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Ranong, Chiang Mai, Khon Kaen, Phetchabun, Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Bueng Kan, 
Saraburi, Nong Khai and Uthai Thani, which used resources and management to the fullest 
potential. Furthermore, if such provinces wish to increase income even further, they must 
increase and upgrade the infrastructure and utility of tourist sites as well as their management. 

Besides Phuket and Chonburi, there are provinces with beaches that have similar 
potential for revenue generation but lack adequate management and infrastructure. These 
include Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Trang, Prachuap Khiri Khan, Trat and Chanthaburi. 
However, if they want to increase their revenue, they must take care not to cause environmental 
and safety issues similar to those experienced in Phuket. 

2.  Thailand's competitiveness and trends in the travel market 

 A study of competitiveness using the Normalized Comparative Advantage Ratio (NCAR) 
and Shift Share Analysis method shows that Thailand was not interested in the ASEAN market 
and was in the status called "retreat". In the same way as other counrties in ASEAN, Thailand 
has a decreased ability to absorb ASEAN tourists, but the rate of contraction is lower than the 
ASEAN market in general. Also, ASEAN countries are not interested in each other's markets.  

Thailand is a "rising star" in Indian and Russian tourist markets. On the other hand, 
China and South Korea have an expanding rate of tourism market higher than the capacity of 
Thailand's tourist absorption rate. Therefore, Thailand is in a situation referred to as "lagging 
opportunities". 

While in the North American tourist market, Thailand is in a state known as "lost 
opportunities", the trend of this market is expanding but sadly Thailand's ability to attract this 
market has declined. The last two markets, Western Europe (excluding Russia) and Oceania, are 
leading Thailand in a reverse state. These markets have begun to shrink but Thailand’s tourist 
absorption ability is more likely to shrink than the contraction of the market. 

According to a study conducted using the Shift Share method, Thailand should pay more 
attention to the ASEAN and Indian tourist markets than in the past. This could lead to an 
increase in the number of tourists who are not from Western or Confucian cultures, which 
Thailand is more accustomed to supporting. More research and development are required, to be 
able to solve these tourists' problems and make their journey more comfortable and consistent 
with their own traditions. Furthermore, a new strategy must be developed for the North American 
and Oceania tourist markets, as Thailand has no competitive advantage or special skills in these 
regions. To summarize, the four markets all require additional research and development in 
terms of marketing, tastes, and tourist pain points. 
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China, South Korea, and Russia are the remaining markets with a strong interest in 
Thailand. As a result, Thailand should maintain a constant focus on these markets, developing 
new products and services to increase their attractiveness and maintain long-term relationships. 

Future marketing efforts should concentrate on nations with high tourism expenditures, 
such as Hong Kong and Singapore, which ranks 12th and 13th in 2015, whose outbount 
expenditure is larger than Japan. Japan is ranked 16th in 2019, although it has the advantage of 
having a huge population, making it easier to identify new markets. For Singapore and Hong 
Kong, on the other hand, Thailand must focus on their high-end market. Because high-income 
groups are not impacted by COVID-19 and have high savings rates during COVID-19, the US 
market is likely to be a market for high-end sectors, and the economy has a propensity to 
recover fast due to speedy vaccination. 

3.  Chinese visitors and Thailand's tourism image 

 Before the spread of COVID-19, the number of outbound Chinese visitors increased by 
155 million person-trips in 2019, signaling that the direction of overseas travel patterns is moving 
from sightseeing to leisure tourism. Thailand has been China's top tourist destination for many 
years, with the exception of Macau and Hong Kong, but Vietnam, with the most direct land 
border with China, surpassed Thailand as the top country in 2019. 

During the COVID-19 epidemic, it was discovered that Thailand is still being addressed 
online in terms of "Tourism in Thailand" and "Thai people," both in terms of Thai culture, 
customs, beliefs, food, and way of life. It also involves the possibility of returning to Thailand in 
the future owing to its various attractions, delectable cuisine, and welcoming people. Thailand's 
way of life and culture are distinct from those of China, and they are thought of as both charming 
and colorful. High-quality tourism, health and sanitation safety, and leisure tourism-oriented items 
are all on the rise as reasons for Chinese visitors to return in new ways. As part of a small group 
with family, the new SoLoMo independent traveler continues to use social media as a trip 
planning and decision-making platform, with the goal of experiencing local lifestyles. 

Prior to the end of the COVID-19 epidemic, the desire for Chinese visitors to visit 
Thailand continues to rise due to four major factors:  

1) even in the year of the COVID-19 epidemic, the China's economy continues to thrive;  
2) tourism has become an integral element of the Chinese lifestyles;  
3) during the COVID-19 period, Thai people had a positive and encouraging attitude 

toward China, including 
 4) Thailand's capacity to manage the COVID-19 situation, which makes "Wellness 

tourism" a possible star tourism offering for Chinese visitors. 



แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาสําหรับการทองเท่ียวไทยหลังโควิด-19 (สัญญาเลขท่ี C17F630173) 
   

  xx 

According to a study of China's 14th Five-Year Plan for National Economic and Social 
Development, which runs from 2021 to 2025, the country places a high priority on the 
development of the cultural tourism industry for domestic economic development and encourages 
the development of new business models in the digital economy. Understanding the 14th Five-
Year Travel Plan indicates the changing direction of Chinese visitors' tastes and tourism 
behaviors, which can be utilized to plan product development in line with their likes and 
behaviors as they continue to visit Thailand. 

The creation of a Standard Operation Procedure (SOP) for every tourism activity chain is 
one of the fundamental aspects that entrepreneurs must alter in order to be ready to allow 
Chinese visitors again. As a result, for companies wishing to enter the Chinese market, the ability 
to use internet channels to establish a network of consumers in both general and tourist 
industries is critical. 

4.  Tourist Experience (Customer Journey) VS Entrepreneur Experience 

Designing tourism services based on design thinking principles necessitates collecting 
and evaluating the traveler's experience, including expectations, pain points (or points of 
concerns),  where travelers can receive and exchange experiences during various periods of 
tourism activities, satisfaction received, and sharing travel information and experiences with 
others. The goal of this section of the research is to gain a better knowledge of how consumer 
demand is met and how entrepreneurs and government officials respond to provide services that 
satisfy the demands of visitors. 

In tourism marketing, tourists have traditionally been categorized based on demographic 
variables including age, gender, generation, and country of origin. This study covered, in addition 
to the aforementioned criteria, motives, tastes, time spent on tourism, and desired activities.  
Consideration and definition of the characteristics of tourist groups, known as customer personas, 
are important in order to forecast how these groups would change in the future. 

This research began with the division of existing visitors into 23 groups based on their 
tourism activities and the presentation of Thai tourism's strengths, using three provinces as case 
studies: Bangkok, Chiang Mai, and Phuket, the three most popular destinations in Thailand. 
Satisfying the first tourist demands of up to 12 different types of visitors, based on assets or 
attractions, and assets on province location, the indigenous culture of Chiang Mai was 
discovered to be one of the area's strongest attractions. Bangkok is a cosmopolitan metropolis 
that can cater to the demands of a wide range of travelers. Phuket, on the other hand, offers 
location advantages but, despite its excellent quality, is not well-diversified. 
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 Depending on the amount of time tourists want to spend traveling and the value of 
assets or attractions on site, 12 groups of identities or model visitors were established. 

1) Tourists place a higher value on the worth of time than on the use of other resources. 
2) Influencers are crucial in aiding consumers in resolving their current search problems. 

This function will be reduced in the future due to the fact that the service system is a platform 
that is susceptible to Big Data assessments. 

3) In today's world, language, legislation, culture, and communication remain the 
significant hurdles to obtaining and sharing information. 

4) The present state's tourism management system, particularly with regard to 
immigration applications, is incompatible with the experience demands of visitors who have 
changed from mass tourism to Free Individual Traveler (F.I.T.) with focused travel and time spent 
in a variety of ways. 

According to the findings of our entrepreneurial study: 
1) Entrepreneurs generally ignored the needs of tourists at the insight level and are 

more concerned in delivering conventional services that have been provided in the past. 
2) Small entrepreneurs have the advantage of being able to adapt to the demands of 

visitors, and here is where service knowledge begins to accumulate. However, there are 
occasions when they are unable to satisfy the demands of specific services that need expertise, 
affecting customer satisfaction. 

3) There are a limited number of entrepreneurs who started as service recipients or 
tourists who later provide services for a niche market. 

4) The fact that the government hears issues directly from entrepreneurs may make it 
difficult to comprehend the true difficulties of visitors, even if the directions are similar but the 
details differ. 

The study also looked at future elements that might influence the way travelers' 
personalities evolve following the COVID-19 epidemic.  Three phases were identified: short-term 
(1-3 years), medium-term (3-5 years), and long-term (5-10 years ahead), which were divided into 
12 groups. The Pamperer and The Outing Joiner have a significant number of tourists. The 
groups that continue to have a positive trend are: 

 1) The Thai Toucher, 
 2) The Time Spender and 
 3) The Relationship Builder.  
Three groups will become less significant in the future:  
 1) The In-depth Escaper, 
 2) The Motion-based Wanderer and  



แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาสําหรับการทองเท่ียวไทยหลังโควิด-19 (สัญญาเลขท่ี C17F630173) 
   

  xxii 

3) The Volunteer Traveler. The rest of the group is one in which the number of visitors is 
expected to rise steadily in the future. 

Part 2: During the COVID-19 epidemic 

1.  COVID-19's impact on short- and medium-term tourist recovery 

  After analyzing the impact of COVID-19 on many countries, it is expected that each 
country's overall economy will be able to recover to the equivalent of 2019 by 2024, with China 
recovering one year faster than other countries. Hotels and lodgings, as well as aviation, are two 
tourism and travel industries that will resurface early in 2024. However, owing to travel trends 
that will shift the old-style tourism to a new normal, it may take considerably longer for tour firms 
to recover. 

The new tourism model will emphasize traveling alone or in small groups, with a focus on 
safety and hygiene, and will make use of technology to make things easier, such as selecting 
accommodations that match cleanliness requirements and booking all activities online, among 
other things. In addition, in order to escape crowds, traveling to new, less traveled, or unseen 
locations will become increasingly popular. As a result, in the early phases of tourism, pricing is 
not a significant consideration. 

According to the findings of an online survey of 606 Thai visitors, the driving elements for 
tourism vary by generation, with the baby boomer group preferring to relax and acquire new 
experiences as a motivating factor for travel and being able to go on any day without a time 
restriction. Gen X and Gen Y are similar in that they can only travel on weekends or on public 
holidays. 

Before the emergence of COVID-19, Thai people traveled domestically on average 4 
times per year in the last 3 years and once per year for going overseas. The baby boomer 
generation, Gen X and Gen Y travel abroad on average once per year, while Gen Z on average 
have not traveled abroad. 

The SHA mark, which indicates hygienic safety requirements to promote tourism trust, 
was perceived by roughly 57 percent of all respondents. More than 70% of this group stated that 
the SHA mark influences their purchase decisions when it comes to tourist products and 
services. 

In terms of public knowledge and utilization of different government tourism stimulus 
programs, such as Rao Tiew Duay Kan (We Travel Together), Tiew Pun Suk (Trips to Share 
Happiness), Rao Pai Tiew Gun (Let's Travel Together), and Kum Lang Jai (Encouragement). The 
We Travel Together project was determined to have the highest level of awareness and 
registration, with around 24 percent of respondents utilizing rights, which is the highest rate 
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compared to other programs and can encourage spending personal finances raised by nearly 
13,000 baht per person. 

Environmental issues such as air pollution, water pollution, noise pollution, waste in 
tourist towns, and overcrowding of visitors accounted for the majority of the tourism difficulties 
that resulted in a drop in tourism satisfaction among Thai people at the greatest level. Tourist 
attractions and travel safety are two important components of safety. 

According to a study of attitudes on opening Thailand to international visitors, roughly 61 
percent of all respondents believe that the country should not be opened, particularly among Gen 
Y and Gen Z, with approximately 70 percent disagreeing with opening the country. While the 
proportions of agreeing and disagreeing among the baby boomer and Gen X generations are 
similar. In terms of opening the country and enabling Thai citizens to travel overseas in 2021, the 
majority of respondents (more than 65 percent) said they would not travel abroad. 

2.  Thailand tourism's baseline future 

The baseline future of Thailand's tourism in the short and medium term until the epidemic 
situation begins to alleviate was discovered by scanning the signals. The following trends are 
projected to resume: 

1) The popularity of lifestyle and experiential travel will rise. 
2) Travel formats will be more varied and flexible. 
3) Tourism will place a greater emphasis on activities and outcomes that are both 

sustainable and beneficial to the environment. 
4) The major resource and location for finding information and providing travel services is 

online platforms. 
5) Information has evolved into a critical component in determining the competitiveness of 

tourist enterprises. 
6) Competition for geopolitical dominance will have an impact on global tourism. 
7) There will be a rise in cashless tourism and blockchain-based innovation. 
8) The importance of disaster surveillance and cybersecurity is growing. 
When analyzing the level of uncertainty and impact of the factors driving the major 

trends, it was discovered that baseline future of Thailand's tourism, especially in major cities such 
as Bangkok, Chiang Mai, and Phuket, will consist of  

1) Small group tourism and large group tourism, 
2) The expansion of the tourist markets in China and India, 
3) Tourism concentration and resource degradation,  
4) Platform economy and online tourism business growth, 
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5) Chinese investment in the tourism industry, 
6) Tourism support technology,  
7) Climate variability, and 
8) Air quality. 
Furthermore, because of the danger of catching COVID-19, despite the fact that the 

vaccination population continues to grow, tourism behavior is predicted to follow the following key 
trends in the short and medium term: 

1) Things that are more known, predictable, and reliable will be valued by travelers, such 
as concentrating more on domestic or regional tourism. 

2) Because tourists are increasingly health conscious and concerned about hygiene and 
safety, visitors' decision-making is influenced by their confidence in operators. 

In addition, several changes in tendencies that existed prior to the COVID-19 situation, 
such as the entrance of tourists from new markets and the expansion of the global aviation 
industry, may stall or reverse course. Regarding the trend of foreign tourism investment, there is 
a good chance that large investors from both inside and outside the country will purchase real 
estate and tourism businesses in Thailand, particularly investors from China, who can recover 
economically faster than other countries, have a lower risk of infection, and have the shortest 
travel distance between China and Thailand. 

According to the baseline future, China is the most significant market for Thailand's 
tourist strategy revival in the near and medium term. Meanwhile, the development of data 
infrastructure in Thailand's tourist sector, from the data management platform to creating 
capability for data analytics, has major strategic implications for both government public policy 
and entrepreneurial enterprise. 

3.  Thailand's tourism scenarios at the national and urban levels 

The analysis of an alternative long-term future was divided into two levels: 1) national 
tourism level scenario and 2) urban tourism level scenario. It is further subdivided at the urban 
level into two scenarios: Chiang Mai and Phuket tourism and Bangkok tourism. 

Thailand's tourism scenarios (Figure 1) were derived from a study of the two major 
driving factors: 1) the tourist economy model (monotourism or diversification) and 2) the 
economics of tourism geographical distribution (clustered or dispersed). Future scenarios can be 
generated in four scenarios:  

Scenario 1 The Avengers: a diverse tourism economy that excels in certain locations that 
is recognized worldwide,  

Scenario 2 Bang Rachan: a diverse and broad-based tourist economy,  
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All these future scenarios provided are options to visualizing a range of future scenarios 
in order to choose the preferred future or the future that will fulfill goals such as sustainability, 
efficiency, productivity, and equity. Each scenario, on the other hand, might lead to the 
attainment of each objective at various degrees and with various possibilities and obstacles. 

Based on the analysis of the baseline future and scenario, as well as the findings of 
interviews and discussions with tourism policy agencies, it was determined that the preferred 
futures of Thailand's tourism after COVID-19 in the long term should be focused on developing 
more sustainable and equitable tourism. Simultaneously, in the face of growing unpredictability in 
technology, the economy, society, the environment, and politics, Thailand's tourism strategy should 
now focus on lowering systemic risks while strengthening robustness and resilience. 

The main idea of Thailand's tourism strategies in the post-COVID period, according to the 
research team, is to promote the diversification of the country's tourism economy, both in terms 
of knowledge and innovations that use tourism activities, tourist characters, entrepreneur 
characters, and tourist areas. Tourist activities may also be utilized as a basis for sustaining and 
developing other businesses that are unrelated to the tourism sector. In this respect, pluralism, 
and cosmopolitanism in Thailand's tourist economy, both at the product level and in terms of 
enterprises and personnel, as well as the manufacturing process, are critical prerequisites for 
establishing a diverse tourism economy, as well as for growth and adding value to tourism. In 
these circumstances, Thailand's tourism industry strategy must be based on producing diversity 
within a pluralistic and cosmopolitan framework. 

4.  The tourism strategy of Thailand 

Due to the COVID-19 pandemic, Thailand's tourism faces significant challenges in 
developing national and city-level policies, particularly in restoring public trust in tourism safety 
during and after the epidemic. As a result, urgent and short-term strategies to promote safe 
tourism and improve the image of safe tourism are needed, such as speeding up vaccine 
distribution, having an efficient tracking system, and so on. These factors are required conditions 
for the country to be able to drive the tourism economy. Simultaneously, the government must 
assist in the restoration of tourist companies so that the country can reopen, particularly by 
speeding up and assisting entrepreneurs in the tourism chain in their recovery. 

In terms of a long-term plan aimed at promoting more sustainable and equitable tourism, 
Thailand has previously been excessively reliant on the monopolistic tourism industry in terms of 
long-term viability. As a result, in times of crisis, such as the COVID-19 pandemic, there is 
vulnerability and a systemic danger. As a result, focusing on Thailand's tourism industry is an 
essential approach. The goal is to diversify the tourism economy so that it is more related to 
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other sectors and less reliant on tourism alone, which includes boosting competitiveness, 
improving tourism standards, and understanding the major tourist market. 

In terms of fairness, it has been discovered that Thailand's tourism is concentrated in the 
area, and that large-capital entrepreneurs dominate Thailand's tourism. As a result, encouraging 
responsible and ecologically friendly tourism, fostering community engagement, and establishing 
a system for a fair distribution of benefits is an essential approach for spreading costs and 
benefits among the stakeholders involved in the tourist sector. 
 

The following table summarizes Thailand's immediate, medium, and long-term tourism 
strategies.  

Main strategies Tactics 
Immediate and medium-term strategy 
Strategy for cautiously opening the 
nation to tourists as soon as 
feasible (Restart) 
 

1. Vaccine Distribution and Phuket sandbox 
2. Screening and Verification 
3. Small-group tourism promotion 
4. Brand refresh 

Strategy to revitalize tourism 
business (Rehabilitate) 
 

1. Supporting entrepreneurs 
2. Developing a system for gathering and analyzing big data for 

tourist industry 
3. Creating an online space for sharing opinions  
4. Generate a complaints channel 

Medium and long-term strategy 
Strategies for Thailand's tourism 
economy restructuring 
(Restructure)  
  
 

1. Diversifying Thailand's tourist economy  
2. Improving the system's efficiency and production 
3. Broaden Thailand's tourism brands  
4. Tourism diplomacy  
5. Standardization Thailand aspires to be a global tourism leader  
6. Improving competitiveness after the COVID-19 pandemic 

Strategy for a more equitable 
distribution of tourist costs and 
benefits (Redistribute) 
 

1. Restoring tourism-affected ecosystems and the environment  
2. Industry governance 
3. Decentralization 
4. Empowering local entrepreneurs and residents 

 
However, policymakers should be vigilant that there may be more risk factors, threats, or 

other unanticipated events in the following 20 years. As a result, strategies should be adaptive 
and flexible. Regular monitoring and assessment are required to be suitable to the scenario, in 
order to examine plans and adapt to changing conditions in a timely way. 
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Part 3: System-based tourist research and development strategy 

System-based tourist research and development strategy is the study's end aim, and it 
entails a two-step process: 1) Analysis and synthesis of previous tourism research; and 2) 
Lessons learnt from the aforementioned research and development strategies for short, medium, 
and long-term Thai tourism. 

1.  Tourism research review and synthesis 

 A review of statistics and research literature databases on tourism from 2008 to 2019 was 
conducted to complete the design and planning of this research and development strategy for 
systematic tourism.  
 1) Analysis of tourism resource distribution structure from research databases NRIIS NRCT, 
NIDA E-library, Digital NRTA, TNRR, TAT Library, ThaiLIS, and ThaiJo 
 2) Review of tourism literature to determine knowledge gaps and research possibilities from 
documents published in the Thai Journal Citation Index (TCI) database between 2012 and 2019, 
which comprises up to 2,836 articles. 167 full-text publications were evaluated and synthesized, 
243 academic articles directly linked to Thai tourism were included in the Scopus database, and 
264 research projects were financed by the National Research Council of Thailand (NRCT) and the 
Research Fund Office (TRF) between 2012 and 2019. As a result, this study excludes research on 
enhancing the country's competitiveness conducted by Program Management Unit Competitiveness 
(PMU C). 
 This study was conducted to assess the country's knowledge of tourism and the potential 
of researchers, as measured by the number of researchers and analyses in this work, rather than 
the evaluation of research or organisations, which may be done using different assessment 
methods. Studies using Data mining and Bibliometrics discovered the following trends: 

1) Graduate student theses have accounted for nearly all of the country's tourism research 
in the last decade (nearly 80%). Most researchers only publish once, according to this tendency. 
These data imply that the number of academics who select a research career path is significantly 
less than the number of graduates. This might be due in part to the fact that tourism is an 
expanding economic sector that can attract highly educated personnel from academic career.  

2) Tourism research has steadily moved from being primarily focused on the researcher's 
attention to being more policy oriented. This is because the government's focused research 
funding is headed in that direction. For example, research that reacts to the basic economy's 
revenue production, resulting in increased community tourism, has grown into a big group study. 
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3) The research is primarily in the social sciences. The tendency has spread to other 
fields, but it is still not combining science, technology, and creative science together to produce 
innovation as it should. 

4) Research has begun to shift from case studies or area-specific advances to include 
more particular "themes" in that field, which is a positive trend. 

5) Many of the issued studies are mostly abstracts. Sustainability studies, for example, 
are more likely to be broad discussions of descriptive concepts and guideline suggestions than 
practical techniques or guidelines. 

6) Few Thai scholars have the ability to publish in top-tier international publications. One 
explanation for this is that recent research funding has emphasized use rather than publishing 
patterns. But the trend is encouraging, there were 94 papers published in the study's final two 
years (2019–2020), compared to just 63 in the preceding seven years. In the final two years, a 
total of 21 papers was published in Q1 and Q2 journals. 
 Our study also discovered research gaps in a number of critical areas, including 

1) In-depth studies of the tourist sector, including the employment of foreign labor in Thai 
tourism. A study on the productivity of the Thai tourism industry and the potential for machines to 
replace workers; 

2) A study on the potential risks associated with the tourism industry, as Thailand has the 
world's highest reliance on foreign tourism revenue;  

3) A lack of policy analysis; and 
4) A focus on earning possibility and a lack of study of cultural and social problems;  
5) A lack of knowledge management research and a lack of systematic dissemination of 

research findings to private and public systems at various stages.  

2.  Research and development strategy of systematic tourism 

     When the second COVID-19 epidemic develops at the end of 2020, Thailand will have 
an opportunity to get vaccinated in the middle of 2021. COVID-19 will undoubtedly continue to 
affect Thais until at least 2022. The contextual scenario is the baseline future, which will include 
two tactics and seven plans based on the aforementioned national strategy: 
 Tactics 1 Restructure: Strategies for Thailand's tourism economy  
                            restructuring 

 This tactic restructures the economy's development and increases the standard of Thai 
tourism to international standards, allowing Thailand to become the world's leading tourism 
destination. There are five plans in this approach. 
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1) Plan 1: Adding value and diversifying thailand's tourism economy 
2) Plan 2: Enhancing the entire tourism system by promoting innovation, digital 

efficiency, and other technologies. 
3) Plan 3: Improving standards and promoting lifelong learning 
4) Plan 4: Conduct research to develop a body of knowledge for a systematic tourism 

economy in order to restructure the industry following COVID-19. 
5) Plan 5: Tourism health and safety promotion plan 
 

 Tactics 2 Redistribute: Expanding and sharing production bases and tourism  
                             benefits in a more comprehensive and equitable 

This strategy restructures production to be environmentally conscious while also 
distributing income fairly and evenly. 

6) Plan 6:    BCG in Action for Responsible and Sustainable Tourism 
7) Plan 7: Public policy program, decentralization, good governance, and fiscal 

measures 
The short- and medium-term strategic plans for tourist research and development that 

produce value, stability, and sustainability are summarized in the table below.  
 

Tactics for research and 
development 

Plans 

1. Restructure: Strategies for 
Thailand's tourism economy 
restructuring 

1. Plan 1: Adding value and diversifying thailand's tourism 
economy 

2. Plan 2: Enhancing the entire tourism system by promoting 
innovation, digital efficiency, and other technologies. 

3. Plan 3: Improving standards and promoting lifelong 
learning 

4. Plan 4: Conduct research to develop a body of knowledge 
for a systematic tourism economy in order to restructure 
the industry following COVID-19. 

5. Plan 5: Tourism health and safety promotion plan 
2. Redistribute: Expanding and 

sharing production bases and 
tourism benefits in a more 
comprehensive and equitable 

6.  Plan 6: BCG in Action for Responsible and Sustainable 
Tourism 

7. Plan 7: Public policy program, decentralization, good 
governance, and fiscal measures 
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บทคดัย่อ 

โครงการยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสําหรบัการท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 มวีตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศกึษาแนวโน้มการท่องเทีย่วของไทยและประเมนิผลกระทบของการระบาดของโควดิ-19 ต่อ
ศกัยภาพเดมิและโอกาสในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วของไทย 2) สรา้งฉากทศัน์ความเป็นไปไดข้อง
การท่องเที่ยวไทยระหว่างและภายหลงัการระบาดของโควดิ-19 และ 3) เสนอแนะแนวนโยบาย 
ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และแผนทีเ่สน้ทางการวจิยัทีจ่ะมบีทบาทในการขบัเคลื่อน ฟ้ืนฟู และปรบัตวัของภาค
เศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วของไทยระหวา่งและภายหลงัการระบาดของโควดิ-19 
 การศกึษาน้ีใชว้ธิกีารศกึษาแบบผสม (Mixed Methods) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทฤษฎแีละวธิวีจิยัทาง
อนาคตศกึษาเพื่อสรา้งฉากทศัน์ทางเลอืกและเพื่อแสวงหาแนวนโยบายและกลยุทธ์สําหรบัการวจิยัและ
พฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิระบบในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว   
 การศกึษาน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนั ตอนทีห่น่ึง วเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นการท่องเทีย่วไทย
จนถงึก่อนเกดิโรคระบาดโควดิ-19 คอืในปี พ.ศ. 2562 เพื่อระบุสถานภาพ ศกัยภาพของไทยและตําแหน่ง
แหง่ทีข่องการทอ่งเทีย่วไทยในปัจจุบนั โดยบทที ่1 จะเสนอสถานภาพของไทยในบรบิทการท่องเทีย่วโลก
และผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 และตามดว้ยกรอบความคดิของการศกึษา คาํถามในการวจิยัและ
กรอบการคาดการณ์ในอนาคต บทที ่2 อธบิายววิฒันาการทางดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานของการท่องเทีย่ว
โลก ซึง่พบว่าววิฒันาการดา้นท่องเทีย่วของประเทศพฒันาแลว้เป็น supply pull คอืแบ่งปันโครงสรา้ง
พืน้ฐานส่วนเกนิทีล่งทุนไวใ้หน้ักท่องเทีย่ว ส่วนของไทยเป็น Demand push คอื ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวตามหน้าไปก่อน ส่วนโครงการพื้นฐานตามมาทีหลงั ตามด้วยการศึกษาศกัยภาพการ
ท่องเที่ยวไทยในระดบัจงัหวดั พบว่า จงัหวดัท่องเที่ยวที่ใช้ทรพัยากรเต็มที่อย่างเต็มศกัยภาพมถีึง 15 
จงัหวดั บทที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ตลาดของการท่องเที่ยวไทยทัง้ในระดบัของภูมภิาคคอือาเซียนและ
สาํหรบัคู่คา้ใหญ่ เช่น จนี รสัเซยี อนิเดยี ซึง่พบว่าไทยควรใหค้วามสําคญักบัตลาดอาเซยีนมากขึน้ และ
ตลาดรายไดส้งูในฮอ่งกงและสงิคโปร ์บทที ่4 เป็นการศกึษาภาพลกัษณ์ของไทยในตลาดใหญ่คอืตลาดจนี 
โดยใชว้ธิขีองการทําเหมอืงขอ้มลูจากแพลตฟอรม์สารสนเทศออนไลน์ดา้นการท่องเทีย่วของจนี และการ
ทบทวนแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่14 ของจนี เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวโน้มใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้หลงัโควดิ-19   

 ตอนทีส่อง เป็นการตอบคาํถามว่า การท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 ควรจะมุ่งไปสูเ่ป้าหมาย
ใด  โดยบทที ่5 เป็นการนําเสนอประสบการณ์ของนกัท่องเทีย่วและขอ้กงัวลและจุด (Pain points) ของ
นกัท่องเทีย่วซึง่แตกต่างจากของผูใ้หบ้รกิาร บทที ่6 นําเสนอการทบทวนประสบการณ์ของประเทศต่างๆ 
เมือ่เกดิปัญหาโควดิ-19 ในปีทีผ่า่นมา และการคาดการณ์การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมโดยองคก์รวจิยัต่างๆ 
โดยคาดว่าเศรษฐกจิท่องเทีย่วโลกจะฟ้ืนตวัเตม็ทีใ่นปี พ.ศ. 2567 บทที ่7 เป็นการเตรยีมการเพื่อทาํการ
คาดการณ์อนาคตด้วยการทบทวนการศึกษาเชิงระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงระบบ  
บทที่ 8 เป็นการเสนอการกวาดสญัญาณ แนวโน้มของการท่องเที่ยวโลกเพื่อสร้างฉากทศัน์และการ
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คาดการณ์อนาคตฐานหรอือนาคตภายใต้สถานการณ์โควดิ-19 บทที่ 9 เสนอฉากทศัน์อนาคต 
การท่องเทีย่วไทย คอืภาพอนาคตอนัเป็นไปไดใ้นระยะยาว บทที ่10 เสนอยุทธศาสตรร์ะยะเรง่ด่วนและ
ระยะสัน้ ซึง่ม ี2 ยุทธศาสตรย์่อยคอื ยุทธศาสตรก์ารเปิดประเทศเพื่อการท่องเทีย่วอยา่งระมดัระวงัใหเ้รว็
ที่สุด และยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยว ส่วนยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวมี 2 
ยุทธศาสตรย์่อย ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรท์ี ่1 การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทย เป็นกลยุทธ์ทีป่รบั
โครงสรา้งยกระดบัมาตรฐานการท่องเทีย่วไทยใหสู้ร่ะดบัสากลใหส้มกบัเป็นประเทศแนวหน้าของโลกดา้น
การทอ่งเทีย่วม ี6 แนวทาง และ ยทุธศ์าสตรท์ี ่2 กระจายตน้ทุนและผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วใหเ้ป็น
ธรรมมากขึน้ เป็นกลยุทธท์ีข่ยายรากฐานทางเศรษฐกจิใหเ้ศรษฐกจิท่องเทีย่วมคีวามหลากหลายดา้นคุณค่า 
มเีครอืขา่ยหว่งโซ่การผลติทีเ่ขม้แขง็ และมกีารกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรมม ี4 แนวทาง  
 สําหรบัตอนทีส่าม เป็นการเสนอกลยุทธ์การวจิยัและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิระบบ โดยเริม่จาก
บทที ่11 ทีท่บทวนและสงัเคราะหว์รรณกรรมวจิยังานวจิยัเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วไทยทีผ่่านมาระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2563 โดยใชว้ธิทีาํเหมอืงขอ้มลูและบรรณามติซิึง่ระบุจุดอ่อนจุดแขง็ของงานวจิยั ต่อดว้ยบทที ่
12 ซึง่เป็นบทสุดทา้ยเป็นการออกแบบแผนงานวจิยัท่องเทีย่วเชงิระบบทีล่อ้ตามยุทธศาสตรช์าตใินบทที ่
10 สําหรบัขอ้เสนอแนวทางการวจิยัและพฒันาได้เสนอให้มกีารเปลี่ยนแปลงที่สําคญัคอื ให้มงีานวจิยั 
ขนาดใหญ่และตอบโจทยส์าํคญัมากขึน้ และมกีารบรูณาการขา้มศาสตร ์ 
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Abstract

The main objectives of this project, “Strategy for Research and Development for Tourism 
after COVID-19” are:  

1) To study the trends of Thailand’s tourism prior to COVID-19 and assess the impact of 
the COVID-19 epidemic on the potential and opportunity of Thailand's tourism 
competitiveness; 

2) To formulate possible scenarios of Thailand’s tourism during and after the COVID-19 
epidemic; and  

3) To suggest policies, strategies, and research roadmaps that will play a role in driving 
the recovery and adjustment of Thailand's tourism economy during and after the  
COVID-19 epidemic. 

  
In order to generate alternative scenarios, create policy, and strategies for research and 

development for short, medium, and long-term tourism, this study uses strategic foresight and 
mixed methodologies as major conceptual frameworks and techniques  

The study is divided into three parts. The first part presents Thailand's tourism situation 
before the COVID-19 epidemic in 2019. To gain a better understanding of Thailand's tourism 
potential, the first chapter briefly discusses Thailand's position in the context of global tourism 
and the impacts of the COVID-19 situation. The conceptual framework, research questions, and 
foresight framework are all included. 

The evolution of global tourism from the standpoint of demand and supply is explained in 
Chapter Two. Tourism's growth in developed countries has been discovered to follow a supply 
pull model, meaning that the surplus infrastructure invested for the local community is shared 
with tourists. Thailand's tourism has evolved in a different way.  It is based on demand push 
rather than a supply pull path, with visitor demand coming first and infrastructural needs following 
later. Furthermore, a provincial-level analysis of Thailand's tourist potential found that 15 
provinces are using their resources to their full capacity.  

Chapter Three examines Thailand's tourist market including both the regional and major 
tourist exporting partners such as China, Russia, and India. Our findings suggest that Thailand 
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should focus more on the ASEAN market along with the high-end markets in Hong Kong and 
Singapore.  

Chapter Four examines Thailand's image in a large market: China's market. Using data 
mining techniques from China's online tourist communication platforms and a study of China's 
14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development, we can comprehend the 
new trends that would emerge after COVID-19 situation. 

The second part of the study investigates Thailand's future tourism in the aftermath of 
COVID-19 on what our goals should be. Chapter Five details the traveler's experiences, as well 
as the traveler's concerns and negative reactions that differ from those of the service provider.  

Chapter Six gives a summary of what other countries went through when COVID-19 was 
an issue in the previous year, along with industry recovery projections from several research 
groups. According to the findings, the global tourism industry will be fully recovered by 2024, 
while China is expected to recover one year before. 

To prepare for future projections, Chapter Seven examines the theoretical system 
dynamics of tourism ecosystems. In Chapter Eight, the scanning results and global tourist 
patterns are presented to aid in the formulation of alternative scenarios and a baseline future 
under the COVID-19 circumstance. In Chapter Nine, the plausible futures of Thai tourism are 
depicted. 
 In Chapter Ten, two sub-strategies are presented as part of a strategic tourism plan for 
the immediate and short-term. Restart strategy, which calls for a gradual opening of the country 
to tourists. Rehabilitate strategy, or tourism business revitalization strategy. There are two 
strategies for medium-term and long-term goals. Restructuring is the first strategy, for raising 
Thailand's tourism to international standards and for Thailand to become the world's leading 
tourism country, with six tactics. The second strategy is Redistribution, which aims to diversify 
production bases and distribute tourism benefits more equitably and fairly. It is a four-tactics 
strategy that broadens the tourism sector's economic bases, allowing it to be more diverse in 
terms of value, with a strengthened local supply chain network and fairer income distribution. 
 The final part discusses a system-based tourist research and development strategy.  
It begins with Chapter Eleven, which reviews and synthesizes research materials on Thailand’s 
tourism from 2012 to 2020 using data mining and bibliometrics methods, identifying the 
research's strengths and limitations. In Chapter Twelve, the final chapter, is concerned with the 
design of a comprehensive tourism research plan in accordance with the recommended strategy 
outlined in Chapter Ten. Larger and more critical research, as well as cross-disciplinary 
integration, are among the significant modifications suggested for future tourism research and 
development.  
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บทท่ี 1
บทนํา

 

ประเทศไทยเป็นประเทศกําลงัพฒันาทีไ่ดก้า้วขึน้มาเป็นผูนํ้าดา้นการท่องเทีย่วของโลกไดอ้ย่าง
เต็มภาคภูมิ ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยอยู่ในลําดบัที่ 4 ของประเทศที่มีรายรบัจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตมิากทีสุ่ดในโลก แต่หากนบัจากจาํนวนผูม้าเยอืนประเทศไทยกจ็ะอยูใ่นลําดบัที ่8 (UNWTO, 
2020) โดยในปี พ.ศ. 2562 ไทยมผีูม้าเยอืนชาวต่างชาตเิกอืบ 40 ลา้นคนต่อปี และมรีายรบัประมาณ 2.0 
ลา้นลา้นบาท (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2563) แต่หากจะเปรยีบเทยีบดา้นความสามารถในการ
แขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัดา้นความยัง่ยนื ประเทศ
ไทยจดัอยูใ่นลาํดบัที ่31 ของโลก (World Economic Forum: WEF, 2019) 

ภาคเศรษฐกจิการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในภาคเศรษฐกจิสําคญัของเศรษฐกจิไทย โดยในปี พ.ศ. 
2561 สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ทัง้ทางตรงและทางออ้มไดส้งูถงึประมาณรอ้ยละ 18 ของผลติภณัฑม์วลรวม
ประชาชาต ิและก่อใหเ้กดิการจา้งงานทัง้หมดประมาณรอ้ยละ 12 ของการจา้งงานทัง้หมด คดิเป็นจาํนวน
ถงึ 4.4 ลา้นคน ซึง่มากกวา่การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมการผลติทัง้หมด 

การระบาดของโควดิ-19 สรา้งความเสยีหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทัง้โลกอย่างมหาศาล
รวมทัง้ประเทศไทย ทําใหเ้กดิคําถามใหญ่ว่าหลงัจากน้ีแลว้ภาคเศรษฐกจิของประเทศไทยจะเปลี่ยนไป
อย่างไร และจะตอ้งมกีารวางแผนเตรยีมยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธร์องรบัสิง่ทีจ่ะตามมาอย่างไร นักวชิาการ
จะมบีทบาทดา้นการวจิยัและขอ้เสนอแนะดา้นกลยทุธก์ารทอ่งเทีย่วสาํหรบัอนาคตอะไรไดบ้า้ง 

ขณะเดียวกนั เมอืงที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวไทยก่อนหน้าโรคระบาดจะเพิ่ม
ความสาํคญัมากยิง่ขึน้ต่อจากน้ีไปทัง้ในฐานะแหล่งท่องเทีย่วและในฐานะพืน้ทีร่องรบัการท่องเทีย่วในดา้น
การพกัแรม การขนส่งเดนิทาง นันทนาการและการจบัจ่ายใชส้อย แต่ความหนาแน่นและปฏสิมัพนัธข์อง
คนในเมอืงกเ็ป็นปัจจยัทีท่าํใหค้วามเสีย่งจากโรคระบาดเพิม่มากขึน้ 

จนกว่านักวทิยาศาสตรจ์ะคน้พบวคัซนีและประชาชนทัว่ไปเขา้ถงึวคัซนี การป้องกนัการตดิเชื้อ
ระหว่างจะบุคคลเป็นมาตรการหลกัในการป้องกนัการระบาดของไวรสัโควดิ-19 และเป็นเงื่อนไขพืน้ฐาน
ของทุกกลยุทธแ์ละมาตรการดา้นการท่องเทีย่ว อนาคตของการท่องเทีย่วไทยในช่วง 2 ปีน้ีจงึขึน้อยูก่บัการ
กาํหนดมาตรการป้องกนัโรคระบาดใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการรองรบันกัทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่มอืง  

ปัญหาหลกัของการคาดการณ์อนาคตของการท่องเทีย่วในระยะปานกลางและระยะยาวกค็อื ปัจจยั
หลกัที่ทําใหเ้กดิผลกระทบ ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการกํากบัของไทย กล่าวคอื ลกัษณะและช่วงเวลาของ
การระบาดในประเทศทีเ่ป็นตลาดรายใหญ่ของไทย การฟ้ืนตวัและนโยบายของแต่ละประเทศ อนาคตของ
อุตสาหกรรมการบนิโลก ราคาน้ํามนัในอนาคต ซึง่การคาดการณ์เหล่าน้ีตอ้งใชท้กัษะของอนาคตศกึษา และ
ความเชีย่วชาญพเิศษในดา้นจนีศกึษาเพือ่ตดิตามสถานการณ์ของโรคระบาดและความรูส้กึของลกูคา้ 
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โควดิ-19 ไดใ้หบ้ทเรยีนทีส่ําคญักบัการพฒันาการท่องเทีย่วไทยคอื การพฒันาการท่องเทีย่วจะ
มุ่งเน้นแต่การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเสน้ทางไม่สามารถจดัการปัญหาเมื่อเกดิภยัพบิตัแิละโรคระบาด
ไดอ้ยา่งครบวงจร การละเลยต่อบทบาทของเมอืงในฐานะ hub ของการท่องเทีย่วทําใหเ้กดิคอขวดหลกั
ของการพฒันาการทอ่งเทีย่วไทย ทัง้ในการรองรบัของเมอืงในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ความสามารถในการ
จดัการผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว และการเผชญิกบัภยัพบิตัแิละโรคระบาดทีม่า
อยา่งไมค่าดฝัน ตลอดจนความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์จากการทอ่งเทีย่ว  

ถงึแมว้่าประเทศไทยจะโดดเด่นเมื่อวดัจากรายไดแ้ละจํานวนผูม้าเยอืน ความท้าทายสําคญัใน
ระยะยาวคอื ความยัง่ยนืของการท่องเที่ยวไทย ทําอย่างไรประเทศไทยจะสามารถรกัษามรดกดา้นการ
ท่องเที่ยวใหย้ัง่ยนืและช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทย เราจะมกีลยุทธ์อะไรที่จะเปลี่ยนวกิฤตโิรค
ระบาดในช่วงน้ีอย่างไรใหก้ลายเป็นโอกาส ในการยกระดบัระบบการท่องเทีย่วไทยใหม้มีลูค่าสงูมากขึน้ 
ยัง่ยนืมากขึน้ และเป็นธรรมมากขึน้ นกัวชิาการของไทยจะมบีทบาทอย่างไรในการวจิยัและยกระดบัองค์
ความรูใ้นการจดัการการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนื 

1.1  วตัถปุระสงค ์ 

งานวจิยัชุดน้ีไดร้บัการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม และหน่วย
บรหิารและจดัการทุนดา้นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) โดยมวีตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี  

1) ศกึษาววิฒันาการและแนวโน้มการท่องเทีย่วของไทยและประเมนิผลกระทบของการระบาด
ของโควดิ-19 ต่อศกัยภาพเดมิและโอกาสในการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วของไทย   

2) ฉากทศัน์ความเป็นไปไดข้องการทอ่งเทีย่วไทยระหวา่งและภายหลงัการระบาดของโควดิ-19  
3) เสนอแนะแนวนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ และแผนทีเ่สน้ทางการวจิยัทีจ่ะมบีทบาทใน

การขบัเคลื่อน ฟ้ืนฟู และปรบัตวัของภาคเศรษฐกจิการท่องเทีย่วของไทยระหว่างและภายหลงัการระบาด
ของโควดิ-19   

1.2  บทบาทด้านเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทยก่อนโควิด-19 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความสําคญัและการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวของเศรษฐกิจไทยเพิม่
สูงขึน้ มูลค่าเพิม่จากภาคเศรษฐกจิท่องเที่ยวคดิเป็นรอ้ยละ 18 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตใินปี 
พ.ศ. 2561 สูงกว่ามูลค่าเพิม่ของภาคเกษตร ภาคเศรษฐกจิการท่องเที่ยวมกีารจา้งงาน 4.4 ล้านคนคดิ
เป็นร้อยละ 12 ของการจ้างงานทัง้หมดสูงกว่าภาคอุตสาหกรรม และรายได้จากการท่องเที่ยวจาก
นกัท่องเทีย่วต่างชาตคิดิเป็นรอ้ยละ 25.35 ของรายไดจ้าการส่งออกในปี พ.ศ. 2562 และดุลการชาํระเงนิ
จากการทอ่งเทีย่วสงูกวา่ดุลการคา้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2561 สงูถงึ 50,567 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 24.59 ของเงนิทุนสาํรองระหว่างประเทศ (รปูที ่1.1) และรุง่โรจน์ต่อเน่ืองมาถงึปี 
พ.ศ. 2562 โดยเมื่อสิน้ปี พ.ศ. 2562 มนีักท่องเที่ยวต่างชาตมิาเยอืนไทยเกอืบ 39.8 ลา้นคน มคีนไทย
ท่องเที่ยวในประเทศถงึ 229.45 ลา้นคนครัง้ เกดิรายไดจ้ากตลาดต่างประเทศ 1.93 ล้านล้านบาท และ
รายไดจ้ากตลาดท่องเทีย่วในประเทศ 1.08 ลา้นลา้นบาท รวมเป็น 3.01 ลา้นลา้นบาท การทะยานขึน้ของ
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การท่องเทีย่วไทยเกดิจากการขยายตวัของตลาดท่องเทีย่วจนี ซึ่งเป็นที่ประจกัษ์ชดัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 
(รปูที ่1.2) ประเทศไทยกลายเป็นประเทศกําลงัพฒันาประเทศเดยีวทีเ่ป็น 1 ใน 5 ของประเทศทีม่รีายได้
จากการทอ่งเทีย่วสทุธมิากทีส่ดุในโลก (รปูที ่1.1 แสดงสถติทิีส่าํคญัของการทอ่งเทีย่วไทย) 

ที่ผ่านมา ภาคเศรษฐกจิท่องเที่ยวเป็นเสาหลกัด้านเศรษฐกจิของไทย มคีวามสําคญัไม่แพ้
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลติ ความสําคญัของภาคท่องเทีย่วเหน็เด่นชดัครัง้แรกสมยัวกิฤต
ตม้ยาํกุง้ในปี พ.ศ. 2540 เมื่อมกีารลดค่าเงนิบาทอยา่งรนุแรง ในคราวนัน้ ภาคเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทยได้
เป็นเสาหลกัในการกูว้กิฤตเศรษฐกจิ แต่เมื่อเกดิการะบาดของโควดิ-19 ในครัง้น้ีภาคเศรษฐกจิท่องเทีย่ว
ทัว่โลกรวมทัง้ของประเทศไทยกลายเป็นภาคเศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

รปูท่ี 1.1 สถิติท่ีสาํคญัของการท่องเท่ียวไทย 
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หมายเหตุ: CAGR = Compound Annual Growth Rate 
ทีม่า: การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย และกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
 

รปูท่ี 1.2 การขยายตวัของจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติของไทยอนัเกิดจากการขยายตวัของ
นักท่องเท่ียวจีน 

1.3 วิกฤตโควิด-19 กบัการถดถอยของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 

ขณะทีไ่วรสัสายพนัธุโ์คโรน่า (Coronavirus) ระบาดในเมอืงอู่ฮ ัน่ มณฑลหเูป่ยของจนีเป็นขา่วระดบั
นานาชาตเิมือ่ปลายปี พ.ศ. 2562 นัน้ นกัท่องเทีย่วจนีรวมทัง้นกัท่องเทีย่วจากอู่ฮ ัน่กย็งัเดนิทางไปทัว่โลก
รวมทัง้ประเทศไทย (ตารางที ่1.1 และรปูที ่1.3) จนกระทัง่ช่วงตรุษจนีในปลายเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 
กย็งัมนีกัทอ่งเทีย่วจนีมาเยอืนไทยอกีเป็นจาํนวนมาก ทาํใหภ้าคเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทยมนีกัท่องเทีย่วจนี
ถงึ 1.03 ลา้นคนในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 และจาํนวน 160,564 คนในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 แต่
หลงัจากองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ประกาศใหโ้ควดิ-19 เป็นโรคตดิต่อ
อนัตรายในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 และต่อมาประกาศเป็นโรคตดิต่อทีม่กีารระบาดใหญ่ไปทัว่โลก 
(Pandemic) ในวนัที ่11 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทาํใหน้กัท่องเทีย่วจนีลดลงอยา่งต่อเน่ือง และกลายเป็นศูนย์
ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

ลา้นคนครัง้ ลา้นคนครัง้

นกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิCAGR = 5.9  
นกัทอ่งเทีย่วจนี CAGR = 16.2 

นกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิCAGR = 10.9  
นกัทอ่งเทีย่วจนี CAGR = 39.3 



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์    
  

  5 

ตารางท่ี 1.1 จาํนวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีมาเยือนไทยต้นปี พ.ศ. 2563 เทียบกบัปี พ.ศ. 2562  

เดือน 
จาํนวนนักท่องเท่ียวจีน ปี 

พ.ศ. 2563  (คน) 
จาํนวนนักท่องเท่ียวจีน  

ปี พ.ศ. 2562 (คน) 
การเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบปี  
พ.ศ. 2563 กบั พ.ศ. 2562 (คน) 

มกราคม 1,030,148 1,069,787 -39,639
กุมภาพนัธ ์ 160,564 1,064,806 -904,242
มนีาคม 56,852 985,232 -928,380
เมษายน 0 898,994 -898,994
รวม 4 เดอืน 1,247,564 4,018,819  2,771,255

ทีม่า: มิง่สรรพ ์ ขาวสอาด (2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย (2563) 

รปูท่ี 1.3 จาํนวนผูโ้ดยสารรายวนัระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563     
 
ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยก็พบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัสคนแรกเป็น

นกัท่องเทีย่วหญงิชาวจนี (รปูที ่1.4) ส่วนจนีไดเ้ริม่ประกาศปิดเมอืงอู่ฮ ัน่ในวนัที ่23 มกราคม พ.ศ. 2563 
เมื่อการระบาดรุนแรงขึน้เรื่อยๆ ในที่สุดเมื่อวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การอนามยัโลก (World 
Health Organization: WHO) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขระหว่างประเทศในวนัที ่ 
30 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่ต่อมาไดก้ําหนดชื่อทางการของการแพร่ระบาดเป็น โควดิ-19 และประกาศ
เป็นการระบาดทัว่โลก (Pandemic) ถดัมาอกี 1 เดอืน ในวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2563 มผีูป่้วยโควดิ-19 ใน
ไทยเสียชีวิตเป็นรายแรก และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อ
อนัตราย ในช่วงวนัที ่6 และ 8 เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563  มรีายการมวยนัดสาํคญัทีส่นามมวยเวทลุีมพนีิ
และราชดาํเนิน และกลายเป็นแหล่งทีม่าสาํคญัเกดิจากการขยายการตดิต่อของโรคจากผูเ้ขา้รว่มชม 
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รปูท่ี 1.4 สถานการณ์โควิด-19 และการประกาศของรฐัท่ีกระทบต่อการท่องเท่ียวไทย  
              เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564   
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การระบาดเป็นกลุ่มก้อนและมกีารแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ ยอดผู้ติดเชื้อเริม่สูงขึ้นประมาณ
กลางเดอืนมนีาคม คอื ยอดผูต้ดิเชื้อ 114 ราย ในวนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2563 เพิม่เป็น 2 เท่าคอื 322 
ราย ในวนัที่ 20 มนีาคม พ.ศ. 2563 และเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เป็น 411 คน ในวนัต่อมา ครม. จงึมมีติ
เหน็ชอบใหปิ้ดสถานศึกษา สถานบริการ สถานบนัเทิง ในกรงุเทพมหานคร และงดกิจกรรมท่ีมีการ
รวมคนจาํนวนมากและมีความเส่ียงสูง สถานการณ์โควดิ-19 ในไทยยงัคงเลวลงเรื่อยๆ จนถงึวนัที ่2 
เมษายน พ.ศ. 2563 ไทยมผีูป่้วยตดิเชือ้สะสม 1,875 ราย ในจาํนวนน้ีเป็นคนต่างชาต ิ277 ราย  

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลไทยบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเริ่มกระบวนการ 
ลอ็กดาวน์ประเทศหรอืปิดเมอืง วนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2563 รฐับาลไทยประกาศหา้มประชาชนออกนอก
เคหะสถาน (เคอรฟิ์ว) ทัว่ราชอาณาจกัร และมาตรการทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างเฉียบพลนัก็
เกดิขึน้ในวนัที ่4 เมษายน พ.ศ. 2563 เมื่อสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยห้ามอากาศยาน
จากทุกประเทศและผู้โดยสารเข้าประเทศไทย 3 วนั หลงัจากนัน้ ยงัมีมาตรการที่กระทบต่อการ
ท่องเที่ยวตามมาอย่างต่อเน่ือง เช่น ในวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศงดจดังานสงกรานต์ทุก
จังหวัด วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดห้ามจําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทยกเ็ริม่ถดถอยลงอยา่งรวดเรว็และต่อเน่ือง  

วนัที ่3 เมษายน พ.ศ. 2563 รฐับาลเริม่บงัคบัใชเ้คอรฟิ์วตัง้แต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. ทําให้
หลายอาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงต้องหยุดลงโดยปริยายประจวบกับการประกาศยกเลิกวันหยุด
สงกรานตเ์พื่อหยุดยัง้การเดนิทางระหว่างจงัหวดั ทําใหเ้มอืงท่องเทีย่วของไทยไดร้บัผลกระทบอย่างหนัก 
ในขณะทีก่ารประกาศหา้มสายการบนิเขา้ประเทศตัง้แต่เดอืนเมษายนเป็นตน้ไป (รปูที ่1.3) สง่ผลใหธุ้รกจิ
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วไมว่า่จะเป็น ธุรกจิการบนิ และธุรกจิโรงแรมต่างทยอยปิดตวัลง จนทาํใหแ้รงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเริม่ตกงาน ภาวะการคา้ขายธุรกจิต่างๆ ตกตํ่าอย่างรวดเรว็ การปิดหา้งรา้นต่างๆ
ทําให้แรงงานไทยในหลายวงการเริ่มตกงานมากขึ้น รวมทัง้คนงานต่างด้าวทยอยกลบัประเทศ และ
มาตรการทีใ่หค้นทาํงานอยู่ทีบ่า้นไมไ่ดเ้ป็นผลดต่ีอผูใ้ชแ้รงงานในอุตสาหกรรมบรกิารทีย่งัตอ้งใชแ้รงงาน
มนุษย ์เช่น การใหบ้รกิารอาหาร การทําความสะอาดหอ้งพกั ดูแลสวน เป็นตน้ ดงันัน้มาตรการสําคญัที่
ภาครฐัใชเ้พื่อป้องกนัการแพร่กระจายของการตดิเชือ้โควดิ-19 ตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคมกค็อื การจํากดั
การเดนิทางระหว่างจงัหวดัและระหว่างประเทศ ลดการใหบ้รกิารขนส่งสาธารณะ และการใชม้าตรการ
ระยะหา่งทางสงัคม (Social distancing) ซึง่ลว้นแลว้แต่สง่ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วทัง้สิน้  

หลงัจากทีร่ฐับาลดาํเนินมาตรการอยา่งเขม้ขน้ ทาํใหส้ถานการณ์ต่างๆ มแีนวโน้มดขีึน้ จากเดมิที่
ประเทศไทยมอีตัราผูต้ดิเชื้อรายวนัเป็นเลข 2 หลกัคอื 89 คนเมื่อวนัที ่4 เมษายน พ.ศ. 2563 กลายมา
เป็นจํานวนผูต้ดิเชือ้รายวนัเป็นเลขตวัเดยีวครัง้แรกเมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2563 จนสามารถเริม่ใช้
มาตรการผอ่นปรนระยะที ่1 ในวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และใชม้าตรการผอ่นปรนระยะที ่2 ระยะที ่
3 ระยะที ่4 และจนถงึ ณ วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รฐับาลไดป้ระกาศใชม้าตรการระยะที ่5 เน่ืองจาก 
ไมม่ผีูต้ดิเชือ้ในประเทศไทยตดิต่อกนักว่า 30 วนั อาจกล่าวไดว้่า คลื่นลูกที ่1 ของโควดิ-19 ใชเ้วลาทัง้สิน้
ประมาณ 5 เดอืนนบัจากวนัทีพ่บผูป่้วยคนไทยรายแรกจากต่างประเทศ   
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แต่หลงัจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมโควิด-19 จีนไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกนัเกือบ 6 เดือน  
กเ็กดิการระบาดระลอก 2 ในวนัที ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พบผูป่้วยตดิโควดิ-19 ทีต่ลาดกลางกุง้ จงัหวดั
สมุทรสาคร และพบแรงงานต่างชาติติดเชื้อเป็นจํานวนมากและเริ่มมีการกระจายไปในจังหวัด 
ต่างๆ วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พบผูป่้วยโควดิ-19 ใน 46 จงัหวดั และพบ 3 คลสัเตอรห์รอืผูต้ดิเชือ้
เป็นกลุ่มกอ้น 3 กลุ่มหลกัทีเ่ชื่อมโยง ในขณะทีค่ลื่นลูกที ่2 ยงัไม่สงบลงกเ็กดิการระบาดระลอกใหม่ใน
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 ต่อมาเดอืนพฤษภาคม ประเทศไทยตรวจพบโควดิ-19 สายพนัธุอ์นิเดยีและ 
สายพนัธุ์แอฟรกิาใต้ ซึ่งในเดอืนพฤษภาคมนี้จํานวนตดิเชือ้ในประเทศไดพุ้่งสูงขึน้เป็น 9,635 ราย โดย
สว่นใหญ่เป็นนกัโทษในเรอืนจาํ ทาํใหร้ฐับาลตอ้งหนัมาดาํเนินมาตรการอยา่งเขม้ขน้ในพืน้ทีอ่กีครัง้ ถงึแม้
ในเดอืนมถุินายนจะเริม่มกีารกระจายวคัซนีใหป้ระชาชนทีล่งทะเบยีนฉีดวคัซนีกต็าม แต่จาํนวนผูต้ดิเชือ้ก็
ยงัพุ่งทะยานขึน้อย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่เดอืนกรกฎาคมตวัเลขของจํานวนผูต้ดิเชือ้กเ็พิม่ทะลุหลกัหมื่น 
ส่วนสถานการณ์ดา้นท่องเทีย่ว รฐัไดเ้ริม่แผนฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเริม่มาตรการเปิด
ประเทศเฉพาะพืน้ที ่นํารอ่งจาก “ภเูกต็แซนดบ์อ็กซ”์ ในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564              

1.4 คาํถามในการวิจยั 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อโลกยุคใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
Committee for the Co-ordination of Statistal Activities (CCSA) ซึง่ประกอบดว้ยองคก์รสถตินิานาชาต ิ
36 องคก์รใหค้าํอธบิายผลกระทบว่า “COVID-19 has turned the world upside down. Everything has 
been impacted. (CCSA 2020 p.3) โลกกําลงัเผชญิกบัจุดหกัเหของแนวโน้มซึง่ไมม่ใีครเคยคาดคดิหรอื
จนิตนาการมาก่อน การเตรยีมตวัรบัมอืกบัปัญหาทีจ่ะเกดิตามมาจงึจาํเป็นตอ้งมกีรอบแนวคดิทีเ่ป็นระดบั  
 คําถามในการวจิยัน้ีแบ่งเป็นสามส่วนตามแต่ละช่วงของโรคระบาด ไดแ้ก่ (1) ช่วงก่อนระบาด (2) 
ชว่งระหวา่งการระบาดก่อนมวีคัซนี และ (3) ชว่งหลงัระบาดเมือ่คน้พบวคัซนีและคนทัว่ไปเขา้ถงึวคัซนีได ้

1) คาํถามชุดท่ี 1 สาํหรบัการวิเคราะห์การท่องเท่ียวไทยช่วงก่อนระบาดเป็นการทบทวน
ศกัยภาพพืน้ฐาน มคีาํถามดงัต่อไปน้ี  
1.1)  อะไรเป็นปัจจยัแหง่ความสาํเรจ็ทีนํ่าพาและขบัเคลื่อนใหป้ระเทศไทยกลายเป็นประเทศ

ทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วในระดบัโลก โดยเฉพาะปัจจยัดา้นซพัพลาย 
1.2)  จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วของไทย เช่น ภูเกต็ เชยีงใหม่ มจุีดแขง็อย่างไร 

และจุดออ่นทีเ่ป็นความทา้ทายในดา้นโครงสรา้งการทอ่งเทีย่วอยา่งไร 
1.3)  ทบทวนงานวจิยัเพื่อประเมนิฐานองค์ความรู ้ศกัยภาพ หรอืขนาดของนักวจิยันสาขา

ทอ่งเทีย่ว  

2) คาํถามชดุท่ี 2 สาํหรบัวิเคราะหต์ลาดท่องเท่ียวต่างประเทศ 
2.1) ตลาดนานาชาตขิองไทยมกีารเตบิโตอยา่งไร ก่อนและหลงัโควดิ-19   
2.2) ตําแหน่งของไทยเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งในอาเซยีนว่าเป็นอย่างไร และในตลาดระดบัต่างๆ  

เชน่ จนี เกาหล ีญีปุ่่ น ยโุรป และรสัเซยี เป็นอยา่งไร  
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3) คาํถามชุดท่ี 3 เป็นคาํถามเพ่ือการท่องเท่ียวไทยช่วงระหว่างการระบาด (ปัจจุบนัถึง       
2-3 ปี)   
3.1)  การฟ้ืนตวัของการทอ่งเทีย่วโลกในระยะสัน้ และระยะปานกลางจะเป็นอยา่งไร 
3.2)  ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร 
3.3)  พฤตกิรรมและความพรอ้มของนกัทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 จะเป็นอยา่งไร  
3.4)  ในช่วงประมาณ 2-3 ปีทีส่ถานการณ์โควดิ-19 ทัว่โลกยงัไมม่เีสถยีรภาพ (อนาคตฐาน) 

นัน้ ยทุธศาสตรเ์รง่ดว่น และมาตรการทีจ่าํเป็นเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วมอีะไรบา้ง 

4) คําถามชุดท่ี 4 เป็นคําถามเพ่ือสร้างฉากทัศน์ระยะปานกลางและระยาว สําหรับ 
การท่องเท่ียวหลงัระบาด (3-5 ปี) 
4.1)  พฤตกิรรมของลกูคา้ในนานาประเทศจะเปลีย่นไปอยา่งไรหลงัโควดิ-19 
4.2)  ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายใหมใ่นอนาคตเมือ่โควดิ-19 สงบลงอยา่งไร 
4.3)  ฉากทศัน์ของการทอ่งเทีย่วไทยทัง้ในระยะปานกลางและระยะยาวจะเป็นอยา่งไร 
4.4)  ฉากทศัน์ของการทอ่งเทีย่วของกรงุเทพมหานคร เชยีงใหม ่และภเูกต็ เป็นอยา่งไร 
4.5)  การปรบัโครงสรา้งการท่องเทีย่วเพื่อความยัง่ยนืในระยะปานกลางและระยะยาวควรเน้น

อะไร 

5) คาํถามชุดท่ี 5 เป็นคาํถามท่ีจะให้ผลผลิตสาํคญัให้แก่โครงการได้แก่ แนวทางการวิจยั
ท่องเท่ียวเชิงระบบ  
5.1)  ในภาพรวมและทัง้ในดา้นซพัพลายและดมีานดข์องการท่องเทีย่ว มหีวัขอ้หรอืประเดน็ที่

ควรวจิยัอยา่งไร 
5.2)  การวางแผนระบบวจิยัเพื่อการพฒันาท่องเทีย่วไทยใหย้ัง่ยนื จะมแีผนทีเ่สน้ทาง (Road 

Map) อยา่งไร และควรมกีลยทุธอ์ยา่งไร 

1.5 แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจยั 

แนวความคดิในการศกึษาน้ีคอืการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร ์(Strategic Foresight) ซึง่ประยกุต์
วธิกีารจากงานวจิยัดา้นอนาคตศกึษา โดยมขี ัน้ตอนดงัรปูต่อไปน้ี 
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ทีม่า: อภวิฒัน์  รตันวราหะ. 2563.  
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การคาดการณ์เชงิยุทธศาสตรจ์ะทาํใหไ้ดฉ้ากทศัน์ของอนาคตทางเลอืก (Alternative futures) ที่
ไมย่ดึตดิกบัแนวโน้มปัจจุบนั โดยพจิารณาโอกาสอื่นๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงัรปูที ่1.5  
 การคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย  

1) การกาํหนดกรอบการคาดการณ์ (Scoping/ Framing) 
2) การกวาดสญัญาณ (Scanning) 
3) การสรา้งผงัระบบ (System mapping) 
4) การฉายภาพอนาคตฐาน (Baseline future) 
5) การฉายภาพอนาคตทางเลอืก (Alternative futures) 
6) การกาํหนดภาพอนาคตพงึประสงค ์(Preferred future) 
7) การวเิคราะหค์วามหมายและนยั (Implications analysis) 
8) การวางแผน (Planning) 
9) การสงัเกตการณ์และตดิตามสถานการณ์ (Observing and monitoring)  
โดยมวีธิกีาร กจิกรรม และผลลพัธข์องกระบวนการคาดการณ์แสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี   

 

ขัน้ตอนและกิจกรรม รายละเอียด วิธีการ ผลลพัธ ์
1. การกาํหนดกรอบงาน การกาํหนดหลกัการเหตุผล ขอบเขต

เน้ือหา วตัถุประสงค ์กลุม่เป้าหมาย 
ระดมสมอง 
การวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี 

ขอ้เสนอโครงการ  
แผนการทาํงาน 

2. การกวาดสญัญาณ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวเิคราะหแ์ละ
ประมวลผลเกีย่วกบัระบบ ประวตัิ
ความเป็นมา บรบิทและเงือ่นไขของ
ประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา 

การกวาดสญัญาณ  
การวเิคราะหเ์น้ือหา  
การสรา้งดชันีชีว้ดัทีร่ะบุ
แนวโน้ม  
การทาํเหมอืงขอ้มลู 

รายงานระบุสถานการณ์
ปัจจุบนั แนวโน้ม ปัจจยั
ขบัเคลื่อน  
เหตุไมค่าดฝัน 

3. การสรา้งผงัระบบ   
   (System Map)  

ระบุองคป์ระกอบของระบบการ
ทอ่งเทีย่ว และปัจจยัขบัเคลื่อนทีท่าํ
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

ทบทวนวรรณกรรม  
ระดมสมอง 

ผงัระบบของเศรษฐกจิ
การทอ่งเทีย่ว 

4. การพยากรณ์ –  
    อนาคตฐาน 

การฉายภาพอนาคตตามแนวโน้ม
ปัจจุบนั 

การวเิคราะหแ์นวโน้ม วฏัจกัร 
แผนและการประมาณการ 
การวเิคราะหป์ระเดน็ใหม ่

รายงานแสดงภาพ
อนาคตฐาน 

5. การพยากรณ์ –  
    อนาคตทางเลอืก 

การฉายภาพอนาคตทางเลอืก การสรา้งฉากทศัน์ 
การสรา้งเกณฑแ์ละการ
ประเมนิฉากทศัน์ 

รายงานแสดงภาพ
อนาคตทางเลอืก และ
ผลการประเมนิฉาก
ทศัน์ 
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ขัน้ตอนและกิจกรรม รายละเอียด วิธีการ ผลลพัธ ์
6. การสรา้งวสิยัทศัน์ การกาํหนดภาพอนาคตทีพ่งึประสงค์ วงลอ้อนาคต (Futures 

Wheel)  
รายงานแสดงวสิยัทศัน์ 

7. การวางแผน และ 
   การนําแผนไปปฏบิตั ิ

การกาํหนดยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ์
ในการดาํเนินการเพือ่บรรลุวสิยัทศัน์ 

 การพยากรณ์ยอ้นกลบั 
(Backcasting), SWOT 

แผนยทุธศาสตร ์และ
แผนปฏบิตักิาร 

1.6 การดาํเนินงานวิจยั  

1.6.1   วิธีการด้านขีดความสามารถในการแข่งขนั 
1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัที่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัระดบั

นานาชาต ิใชข้อ้มลู Pooled Data ระดบันานาชาตขิอง WEF (World Economic Forum)  
2) การศกึษาความสามารถในการแข่งขนัระดบัจงัหวดัและเมอืง โดยปรบัขอ้มูลดชันีชี้วดั

ศกัยภาพระดบัจงัหวดัทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้ป็นปัจจุบนั และดว้ยวธิ ีLatent Growth curve model (LGC) 

1.6.2   ด้านตลาดและความต้องการของนักท่องเท่ียว 
1) ศกึษาความสามารถในการแข่งขนัในตลาดสําคญัคอื จนี อาเซยีน โอเชยีเนีย อเมรกิา 

และยโุรป โดยใชว้ธิ ีStatic and Dynamic Comparative Advantage Ratio และ Shift Share Analysis    
2) สรา้ง Persona ทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วกลุ่มต่างๆ จากการประชุมกลุ่มยอ่ยกบัไกดนํ์าเทีย่ว 

ที่เป็นตวัแทนของนักท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดหลกัโดยเฉพาะจนี ซึ่งในช่วงระยะวกิฤตโควดิ-19 จะไม่มี
จาํนวนมากพอทีจ่ะมาใหส้มัภาษณ์ 

3) สมัภาษณ์นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิในกรณีทีม่เีขา้มาประเทศ
ไทยในชว่งการศกึษาโดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์โดยใชแ้บบสอบถามสัน้ๆ 10 – 20 คาํถาม เพื่อระบุ 
Customer Journey (CJ) หรอืใชข้อ้มูลจากการประชุมร่วมกบักลุ่มไกด์สําหรบันักท่องเที่ยวที่ดูแล 
Persona ต่างกนั 

4) มาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั (Amazing Thailand Safety and Health 
Administration: SHA) ของ ททท. เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางมาเทีย่วไทยหรอืไม ่ 

5) ทบทวนและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงความรูส้กึ (Sentiments) โครงสรา้งโลจสิตกิส ์
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในตลาดหลกัของไทยคือ ตลาดนักท่องเที่ยวชาวจนีจากแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ดว้ยกระบวนการการทาํเหมอืงขอ้มลู  

1.6.3   ด้านโครงสรา้งซพัพลายเชน 
1) ประเมนิและวเิคราะหค์วามพรอ้มของซพัพลายเชนทีร่องรบั CJ ในเมอืงทอ่งเทีย่วหลกั 
2) สํารวจและประเมนิซพัพลายเชนในเมอืงหลกัว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อ

ตอบสนองกบัสถานการณ์หลงัโควดิ-19 สงบลง 
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1.6.4   การสร้างฉากทศัน์การท่องเท่ียวระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั 
1) ตดิตามสถานการณ์การระบาดของโควดิในตลาดทอ่งเทีย่วสาํคญัของไทย 
2) กวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการท่องเที่ยวระดับโลก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัอุตสาหกรรมการบนิและพลงังาน  
3) สรา้งผงัระบบของเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วในระดบัประเทศและระดบัเมอืง 
4) สรา้งฉากทศัน์ของความเป็นไปไดข้องการท่องเทีย่วไทยโดยวธิวีงลอ้อนาคต (Futures 

Wheel) วธิรีปูหลายเหลีย่มของอนาคต (Futures Polygon) และวธิกีารเดลฟาย  
5) สร้างฉากทศัน์และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวไทยในสองหรือสามเมืองหลัก 

ไดแ้ก่ กรงุเทพมหานคร ภเูกต็ และเชยีงใหม ่

1.6.5   ด้านกลยทุธแ์ละมาตรการ 
1) ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์และแผนทีเ่สน้ทางการวจิยัสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว 
2) การนําเสนอยทุธศาสตรว์จิยัและพฒันาในระดบัประเทศ 
3) การนําเสนอกลยุทธ์และมาตรการวจิยัและการพฒันาเพื่อการท่องเที่ยวไทยในระดบั

จงัหวดั ไดแ้ก่ กรงุเทพมหานคร ภเูกต็ และเชยีงใหม ่

1.7 การกาํหนดกรอบการคาดการณ์สาํหรบัการสร้างฉากทศัน์ (Scoping)  

การกําหนดกรอบการคาดการณ์เป็นการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ (Domain) ซึ่งจะ
แสดงผลการตัดสินใจเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการมุ่งคาดการณ์ รวมถึงหลักการเหตุผล 
วตัถุประสงค ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ผลลพัธท์ีค่าดหวงั แนวทางการดําเนินงาน ช่วงเวลาและพืน้ทีใ่นการ
คาดการณ์  

การคาดการณ์ในโครงการวิจยั มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาประเด็นสําหรบัการวางแผนนโยบาย
สาธารณะและการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 ในอนาคต โดยมโีจทยว์จิยัทีส่าํคญั คอื แนวทาง
วจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่วและนโยบาย ท่องเทีย่วสาํหรบัประเทศไทยในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
ควรเป็นอยา่งไร อยา่งไรกด็ ีการศกึษาน้ีเป็นเพยีงการคาดการณ์แนวโน้มและผลลพัธด์า้นการท่องเทีย่วที่
คาดวา่จะเกดิขึน้ รวมถงึเสนอแนวทางการดาํเนินการเพื่อนําไปสูผ่ลลพัธท์ีค่าดหวงั แต่ยงัไมค่รอบคลุมไป
ถงึการจดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารทีต่อบโจทยผ์ลลพัธจ์ากการคาดการณ์ดงักล่าว 

ในการคาดการณ์น้ี ไดแ้บ่งขอบเขตของการวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื 1) ขอบเขตเชงิ
พืน้ที ่2) ขอบเขตเน้ือหาและประเดน็ทีมุ่่งคาดการณ์ 3) ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 4) ขอบเขตปัจจยั
ขบัเคลื่อน และ 5) ขอบเขตระยะเวลาในการมองอนาคต โดยในแต่ละดา้นมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1.7.1  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  
การคาดการณ์ในเชงิพืน้ทีไ่ดแ้บ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื 1) ในภาพรวมระดบัประเทศ ซึง่เป็น

การคาดการณ์ภาพอนาคตการท่องเที่ยวในภาพรวมของทัง้ประเทศ และ 2) ระดบัเมอืง ซึ่งเป็นการ
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คาดการณ์ภาพอนาคตการท่องเทีย่วของจงัหวดัท่องเทีย่วหลกั 3 จงัหวดั คอื กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม ่
และภเูกต็ 

1.7.2  ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเดน็ท่ีมุ่งคาดการณ์ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ส่งผลทําใหก้ารจดัการท่องเทีย่วมี

ความซับซ้อนมากขึ้น อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปและมีความ
หลากหลายมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลทําใหก้ารรองรบัดา้นการท่องเทีย่วจะต้องมกีารปรบัตวัตามพฤตกิรรมที่
เปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะความปลอดภัยหากยงัไม่มีวคัซีน ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ของการ
ท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 นอกจากน้ี ผลจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ยงัอาจเป็นโอกาสสาํคญั
ในการสรา้งจุดเปลี่ยนทศิทางการวจิยัและพฒันาการดา้นท่องเที่ยวไทย เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่พงึ
ประสงคม์ากขึน้ โดยเฉพาะเป้าหมายการทอ่งเทีย่วยัง่ยนื (Sustainable Tourism)  

จากเหตุผลขา้งตน้จงึนําไปสูก่ารกําหนดประเดน็ทีส่นใจทีจ่ะเป็นกรอบในการคาดการณ์ โดย
ในการศึกษาน้ีมุ่งวิเคราะห์ภาพการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นระบบ ในการกรอบการคาดการณ์จึงแบ่ง
เน้ือหาการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ส่วนหลกั คอื 1) การเขา้มาของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานการท่องเทีย่ว และ 2) ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 
ซึง่เป็นการคาดการณ์ผลลพัธท์ีค่าดหวงัของการทอ่งเทีย่ว โดยแต่ละสว่นมรีายละเอยีด ดงัน้ี  

1) การเข้ามาของนักท่องเท่ียว เป็นประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งปฏสิมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลง
ของอุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวอนัเป็นผลมาจากเหตุไม่คาดฝัน คอื การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 
โควดิ-19 โดยมุ่งคาดการณ์ว่าอุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปอย่างไร โดยเฉพาะวถิี
ชีวิตและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อ 
การตัดสินใจท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทําให ้
การท่องเทีย่วเป็นเรื่องง่ายมากขึน้ หรอืความตระหนักเรื่องความปลอดภยัมากขึน้ ปัจจยัเหล่าน้ีจะทําให้
ภาพการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และส่งผลกระทบต่อการเตรยีมการรองรบัทัง้ในแง่การใช้
ประโยชน์พืน้ที่ กจิกรรมการท่องเทีย่ว รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกในเมอืงและ
แหล่งท่องเที่ยว การคาดการณ์ในประเด็นการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจึงเกี่ยวข้องกบัทัง้อุปสงค์และ
อุปทานการทอ่งเทีย่ว โดยมปีระเดน็พจิารณา ดงัน้ี  

1.1) การเปล่ียนแปลงด้านอุปสงค์ ในด้านอุปสงค์การท่องเที่ยว มุ่งคาดการณ์จาํนวน
นักท่องเท่ียวและคุณภาพนักท่องเท่ียว เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวมผีลกระทบโดยตรงต่อผลลพัธ์ที่พงึ
ประสงค ์กล่าวคอื จาํนวนและคุณภาพนักท่องเทีย่วมผีลต่อความสามารถในการรองรบัของเมอืง และการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีแนวโน้มจะเน้นปริมาณ
นักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพ และนําไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว และไม่สามารถ
รองรบันักท่องเที่ยวกลุ่มกําลงัซื้อสูงได้ จากสถานการณ์โควดิ-19 จงึอาจเป็นโอกาสที่กําหนดกลุ่ม
นักท่องเทีย่วเป้าหมายทีจ่ะนําไปสู่ผลลพัธท์ีพ่งึประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัความสามารถในการรองรบัของ
การทอ่งเทีย่วไทย ดงันัน้ ในประเดน็ยอ่ยของการวเิคราะหแ์ละคาดการณ์จาํนวนและคุณภาพนกัท่องเทีย่ว 
จงึตอ้งพจิารณาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
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 วถิกีารใชช้วีติของคน (Lifestyle) เป็นการคาดการณ์เกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการใช้
เวลาในการทํางานและการท่องเทีย่วของคน ซึ่งมแีนวโน้มจะมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ โดยเฉพาะชวีติหลงั
โควิดของนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่เป็นเป้าหมายว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งจะมีผลต่อการ
ตดัสนิใจเดนิทางทอ่งเทีย่วและการเลอืกรปูแบบการท่องเทีย่วทัง้ในแงก่ารใชพ้ืน้ที ่(Space) และระยะเวลา 
(Time) ในการทอ่งเทีย่ว 

 รปูแบบการท่องเทีย่ว (Types of travel) เป็นการคาดการณ์เกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืก
รปูแบบการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว ซึง่มผีลต่อการวางแผนและการจดัการอุปทานท่องเทีย่ว เน่ืองจาก
การท่องเทีย่วแต่ละรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั ตัง้แต่มโีครงสรา้งมากไปจนถงึมคีวามยดืหยุ่นมาก รปูแบบการ
ท่องเทีย่วทีส่ําคญั คอื การท่องเทีย่วแบบกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) การท่องเทีย่วแบบอสิระ (Free 
Individual Tourism: FIT) และการท่องเทีย่วแบบโซโลโม (SoLoMo) การท่องเทีย่วแต่ละประเภทจะมี
ความตอ้งการสนิคา้และบรกิารท่องเทีย่ว และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ความ
แตกต่างขา้งต้นมผีลต่อการใช้พื้นที่ของเมอืง และมผีลกระทบต่อความสามารถในการรองรบัและการ
จดัการกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

 การใหคุ้ณค่าและความคาดหวงัในการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว (Tourist’s value and 
expectation) เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกบัการใหคุ้ณค่าหรอืความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวจากการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่กลุ่มอาจมคีวามต้องการที่มุ่งเติมเต็มในขัน้ที่แตกต่างกนั 
อย่างเช่นในปัจจุบนั จะพบว่า นักท่องเทีย่วหลายกลุ่มมกัมาท่องเทีย่วพรอ้มกบัการใหคุ้ณค่าบางประการ 
เช่น การท่องเทีย่วทีไ่ม่มกีารทารุณกรรมสตัว ์หรอืแนวโน้มใหญ่การท่องเทีย่วทัว่โลก คอื การท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื หรอืการทอ่งเทีย่วอยา่งมกีารรบัผดิชอบ หรอืการท่องเทีย่วทีเ่น้นความปลอดภยัสงูในช่วงทีย่งั
มขีา่วการแพร่ของเชือ้โควดิ-19 เป็นตน้ การคาดการณ์ถงึระดบัการใหคุ้ณค่าของนักท่องเทีย่ว จะช่วยให้
เขา้ใจความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิและตอบสนองไดต้รงตามความต้องการไดม้ากขึน้ หรอืสามารถสรา้งการ
ทอ่งเทีย่วทีม่อบคุณคา่หรอืประสบการณ์ทีล่กึซึง้ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วไดม้ากขึน้ 

 บุคลกัษณ์ (Persona) เป็นการคาดการณ์ลกัษณะเฉพาะและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว
ทีม่แีนวโน้มจะมคีวามหลากหลาย การทําความเขา้ใจลกัษณะของนักท่องเทีย่วจะช่วยใหเ้หน็ว่าในความ
หลากหลายของนักท่องเทีย่ว มสีิง่ใดทีเ่ป็นความตอ้งการร่วม และสิง่ใดทีเ่ป็นความตอ้งการเฉพาะของแต่
ละกลุ่ม ซึง่จะช่วยทําใหม้องเหน็ว่าปัจจยัเป็นพืน้ฐานของนกัท่องเทีย่วทุกกลุ่มทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนั (เช่น 
โครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่อํานวยความสะดวก) และปัจจยัใดเป็นสิง่ทีต่อ้งเตมิเตม็ในแต่ละกลุ่ม และกลุ่มคน
ลกัษณะใดทีจ่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะนําไปสูภ่าพทีพ่งึประสงคข์องการทอ่งเทีย่วไทยในอนาคต 

 ตลาดนักท่องเทีย่วศักยภาพสูง เป็นการคาดการณ์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นลกัษณะประชากรของนักท่องเทีย่วกลุ่มใหม่ของโลก โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงดา้นรายไดแ้ละ
การเกิดกลุ่มชนชัน้กลางใหม่ นักท่องเที่ยวในตลาดเกิดใหม่จะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้ด้าน 
การท่องเทีย่ว แต่กต็อ้งมกีารเขา้ใจธรรมชาตขิองนกัท่องเทีย่วกลุ่มใหมด่ว้ย แนวโน้มของกลุ่มท่องเทีย่วที่
มศีกัยภาพสงูในอนาคต เชน่ กลุ่มมสุลมิ (อนิโดนีเซยี) กลุ่มแขกฮนิด ู(อนิเดยี) เป็นตน้ 

1.2) การเปล่ียนแปลงด้านอปุทาน เป็นการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงในหว่งโซ่อุปทาน
ของการท่องเที่ยว รวมถึงปัจจยัพื้นฐานต่างๆ ในการรองรบัการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัที่
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เทคโนโลยดีจิทิลัมบีทบาทอยา่งมากในทุกๆ ดา้น รวมถงึดา้นการทอ่งเทีย่ว ผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของไวรสัโควดิ-19 ทีส่ง่ผลทาํใหพ้ฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วเปลีย่นไป โดยเฉพาะการลดการมปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่างคนต่อคน ซึ่งอาจจะเป็นตวัเร่งทีท่ําใหเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนการท่องเทีย่ว ปัจจยั
เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใหบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยว และการบรหิารจดัการเมอืง
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ในประเดน็การคาดการณ์ดา้นอุปทานการท่องเทีย่ว จงึจําเป็นต้องพจิารณา
ประเดน็ยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี  

 ธรุกิจในห่วงโซ่อปุทานการท่องเท่ียว เป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ
การท่องเทีย่วทีส่าํคญั เช่น ธุรกจิทีพ่กั ธุรกจิรา้นอาหาร ธุรกจิรา้นคา้ เป็นตน้ ซึง่ธุรกจิเหล่าน้ีผูม้สีว่นได้
ส่วนเสยีในอุตสาหกรรมจํานวนมาก ผลจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกจิ 
การทอ่งเทีย่วเหล่าน้ีโดยตรง และจาํเป็นตอ้งมกีารปรบัตวัในอนาคต โดยเฉพาะประเดน็ความปลอดภยั 

 โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก เป็นการคาดการณ์เกีย่วกบัการบรหิาร
จดัการเมอืงเพื่ออํานวยความสะดวกและการสรา้งความดงึดูดใจของการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ โครงสรา้งดา้น
การขนสง่ (ทางอากาศ ทางบก ทางราง) ทัง้ระหว่างพืน้ทีแ่ละภายในพืน้ทีท่่องเทีย่ว ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัที่
มผีลต่อการกระจุกและการกระจายตวัของนกัทอ่งเทีย่ว   

 เทคโนโลยีสนับสนุนการท่องเท่ียว การคาดการณ์บทบาทของเทคโนโลยีต่อการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทคโนโลยดี้านการ
ติดต่อสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร ระบบการชําระเงนิ ซึ่งมสี่วนช่วยอํานวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวทัง้ในแง่การคน้หาขอ้มูล การจองบรกิาร การชําระเงนิ เป็นต้น รวมถงึเทคโนโลยเีสมอืนที่
นํามาประยกุตก์บัการท่องเทีย่วสมยัใหม ่เช่น เทคโนโลยกีารจาํลองภาพเสมอืนจรงิ (Virtual Reality: VR) 
หรอืเทคโนโลยกีารผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจรงิและความเสมอืนจรงิเขา้ด้วยกนั (Augmented 
Reality: AR) ซึง่อาจจะทาํใหเ้กดิทางเลอืกและรปูแบบการทอ่งเทีย่วแบบใหมม่ากขึน้ 

 คณุภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการคาดการณ์ในแง่การสรา้ง
จุดเด่นและมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑท์่องเทีย่ว โดยเฉพาะการนําเอาความแตกต่างทีเ่ป็นคุณค่าเฉพาะของ
แต่ละทอ้งถิน่ (Local specific value) ที่จะส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ลกึซึ้ง มเีรื่องราวและมองเหน็ 
ความหลากหลายของคุณค่าของทางภูมปัิญญาของพืน้ที ่ปัจจยัเหล่าน้ีอาจจะนําไปสู่การตอบสนองต่อสิง่ที่
นกัทอ่งเทีย่วใหคุ้ณคา่ ทาํใหก้ารทอ่งเทีย่วมคีวามน่าสนใจ ความแตกต่างและความหลากหลายในแต่ละพืน้ที่
มากกวา่การสง่เสรมิใหพ้ืน้ทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั จะนําไปสูก่ารสรา้งความตระหนกัและเหน็คุณคา่มากขึน้ 

 ความสามารถในการรองรบัของเมือง เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกบัความสามารถใน
การรองรบัของเมอืง โดยเฉพาะในดา้นการเดนิทางและการจราจร เมอืงท่องเทีย่วหลายแห่งมกัจะประสบ
ปัญหาการจราจรตดิขดั และนําไปสูปั่ญหาการสรา้งมลภาวะทางอากาศและทางเสีย่ง และสง่ผลกระทบต่อ
ชวีติความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่ และไมส่ามารถนําไปสูภ่าพอนาคตทีพ่งึประสงคไ์ด ้

 การแข่งขนัในตลาดการท่องเท่ียว เป็นการคาดการณ์โครงสรา้งตลาดและสภาพการ
แข่งขนัในตลาดท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม และการครอบงําตลาดของ
ผูป้ระกอบการ 
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 สถาบนั (Institution) เป็นการคาดการณ์บทบาทขององคก์ร สถาบนั หรอืหน่วยงานทีม่ี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาการทอ่งเทีย่ว  

2) ผลกระทบจากการท่องเท่ียว เป็นการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดจากปฏิสมัพนัธ์ของ 
อุปสงคแ์ละอุปทานในระบบการท่องเทีย่วภายใตเ้งื่อนไขต่างๆ ผลลพัธท์ีค่าดหวงัจะเป็นขอ้มลูสาํคญัในการ
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของการท่องเที่ยวของไทย เพื่อนําไปสู่ภาพที ่
พงึประสงค ์

ในการศกึษาภายใตโ้ครงการน้ี ไดก้ําหนดกรอบการคาดการณ์ผลลพัธข์องการท่องเทีย่ว โดย
มุง่ใหเ้กดิผลลพัธ ์“การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Tourism)” จากแนวโน้มใหญ่ของการท่องเทีย่วทัว่
โลกที่เน้นความยัง่ยืนมากขึ้น ในเชิงคาดการณ์ มองว่าก็มนุษย์มีแนวโน้มจะใส่ใจความยัง่ยืนมากขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านสิง่แวดล้อม และมุ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ลดปัญหาสิง่แวดล้อม อกีทัง้ยงัจะเป็นอกี
แนวทางทีจ่ะนําไปสูก่ารสรา้งการทอ่งเทีย่วทีม่มีลูคา่สงูไดใ้นอนาคต และอาจจะเป็นผลลพัธท์ีพ่งึประสงคไ์ด ้ 

สามารถสรปุประเดน็การคาดการณ์ดา้นเน้ือหาได ้ดงัตารางที ่1.2  
ตารางท่ี 1.2 กรอบการคาดการณ์ด้านเน้ือหา 

ขอบเขตเน้ือหา ประเดน็ 
1) การเข้ามาของนักท่องเท่ียว  
1.1) ดา้นอุปสงค ์ 1) จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วและคุณภาพนกัทอ่งเทีย่ว 

 รปูแบบการใชช้วีติของคน (Lifestyle)  
 รปูแบบการทอ่งเทีย่ว (Types of travel)  
 การใหคุ้ณคา่ของนกัทอ่งเทีย่ว (Tourist’s value 

and expectation)  
 บุคลกัษณ์ (Persona) และพฤตกิรรมการ

ทอ่งเทีย่ว  
 ตลาดนกัท่องเทีย่วศกัยภาพสงู  

1.2) ดา้นอุปทาน 1) อุตสาหกรรมในหว่งโซ่อุปทานการทอ่งเทีย่ว เช่น 
ธุรกจิทีพ่กั ธุรกจิรา้นอาหาร ธุรกจิรา้นคา้ 

2) โครงสรา้งพืน้ฐาน ไดแ้ก่ โครงสรา้งการขนสง่    (ทาง
อากาศ ทางบก ทางราง)  

3) เทคโนโลยสีนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 
4) คุณภาพและความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

(Local specific value) 
5) ความสามารถในการรองรบัของเมอืง  
6) การแขง่ขนัในตลาดการทอ่งเทีย่ว (Competition) 
7) สถาบนั (Institution) 

2) ผลกระทบของการท่องเท่ียว  1) การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Tourism) 
 เศรษฐกจิ: รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว  
 สิง่แวดลอ้ม: คุณภาพของสิง่แวดลอ้ม 
 สงัคม: การกระจายผลประโยชน์จากการทอ่งเทีย่ว 
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1.7.3  ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย การศกึษาน้ีไดแ้บ่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  
1) กลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยตรง เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการเปลีย่นแปลง

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระบบการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ นักท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว และ
ภาคประชาสงัคม  

2) กลุ่มผูท้ีม่ผีลกระทบต่อการคาดการณ์ เป็นกลุ่มทีม่อีทิธพิลในการกําหนดทศิทางของการ
พฒันาการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ (1) ผูว้างนโยบายการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ หน่วยงาน องคก์ร สถาบนัที่
เกีย่วขอ้งและมสีว่นตดัสนิใจทีม่ผีลต่ออนาคตของกลุ่มเป้าหมาย และ (2) หน่วยงานการวจิยั เป็นอกี
กลุ่มเป้าหมายหลกัที่จะนําผลผลติจากโครงการน้ีไปใชเ้ป็นฐานเพื่อการต่อยอดองค์ความรูใ้นการพฒันา
ทอ่งเทีย่วหลงัโควดิต่อไป 

1.7.4  ขอบเขตปัจจยัขบัเคล่ือน 
ขอบเขตปัจจยัขบัเคลื่อนเป็นการกําหนดกรอบว่าปัจจยัใดเป็นปัจจยัภายใน (Endogenous) 

หรอืปัจจยัภายนอก (Exogenous) ทีท่ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ขอบเขตปัจจยัขบัเคลื่อนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เน้ือหาหลกัจะวเิคราะหต์ามแนวกรอบปัจจยั STEEPV ประกอบดว้ยปัจจยัในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 1) 
ดา้นสงัคม (Society) เทคโนโลย ี(Technology) เศรษฐกจิ (Economy) สิง่แวดลอ้ม (Environment) 
การเมอืง (Politic) และคุณคา่ (Value)  
1.7.5  ขอบเขตเวลาในการมองอนาคต 

กําหนดกรอบการคาดการณ์ทัง้ในระยะสัน้ (5 ปี) ระยะกลาง (10 ปี) และระยะยาว (20 ปี) 
โดยมผีลผลิตสําคญั คือ ยุทธศาสตร์ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว และภาพอนาคตทางเลือก 
(Althernative futures) และอนาคตทีพ่งึประสงค ์(Preferable future) ของการท่องเทีย่วไทยและเมอืง
ทอ่งเทีย่วหลกัใน 20 ปี ขา้งหน้า  
1.8 การนําเสนอรายงาน 

การศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกนั ตอนที่หน่ึง วิเคราะห์วิวฒันาการและศกัยภาพด้านการ
ท่องเทีย่วไทยจนถงึก่อนเกดิโรคระบาดโควดิ-19 คอื ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อระบุสถานภาพ ศกัยภาพของ
ไทยและตําแหน่งแหง่ทีข่องการท่องเทีย่วไทยในปัจจุบนั โดยบทที ่1 จะเสนอสถานภาพของไทยในบรบิท
การท่องเที่ยวโลกและผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 และตามดว้ยกรอบความคดิของการศกึษา 
คําถามในการวจิยัและกรอบการคาดการณ์ในอนาคต บทที่ 2 อธิบายววิฒันาการทางด้านอุปสงค์และ
อุปทานของการท่องเที่ยวโลก บทที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ตลาดของการท่องเที่ยวไทยทัง้ในระดบัของ
ภูมภิาคคอือาเซยีนและสาํหรบัตลาดใหญ่ เช่น จนี รสัเซยี อนิเดยี บทที ่4 เป็นการศกึษาภาพลกัษณ์ของ
ไทยในตลาดใหญ่คอืตลาดจนี โดยใชว้ธิขีองการทาํเหมอืงขอ้มลูจากแพลตฟอรม์สารสนเทศออนไลน์ดา้น
การทอ่งเทีย่วของจนี และการทบทวนแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่14 ของจนี เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวโน้มใหมท่ี่
จะเกดิขึน้หลงัโควดิ-19   

ตอนทีส่องเป็นการตอบคําถามว่า การท่องเที่ยวไทยหลงัโควดิ-19 ควรจะมุ่งไปสู่เป้าหมายใด โดย 
บทที่ 5 เป็นการนําเสนอประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและขอ้กงัวลและจุด (Pain points) ของ
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นกัท่องเทีย่วซึง่แตกต่างจากของผูใ้หบ้รกิาร บทที ่6 นําเสนอการทบทวนประสบการณ์ของประเทศต่างๆ 
เมือ่เกดิปัญหาโควดิ-19 ในปีทีผ่า่นมา และการคาดการณ์การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมโดยองคก์รวจิยัต่างๆ 
บทที ่7 เป็นการเตรยีมการเพื่อทําการคาดการณ์อนาคตดว้ยการทบทวนการศกึษาเชงิระบบโดยเฉพาะ
อย่างยิง่นิเวศน์ท่องเทีย่วเชงิระบบ บทที ่8 เป็นการเสนอการกวาดสญัญาณ แนวโน้มของการท่องเทีย่ว
โลกเพื่อสรา้งฉากทศัน์และการคาดการณ์อนาคตฐานหรอือนาคตภายใต้สถานการณ์โควดิ-19 บทที ่9 
เสนอฉากทศัน์อนาคตการท่องเที่ยวไทย คอืภาพอนาคตอนัเป็นไปได้ในระยะยาว บทที่ 10 เสนอ
ยทุธศาสตรร์ะยะเรง่ดว่นและระยะสัน้   

สําหรบัตอนที่สาม เป็นการเสนอกลยุทธ์การวจิยัและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงระบบ โดยเริม่จาก 
บทที่ 11 ที่ทบทวนและสงัเคราะห์วรรณกรรมวจิยังานวจิยัเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมาระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2555-2563 โดยใชว้ธิทีาํเหมอืงขอ้มลูและบรรณามติซิึง่ระบุจุดออ่นจุดแขง็ของงานวจิยั ต่อดว้ยบท
ที่ 12 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายเป็นการออกแบบแผนงานวจิยัท่องเที่ยวเชงิระบบที่ล้อตามยุทธศาสตร์ชาติใน 
บทที่ 10 สําหรบัข้อเสนอแนวทางการวิจยัและพฒันาได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัคือ ให้มี
งานวจิยัขนาดใหญ่และตอบโจทยส์าํคญัมากขึน้ และมกีารบรูณาการขา้มศาสตร ์
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บทท่ี 2
แนวโน้ม ศกัยภาพ และปัจจยัแห่งความสาํเรจ็

หากเรามองย้อนหลังไปตัง้แต่ปีแรกที่ประเทศไทยมีสถิติด้านการท่องเที่ยวก็จะพบว่า 
การท่องเทีย่วไทยไดป้ระสบความสาํเรจ็อย่างสงู จากการมผีูม้าเยอืนจากต่างประเทศเพยีง 44,373 คน  
ในปี พ.ศ. 2500 สรา้งรายไดเ้พยีง 105.8 ลา้นบาท หลงัจากนัน้ ประเทศไทยมนีกัท่องเทีย่วถงึ 1 ลา้นคน  
เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2516 แล้วขึน้เป็น 10 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2544 และเป็น 15 ล้านคน ในปี  
พ.ศ. 2553 ก่อนทีจ่ะเกดิการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมนีกัท่องเทีย่วต่างชาติ
มาเยอืนไทยถงึเกอืบ 40 ลา้นคน สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วนานาชาตเิกอืบ 2 ลา้นลา้นบาท เป็นประเทศ 
ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นลําดับ 3 ของโลก มีรายรบัสูงถึง 60.5 พนัล้านเหรียญสหรฐัฯ ในปี  
พ.ศ. 2562 (UNWTO, 2020) 

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จสูงมากในบรรดาประเทศกําลังพฒันา 
ความสําเรจ็เหล่าน้ีเกิดจากปัจจยัอะไรและความท้าทายที่ตามมาคอือะไร บทน้ีจะวเิคราะห์ถึงความสําเรจ็ 
ทีเ่กดิขึน้และขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย โดยเฉพาะขดีความสามารถในการแขง่ขนั
อยา่งยัง่ยนืทัง้ในระดบันานาชาต ิและระดบัจงัหวดั 

 2.1   ความสามารถในการแข่งขนัอย่างยัง่ยืนของไทยในระดบัโลก  

ตวัชีว้ดัและสถติทิีแ่สดงถงึความสาํเรจ็รวบยอดของความสามารถในการแขง่ขนักค็อื จาํนวนผูม้าเยอืน
ในแต่ละปีและรายรบัจากการท่องเทีย่ว ซึง่ประเทศไทยเป็นประเทศกําลงัพฒันาประเทศเดยีวทีต่ดิลําดบัหน่ึง
ในหา้ของประเทศที่มรีายรบัจากการท่องที่ยวสูงสุดในโลกมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 เมื่อดูสถติิรายรบัรวมในปี 
พ.ศ. 2562 แลว้ ไทยอยูใ่นลําดบัที ่4 ของโลก เรยีงตามลําดบัไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา สเปน ฝรัง่เศส ไทย และส
หราชอาณาจกัร แต่หากวดัจากรายรบัสุทธแิลว้ไทยเป็นลําดบั 3 มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 แลว้ ในปี พ.ศ. 2562 
ประเทศและอาณาเขต (Territories) ในเอชยีทีต่ดิอนัดบัรายรบัสงูสุด 20 อนัดบัแรก นอกจากไทย ไดแ้ก่ ญีปุ่่ น 
(ลําดบั 7) มาเก๊า (ลําดบั 10) จนี (ลําดบั 11) อนิเดยี (ลําดบั 12) ฮ่องกง (ลําดบั 14) และเกาหลใีต้ (ลําดบัที ่
19) หากรวมรายรบัของจนี มาเก๊า และฮ่องกงไว้ด้วยกนั จนีก็จะมรีายรบัสูงกว่าไทยมากและสูงถึง 104.3 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ แต่จนีมรีายจ่ายการไปท่องเทีย่วต่างประเทศถงึ 254.6 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็น
ลาํดบัที ่1 ของโลก สว่นไทยมรีายจา่ยอยูใ่นลําดบัที ่26 ของโลก มคี่าใชจ้่ายเพยีง 14.2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
จงึทาํใหไ้ทยยงัเป็นผูม้รีายรบัสทุธิสงูถงึ 46.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (UNWTO, 2020) 

เมื่อมาพจิารณาสถติิจํานวนผูม้าเยอืนจงึจะเหน็ไดว้่าประเทศไทยอยู่ในลําดบัที่ 8 (พ.ศ. 2562)  
ซึง่ประเทศไทยตดิลําดบัผูม้าเยอืนสงูสุด 10 อนัดบัแรก มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 อย่างไรกด็ ีสถติเิหล่าน้ี
แสดงถงึความนิยมของผูม้าท่องเทีย่ว แต่ไม่ยงัแต่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัทีจ่ะรบัประกนัความยัง่ยนืของการท่องเทีย่ว 
ในระยะยาว เพราะการทอ่งเทีย่วอาศยัทรพัยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะ ซึง่เปราะบางและเสือ่มโทรมไดง้า่ย 
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 2.2   ดชันีศกัยภาพในการแข่งขนัด้านการท่องเท่ียวและการเดินทาง 

ดชันีน้ี หรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ๆ ว่า TTCI (Travel and Tourism Comprtitiveness Index) จดัทาํกนั
ระดบันานาชาต ิโดย World Economic Forum (WEF) ประกอบดว้ย ดชันียอ่ยๆ 4 ชุด คอื ดชันียอ่ยทีว่่าดว้ย
สิง่แวดล้อม ดชันีย่อยที่ว่าดว้ยนโยบายและสภาพแวดลอ้มของการเดนิทางและการท่องเที่ยว ดชันีย่อย
ทีว่า่ดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐาน และดชันียอ่ยทีว่่าดว้ยทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรม ภายใตด้ชันียอ่ยทัง้สี่
ยงัมกีลุ่มตวัชีว้ดัอกี 14 กลุ่ม หรอื 14 เสาหลกั (Pillars) ประกอบไปดว้ยตวัชีว้ดัทัง้สิน้ 90 ตวั ดชันี
ความสามารถในการแขง่ขนัน้ีมรีายงานทุกสองปี โดยปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เป็นปีล่าสุด ครอบคลุม
ประเทศและระบบเศรษฐกจิ (Territories) ทัง้หมด 140 แหล่งดว้ยกนั 

ดชันีความสามารถในการแข่งขนัน้ีให้สญัญาณเกี่ยวกบัความยัง่ยนืในระยะยาวได้แก่ ตวัชี้วดั
ความสามารถในการแขง่ขนัของ World Economic Forum (WEF) ซึง่ทัง้น้ีความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นราคาเป็นเพยีงหน่ึงใน 14 มติ ิหรอืเสาหลกั และในเสาหลกัน้ีมตีวัแปรแค่ 4 ตวั (จากทัง้หมด 90 ตวั) 
คอื 1) ราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิและค่าธรรมเนียมสนามบนิ 2) ต้นทุนของที่พกั 3) ค่าครองชพี และ  
4) ราคาพลงังาน ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าดชันี TTCI ของ WEF เป็นดชันีทีส่ะทอ้นและวดัความสามารถ
ในการแขง่ขนัดา้นอุปทานเป็นสว่นใหญ่ 

เน่ืองจากประเทศทีอ่ยู่ในหา้อนัดบัแรกของความสามารถในการแขง่ขนัของ TTCI ไดแ้ก่ สเปน 
ฝรัง่เศส เยอรมนั ญีปุ่่ น และสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเหน็ไดว้า่ประเทศทีม่รีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุในโลก 
และประเทศทีม่ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อความยัง่ยนืมากทีสุ่ดในโลกนัน้ มกัจะเป็นประเทศกลุ่ม
เดยีวกนั ยกเวน้ประเทศไทยซึ่งมลีําดบัสูงดา้นรายไดแ้ละผูม้าเยอืน แต่มลีําดบัที ่31 เมื่อพจิารณาถงึ
ความสามารถในการแข่งขนัที่จะรกัษาความยัง่ยืนด้านการท่องเที่ยว หมายความว่า ประเทศไทย 
มคีวามพรอ้มในการรองรบัตํ่า แต่มผีูม้าเยอืนจาํนวนมาก ก่อใหเ้กดิความเสีย่งดา้นความสามารถในการรองรบั
นักท่องเที่ยว ในอนาคตประเทศไทยอาจจะไม่สามารถรกัษาตําแหน่งผูม้รีายไดสู้งดา้นการท่องเที่ยวได ้
กล่าวอกีนัยหน่ึงไดว้่า ประเทศไทยน่าจะอยู่ในสถานการณ์ทีเ่รยีกว่ามกีารท่องเทีย่วเกนิขดีความสามารถ
ในการรองรบั (Above carrying capacity) แลว้ ประเดน็น้ีจะเหน็ชดัในการวเิคราะหร์ายตวัชีว้ดัต่อไป 

หากพจิารณาดปูระเทศทีอ่ยูใ่นรอ้ยละ 25 แรก (First quartile) ของการตดิอนัดบัโลก ของดชันี TTCI 
ซึง่ประกอบไปดว้ย 35 ประเทศแรก ประเทศไทยจดัว่าอยูเ่กอืบรัง้ทา้ย (ลําดบัที ่31) จากบรรดา 35 ประเทศ 
ซึ่งมกีารต้อนรบันักท่องเทีย่วถงึเกอืบรอ้ยละ 70 ของนักท่องเทีย่วนานาชาตทิัง้หมด และมสีดัส่วนใน
รายรบัจากการท่องเทีย่วโลกถงึรอ้ยละ 84 ในบรรดา 35 ประเทศน้ี สว่นใหญ่เป็นประเทศพฒันาแลว้ทีม่ี
รายไดส้งูเกอืบทัง้สิน้ ยกเวน้ 6 ประเทศ ไดแ้ก่ จนี เมก็ซโิก มาเลเซยี ไทย บราซลิ และอนิเดยี 

ประเทศญี่ปุ่ นซึ่งติดลําดบัที่สี่ของโลกนัน้จดัว่าเป็นคู่แข่งที่สําคญัของประเทศไทยในตลาดจีน  
การจดัลําดบัญี่ปุ่ นของ WEF แสดงใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งของญี่ปุ่ นจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย 
(ลําดบั 4) ความเขม้แขง็จากมรดกทางวฒันธรรม (ลําดบั 5) การเปิดประเทศ (ลําดบั 6) สาธารณูปโภค 
(ลาํดบั 8) และนโยบายทอ่งเทีย่วของชาต ิ(ลาํดบั 23)  

สาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต)้ เป็นคู่แขง่สาํคญัของไทยในตลาดจนีเช่นกนั ตดิอนัดบั 16 ของโลก 
ดา้นความสามารถในการแข่งขนัในภาพรวม เกาหลใีต้มศีกัยภาพดา้นวฒันธรรมและการเดนิทางธุรกจิ 
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(ลาํดบั 11) ในดา้นสขุภาพ (ลาํดบั 17) ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ลาํดบั 7) ในชว่งสองปีทีผ่า่นมา
เกาหลใีตส้ามารถพฒันาตวัเองจากลําดบั 19 ขึน้มาเป็นลําดบั 16  (ในขณะทีป่ระเทศไทยเองกเ็พิม่ขึน้มา 
3 ลําดบั) นอกจากน้ี เกาหลใีตย้งัเป็นคู่แขง่ของไทยในตลาดสุขภาพโดยอยูใ่นลําดบั 6 ของโลก ไดร้ายได ้
470 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส่วนไทยได ้427 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ อยู่ในลําดบั 7 ทัง้ 2 ประเทศน้ีเป็นเพยีง  
2 ประเทศในเอเชียตะวนัออกที่ติดลําดบั 1 ใน 10 ของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (UNWTO, 
2018)    

ทัง้ประเทศญีปุ่่ นและเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่เีครอืขา่ยการคา้และการลงทุนทีก่วา้งขวางในระดบั
นานาชาต ิดงันัน้ จงึไดป้ระโยชน์จากการเดนิทางธุรกจิ และในขณะเดยีวกนัทัง้สองประเทศกม็มีรดกทาง
วฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ มสีาธารณูปโภคดา้นการคมนาคม โทรคมนาคมทีก่้าวหน้าจงึทําใหป้ระเทศทัง้สอง
เป็นเสาหลกัสาํคญัของขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นทอ่งเทีย่วของภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกทีแ่ทจ้รงิ  

สาํหรบัประเทศไทยซึง่ตดิลําดบั 31 ของโลก ตามการวเิคราะหข์อง WEF ทีใ่หค้ะแนนประเทศไทย 
ที ่4.5 จากช่วงคะแนน 1 – 7 เสาหลกัทีป่ระเทศไทยไดล้ําดบัสูงสุดคอื เสาหลกัดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ
ซึง่ไทยอยูใ่นลําดบั 10 และมคี่าคะแนน 4.8 รองลงมาไดแ้ก่ เสาหลกัดา้นสาธารณูปโภคทีร่องรบัการท่องเทีย่ว 
ไทยไดล้าํดบั 14 คา่คะแนน 5.9 และลาํดบัถดัมาคอื โครงสรา้งดา้นการเดนิทางทางอากาศ ไทยอยูใ่นลําดบั 22 
คา่คะแนน 4.6 (รปูที ่2.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=THA 

รปูท่ี 2.1 ดชันีด้านนโยบายและปัจจยัท่ีส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนของไทย 
 

อยา่งไรกด็ ีเมื่อพจิารณาตวัชีว้ดัดา้นความยัง่ยนืแลว้ปรากฏว่า ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัทีต่ํ่ามาก
คอืค่าคะแนนเกีย่วกบัสุขภาพและอนามยั ประเทศไทยอยู่ในลําดบั 88 ส่วนค่าคะแนนทีต่ํ่าสุดอยู่ในดา้น
ความปลอดภยัและความมัน่คง ประเทศไทยอยูใ่นลําดบั 111 (ค่าคะแนน 4.8) และในดา้นความยัง่ยนืของ
สิง่แวดลอ้ม ประเทศไทยไดค้ะแนนตํ่ามากถงึ 3.6 และตดิลําดบั 130 ของโลกจากทัง้หมด 140 ประเทศทัว่โลก 
รูปที่ 2.1 แสดงถึงความเข้มแข็งและลําดบัของประเทศไทยในเสาหลกัต่างๆ รูปที่ 2.2 เปรยีบเทียบ
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ความสามารถในการแข่งขนัด้านซพัพลายของไทยกบัประเทศคู่แข่งสําคญัอนัได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่ น 
มาเลเซยี สงิคโปร ์ทัง้น้ี โดยการเปรยีบเทยีบลําดบัของประเทศไทยในโลกจะอยูท่ีส่ดมภซ์า้ยมอื สว่นการ
เปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศคูแ่ขง่อกี 4 ประเทศ ลาํดบัของไทยจะอยูใ่นสดมภข์วามอื 

ประเทศไทยไดค้ะแนนสงูจากทรพัยากรธรรมชาตซิึง่ตดิลําดบั 10 ในโลก และสาธารณูปโภคดา้น
การบรกิารทอ่งเทีย่วซึง่ตดิลาํดบั 14 นบัเป็นลาํดบัที ่1 และ 2 เมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่อกี 4 ประเทศ   

สรุปไดว้่า ศกัยภาพของการท่องเทีย่วไทยอาศยัพืน้ฐานจากทุนประเดมิดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ
การลงทุนดา้นสาธารณูปโภค ดา้นขนส่งทางอากาศ และราคาทีแ่ข่งขนัได ้แต่ศกัยภาพน้ีเปรยีบเหมอืน
เหลก็ทีม่สีนิมในเน้ือใน คอืมสีญัญาณอนัตรายจากความสามารถในการรองรบัดา้นสิง่แวดลอ้มความปลอดภยั
และสขุอนามยั 

   
    
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 

 
ทีม่า: จดัทาํขอ้มลูจาก The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 
หมายเหตุ: สดมภส์เีขม้เป็นการจดัลาํดบัโดยเทยีบกบั 140 ประเทศจากทัว่โลก สอี่อนเป็นการจดัลาํดบัโดยเทยีบกบัคูแ่ขง่ 
              สาํคญัในภมูภิาค 5 ประเทศ คอื เกาหลใีต ้ญีปุ่่ น มาเลเซยี สงิคโปร ์และไทย  

รปูท่ี 2.2  ลาํดบัโดยเปรียบเทียบของขีดความสามารถในการแข่งขนัระหว่างไทยกบัคู่แข่งสาํคญั
ในภมิูภาค 

  
จากการการวเิคราะหข์อง UNWTO พบว่าประเทศทีม่จีํานวนนักท่องเทีย่วและมรีายไดด้า้นการ

ท่องเที่ยวสูง มักเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูง หากพิจารณา
ความสมัพนัธ์ของตวัชีว้ดัต่างๆ กบัจํานวนนักท่องเทีย่วและรายไดด้า้นการท่องเทีย่วแล้ว พบว่าในกลุ่ม
ประเทศรายไดส้งู จาํนวนนกัท่องเทีย่วมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation coefficient) ค่อนขา้งสงู
กบัคะแนนดา้นทรพัยากรการท่องเทีย่วทัง้ทรพัยากรทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม และคะแนนดชันีดา้น
โครงสร้างพื้นฐานที่บรกิารนักท่องเที่ยว คล้ายคลึงกบัประเทศรายได้ตํ่าไปจนถึงประเทศรายได้ตํ่าถึง 

  เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย สิงคโปร ์ ไทย 30     3  13     2  34     4  6       1  111     5  ความปลอดภยั 

ส่ิงแวดล้อม 

สขุภาพอนามยั 

การแข่งขนัด้านราคา 

ทรพัยากรธรรมชาติ 

 27     1  56     2  105     4  61     3  130     5  
 17     2  16     1  75     4  60     3   88    5  
103     4  113     5  5      1  102     3   25    2  
102     4  25     2  37     3  120     5   10      1  

สาธารณูปโภค   23     3  19     2  57     5   36    4   14      1  
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กลาง-ตํ่า ที่จํานวนนักท่องเที่ยวมคีวามสมัพนัธ์กบัคะแนนด้านทรพัยากรทางวฒันธรรม การขนส่งทาง
อากาศและโครงสรา้งพืน้ฐานทีบ่รกิารนกัทอ่งเทีย่ว แต่ตวัชีว้ดัอื่นๆ ทีอ่าศยัการลงทุนสงูจะแตกต่างกนัมาก 

ผลการวเิคราะหข์า้งตน้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพความสามารถดา้นการแข่งขนัในระดบัจงัหวดัของ
ประเทศไทย ที่พบว่าจงัหวดัที่มศีกัยภาพสูงมกัจะเป็นจงัหวดัที่มนีักท่องเที่ยวจํานวนมากและมรีายได ้
ดา้นการท่องเที่ยวสูง และเมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ของจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ดา้นท่องเที่ยว 
ก็พบว่า มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง และเป็นไปทิศทางเดียวกันกับคะแนนด้านสิ่งดึงดูดใจด้าน 
การท่องเที่ยวทัง้ทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น จํานวน
หอ้งพกั จาํนวนรา้นอาหาร จาํนวนธุรกจิทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

อาจกล่าวได้ความสําเรจ็ของการท่องเที่ยวทัง้ในระดบัโลก และระดบัจงัหวดัในประเทศไทยนัน้ 
ปัจจัยหลักมาจากการมีทรัพยากรทัง้ทางธรรมชาติ และมีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์สามารถดึงดูด
นักท่องเทีย่วไดม้ากและถงึพรอ้มดว้ยการลงทุนดา้นเอกชน เช่น โครงสรา้งพืน้ฐาน โรงแรม รา้นอาหาร 
การเดนิทาง ทีม่คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่ว สว่นปัจจยัอื่นๆ เชน่ สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั 
เป็นตน้ กเ็ป็นปัจจยัเสรมิในการทอ่งเทีย่ว 

แต่อย่างไรกต็ามปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มจะเป็นปัจจยัเสรมิ แต่ต้องใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ 
โดยเฉพาะในประเทศไทย และจงัหวดัท่องเทีย่วหลกัของประเทศทีม่สีภาพแวดลอ้มไม่ดนีัก เพราะหากม ี
การจดัการทีข่าดประสทิธภิาพ จะทําใหก้ารท่องเทีย่วของประเทศขาดความยัง่ยนื ไม่สามารถแขง่ขนักบั 
นานาประเทศไดใ้นระยะยาว 

 2.3   วิวฒันาการของการท่องเท่ียวไทยและการท่องเท่ียวโลก 

การศกึษาในส่วนน้ีใชข้อ้มูลนานาชาติจากขอ้มูลของดชันีขดีความสามารถในการแข่งขนั TTCI  
ทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซึง่มขีอ้มลูจากประเทศทัง้หมด 140 ประเทศ สาํหรบัปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2562 

การวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐานของการท่องเทีย่วโลกพบว่า ดชันีความสามารถในการแข่งขนัดา้น 
การทอ่งเทีย่วของโลกมคีา่เพิม่ขึน้โดยตลอด ตามชว่งเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 
(ตาราง ที ่2.1) ทัง้น้ีเกดิจากความพรอ้มดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศทีเ่พิม่ขึน้ การเปิดรบันานาชาตแิละ
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาและความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา 
ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งชดัเจนเกดิจากการลดภาษตีัว๋เครือ่งบนิและสนามบนิและการลดลงของราคาเชือ้เพลงิ 
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ตารางท่ี 2.1 ดชันีศกัยภาพในการแข่งขนัด้านการท่องเท่ียวและการเดินทางของไทยเทียบกบัโลก 
ในปี พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 (คะแนนอยู่ระหว่าง 1-7)  

ดชันี 
พ.ศ. 2558 
(n=141) 

พ.ศ. 2560 
(n=136) 

พ.ศ. 2562 
(n=140) 

ไทย โลก ไทย โลก ไทย โลก 
ดชันีศกัยภาพในการแข่งขนัด้านการท่องเท่ียวและการเดินทาง
(Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) 4.26 3.74 4.38 3.81 4.50 3.85 

1. ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการท่องเท่ียว
(Enabling Environment) 4.55 4.64 4.66 4.77 5.00 4.79 

1) สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ (Business environment) 4.78 4.43 4.74 4.53 4.87 4.49
2) ความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยั 

(Safety and security)  
3.75 5.19 4.00 5.21 4.77 5.33 

3) สขุภาพและสขุอนามยั (Health and hygiene) 4.87 5.04 4.90 5.13 5.04 5.06
4) ทรพัยากรมนุษยแ์ละตลาดแรงงาน  

(Human resources and labour market) 
4.98 4.44 4.90 4.56 5.10 4.53 

5) ความพรอ้มทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT readiness) 

4.34 4.06 4.79 4.41 5.25 4.57 

2. นโยบายและเงื่อนไขท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการท่องเท่ียว 
(T&T policy and conditions) 4.29 4.07 4.50 4.18 4.64 4.37 

6) การใหค้วามสาํคญักบัการเดนิทางและทอ่งเทีย่ว 
(Prioritization of Travel & Tourism) 

4.95 4.51 5.05 4.49 5.21 4.56 

7) การเปิดรบันานาชาต ิ(International Openness) 3.70 3.09 3.76 3.21 3.93 3.29
8) ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price competitiveness) 5.06 4.59 5.61 4.86 5.85 5.33
9) ความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม (Environmental sustainability) 3.46 4.07 3.57 4.18 3.57 4.31

3. โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 4.56 3.61 4.47 3.51 4.62 3.55 
10) โครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่ทางอากาศ  

(Air transport infrastructure) 
4.57 3.01 4.56 3.00 4.63 3.12 

11) โครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่ทางบกและทางน้ํา 
(Ground and port infrastructure) 

3.41 3.67 3.11 3.47 3.29 3.49 

12) โครงสรา้งพืน้ฐานบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว
(Tourism service infrastructure) 

 
5.70 4.15 5.76 4.06 5.95 4.04 

4. ทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรม  
(Natural and cultural resources) 3.63 2.64 3.89 2.79 3.72 2.67 

13) ทรพัยากรทางธรรมชาต ิ(Natural resources) 4.47 3.09 4.95 3.26 4.80 3.13
14) ทรพัยากรดา้นวฒันธรรม (Cultural resources) 2.79 2.19 2.83 2.32 2.64 2.21

หมายเหตุ: คา่เฉลีย่ของโลก ตดัประเทศทีไ่มร่ายงานคา่ดชันี ทาํใหจ้าํนวนประเทศในแต่ปีมจีาํนวนไมเ่ทา่กนั 
 

สาํหรบัประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าวกม็คี่าดชันีศกัยภาพในการแขง่ขนัสงูขึน้เลก็น้อย ซึง่กม็าจาก
ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การเปิดรบันานาชาต ิความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นราคาเช่นเดยีวกบัแนวโน้มของโลก แต่ด้านประเทศไทยมกีารพฒันาสูงกว่าแนวโน้มของโลกไดแ้ก่ 
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว ทรพัยากรทางธรรมชาตแิละทรพัยากรดา้นวฒันธรรม 
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การวเิคราะหพ์ฒันาการของดชันีความสามารถในการแขง่ขนั โดยการใช ้Latent  Growth Model 
(LGM) พบว่า รปูแบบของววิฒันาการของดชันีความสามารถในการแขง่ขนัและรายรบัจากการท่องเทีย่ว
ของโลกมลีกัษณะเป็นเสน้โคง้โดยมคีวามลาดชนัทีส่งูกว่าในปี พ.ศ. 2558 และลดลงในปี พ.ศ. 2560 และ
ลดลงไปอกีในปี พ.ศ. 2562 โดยที่ความสามารถในการแข่งขนัมกีารพฒันาการมากกว่ารายรบัจาก 
การทอ่งเทีย่ว หมายความวา่ เป็นลกัษณะของ Supply Pull มากกวา่ Demand Push ซึง่ต่างจากกรณีของ
ประเทศไทยซึ่งจะได้เหน็ต่อไป สําหรบัรายละเอยีดโมเดลและการประมาณการอยู่ในภาคผนวกที่ 2.1  
ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบัการวเิคราะหข์อง UNWTO ในรปูที ่2.3 

อยา่งไรกด็กีารพฒันาการของดชันีความสามารถในการแขง่ขนัน้ีไมไ่ดส้ง่ผลใหเ้กดิพฒันาการของ
รายไดท้ีม่ากขึน้ ซึ่งหมายความว่า ประเทศทีม่รีายไดก้ารท่องเทีย่วสูงกม็กัจะเป็นประเทศทีม่กีารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานสงูอยูแ่ลว้ 

การวเิคราะหด์ชันียอ่ยในช่วงปี พ.ศ. 2558 พบว่า อทิธพิลของดชันีย่อยดา้นอุปทานคอืโครงสรา้ง
พื้นฐานมผีลกระทบเชิงบวกต่อรายรบัการท่องเที่ยวมากกว่าดชันีย่อยด้านสิ่งดึงดูดใจ และดชันีย่อย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานยงัส่งผลดต่ีอรายได้จากการท่องเที่ยวผ่านดชันีย่อยด้านสิง่ดงึดูดใจ อย่างไรก็ด ี
ในชว่งเวลาผา่นมาคอืปี พ.ศ 2560 และ พ.ศ. 2562 อทิธพิลของดชันีดา้นอุปทานกเ็ริม่ออ่นลง 

 2.4    ศกัยภาพของจงัหวดัท่องเท่ียวไทย  

การประเมนิศกัยภาพของการท่องเทีย่วระดบัจงัหวดัของไทยใชต้วัชีว้ดัของมลูนิธศิกึษานโยบาย
สาธารณะที่พฒันาบนพื้นฐานของตัวชี้วดั TTCI แต่ได้ปรบัให้เข้ากบัข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศไทย  
(มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2563) ประกอบดว้ยดชันียอ่ย 2 ดชันี คอื ดชันีเจา้บา้นและดชันีผูม้าเยอืน  
4 เสาหลกั และ 70 ตวัชีว้ดั ดชันีเจา้บา้นซึง่เป็นดชันีทีร่วมปัจจยัหรอืตวัแปรดา้นอุปทาน และดชันีผูม้าเยอืน
ซึง่เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นกลุ่มตวัแปรดา้นตลาด ไดแ้ก่ ขนาดตลาด แนวโน้ม และเสถยีรภาพของตลาด  
สาํหรบัดชันีย่อยดา้นอุปทานประกอบดว้ย เสาหลกัดา้นสิง่ดงึดดูใจ (15 ตวัชีว้ดั) เสาหลกัดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว (26 ตวัชี้วดั) และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนโครงสร้างการท่องเที่ยว  
(15 ตวัชีว้ดั) มรีายละเอยีดเกีย่วกบัดชันีในภาคผนวกที ่2.2 

2.4.1 วิวฒันาการของการท่องเท่ียวไทย 
ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวจิยัทีแ่สดงในตารางที ่2.2 แสดงใหเ้หน็ว่า คะแนนเฉลีย่

ของดชันีผูม้าเยอืน (DEM) มคี่าลดลงจากปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 3.057 เป็น 2.831 ในปี พ.ศ. 2560 และ
ลดลงอยา่งต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2562 ทีม่คี่าเท่ากบั 2.775 ทัง้น้ีแมว้่าขนาดเศรษฐกจิท่องเทีย่วจะมแีนวโน้ม
การขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่การขยายตวัของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตกิลบัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
ในอตัราทีล่ดลงอนัเน่ืองจากฐานจาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีส่งู โดยชว่งปี พ.ศ. 2558 เป็นชว่งทีน่กัท่องเทีย่วจนี
มกีารเติบโตสูงสุดทําให้การขยายตัวหลงัจากนัน้ลดลง จึงส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างการขยายตัวของ
หอ้งพกักบัผูเ้ขา้พกัลดลงเช่นกนั ทําใหด้ชันีผูม้าเยอืนมแีนวโน้มลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560  
และ พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 2.2 ค่าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา (n=72) 
ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่าตํา่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. ดชันีผูม้าเยือน (DEM) 
1) พ.ศ. 2558 3.057 5.968 2.219 .638 
2) พ.ศ. 2560 2.831 5.554 2.141 .648 
3) พ.ศ. 2562 2.775 5.873 1.784 .679 

2. ดชันีเจ้าบ้าน (SUP)  
1) พ.ศ. 2558 2.867 3.842 2.221 .383 
2) พ.ศ. 2560 2.374 3.671 1.810 .432 
3) พ.ศ. 2562 2.371 4.073 1.781 .462 

3. ดชันีย่อยเจ้าบ้านด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (INF)  
1) พ.ศ. 2558 2.423 4.112 1.363 .637 
2) พ.ศ. 2560 2.402 4.154 1.375 .660 
3) พ.ศ. 2562 2.181 4.005 1.401 .617 

4. ดชันีย่อยเจ้าบ้านด้านส่ิงดึงดดูใจ (ATT)  
1) พ.ศ. 2558 1.822 3.218 1.063 .531 
2) พ.ศ. 2560 1.820 3.177 1.075 .517 
3) พ.ศ. 2562 1.749 3.190 1.139 .522 

ทีม่า: จากการคาํนวณ 
 

ดชันีเจ้าบ้าน (SUP) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.867 ในปี พ.ศ. 2558 และมีแนวโน้มลดลง
ต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2560  (2.374) และ พ.ศ. 2562 (2.371) ซึง่เป็นผลมาจากดชันีดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ทีล่ดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะคา่ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (PM10) ทีส่งูกวา่คา่มาตรฐาน (120 ไมโครกรมั 
ต่อ ลบ.ม.) เพิม่มากขึน้ในหลายจงัหวดั นอกจากน้ี ยงัมดีชันีดา้นความพรอ้มในการรองรบัการท่องเทีย่ว 
ทีล่ดลงเช่นกนั โดยเฉพาะเรื่องจํานวนสถาบนัการเงนิ (ธนาคาร) และสถานที่แลกเงนิตราต่างประเทศที่มี
จาํนวนลดลงตามนโยบายของธนาคารและการเตบิโตของการใชจ้่ายผา่น internet banking มากขึน้ จงึทาํให้
ดชันีเจา้บา้นมแีนวโน้มลดลงในชว่งปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 

ดชันียอ่ยเจา้บา้นดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน (INF) ทีเ่ป็น 1 ใน 3 เสาหลกัของดชันีเจา้บา้น  
มแีนวโน้มลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2558 (2.423) พ.ศ. 2560 (2.402) และ พ.ศ. 2562 (2.181) นอกจากเหตุผล
เรื่องจํานวนสาขาของสถาบนัการเงนิ (ธนาคาร) และสถานที่แลกเงนิตราต่างประเทศที่ลดลงแล้ว พบว่า 
จาํนวนสายการบนิทีด่าํเนินงานมจีาํนวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง แมว้่าจาํนวนผูใ้ชส้นามบนิและจาํนวนเทีย่วบนิ
ต่อสปัดาหจ์ะเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนัน้จาํนวนเทีย่วบรกิารรถขนสง่ผูโ้ดยสารและจาํนวนเทีย่วของ
รถไฟในแต่ละวนัยงัมจีาํนวนลดลงเช่นกนั ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นพฤตกิรรมของคนจากการเดนิทาง
ดว้ยรถขนส่งผูโ้ดยสารเป็นการเดนิทางดว้ยรถตู้ของเอกชนแทน ยงัมรีอ้ยละของการใชค้อมพวิเตอรต่์อ
ประชากรทัง้หมดที่ลดลงเช่นกนั เน่ืองจากคนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศพัท์มอืถือเล่นอนิเทอร์เน็ตเพิม่ขึ้น  
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ซึ่งแสดงให้เหน็จากร้อยละของผู้ใช้บรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ตแบบประจําที่ต่อประชากรและร้อยละของ
หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืต่อประชากรเพิม่ขึน้ทุกปี 

ดชันีย่อยเจา้บา้นดา้นสิง่ดงึดดูใจ (ATT) ทีเ่ป็น 1 ใน 3 เสาหลกัของดชันีเจา้บา้น มคี่า
ใกลเ้คยีงกนัในช่วงปี พ.ศ. 2558 (1.822) และ พ.ศ. 2560 (1.820) แต่กลบัมแีนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2562 
(1.749) ซึ่งเป็นผลมาจากจํานวนงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการนานาชาตแิละจํานวนศูนยป์ระชุมและศูนย์
แสดงสนิคา้ทีแ่มจ้ะมจีํานวนเพิม่ขึน้ แต่เป็นการเพิม่ขึน้อย่างกระจุกตวัในบางจงัหวดัเท่านัน้ จงึทาํใหค้่าเฉลีย่
ของดชันีลดลง 

การเปลี่ยนแปลงของดชันีย่อยภายใต้ดชันีเจ้าบ้านหรอืดชันีด้านอุปทานแสดงให้เหน็ถึง 
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีส่าํคญัคอื เศรษฐกจิท่องเทีย่วกําลงัเปลีย่นแปลงเขา้สู่ระบบอนิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้
มากขึน้ การเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิมคีวามสาํคญัมากกวา่การเดนิทางขนสง่ของรถโดยสาร รถตู ้และรถไฟ 
สว่นการใชค้อมพวิเตอรใ์นการตดิต่อทางอนิเทอรเ์น็ตกเ็ปลีย่นเป็นการใชเ้น็ตในโทรศพัทม์อืถอื 

ส่วนโครงสรา้งทรพัยากรดา้นความดงึดูดใจมแีนวโน้มลดลง เหน็ไดจ้ากดชันีสิง่ความดงึดูดใจ 
กม็แีนวโน้มลดลง เน่ืองจากจํานวนแหล่งท่องเทีย่วไม่ไดเ้พิม่มากขึน้ในขณะทีจ่ํานวนงานแสดงสนิคา้และ
นิทรรศการนานาชาตหิอประชุมกระจุกตวัอยูเ่พยีงบางจงัหวดัทาํใหค้า่เฉลีย่ของดชันีลดลง 

การวิเคราะห์วิวฒันาการการท่องเที่ยวไทยโดยใช้เส้นโค้งของการวิวฒันาการ (Latent 
Growth Model: LGM) พบวา่ ดชันีผูม้าเยอืนมวีวิฒันาการมากกวา่ดชันีเจา้บา้นหมายความว่า ในประเทศไทย 
การพฒันาซพัพลายพฒันาตามหลงัดมีานด ์ขอ้ดขีองววิฒันาการในรปูแบบน้ีคอื ในแบบ Demand Push 
ไม่มีการลงทุนที่เปล่าประโยชน์ แต่ข้อเสียคือว่าจะทําให้ทรัพยากรท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเพราะ 
ขดีความสามารถในการรองรบัมจีาํกดั เกดิการแยง่ชงิแยง่ใชท้รพัยากรท่องเทีย่ว (รายละเอยีดของ Model 
และคา่สถติอิยูใ่นภาคผนวกที ่2.1) 

การศกึษายงัพบอกีว่าอทิธพิลดา้นดมีานด ์(Demand Push) แรงกว่าอทิธพิลทางดา้นซพัพลาย 
(Supply Pull) ดชันีย่อยดา้นสิง่ดงึดูดใจมอีทิธพิลในเชงิบวกมากกว่าดชันีย่อยดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
แต่ดชันียอ่ยดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานกม็อีทิธพิลสง่เสรมิดชันียอ่ยดา้นสิง่ดงึดดูใจในปี พ.ศ. 2558 แต่ไมม่ผีล
ในระยะต่อมา ปี พ.ศ. 2558 ดชันีย่อยดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานสง่ผลต่อดชันีย่อยดา้นสิง่ดงึดูดใจมากกว่า
อทิธพิลที่มต่ีอรายรบัด้านการท่องเที่ยว หมายความว่าการเขา้ถึงที่ดขี ึน้ทําให้ความดงึดูดใจมคี่าสูงขึ้น  
และอทิธพิลของโครงสรา้งพืน้ฐานน้ียงัมผีลต่อรายรบัดว้ย ทัง้น้ีเป็นการพฒันาโครงสรา้งดา้นการเดนิทาง
ทางอากาศเป็นสว่นสาํคญัของการทาํใหก้ารทอ่งเทีย่วสาํเรจ็สมัฤทธิผ์ล  

การศกึษาน้ีให้นัยยะทางนโยบายว่าการลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวไม่ควรเหวี่ยงแหไปทุก
จงัหวดัและควรจะลงทุนเฉพาะจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพและมคีวามดงึดดูใจสงูเทา่นัน้ 

2.4.2 การจดัลาํดบัศกัยภาพการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดั 
การจดัลําดบัจงัหวดัตามศกัยภาพทางดา้นการแขง่ขนัและดา้นการรองรบั พบว่า หากไม่

พจิารณากรงุเทพมหานครแลว้ จงัหวดัทีต่ดิลาํดบัศกัยภาพสงูสดุอยา่งต่อเน่ืองคอื ภเูกต็ (ตารางที ่2.3)  
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ตารางท่ี 2.3 ลาํดบัดชันีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดั 
จงัหวดั พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2560 จงัหวดั พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2560 

ภเูกต็ 1 1 นครราชสมีา 7 8 
ชลบุร ี 2 2 สงขลา 8 6 
เชยีงใหม ่ 3 3 ประจวบครีขีนัธ ์ 9 9 
สรุาษฎรธ์านี 4 4 สมทุรปราการ 10 10 
พงังา 5 7 อุดรธานี 11 14 
กระบี ่ 6 5 ระยอง 12 11 
ทีม่า: จากการคาํนวณ 
 

สว่นเชยีงใหมอ่ยูใ่นอนัดบั 3 ตามมาดว้ยสรุาษฎรธ์านี พงังา และกระบี ่จะเหน็ไดว้า่ในจาํนวน
จงัหวดัทีต่ดิอยูใ่น 5 ลาํดบัแรกของประเทศไทยนัน้มจีงัหวดัทีไ่มต่ดิทะเลเพยีงจงัหวดัเดยีวคอืเชยีงใหม ่ 

สําหรบัจงัหวดัที่มดีชันีผูม้าเยอืนอยู่ในอนัดบัสูง แต่กําลงัรองรบัโดยรวมยงัไม่เพยีงพอ
หรอืดชันีเจา้บา้นอยู่ในลําดบัตํ่ากว่ามาก ไดแ้ก่ พงังา ประจวบครีขีนัธ์ เพชรบุร ีตราด กาญจนบุร ีพทัลุง 
นครนายก สตูล เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม (ตารางที่ 2.4) พงังาเป็นจงัหวดัที่การขยายตวัของผูม้าเยอืน
เรว็มาก ทาํใหด้ชันีผูม้าเยอืนเคยอยูล่าํดบั 6 ในปี พ.ศ. 2558 ขยบัขึน้มาเป็นลาํดบั 4 ในปี พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 2.4 ดชันีท่ีแสดงความพร้อมผูม้าเยือน แต่เจ้าบา้นรองรบัไม่ทนั พ.ศ. 2562 
จงัหวดั ดชันีผูม้าเยือน (D) ดชันีเจ้าบ้าน (S) 

พงังา  4 16 
ประจวบครีขีนัธ ์ 7 14 
กาญจนบุร ี 12 26 
ตราด 13 20 
พทัลุง 20 55 
นครนายก 30 46 
สตลู 35 43 
เพชรบุร ี 36 47 
สมทุรสงคราม   43 60 
ทีม่า: ชุดโครงการประสทิธภิาพความสามารถในการแขง่ขนัและความยัง่ยนืของการทอ่งเทีย่วไทย 

สว่นจงัหวดัทีม่กีาํลงัรองรบัเพยีงพอดจูากการครองตําแหน่งดชันีเจา้บา้นทีอ่ยูใ่นอนัดบัสงู 
แต่ดชันีผูม้าเยอืนอยู่ในอนัดบัทีต่ํ่ากว่ามาก ไดแ้ก่ นครราชสมีา สงขลา สมุทรปราการ นนทบุร ีอุดรธานี 
เชยีงราย ตรงั อุบลราชธานี พษิณุโลก บุรรีมัย ์เลย น่าน หมายความว่า จงัหวดัเหล่าน้ียงัสามารถรองรบั
นักท่องเที่ยวไดอ้กีมาก (ตารางที่ 2.5) ซึ่งในตอนต่อไปจะคํานวณจํานวนนักท่องเที่ยว และรายได้ที่
สามารถเพิม่ใหแ้ก่จงัหวดัเหล่าน้ีได ้ 
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ตารางท่ี 2. 5 เจ้าบา้นพร้อมรองรบั แต่ยงัรอผูม้าเยือน พ.ศ. 2562 
จงัหวดั ดชันีผูม้าเยือน (D) ดชันีเจ้าบ้าน (S) 

อุดรธานี  15 10 
เชยีงราย  17 11 
อุบลราชธานี  29 17 
ตรงั 32 23 
บุรรีมัย ์ 34 18 
พษิณุโลก 45 24 
เลย  46 37 
น่าน 50 42 
ทีม่า: ชุดโครงการประสทิธภิาพความสามารถในการแขง่ขนัและความยัง่ยนืของการทอ่งเทีย่วไทย 
 

จากตวัชีว้ดัของ TTCI ในระดบันานาประเทศทีก่ล่าวมาแลว้เบือ้งตน้พบว่า ปัญหาดา้น
การจดัการการท่องเที่ยวของไทยเป็นปัญหาในด้านการจดัการสิง่แวดล้อม ด้านความปลอดภยั และ
สุขอนามยั ซึ่งดชันีศักยภาพในการแข่งขนัของไทยระดบัจงัหวดัก็ยืนยนัปัญหาน้ีในทํานองเดียวกัน 
กล่าวคอื ภูเกต็ตดิลําดบั 52 ชลบุรลีําดบั 72 ของดชันีสภาพแวดลอ้ม เมื่อเจาะลกึลงไปถงึเสาหลกัย่อย 
กจ็ะพบวา่เมอืงทอ่งเทีย่วหลกัทุกเมอืงมปัีญหาดา้นความปลอดภยั ชลบุรแีละเชยีงใหมม่ปัีญหาสิง่แวดลอ้ม  
ซึง่จงัหวดัในภาคเหนือตอนบนลว้นมปัีญหาหมอกควนัในปลายฤดหูนาวทีเ่ป็นฤดทูอ่งเทีย่ว 

ตารางท่ี 2.6 สภาพแวดล้อม: ปัญหาใหญ่ของจงัหวดัท่องเท่ียว พ.ศ. 2562 
จงัหวดั ดชันีสภาพแวดล้อม 1. คณุภาพส่ิงแวดล้อม 2.ความปลอดภยั 3. สขุภาพอนามยั

(1) ภเูกต็ 52 5 73 9 
(2) ชลบุร ี 72 67 69 15 
(3) เชยีงใหม ่ 15 47 43 1 
(4) สรุาษฎรธ์านี 4 1 62 13 
(5) พงังา 22 3 56 41 
(6) กระบี ่ 51 4 66 65 
(9) ประจวบครีขีนัธ ์ 30 11 49 44 
(12) ระยอง 60 25 68 26 
(13) เพชรบุร ี 66 14 72 51 
ทีม่า: ชุดโครงการประสทิธภิาพความสามารถในการแขง่ขนัและความยัง่ยนืของการทอ่งเทีย่วไทย 
 

ขอ้มูลเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็อาการของการท่องเที่ยวที่เกนิขดีความสามารถในการรองรบั 
(Overtourism) ของจงัหวดัหลกัดา้นการทอ่งเทีย่วของไทย 
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 2.5   ประสิทธิภาพของจงัหวดัท่องเท่ียวไทย 

การวดัประสทิธภิาพของจงัหวดัท่องเทีย่ววเิคราะหด์ว้ยวธิ ีData envelopment analysis (DEA) 
โดยใชแ้บบจําลอง Slack-based model (SBM) non-orientated ภายใตข้อ้สมมตผิลไดต่้อขนาดผนัแปร 
(Variable Return to Scale: VRS) เพือ่จดัอนัดบัจงัหวดัตามประสทิธภิาพการจดัการการท่องเทีย่วภายใน
กลุ่มจงัหวดั โดยตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีทัง้ตัวแปรด้านอุปสงค์และด้านอุปทานอย่างครบถ้วน 
ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) จาํนวนนกัท่องเทีย่ว 2) รายรบัจากการท่องเทีย่ว 3) คะแนนดชันีสิง่ดงึดดูใจ
ด้านการท่องเที่ยว 4) คะแนนดัชนีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว และ 5) คะแนนดัชนีด้าน
สภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 

การแบ่งกลุ่มจงัหวดัมสีมมตฐิานว่า จงัหวดัที่มกีารท่องเที่ยวทางทะเล (มชีายหาด) และจงัหวดั 
ที่ไม่มีการท่องเที่ยวทางทะเล (ไม่มีชายหาด) มีรูปแบบการจดัการและมีนโยบายด้านการท่องเที่ยว
แตกต่างกนั จงึแบ่งกลุ่มจงัหวดัออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มจงัหวดัทีม่กีารท่องเทีย่วทางทะเล จาํนวน 
16 จงัหวดั ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา ตราด กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี ระยอง นครศรธีรรมราช พงังา ตรงั 
ประจวบครีขีนัธ์  ชลบุร ีระนอง ชุมพร เพชรบุร ีและจนัทบุร ีและ 2) กลุ่มจงัหวดัไม่มกีารท่องเทีย่วทางทะเล 
จํานวน 57 จงัหวดัที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ปัตตานี ยะลา และ
นราธวิาส เน่ืองจากมขีอ้มลูไมค่รบถว้น 

ผลการวเิคราะหพ์บว่า ในกลุ่มจงัหวดัท่องเทีย่วทีม่ชีายหาดม ี6 จงัหวดั (จาก 16 จงัหวดั) และ 
กลุ่มจงัหวดัที่ไม่มชีายหาดม ี9 จงัหวดั (จาก 57 จงัหวดั) ที่มปีระสทิธิภาพการจดัการการท่องเที่ยว 
เมือ่เทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆ ในกลุ่มเดยีวกนั (ตารางที ่2.7) โดยจงัหวดัทีย่งัขาดประสทิธภิาพนัน้ มปัีญหาหลกัๆ 
คอื มทีรพัยากรรองรบัดา้นการท่องเทีย่วแต่ยงัไม่สามารถใชท้รพัยากรทีม่ใีนการดงึดดูนกัท่องเทีย่ว และ
สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ เมือ่เทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆ ในกลุ่มเดยีวกนั  

ตารางท่ี 2.7 จงัหวดัมีประสิทธิภาพด้านการจดัการท่องเท่ียว 
กลุ่มท่ี 1 จงัหวดัท่ีมีชายหาด :  
6 จาก 16 จงัหวดัมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มท่ี 2 จงัหวดัท่ีไม่มีชายหาด:  
9 จาก 57 จงัหวดัมีประสิทธิภาพ 

ภเูกต็                      ชลบุร ี
เพชรบุร ี                  พงังา 
สตลู                        ระนอง 

เชยีงใหม ่                กาญจนบุร ี
ขอนแก่น                 สระแกว้ 
เพชรบรูณ์                หนองคาย 
นครปฐม                  อุทยัธานี 
บงึกาฬ 

ทีม่า: จากการคาํนวณ 
 

 แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการจดัการการท่องเที่ยวสามารถทําไดส้องแนวทางหลกั คอื  
1) ใชก้ลยุทธด์า้นเจา้บา้น หรอืดา้นซพัพลาย คอื เน้นการใชท้รพัยากรดา้นการท่องเทีย่วทีม่ใีนแต่ละจงัหวดั
ให้เต็มศักยภาพมากขึ้น หากการดําเนินนโยบายได้ผลที่ดีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากขึ้นและ 
สรา้งรายไดท้่องเทีย่วเพิม่ขึน้ และ 2) ใชก้ลยุทธ์ดา้นผูม้าเยอืน หรอืดา้นดมีานด ์คอื การทําการตลาด
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กระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วมาเทีย่วมากขึน้ และกระตุน้ใหม้กีารใชจ้่ายมากขึน้ดว้ย แต่อยา่งไรกต็าม แต่ละจงัหวดั
จะมโีอกาสในการเพิม่ประสทิธภิาพแตกต่างกนัไปดงัตารางที ่2.8 และตารางที ่2.9 

สําหรบักลุ่มจงัหวดัท่องเทีย่วทีม่ชีายหาด พบว่า ยงัม ี10 จงัหวดัทีย่งัสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
การจัดการโดยเปรียบเทียบ (ตารางที่ 2.8) ในจงัหวดัระยองพบว่า ขณะน้ีมีการจัดการด้านการใช้
ทรพัยากรที่ดแีล้ว การเพิม่ประสทิธิภาพของการจดัการด้านท่องเที่ยวของจงัหวดัระยองควรเน้นไปที ่
กลยุทธ์ด้านผู้มาเยือนหรือด้านดีมานด์ เพราะทรพัยากรที่มียงัสามารถรองรบันักท่องเที่ยวได้อีกถึง  
1.25 ลา้นคน ควบคู่ไปกบัการกระตุน้การใชจ้่ายนักท่องเทีย่ว เช่น กระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วคา้งคนืเพิม่ขึน้อกี 
1 คนื (จากเดมินักท่องเทีย่วพกัประมาณ 2 คนื) ควบคู่ไปกบัการกระตุ้นใหม้กีารใชจ้่ายมากขึน้ประมาณ 
4,700 บาทต่อคนต่อวัน (จากเดิม 2,500 บาทต่อคนต่อวัน) รวมไปถึงโปรโมทการท่องเที่ยวให้
นกัท่องเทีย่วต่างชาตเิขา้มาเทีย่วระยองมากขึน้ หากทาํไดเ้ตม็ศกัยภาพแลว้จงัหวดัระยองจะมรีายไดด้า้น
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้อกีประมาณ 68,000 ลา้นบาท  

สําหรบัจงัหวดักระบี่ยงัไม่ไดใ้ช้ทรพัยากรด้านสิง่ดงึดูดใจด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มศกัยภาพ 
เช่น เกาะ ชายหาด เป็นตน้ อกีทัง้จงัหวดัน้ียงัมสีิง่แวดลอ้มทีด่ทีีส่นับสนุนการท่องเทีย่ว สิง่เหล่าน้ีหากมี
การใช้อย่างเต็มศกัยภาพแล้ว จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสามารถรองรบันักท่องเที่ยวได้อีก  
ในขณะเดยีวกนัจงัหวดักระบีค่วรใชก้ลยุทธด์า้นเจา้บา้นในการเพิม่นกัท่องเทีย่วและเพิม่รายไดด้า้นท่องเทีย่ว 
ซึง่หากพจิารณาจากศกัยภาพของจงัหวดักระบีเ่ทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆ ในกลุ่มเดยีวกนัแลว้ ยงัสามารถเพิม่
นกัท่องเทีย่วไดถ้งึ 4.20 ลา้นคน หรอืหากไมเ่พิม่จาํนวนคนแต่กระตุน้การใชจ้า่ยจากเดมิ 5,500 บาทต่อ
คนต่อคนื เป็น 5,800 บาทต่อคนต่อคนื จงัหวดักระบีจ่ะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 3,120 ลา้นบาท (ตารางที ่2.8) 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นจงัหวดัที่มีชายหาดสวยใกล้กรุงเทพ ยงัขาดประสิทธิภาพด้าน 
การจดัการการท่องเทีย่ว เพราะมทีรพัยากรดา้นสิง่ดงึดูดใจทัง้ชายหาด ซึง่มคีวามยาวมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบั
จงัหวดัอื่นๆ แหล่งท่องเทีย่วทางทะเล แหล่งท่องเทีย่ว Unseen ต่างๆ นอกจากน้ียงัมสีภาพแวดลอ้มที่
สนับสนุนการท่องเที่ยวที่ด ีแต่ยงัใช้ไดไ้ม่เต็มประสทิธภิาพ เรยีกไดว้่ามขีองดแีต่ยงัใช้ไม่คุ้ม ซึ่งสิง่เหล่าน้ี
สามารถนํามาใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีก เมื่อเทียบกบัจงัหวดัภูเก็ต ชลบุรี ดงันัน้หากต้องการเพิ่ม
ประสทิธภิาพ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์จะตอ้งใชท้รพัยากรใหเ้ตม็ศกัยภาพมากขึน้ควบคู่ไปกบัการดําเนิน
กลยุทธด์า้นผูม้าเยอืน โดยการเพิม่นักท่องเทีย่วอกีประมาณ 1.61 ลา้นคน กระตุน้ใหม้กีารพกัเพิม่ขึน้อกี  
1 คนื (จากเดมิพกัประมาณ 3 คนื) มกีารใชจ้่ายเพิม่ขึน้เป็นจากเดมิประมาณ 3,000 บาทต่อวนัต่อคน 
เป็น 4,500 บาทต่อวนัต่อคน รวมไปถงึเน้นการเพิม่นักท่องเที่ยวต่างชาตใิหม้ากขึน้ จะทําใหจ้งัหวดั
ประจวบครีขีนัธม์รีายไดด้า้นการทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้ประมาณ 67,000 ลา้นบาท 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าสงขลามศีกัยภาพที่จะเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเป็นแสนล้านบาท เพราะ
เป็นจงัหวดัที่ครบเครื่องเรื่องทรพัยากรท่องเที่ยวโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตอิยู่มากที่ยงั
ไม่ไดถู้กใชใ้หเ้ตม็ที ่กลยุทธ์ทีค่วรใชค้อื กลยุทธ์ผูม้าเยอืน หรอืกลยุทธด์า้นดมีานดท์ีจ่ะเพิม่ผูม้าเยอืนไดอ้กี 
1.88 ลา้นคน เพิม่รายไดอ้กีประมาณ 170,000 ลา้นบาท ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนตลาดเป็นนักท่องเทีย่ว
ต่างชาตทิีนิ่ยมเทีย่วทะเล มใิช่นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนสถานบนัเทงิทีด่่านนอกอย่างเช่นปัจจุบนั ตารางที ่2.8 
จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วแสดงขอ้มลูรายจา่ยต่อวนัทีต่อ้งเพิม่เพือ่ใหเ้กดิรายไดใ้นระดบัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ  
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในกลุ่มจังหวัดที่มีชายหาด จังหวัดกระบี ่ 
สุราษฎรธ์านี ประจวบครีขีนัธ ์ตราด นครศรธีรรมราช ชุมพร จนัทบุร ีและตรงั จะยงัมสีภาพแวดลอ้มทีย่งั
สามารถใช้ในการท่องเที่ยวได้อกี แต่ประเด็นสําคญัก็คือการเปรยีบเทยีบกนัเฉพาะในกลุ่มจงัหวดัที่ม ี
การท่องเทีย่วชายหาดและเปรยีบเทยีบกบัภูเกต็เป็นหลกัเท่านัน้ หากพจิารณาผลการจดัอนัดบัศกัยภาพ
ร่วมด้วยจะเห็นว่ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มมีอันดับศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่ดีนักเมื่อเปรียบเทียบกันทัง้  
73 จงัหวดั และตัวเทียบคือภูเก็ตก็มีสญัญาณที่น่ากงัวลใจด้านความยัง่ยืนของการท่องเที่ยว ดงันัน้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวจะต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เช่น ต้องกระจาย
นักท่องเทีย่วไม่ใหก้ระจุกตวัทัง้ในส่วนของสถานทีแ่ละเวลา และต้องมมีาตรการกํากบัควบคุมเพื่อรกัษา
สภาพแวดล้อมทีด่ใีหย้ ัง่ยนื ต้องมกีารประเมนิปัญหาความยัง่ยนืของการท่องเที่ยวของจงัหวดัอนัดามนั
โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมที่เจาะลึกไปในด้านความสามารถในการรองรบัด้านกายภาพ มิฉะนัน้ 
ความพยายามทีจ่ะเพิม่รายไดเ้กนิกวา่ขดีการรองรบัจะทาํใหก้ารทอ่งเทีย่วในจงัหวดัเหล่าน้ีไมย่ ัง่ยนื 

ตารางท่ี 2.8 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ: จงัหวดัท่ีมีชายหาด 

จงัหวดั 
กลยทุธด้์านผูม้าเยือน กลยทุธด้์านเจ้าบา้น (ร้อยละ) 

Visitor ล้านคน/ 
(ร้อยละ) 

Revenue ล้านบาท/  
(ร้อยละ) Attraction Infrastructure Environment 

ระยอง 1.25/ (25.66) 68,581/ (246.70) - - -
กระบี ่ 4.20/ (97.93) 3,119/ (2.96) -12.14 - -10.00
สรุาษฎรธ์านี 1.76/ (30.51) 19,020/ (19.69) - -12.61 -17.31
ประจวบครีขีนัธ ์ 1.61/ (35.67) 66,901/ (184.17) -1.26 - -11.11
ตราด 2.28/ (110.04) 65,307/ (360.43) - - -6.16
นครศรธีรรมราช 0.43/ (15.46) 67,864/ (478.83) - -8.8 -10.44
ชุมพร 0.57/ (46.48) 19,147/ (276.70) - - -10.62
สงขลา 1.88/ (29.85) 169,787/ (315.91) - - -4.82
จนัทบุร ี 2.93/ (163.98) 55,115/ (805.18) - - -19.13
ตรงั 2.98/ (235.83) 64,081/ (805.18) - - -6.83

ทีม่า: จากการคาํนวณ 
 

ส่วนกลุ่มจงัหวดัที่ไม่มชีายหาด ในการเพิม่ประสทิธภิาพกส็ามารถทําไดเ้ช่นเดยีวกนักบัจงัหวดั 
ทีม่ชีายหาด คอื ใชก้ลยุทธ์เจา้บา้นและใชก้ลยุทธด์า้นผูม้าเยอืน เพยีงแต่ขนาดของการเพิม่แต่ละจงัหวดั
จะแตกต่างกนั ซึง่แสดงดงัตารางที ่2.10 

ยกตวัอยา่งแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพของจงัหวดับุรรีมัยแ์ละจงัหวดันครราชสมีา ซึง่มลีกัษณะ
คล้ายกันคือ มีสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวที่ดี มีศักยภาพสูงที่จะใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆ ในกลุ่ม โดยทัง้สองจงัหวดัเป็นจงัหวดัที่มมีรดกโลกทางธรรมชาต ิและ 
มีอุทยานทางประวัติศาสตร์ มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่รองรับคนได้มาก นอกจากน้ี บุรีร ัมย์ยังมี
สนามแข่งรถที่มชีื่อเสยีง แต่ทัง้สองจงัหวดัยงัใช้ทรพัยากรเหล่าน้ีได้ไม่เต็มศกัยภาพที่ม ีดงันัน้จงัหวดั
บุรรีมัยแ์ละจงัหวดันครราชสมีาต้องใชท้รพัยากรทีม่ใีนการดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ นอกจากน้ี ทัง้สอง



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
 

 34  

จงัหวดัยงัตอ้งดําเนินกลยุทธ์กระตุน้ผูม้าเยอืนควบคู่กนัไป ในจงัหวดับุรรีมัยย์งัสามารถเพิม่นักท่องเทีย่ว
ไดอ้กี 2.44 ล้านคน และหากสามารถทําใหน้ักท่องเทีย่วพกัทีจ่งัหวดับุรรีมัยใ์หน้านขึน้อกี 1 คนื (เป็น 4 
คนืจากเดมิ 3 คนื) ขณะเดยีวกนักก็ระตุน้การใชจ้่ายจากเดมิทีน่กัท่องเทีย่วจ่ายประมาณ 1,000 บาทต่อวนัต่อ
คน เป็น 2,400 บาทต่อวนัต่อคนแลว้ จะทําใหจ้งัหวดับุรรีมัยม์รีายไดท้่องเทีย่วเพิม่ขึน้ประมาณ 29,000 
ลา้นบาท จากเดมิในปี พ.ศ. 2561 ทีม่รีายไดเ้พยีง 3,454 ลา้นบาท สว่นในจงัหวดันครราชสมีายงัมโีอกาส
เพิม่นกัทอ่งเทีย่วไดอ้กี 0.53 ลา้นคน และกระตุน้ใหม้กีารใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ (จากเดมิ 1,600 บาทต่อวนัต่อคน 
เป็น  3,500 บาทต่อวนัต่อคน) เพิม่กจิกรรมการทอ่งเทีย่วเพื่อใหน้กัท่องเทีย่วพกัเพิม่ขึน้อกี 1 คนื จงัหวดั
นครราชสีมาจะมีรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 50,108 ล้านบาท หรือประมาณ 2.5 เท่าจากเดิม 
นอกจากน้ี หากทัง้สองจงัหวดัสามารถเพิม่สดัสว่นนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตทิีม่กีาํลงัซือ้สงูได ้รายไดท้่องเทีย่ว
จะยิง่เพิม่สงูขึน้ 

จงัหวดัเชยีงรายเป็นอกี 1 จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพ โดยเพาะโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการท่องเทีย่ว 
เช่น สนามบินที่มเีที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ มีโรงแรมที่พร้อมรองรบั มีทรพัยากรมนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยวพร้อมเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่ม แต่จังหวัดเชียงรายกลับยังใช้ทรัพยากร 
ไม่เต็มศกัยภาพ สําหรบัการเพิม่ประสทิธิภาพนัน้ต้องนําทรพัยากรเหล่าน้ีไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวให ้
มากขึน้ ซึง่จะตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการใชก้ลยุทธเ์จา้บา้น คอืการเพิม่นักท่องเทีย่วใหม้ากขึน้อกี 1.01 ลา้น
คน เพราะเชยีงรายยงัมศีกัยภาพในการรองรบั เพิม่การใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วเป็น 4,300 บาทต่อวนัต่อ
คนแลว้ เชยีงรายจะมรีายไดท้่องเทีย่วเพิม่ขึน้อกี 18,898 ลา้นบาท เป็น 45,919 ลา้นบาท จากเดมิทีม่ี
รายได ้27,026 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 2.9 จาํนวนนักท่องเที่ยว รายจ่ายต่อวนั และวนัพกัที่คาดหมายเพื่อสร้างรายได้ในระดบัที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
โดยเงือ่นไขในการเพิม่ประสทิธภิาพคอื 
1. จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วในอนาคต = จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วปัจจุบนั + จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งเพิม่ (คอลมัน์ 10 = คอลมัน์ 2 + คอลมัน์ 8) 
2. เพิม่วนัพกัจากปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 1 คนื (คอลมัน์ 11 = คอลมัน์ 4 + 1 วนั) 
3. รายไดท้อ่งเทีย่วในอนาคต = รายไดท้อ่งเทีย่วปัจจุบนั + รายไดท้อ่งเทีย่วทีต่อ้งเพิม่ (คอลมัน์ 12 = คอลมัน์ 3 + คอลมัน์ 9) 
 ข้อมลูปี พ.ศ. 2561 กลยทุธด์้านผูม้าเยือน แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตโดยมีเงื่อนไข 

คอลมัน์ที ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

จงัหวดั 
นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้) 

รายได้
ทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นบาท) 

จาํนวนวนัพกั 
(คนื) 

คา่ใชจ้า่ย
นกัทอ่งเทีย่ว
(บาท/คน/วนั) 

สดัสว่น
นกัทอ่งเทีย่ว

ไทย 

สดัสว่น
นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาต ิ

นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้)

รายได้
ทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นบาท)

นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้) 

จาํนวนวนัพกั 
(คนื) 

รายไดท้ี่
ตอ้งการ (ลา้น

บาท) 

คา่ใชจ้า่ย
นกัทอ่งเทีย่ว
(บาท/คน/วนั) 

สรุาษฎรธ์านี 5.76 96,605 4.59 3,656 0.36 0.64 1.76 19,020 7.51 5.59 115,625 2,753 
กระบี ่(ทางเลอืก 1) 4.28 105,520 4.41 5,584 0.46 0.54 4.20 3,119 8.48 5.41 108,639 2,368 
กระบี ่(ทางเลอืก 2) 4.28 105,520 4.41 5,584 0.46 0.54 4.20 3,119 4.28 4.41 108,639 5,750 
ประจวบครีขีนัธ ์ 4.51 36,325 2.71 2,975 0.77 0.23 1.61 66,901 6.11 3.71 103,226 4,552 
ระยอง 4.89 27,799 2.32 2,453 0.91 0.09 1.25 68,581 6.14 3.32 96,380 4,729 
ชมุพร 1.22 6,917 2.48 2,279 0.93 0.07 0.57 19,147 1.79 3.48 26,064 4,178 
สงขลา 6.30 53,746 2.58 3,305 0.56 0.44 1.88 169,787 8.18 3.58 223,533 7,630 
ตราด 2.07 18,119 3.08 2,839 0.76 0.24 2.28 65,307 4.35 4.08 83,426 4,698 
นครศรธีรรมราช 2.81 14,173 2.30 2,194 0.98 0.02 0.43 67,864 3.24 3.30 82,037 7,667 
ตรงั 1.26 8,281 2.38 2,755 0.87 0.13 2.98 64,081 4.24 3.38 72,362 5,047 
จนัทบุร ี 1.79 6,845 2.19 1,748 0.96 0.04 2.93 55,115 4.72 3.19 61,960 4,115 
อาํนาจเจรญิ 0.19 211 2.55 435 0.96 0.04 0.00 12 0.191 3.55 223.03 328.86 
เชยีงราย 3.21 27,026 2.54 3,318 0.83 0.17 1.01 18,893 4.218 3.54 45,919.14 3,075.60 
ปราจนีบุร ี 1.02 4,121 1.98 2,048 0.92 0.08 0.08 4,128 1.092 2.98 8,249.17 2,536.04 
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ)             
 ข้อมลูปี พ.ศ. 2561 กลยทุธด์้านผูม้าเยือน แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตโดยมีเงื่อนไข 
คอลมัน์ที ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

จงัหวดั นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้) 

รายได้
ทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นบาท) 

จาํนวนวนั
พกั (คนื) 

คา่ใชจ้า่ย
นกัทอ่งเทีย่ว
(บาท/คน/วนั)

สดัสว่น
นกัทอ่งเทีย่ว

ไทย

สดัสว่น
นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาติ

นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้) 

รายได้
ทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นบาท)

นกัทอ่งเทีย่ว
(ลา้นคน
ครัง้)

จาํนวนวนั
พกั (คนื) 

รายไดท้ี่
ตอ้งการ 

(ลา้นบาท)

คา่ใชจ้า่ย
นกัทอ่งเทีย่ว
(บาท/คน/วนั) 

สพุรรณบุร ี 1.07 3,306 2.25 1,377 0.99 0.01 0.00 4,636 1.070 3.25 7,942.10 2,282.90 
แมฮ่อ่งสอน 1.04 5,077 2.23 2,195 0.76 0.24 0.48 5,917 1.516 3.23 10,993.53 2,244.70 
นครนายก 1.80 5,567 1.85 1,672 0.99 0.01 0.00 9,309 1.799 2.85 14,875.56 2,901.18 
สงิหบ์ุร ี 0.20 457 2.09 1,085 0.99 0.01 0.15 677 0.347 3.09 1,133.75 1,055.96 
ตาก 1.74 6,405 2.00 1,840 0.99 0.01 0.34 14,457 2.084 3.00 20,861.90 3,336.35 
ฉะเชงิเทรา 0.56 1,634 1.80 1,624 0.99 0.01 0.11 3,556 0.667 2.80 5,190.03 2,779.44 
สมทุรสาคร 0.79 1,590 1.61 1,255 1.00 0.00 0.07 3,916 0.855 2.61 5,506.07 2,468.24 
นครราชสมีา 5.77 19,739 2.15 1,590 0.98 0.02 0.53 50,108 6.302 3.15 69,847.23 3,518.29 
พทัลงุ 0.86 2,534 1.86 1,583 0.99 0.01 0.63 6,838 1.494 2.86 9,371.91 2,192.89 
พษิณุโลก 2.00 6,478 1.94 1,670 0.92 0.08 0.46 18,923 2.459 2.94 25,400.96 3,512.98 
สมทุรสงคราม 0.80 1,838 1.80 1,280 0.99 0.01 0.56 5,570 1.356 2.80 7,408.11 1,951.43 
สมทุรปราการ 1.04 3,705 1.90 1,880 0.60 0.40 0.38 9,829 1.416 2.90 13,533.71 3,295.19 
ลาํปาง 0.67 3,080 2.20 2,100 0.91 0.09 0.59 8,653 1.252 3.20 11,733.20 2,929.44 
แพร่ 0.41 1,125 1.89 1,463 0.92 0.08 0.30 3,629 0.704 2.89 4,754.42 2,337.03 
ราชบุร ี 1.00 2,874 2.16 1,330 0.99 0.01 0.80 11,362 1.802 3.16 14,236.22 2,499.44 
มกุดาหาร 0.72 1,799 2.26 1,111 0.93 0.07 0.52 7,726 1.235 3.26 9,524.65 2,366.49 
พระนครศรอียธุยา 1.72 6,682 2.62 1,480 0.79 0.21 2.01 27,781 3.729 3.62 34,463.24 2,553.22 
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ)             

 ข้อมลูปี พ.ศ. 2561 กลยทุธด์้านผูม้าเยือน แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตโดยมีเงื่อนไข 
คอลมัน์ที ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

จงัหวดั นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้) 

รายได้
ทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นบาท) 

จาํนวนวนั
พกั (คนื) 

คา่ใชจ้า่ย
นกัทอ่งเทีย่ว
(บาท/คน/วนั)

สดัสว่น
นกัทอ่งเทีย่ว

ไทย

สดัสว่น
นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาติ

นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้) 

รายได้
ทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นบาท)

นกัทอ่งเทีย่ว
(ลา้นคน
ครัง้)

จาํนวนวนั
พกั (คนื) 

รายไดท้ี่
ตอ้งการ 

(ลา้นบาท)

คา่ใชจ้า่ย
นกัทอ่งเทีย่ว
(บาท/คน/วนั) 

เลย 1.27 3,831 2.26 1,330 0.98 0.02 1.03 19,044 2.307 3.26 22,874.63 3,041.02 
นครสวรรค ์ 1.13 2,852 1.98 1,278 0.99 0.01 0.82 16,591 1.950 2.98 19,443.06 3,346.43 
อุบลราชธานี 1.82 5,172 2.49 1,142 0.95 0.05 1.38 28,665 3.198 3.49 33,836.62 3,031.28 
พจิติร 0.49 1,057 2.09 1,024 1.00 0.00 0.43 6,327 0.920 3.09 7,384.07 2,598.34 
อุตรดติถ ์ 0.76 1,667 1.78 1,224 0.99 0.01 0.56 10,510 1.320 2.78 12,176.56 3,318.59 
อุดรธานี 2.56 7,428 2.42 1,199 0.97 0.03 2.29 45,516 4.846 3.42 52,943.79 3,194.48 
นครพนม 0.51 1,456 2.46 1,157 0.98 0.02 0.57 8,572 1.079 3.46 10,027.67 2,686.90 
มหาสารคาม 0.50 870 2.14 808 0.99 0.01 0.32 6,016 0.821 3.14 6,886.06 2,670.27 
ชยันาท 0.38 728 1.96 982 0.99 0.01 0.61 4,689 0.990 2.96 5,416.66 1,848.20 
น่าน 0.77 2,407 2.03 1,537 0.98 0.02 1.14 17,087 1.913 3.03 19,493.83 3,363.77 
ลพบุร ี 1.12 1,749 2.35 667 0.99 0.01 0.47 14,422 1.585 3.35 16,171.00 3,046.01 
ชยัภูม ิ 0.92 1,809 2.05 955 0.99 0.01 1.00 14,923 1.924 3.05 16,732.01 2,850.57 
สรุนิทร ์ 1.05 2,827 2.42 1,113 0.97 0.03 1.75 22,891 2.797 3.42 25,718.46 2,688.47 
ศรสีะเกษ 0.54 1,031 2.50 764 0.98 0.02 0.52 9,014 1.057 3.50 10,044.63 2,714.21 
สระบุร ี 1.46 2,659 1.95 931 0.98 0.02 1.31 24,271 2.772 2.95 26,929.82 3,293.04 
บุรรีมัย ์ 1.25 3,454 2.66 1,040 0.97 0.03 2.44 29,007 3.690 3.66 32,460.83 2,403.46 
สโุขทยั 0.95 3,068 1.98 1,625 0.79 0.21 2.67 24,787 3.618 2.98 27,854.56 2,583.26 
กาํแพงเพชร 0.47 1,290 2.05 1,340 0.98 0.02 1.82 10,232 2.286 3.05 11,521.88 1,652.19 
รอ้ยเอด็ 0.57 1,005 2.36 751 0.99 0.01 0.56 9,828 1.124 3.36 10,833.38 2,869.77 
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ)             

 ข้อมลูปี พ.ศ. 2561 กลยทุธด์้านผูม้าเยือน แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตโดยมีเงื่อนไข 
คอลมัน์ที ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

จงัหวดั นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้) 

รายได้
ทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นบาท) 

จาํนวนวนั
พกั (คนื) 

คา่ใชจ้า่ย
นกัทอ่งเทีย่ว
(บาท/คน/วนั) 

สดัสว่น
นกัทอ่งเทีย่ว

ไทย 

สดัสว่น
นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาต ิ

นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคนครัง้) 

รายได้
ทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นบาท) 

นกัทอ่งเทีย่ว 
(ลา้นคน
ครัง้) 

จาํนวนวนั
พกั (คนื) 

รายไดท้ี่
ตอ้งการ 

(ลา้นบาท) 

คา่ใชจ้า่ย
นกัทอ่งเทีย่ว
(บาท/คน/วนั) 

อ่างทอง 0.29 369 1.59 813 1.00 0.00 0.50 4,598 0.785 2.59 4,967.25 2,443.76 
สกลนคร 0.77 1,902 2.47 1,001 1.00 0.00 1.70 23,462 2.467 3.47 25,364.00 2,962.37 
ยโสธร 0.30 441 2.12 690 0.96 0.04 0.54 6,566 0.845 3.12 7,006.96 2,659.08 
นนทบุร ี 0.96 2,472 1.81 1,420 0.89 0.11 2.68 36,493 3.640 2.81 38,965.36 3,809.25 
ปทมุธานี 0.68 1,691 2.17 1,148 0.71 0.29 1.87 25,037 2.551 3.17 26,728.47 3,305.23 
พะเยา 0.32 953 2.25 1,316 0.99 0.01 1.29 14,801 1.610 3.25 15,754.34 3,010.92 
ลาํพนู 0.34 677 1.95 1,028 0.98 0.02 1.08 11,552 1.413 2.95 12,228.71 2,934.47 
หนองบวัลาํภู 0.19 270 2.25 633 1.00 0.00 0.54 5,646 0.733 3.25 5,916.39 2,484.01 
กาฬสนิธุ ์ 0.42 617 2.54 583 0.99 0.01 1.22 15,129 1.638 3.54 15,745.65 2,716.23 
หมายเหต:ุ จงัหวดักระบีห่ากเพิม่ทัง้จาํนวนนกัท่องเทีย่ว และวนัพกั (ทางเลอืก 1) ค่าใชจ้า่ยนกัท่องเทีย่วต่อคนต่อวนัจะลดลง จงึแนะนําใหพ้ฒันาในทางเลอืกที ่2 คอืไมเ่พิม่นกัท่องเทีย่วและวนัพกั แต่เพิม่การใชจ้า่ย
ของนกัทอ่งเทีย่วเพยีวอยา่งเดยีว 
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ตารางท่ี 2.10 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ: จงัหวดัไม่มีทะเล 

จงัหวดั 
กลยทุธด้์านผูม้าเยือน กลยทุธด้์านเจ้าบา้น (ร้อยละ) 

Tourists ล้านคน/ 
(ร้อยละ) 

Revenue ล้านบาท/
(ร้อยละ) Attraction Infrastructure Environment 

อยุธยา 2.01/ (116.3) 27,781/ (415.76) - - -
สโุขทยั 2.67/ (279.63) 24,787/ (807.92) - - -
เชยีงราย 1.01/ (31.51) 18,898/ (69.91) - -11.59 -
นครนายก - 9,309/ (167.21) -5.3 - -1.56
นครราชสมีา 0.53/ (9.14) 50,108/ (253.85) -16.81 - -0.65
พษิณุโลก 0.46/ (23.01) 18,923/ (292.11) - -21.13 -
อุบลราชธานี 1.38/ (75.8) 28,665/ (554.24) - -16.1 -2.22
น่าน 1.14/ (147.74) 17,087/ (709.88) - -2.00 -
บุรรีมัย ์ 2.44/(195.65) 29,007/(839.82) -11.94 - -
ลาํปาง 0.59/(87.67) 8,653/(280.93) - -25.55 -
อุดรธานี 2.29/(89.37)  45,516/(612.76) -4.09 - -
ทีม่า: จากการคาํนวณ 

 2.6   สรปุ 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเรว็ ติดลําดบัหน่ึงในสบิประเทศในโลกที่มี
นกัทอ่งเทีย่วนานาชาตแิละรายไดส้งูทีสุ่ด เน่ืองจากประเทศไทยมทีรพัยากรการท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่
สวยงาม โดยเฉพาะทะเลและชายหาดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี แต่หากพิจารณาปัจจัยด้าน 
ความยัง่ยืนกลับพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ตํ่ ามาก เช่นเดียวกับการจัดลําดับศักยภาพด้าน 
การท่องเที่ยวในระดับจังหวัดที่พบว่าจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาก 
และมรีายไดส้งู จะเป็นจงัหวดัทีม่คีวามโดดเดน่ดา้นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มโีรงแรม รา้นอาหารทีพ่รอ้มรองรบั 

การวดัประสิทธิภาพด้านการจดัการการท่องเที่ยวในระดบัจงัหวดัพบว่า หลายๆ จงัหวดัใน
ประเทศไทย เชน่ กระบี ่ประจวบครีขีนัธ ์ตราด จนัทบุร ีเชยีงราย บุรรีมัย ์เป็นตน้ จงัหวดัเหล่าน้ีมสีิง่ดงึดดูใจ
ดา้นการท่องเทีย่วทีด่ ีมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ะรองรบันักท่องเทีย่วพรอ้ม และสภาพแวดลอ้มทีด่เีมื่อเทยีบกบั
จังหวัดอื่นๆ ในกลุ่ม แต่ยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็ม
ประสทิธิภาพนัก หากมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรเหล่าน้ีให้ดีขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ด้านผู้มาเยอืน และ 
กลยุทธด์า้นเจา้บา้น ใหเ้หมาะสมตามความสามารถของแต่ละจงัหวดั จะสามารถเพิม่จาํนวนนกัท่องเทีย่ว 
และเพิม่รายไดท้่องเทีย่วใหก้บัจงัหวดัไดอ้ยา่งมาก นอกจากน้ียงัจะทาํใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัดา้น
การทอ่งเทีย่วของจงัหวดัเพิม่ขึน้ดว้ย 

อย่างไรก็ตามในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ และเพิ่มความสามารถในการการแข่งขนั 
จะตอ้งคํานึงถงึปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นการท่องเทีย่ว ทัง้สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั รวมไปถงึการ
รองรบัด้านสุขภาพอนามัย เพราะหากเร่งพัฒนาจนเกินขีดความสามารถแล้ว ผลที่จะตามมาก็คือ
ทรพัยากรทางการท่องเที่ยวละสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ขาดความยัง่ยนืจนไม่สามารถส่งมอบทรพัยากร
ทอ่งเทีย่วทีม่คีา่ใหแ้ก่ลกูหลานต่อๆ ไปได ้
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พฒันาการของการท่องเที่ยวไทยถึงจุดสูงสุดวดัจากดชันีผู้มาเยือนค่าสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 
ถงึแมว้่ายงัมกีารขยายตวัของขนาดเศรษฐกจิท่องเทีย่วเพิม่ขึน้แต่การขยายตวัของนักท่องเทีย่วต่างชาติ
เริม่มอีตัราที่ลดลง หลงัจากปี พ.ศ. 2558 การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยว 
กเ็ริม่ลดลง สว่นดชันีเจา้บา้น หรอืดชันีดา้นอุปทานกม็คี่าเฉลีย่ลดลงเช่นกนั เน่ืองจากคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ทีล่ดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองทีส่งูกว่ามาตรฐาน สถติเิหล่าน้ีเป็นสญัญาณว่า
ถงึเวลาทีไ่ทยจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการทอ่งเทีย่วทีเ่น้นคุณภาพไมใ่ชป่รมิาณ 
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บทที่ 3
ขีดความสามารถและแนวโนมของไทย ในตลาดทองเท่ียว 

ดังที่เห็นในบทที่ 2 วา ไทยมีความสามารถในการสรางรายไดสูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก  
ซ่ึงมีนัยยะวาไทยสามารถครอบครองตลาดทองเที่ยวในโลกไดดีทั้งๆ ที่เปนประเทศกําลังพัฒนา  
โดยท่ัวไปก็ มักจะมีโครงสราง พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทองเ ท่ียวไม ดี นัก  ในบทนี้จะตรวจสอบ 
ขีดความสามารถในการแขงขันของไทยเทียบกับคูแขงในตลาดที่สําคัญของไทย เชน ตลาดอาเซียน จีน 
รัสเซีย อินเดีย ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ 

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันในบทน้ี เปนการพิจารณาสถานะของความไดเปรียบ 
ในการแขงขันของไทย โดยประยุกตใชอัตราสวนความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage 
Ratio: CAR) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวของไทยกับประเทศคูแขง 
ในตลาดที่สําคัญ และการวิเคราะหที่มาของการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวในตลาดที่สําคัญดวยการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (Shift-share analysis: SSA) เพ่ือทราบถึงผลของแตละองคประกอบที่
ทําใหเกิดการขยายตัวของตลาดสําคัญ เชน ผลของการขยายตัวของตลาดนักทองเท่ียวชาวตางชาติทั้งหมด 
ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ผลของความสามารถในการแขงขันของไทย เปนตน 
นอกจากนี้ ผลลัพธที่ไดยังสะทอนถึงแนวทางการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดในตลาดที่สําคัญ บทน้ีนําเสนอ
เพียงผลการศึกษาและวิธีอานผลลัพธที่ไดจากการคํานวณเทาน้ัน สวนสูตรการคํานวณและขอมูลเชิงเทคนิค 
สามารถดูรายละเอียดไดในภาคผนวกที่ 3.1  

3.1 อัตราสวนความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive advantage ratio: CAR) 

การวัดความไดเปรียบในการแขงขันในบทนี้ ประยุกตใชวิธีวิเคราะหอัตราสวนความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน (Competitive advantage ratio: CAR) ที่เสนอโดย Kaosa-ard and Untong (2008) ซ่ึงพัฒนา
จากดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) 
(Balassa, 1965) ที่นิยมใชอยางกวางขวางในการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวาง
ประเทศ โดย CAR คํานวณจากการเปรียบเทียบสัดสวนอัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i ของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง (แทนดวย j) เทียบกับอัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i ของกลุมประเทศท่ีใชอางอิง (แทนดวย r) 
สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังน้ี 

)r(อ้างอิงะเทศท่ีใช้ของกลุ่มปรiงเท่ียวงดูดนักท่ออัตราการดึ

jของประเทศiงเที่ยวงดูดนักท่ออัตราการดึ
CAR j,i    

คา CAR มาจาก 2 องคประกอบ ไดแก อัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i ของประเทศ j และ 
อัตราการดึงดูดนักทองเท่ียว i ของกลุมประเทศที่ใชอางอิง (r) ดังนั้น หากประเทศ j มีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันในตลาดนักทองเที่ยว i คา CARi,j มีคามากกวา 1 (CARi,j > 1) ในทางกลับกัน ถาประเทศ j 
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ไมมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดนักทองเที่ยว i คา CARi,j จะมีคานอยกวา 1 (CARi,j < 1) ทั้งน้ี 
เพ่ือใหสามารถนําคา CAR มาเปรียบเทียบระหวางประเทศและระหวางชวงเวลาได อัครพงศ อ้ันทอง (2558)  
จึงเสนอใหมีการ normalized CAR (ตอไปนี้เรียกวา NCAR) กอนนํามาใชในการพิจารณาเปรียบเทียบ
ความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศและระหวางชวงเวลา โดยคา NCAR ที่คํานวณไดมีคา
ระหวาง -1/4 (-0.25) ถึง 1/4 (0.25) คา NCAR ที่ไดมักคูณดวยรอยเพ่ือความสะดวกในการพิจารณา  

ตลาดนักทองเท่ียวเปาหมายคือ ประเทศจีน (i) ของประเทศไทย (j) และประเทศที่พิจารณา
เปรียบเทียบความไดเปรียบหรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน (r = ภูมิภาคอาเซียน) หากคา CARj > 1 หรือ 
NCARj > 0 ถือวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบ และหากคา NCAR สูงกวาคูแขงทุกประเทศในภูมิภาค
อาเซียนก็ถือวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบสูงสุด 

นอกจากน้ี สามารถพิจารณาสถานการณและแนวโนมของความไดเปรียบในการแขงขันในตลาด
นักทองเที่ยว i ของประเทศ j โดยประยุกตใช Dynamic-CARi,j ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดเปน 6 สถานการณ 
ตามการเปลี่ยนแปลงของคา CARi,j ใน 2 กรณี คือ กรณีที่ CARi,j เพ่ิมขึ้น และเม่ือ CARi,j ลดลง  
ดังแสดงรายละเอียดในแตละสถานการณพอสังเขป ดังน้ี  

กรณีที่ CARi,j เพ่ิมขึ้น หมายความวา ในระหวางสองชวงเวลาที่พิจารณา ประเทศ j มีความไดเปรียบ
ในการแขงขันในตลาดนักทองเที่ยว i เพ่ิมขึ้น แบงเปน 3 สถานการณ ดังน้ี 

1) ดาวรุงพุงแรง เปนสถานการณที่ตลาดนักทองเท่ียว i ในกลุมประเทศที่ใชเปรียบเทียบหรืออางอิง
มีแนวโนมดีขึ้น และประเทศ j สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว i ไดมากกวาอัตราการดึงดูดของกลุมประเทศท่ี
ใชอางอิง 

2) สวนกระแส เปนสถานการณที่ประเทศ j มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยว i ไดมากขึ้น  
แตสถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชเปรียบเทียบกลับหดตัว 

3) ตั้งรับปรับตัว เปนสถานการณที่ประเทศ j มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียว i ลดลง  
โดยความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยว i ของประเทศ j ลดลงชากวาการหดตัวของตลาดนักทองเท่ียว i 
ในกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

กรณีที่ CAR ลดลง หมายความวา ในระหวางสองชวงเวลาที่พิจารณา ประเทศ j มีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันในตลาดนักทองเท่ียว i ลดลง แบงเปน 3 สถานการณ ดังน้ี 

1) ควาไมทัน เปนสถานการณที่ตลาดนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชอางอิงและประเทศ j 
มีแนวโนมดีขึ้นแตความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียว i ของประเทศ j ขยายตัวในอัตราท่ีต่ํากวา 
อัตราการดึงดูดของกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

2) เสียโอกาส เปนสถานการณที่ตลาดนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชอางอิงมีแนวโนมดีขึ้น  
แตประเทศ j กลับมีความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียว i ลดลง 

3) ถอยนํา เปนสถานการณที่ตลาดนักทองเที่ยว i เกิดการหดตัวทั้งในกลุมประเทศที่ใชอางอิง 
และประเทศ j แตประเทศ j มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียว i ในอัตราที่ลดลงเร็วกวาอัตราการหดตัว
ของกลุมประเทศที่ใชอางอิง 
 จากนิยามทั้ง 6 สถานการณขางตน สามารถนํามาจัดแยกเพ่ือแสดงถึงสถานการณ และแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในสวนตางๆ ไดดังแสดงในตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 นิยามสถานการณแนวโนมตลาดนักทองเที่ยว i 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
ของคา CAR 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ 
สถานการณแนวโนมของ
ตลาดนักทองเที่ยว i 

อัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i
ของประเทศ j 

 
อัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i 
ของกลุมประเทศท่ีใชอางอิง 

เพ่ิมขึ้น 
 >  ดาวรุง 
   สวนกระแส 
 <  ต้ังรับปรับตัว 

ลดลง 
 <  ควาไมทัน 
   เสียโอกาส 
 >  ถอยนํา 

ท่ีมา: อัครพงศ อ้ันทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2558) 

3.2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (Shift-Share Analysis: SSA) 

Shift-Share Analysis เปนเคร่ืองมือที่นักเศรษฐศาสตรนิยมใชแยกองคประกอบของการเติบโต
หรือการขยายตัวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ เชน การขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค อุตสาหกรรม  
การสงออก การจางงาน เปนตน แบบจําลองพ้ืนฐานของ Shift-share ที่นิยมใชทั่วไป แยกองคประกอบ
ของการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ i ที่เดินทางมายังประเทศ j ในชวงเวลาที่ 0-t ออกเปน 
4 องคประกอบ ไดแก 1) Area-wide effect 2) Region-mix effect 3) Competitive effect และ 4) Allocation 
effect (ดูรายละเอียดสูตรคํานวณในภาคผนวกที่ 3.1) โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบพอสังเขปดังนี้ 

1) Area-wide effect หรือผลจากการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด 
ในกลุมประเทศท่ีใชอางอิง ซ่ึงเปนแรงกระตุนที่เกิดจากการขยายตัวโดยทั่วไปของตลาดนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติทั้งหมดในกลุมประเทศท่ีใชอางอิง อยางเชน ในกรณีที่ใหกลุมประเทศท่ีใชอางอิงคือ 
ภูมิภาคอาเซียน ดังน้ัน Area-wide effect ในกรณีน้ีคือ อัตราการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน เปนตน ทั้งน้ีหากมีการพิจารณาเปรียบเทียบประเทศมากกวา 1 ประเทศ  
(มีประเทศ j มากกวา 1 ประเทศ) คา Area-wide effect ที่คํานวณไดของทุกประเทศจะมีคาเทากันทั้งหมด 

2) Region-mix effect หรือผลของการเปลี่ยนแปลงจํานวนของนักทองเที่ยวในตลาด i ที่เดินทาง
มายังกลุมประเทศที่ใชอางอิง หากคา Region-mix effect มีคาเปนบวก แสดงวา กลุมประเทศท่ีใชอางอิง
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากตลาด i ไดมากกวาการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด
ที่มาเยือนในกลุมประเทศที่ใชอางอิง อยางเชน หากตลาดเปาหมายคือนักทองเที่ยวชาวจีน สวนกลุมประเทศ
ที่ใชอางอิงคือภูมิภาคอาเซียน ดังน้ันคา Region-mix effect ที่คํานวณไดคือ สวนตางระหวางการขยายตัว
ของนักทองเที่ยวชาวจีนกับการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาตทิั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน เปนตน 

3) Competitive effect หรือผลของความสามารถในการแขงขันของประเทศ j ในตลาดนักทองเที่ยว i 
คา Competitive effect ที่คํานวณไดมีคาเปนบวก หมายวา ประเทศ j มีความดึงดูดใจเปนพิเศษสําหรับตลาด
นักทองเที่ยว i เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมประเทศที่ใชอางอิง  

4) Allocation effect หรือผลของการจัดสรรที่เปนผลกระทบรวมกันระหวาง Region-mix effect 
และ Competitive effect โดยขนาดของ Allocation effect สะทอนใหเห็นถึงความชํานาญพิเศษ และ 



แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาสําหรับการทองเท่ียวไทยหลังโควิด-19 (สัญญาเลขท่ี C17F630173) 

44 

ความความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศ j ในการดึงดูดนักทองเที่ยว i เม่ือเทียบประเทศอื่นๆ ใน
กลุมประเทศที่ใชอางอิง  

ทั้งน้ี ผลรวมของทั้งสี่องคประกอบมีคาเทากับอัตราการขยายตัวของตลาด i ในประเทศ j (Country 
growth effect)  นอกจากนี้ จากองคประกอบของ Allocation effect สามารถนํามากําหนดสถานการณที่
เปนไปไดของประเทศ j ที่จะนําไปสูกลยุทธในตลาดนักทองเท่ียว i ไดดังแสดงในตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.2 สถานการณและกลยุทธ 

 
ความไดเปรียบในการแขงขัน  

ไมมีความไดเปรียบ (-) มีความไดเปรียบ (+) 

คว
าม

ชํา
นา

ญ
พิเ
ศษ

 

มีความชํานาญพิเศษ  
(+) 

[D, S] 
Sustained attention 

[A, S] 
Right track 

ไมมีความชํานาญพิเศษ 
(-) 

[D, N] 
Re-planning 

[A, N] 
Specific attention 

ท่ีมา: อัครพงศ อ้ันทอง (2558)  
 

จากตารางที่ 3.2 สามารถอธิบายขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินกลยุทธทางการตลาด 
ที่แตกตางกันในอนาคตไดดังน้ี 

A = มีความไดเปรียบในการแขงขัน (Advantage) คือ อัตราการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว i  
ในประเทศ j มีคามากกวาอัตราการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

D = ไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน (Disadvantage) คือ อัตราการเติบโตของตลาด
นักทองเที่ยว i ในประเทศ j มีคานอยกวาอัตราการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

S = มีความชํานาญพิเศษ (Specialization) คือ ตลาดนักทองเที่ยว i ในประเทศ j มีคามากกวา
จํานวนนักทองเท่ียวที่คาดวาจะมาตามสัดสวนของกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

N = ไมมีความชํานาญพิเศษ (Non-specialization) คือ ตลาดนักทองเที่ยว i ในประเทศ j มีคา
นอยกวาจํานวนนักทองเท่ียวที่คาดวาจะมาตามสัดสวนของกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

[A, S] เปนสถานการณที่ประเทศ j มีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษใน
ตลาดนักทองเท่ียว i ดังน้ันจึงไมตองมีกลยุทธหรือดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมจากที่ทําอยู (Right track) 

[A, N] เปนสถานการณที่ประเทศ j มีสวนแบงในตลาดนักทองเท่ียว i นอยเม่ือเทียบกับกลุมประเทศ
ที่ใชอางอิง แตมีแนวโนมการเติบโตสูงกวากลุมประเทศท่ีใชอางอิง หรือมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
ในตลาดนักทองเที่ยว i ดังนั้นประเทศ j ควรใหความสนใจตลาดนักทองเที่ยว i เปนพิเศษ (Specific attention) 

[D, S] เปนสถานการณที่ประเทศ j มีความชํานาญพิเศษในตลาดนักทองเท่ียว i แตสวนแบงในตลาด
นักทองเที่ยว i กลับมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับกลุมประเทศที่ใชอางอิง หรือมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ลดลงในตลาดนักทองเที่ยว i ดังน้ันประเทศ j ควรปรับเปลี่ยนตําแหนงทางการตลาดของนักทองเท่ียว i 
(Sustained attention) เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันในตลาดนักทองเท่ียว i 

[D, N] เปนสถานการณที่ประเทศ j ไมมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษ
ในตลาดนักทองเที่ยว i ดังนั้นหากตองการขยายตลาดนักทองเที่ยว i ประเทศ j ควรปรับปรุงแผนการตลาดใหม
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(Re-planning) เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในตลาดนักทองเที่ยว i 
สําหรับรายละเอียดและสูตรตางๆ เพ่ิมเติมอยูในภาคผนวกที่ 3.1 

3.3 ขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 

ในป พ.ศ. 2562 จีน และอาเซียนเปนสองตลาดที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด ในตลาดทองเที่ยวของไทย
วัดจากจํานวนผูมาเยือน (ตารางที่ 3.3) แมวาทั้งสองตลาดมีสัดสวนของจํานวนผูมาเยือนที่ใกลเคียงกัน 
(ประมาณรอยละ 27) แตไทยมีรายรับจากการทองเที่ยวของคนจีนในสัดสวนที่สูงกวาอาเซียนอยางเห็นไดชัด 
(หมายความวา นักทองเที่ยวชาวจีนใชจายเพ่ือการทองเท่ียวในประเทศไทยมากกวาคาใชจายของ
นักทองเท่ียวอาเซียน) ในขณะที่ตลาดยุโรปตะวันตกซึ่งเคยเปนตลาดหลักของไทยในอดีตกลับมีสัดสวน
จํานวนผูมาเยือนเพียงรอยละ 10 และมีรายรับเพียงรอยละ 14 สวนตลาดที่เหลือมีสัดสวนของผูมาเยือน
และรายรับไมเกินรอยละ 5 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3)  

ตารางที่ 3.3  สัดสวนตลาดทองเท่ียวไทย และรายรับจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเยือน
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
รายรับ  

(รอยละ) 

จํานวนผูมาเยือน  

(รอยละ) 
ประเทศ 

รายรับ  

(รอยละ) 

จํานวนผูมาเยือน  

(รอยละ) 

ยุโรปตะวันตก 14.46 10.04 อาเซียน 17.91 27.25 

อเมริกาเหนือ 4.94 3.48 มาเลเซีย 5.62 10.71 
โอเชียเนีย 3.24 2.19 ลาว 3.04 4.65 
อาเซียน 17.91 27.25 สิงคโปร 2.28 2.88 
จีน 27.80 27.91 เวียดนาม 2.08 2.71 
รัสเซีย 5.38 3.71 กัมพูชา 2.05 2.32 
ญี่ปุน 4.90 4.48 ฟลิปปนส 1.04 1.19 
อินเดีย 4.19 4.91 อินโดนีเซีย 0.96 1.77 
เกาหลีใต 3.95 4.71 เมียนมาร 0.79 0.98 
อ่ืน ๆ 13.23 11.33 บรูไน 0.05 0.05 

ท่ีมา: กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2563) 
 

3.3.1 ตลาดอาเซียน (ASEAN)  

อาเซียนเปนกลุมตลาดที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 2 ของตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด
ของไทย ไทยมีนักทองเที่ยวจากอาเซียนมาเยือนมากเปนอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย โดยในป พ.ศ. 2562 
นักทองเที่ยวจากอาเซียนมาเยือนไทยประมาณรอยละ 22 ของนักทองเท่ียวจากอาเซียนที่เที่ยวในภูมิภาคน้ี
ทั้งหมด โดยคูแขงของไทยในตลาดอาเซียนเที่ยวอาเซียน ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย 
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(ตารางที่ 3.4) โดยที่ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่รองรับตลาดอาเซียนมากที่สุดในบรรดาประเทศใน
ภูมิภาคน้ี แตในการวิเคราะหตอไปน้ี มิไดรวมประเทศบรูไนซึ่งมีขนาดเล็กมากและไมมีแนวโนมที่นาสนใจ 

ตารางที่ 3.4 ขนาดตลาดอาเซียนของแตละประเทศ ป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
นักทองเที่ยวอาเซียน ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ)
มาเลเซีย 17,880,151 36.63 -6.62 
ไทย 10,626,511 21.77 34.16 
สิงคโปร 6,623,930 13.57 15.24 
อินโดนีเซีย 5,312,877 10.89 74.39 
สปป.ลาว 3,198,829 6.55 -10.86 
กัมพูชา 2,228,185 4.57 6.22 
เวียดนาม 2,037,257 4.17 161.32 
ฟลิปปนส 526,832 1.08 9.40 
สหภาพพมา 375,250 0.77 28.51 
รวม 48,809,822 100.00 13.24 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.5 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอาเซียน ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 ∆CAR สถานการณแนวโนม 
NCAR Rank NCAR Rank

กัมพูชา 0.13 3 -0.05 4  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย -1.16 6 -0.20 5  ต้ังรับปรับตัว 
สปป.ลาว 1.59 2 1.09 2  ต้ังรับปรับตัว 
มาเลเซีย 8.18 1 6.27 1  ต้ังรับปรับตัว 
สหภาพพมา -0.23 4 -0.21 6  ต้ังรับปรับตัว 
ฟลิปปนส -1.55 7 -1.65 7  ถอยนํา 
สิงคโปร -0.47 5 -0.01 3  ต้ังรับปรับตัว 
ไทย -4.14 9 -2.27 8  ต้ังรับปรับตัว 
เวียดนาม -2.34 8 -2.99 9  ต้ังรับปรับตัว 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ขณะที่ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขัน (พิจารณาจาก NCAR) ในป พ.ศ. 2558 
และป พ.ศ. 2562 ในตารางที่ 3.5 พบวา ไทยมีอัตราความไดเปรียบในการแขงขันเทากับรอยละ -4.14 และ  
-2.27 ในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ แสดงวา ไทยไมมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาด
อาเซียน (NCAR < 0) แตมีแนวโนมความไมไดเปรียบในการแขงขันลดลงในป พ.ศ. 2562 เม่ือเทียบกับป 
พ.ศ. 2558 กลาวคือ ไทยมีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวอาเซียนลดลง แตลดลงชากวาการหดตัว
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ของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ประเทศคูแขงหลักก็ตกอยูในสถานการณเชนเดียวกับไทย ทั้งมาเลเซีย 
สิงคโปรและอินโดนีเซีย เกือบทุกประเทศจึงอยูในสถานการณที่เรียกวา “ตั้งรับปรับตัว” (ตารางที่ 3.5) 
ขณะที่การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) ใน 3 ชวงเวลา ระหวาง 
ป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.6) พบวา ไทยอยูในสถานการณ “ตั้งรับปรับตัว” ตลอดทั้ง 3 ชวงเวลา 

ตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดอาเซียน ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562   

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
มาเลเซีย ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว
ไทย ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว
สิงคโปร ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว
อินโดนีเซีย ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ถอยนํา
สปป.ลาว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว
กัมพูชา ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา
เวียดนาม ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว
ฟลิปปนส ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา
สหภาพพมา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

เม่ือทราบถึงสถานภาพความไดเปรียบในการแขงขันและแนวโนมจากการวิเคราะห NCAR แลว 
ลําดับตอไปคือการพิจารณาสาเหตุของการขยายตัวของตลาดทองเท่ียว การอานตาราง Shift share  
ใหอานทางขวางอยางเดียว กลาวคือ ไมเปรียบเทียบกันระหวางประเทศคูแขง (ยกเวนในสดมภแรก) 
ตัวเลขในสดมภ Country growth rate จะเทากับผลรวมของ Area-wide effect บวก Region-mix effect 
บวก Competitive effect และ บวก Allocation effect  

ตารางที่ 3.7 แสดงใหเห็นวา ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 นักทองเที่ยวชาวนานาชาติที่มาเที่ยว
อาเซียนขยายตัวถึงรอยละ 33.57 (การขยายตัวน้ีเรียกวา Area-wide effect) ขณะที่ตลาดอาเซียน 
เที่ยวอาเซียนกลับหดตัวลงรอยละ 20.30 เม่ือเทียบกับการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด 
(เรียกวา Region-mix effect ซ่ึงมีคาเปนลบ) 

สําหรับไทยมีอัตราการเติบโต (Country growth rate) ของจํานวนนักทองเท่ียวอาเซียน 
ที่เขามาเยือนไทยระหวางป พ.ศ. 2558-2562 เทากับรอยละ 34.16 ซ่ึงสูงกวาคูแขงอ่ืนๆ ยกเวน 
อินโดนีเซีย ที่มีคา Country growth rate สูงถึงรอยละ 74.39 ทั้งอินโดนีเซียและไทยมีคา Competitive effect  
เปนบวกที่แสดงวามีความสามารถในการแขงขันในตลาดอาเซียน สวนคา Allocation effect ของไทย 
ในตลาดอาเซียนที่เปนผลกระทบรวมกันของความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษ 
ในการดึงดูดนักทองเที่ยวอาเซียนเมื่อเทียบประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน มีคาเปนลบ ขณะที่ขอมูลในสดมภ 
Components of allocation effect เปน [A, N] แสดงวา มีความไดเปรียบในการแขงขัน แตไทยยังขาดความ
ชํานาญพิเศษในตลาดอาเซียน หมายความวา การขยายตัวของตลาดอาเซียนในไทยเกิดจากความนิยม
ของตลาดอาเซียนที่สนใจจะมาเที่ยวไทยไมไดเกิดจากการที่ไทยมีความชํานาญพิเศษในตลาดอาเซียน 
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ทั้งน้ีเพราะตลาดอาเซียนสวนใหญเปนกลุมนักทองเที่ยวชาวมุสลิม แตนักทองเท่ียวจากประเทศอาเซียน 
ที่มาไทยสวนใหญเชื้อสายจีน ซ่ึงที่ผานประเทศไทยยังไมไดใหความสนใจเพียงพอกับนักทองเที่ยว 
ชาวมุสลิม ซ่ึงมีความตองการพิเศษดานอาหารและพิธีกรรมทางศาสนา จึงทําใหขาดความชํานาญพิเศษ 
ในตลาดอาเซียน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป  
พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.8) พบวา แมวาไทยมีความไดเปรียบกวาคูแขงในตลาดอาเซียน แตยังขาด 
ความชํานาญพิเศษในตลาดอาเซียนตลอดทั้ง 3 ชวงเวลา 

สวนคูแขงของไทยในตลาดอาเซียนคือ มาเลเซีย ที่ครองตลาดอาเซียนสูงสุด โดยมีจํานวน
นักทองเที่ยวจากอาเซียนมาเยือนคิดเปนรอยละ 36.63 ของตลาดอาเซียนเที่ยวอาเซียน มาเลเซียมีอัตรา
การเติบโต (Growth rate) ของนักทองเที่ยวจากอาเซียนระหวางป พ.ศ. 2558-2563 เปนลบ (เทากับ 
รอยละ -6.62) หรือตลาดอาเซียนของมาเลเซียมีการหดตัว และมาเลเซียเองก็ไมไดมีความสามารถ 
ในการแขงขัน (คา Competitive effect เปนลบ) ขณะเดียวกันก็เร่ิมสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน 
แตยังคงมีความชํานาญพิเศษในตลาดอาเซียน (สดมภ components of allocation effect เปน [D, S])  
สวนสถานการณของประเทศคูแขงหลักของไทยอีก 2 ประเทศ คือ สิงคโปร และอินโดนีเซียก็ใกลเคียงกับไทย 

ตารางที่ 3.7 ผลการวิเคราะหการเปลีย่นแปลงสวนแบงของตลาดอาเซียนชวงป พ.ศ. 2558-2562  
หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -20.33) 
กัมพูชา 6.22 -6.55 -0.48 D, S Sustained attention 
อินโดนีเซีย 74.39 85.51 -24.36 A, N Specific attention 
สปป.ลาว -10.86 -12.88 -11.22 D, S Sustained attention 
มาเลเซีย -6.62 -10.92 -8.94 D, S Sustained attention 
สหภาพพมา 28.51 27.60 -12.33 A, N Specific attention 
ฟลิปปนส 9.40 -16.83 12.98 D, N Re-planning 
สิงคโปร 15.24 2.16 -0.17 A, N Specific attention 
ไทย 34.16 32.36 -11.44 A, N Specific attention 
เวียดนาม 161.32 614.18 -466.11 A, N Specific attention 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

แมแตมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ไปสนใจตลาดมุสลิมในตะวันออกกลางมากกวา สรุปไดวา 
ประเทศในอาเซียนรวมทั้งไทยไมไดใหความสนใจตลาดอาเซียนเที่ยวกันเองมานัก ซ่ึงจากในตารางที่ 3.8 
กลยุทธที่เสนอคือ ไทยควรใหความสนใจกับตลาดอาเซียนที่ทําใหใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวมุสลิม
มากขึ้นเปนพิเศษ แตการขยายตัวของตลาดทองเที่ยวอาเซียนในประเทศเหลาน้ีเกิดจากการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด ซ่ึงอาจจะเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ เชน เศรษฐกิจขยายตัว แตไมไดเกิดจาก
ความชํานาญพิเศษของกลุมประเทศอาเซียนที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวอาเซียนดวยกัน 
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ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ของ 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562  
ที่แสดงในตารางที่ 3.8 พบวา ยังไมมีประเทศอาเซียนใดๆ ใชกลยุทธที่ถูกตอง (Right track) ในตลาด
อาเซียน ยกเวน สปป.ลาว ซ่ึงเปนประเทศที่การคมนาคมระหวางประเทศมีขีดจํากัด จึงใหความสนใจกับ
ตลาดอาเซียนมากกวาประเทศอ่ืนๆ 

ตารางที่ 3.8  ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดอาเซียน ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
มาเลเซีย Sustained attention Sustained attention Sustained attention
ไทย Specific attention Specific attention Specific attention
สิงคโปร Specific attention Re-planning Specific attention
อินโดนีเซยี Re-planning Re-planning Specific attention
สปป.ลาว Right Track Right Track Sustained attention
กัมพูชา Specific attention Specific attention Sustained attention
เวียดนาม Specific attention Re-planning Specific attention
ฟลิปปนส Specific attention Specific attention Re-planning
สหภาพพมา Specific attention Specific attention Specific attention

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

3.3.2 ตลาดจีน  

จีนเปนประเทศที่มีการสงออกนักทองเท่ียวมากที่สุดในโลก ไมต่ํากวา 150 ลานคนครั้ง และ 
มีสัดสวนถึง 1 ใน 3 ของจํานวนผูที่มาเยือนอาเซียน และเอเชียตะวันออก โดยคูแขงสําคัญในตลาดจีนของไทย 
ไดแก ญ่ีปุน เกาหลีใต เวียดนาม สิงคโปร และมาเลเซีย ดังน้ันสําหรับตลาดจีนนอกจากเปรียบเทียบกับกับ
ประเทศในอาเซียนแลวยังไดรวมญี่ปุนและเกาหลีใตไวดวย หรือเรียกวา ASEAN +2 (ตารางที่ 3.9) 
ตารางที่ 3.9 ขนาดของตลาดจีนในภูมิภาค ASEAN +2 ป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
นักทองเที่ยวจีน ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ)
ไทย 10,994,721 23.34 38.53 
ญี่ปุน 9,594,394 20.37 92.13 
เกาหลีใต 6,023,021 12.79 0.65 
เวียดนาม 5,806,425 12.33 227.74 
สิงคโปร 3,627,030 7.70 72.21 
มาเลเซยี 3,114,257 6.61 85.69 
กัมพูชา 2,361,849 5.01 239.98 
อินโดนีเซยี 2,072,079 4.40 81.88 
ฟลิปปนส 1,743,309 3.70 255.17 
สปป.ลาว 1,022,727 2.17 99.97 
สหภาพพมา 749,719 1.59 406.08 
รวม                                    47,109,531 100.00 71.59 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  
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ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2562 ที่แสดงใน
ตารางที่ 3.10 พบวา ไทยจัดไดวามีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดจีน (NCAR > 0) แตมีอัตรา
ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดจีนลดลงจาก 1.43 ในป พ.ศ. 2558 เปน 0.59 ในป พ.ศ. 2562 และ 
มาอยูในลําดับที่ 4 รองจากเกาหลีใต ญ่ีปุน และเวียดนาม ทั้งนี้ แมวาไทยมีความสามารถในการดึงดูด
นักทองเที่ยวชาวจีนเพ่ิมขึ้น แตเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่ลดลง จึงทําใหในชวงเวลาดังกลาวไทยอยูใน
สถานการณที่เรียกวา “ควาไมทัน” เชนเดียวกับญี่ปุนที่เปนหนึ่งในคูแขงสําคัญของไทย ขณะที่เวียดนาม 
จัดวาเปน “ดาวรุง” ดวงใหมในตลาดจีน สวนเกาหลีใตกลับตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “เสียโอกาส” 
เน่ืองจาก มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนลดลง แมวาตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน 
ใน ASEAN +2 มีแนวโนมที่ดีขึ้น  

ตารางที่ 3.10 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดจีน ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 

กัมพูชา -0.19 6 0.38 5  ดาวรุง 
อินโดนีเซีย -0.68 10 -1.01 10  ควาไมทัน 
สปป.ลาว -0.31 7 -0.09 7  ดาวรุง 
มาเลเซีย -2.50 11 -1.77 11  ดาวรุง 
สหภาพพมา -0.08 5 0.14 6  ดาวรุง 
ฟลิปปนส -0.39 8 -0.15 8  ดาวรุง 
สิงคโปร -0.67 9 -0.59 9  ดาวรุง 
ไทย 1.43 2 0.59 4  ควาไมทัน 

เวียดนาม 0.14 4 0.71 3  ดาวรุง 
ญ่ีปุน 0.77 3 0.89 2  ควาไมทัน 

เกาหลีใต 2.47 1 0.91 1  เสียโอกาส 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

 
สวนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) ใน  

3 ชวงเวลา ระหว างป  พ .ศ .  2552-2562 (ตาราง 3.11) พบวา ในชวงป พ .ศ . 2552-2555 และ 
ป พ.ศ. 2555-2558 เปนชวงที่ไทยอยูในสถานการณที่เปน “ดาวรุง” ในตลาดจีน แตในชวงป พ.ศ. 2558-
2562 สถานการณเปลี่ยนเปน “ควาไมทัน” กลาวคือ นักทองเที่ยวจีนเพ่ิมขึ้นทั้งในไทยและในภูมิภาคที่มี
คูแขง (ASEAN +2) แตอัตราเพ่ิมของไทยกลับต่ํากวาคูแขงอ่ืนในภูมิภาค ASEAN +2 สาเหตุหน่ึงอาจเปน
เพราะจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนในประเทศเหลาน้ันยังต่ํากวาไทย ญ่ีปุน และเกาหลีใตมาก (หรือเปนการ
ขยายตัวมาจากฐานที่ต่ํา)  
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ตารางที่ 3.11 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดจีน ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย ดาวรุง ดาวรุง ควาไมทัน 
ญ่ีปุน ดาวรุง ควาไมทัน ควาไมทัน 
เกาหลีใต ควาไมทัน ควาไมทัน ควาไมทัน 
เวียดนาม ดาวรุง เสียโอกาส ดาวรุง 
สิงคโปร ควาไมทัน เสียโอกาส ดาวรุง 
มาเลเซีย ควาไมทัน ควาไมทัน ดาวรุง 
กัมพูชา ดาวรุง ควาไมทัน ดาวรุง 
อินโดนีเซีย ควาไมทัน ควาไมทัน ควาไมทัน 
ฟลิปปนส ควาไมทัน ดาวรุง ดาวรุง 
สปป.ลาว ควาไมทัน ดาวรุง ดาวรุง 
สหภาพพมา ควาไมทัน เสียโอกาส ดาวรุง 

ท่ีมา: ฐานคํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

เม่ือมาพิจารณาผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ระหวางปพ.ศ. 2558-2562 
พบวา จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในทุกประเทศ (ดูในสดมภ Country growth rate) 
ซ่ึงเปนผลมาจากการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเยือนทั้ง ASEAN +2 รอยละ 33.57 
(Area-wide effect) และจากการที่ตลาดจีนในภูมิภาค ASEAN +2 ขยายตัวสูงถึงรอยละ 57.56 เมื่อเทียบกับ
การขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวนานาชาติทั้งหมด (Region-mix effect) 

ไทยมีอัตราการเติบโต (Country growth rate) ของนักทองเที่ยวชาวจีนระหวางป พ.ศ.2558-2562 
เทากับรอยละ 38.53 ซ่ึงต่ํากวาอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวชาวจีนที่มาเท่ียวทั้ง ASEAN +2  
ซ่ึงสอดคลองกับคา Competitive effect ที่แสดงถึงความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดจีนมีคาเปนลบ 
แสดงใหเห็นวา ตลาดจีนในไทยโตชากวาตลาดจีนใน ASEAN +2 ทั้งน้ี แมวาไทยมีความชํานาญพิเศษ 
ในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนเม่ือเทียบประเทศอ่ืนๆ ใน ASEAN +2 แตไทยไมไดใชความชํานาญพิเศษ 
ไปเพิ่มใหตลาดจีนเติบโตเทาที่ควรจะเปน (สดมภ Components of allocation effect เปน [D, S]) ผล
การศึกษาจึงเปนสัญญาณเตือนใหไทยควรใหความสนใจกับตลาดจีนอยางตอเน่ือง (Sustained attention)  

 สวนคูแขงของไทยที่มาแรงในตลาดจีนคือ ญ่ีปุน ที่มีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวชาวจีน
ระหวางป พ.ศ. 2558-2563 เทากับรอยละ 92.13 ซ่ึงสูงกวาไทยมาก ญ่ีปุนมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน
และมีความชํานาญพิเศษในตลาดจีน (สดมภ Components of allocation effect เปน [A, S]) มีสาธารณูปโภค
ที่พรอมกวาไทย มีการดําเนินกลยุทธที่จัดวาอยูใน Right track และจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่ไปญี่ปุน 
อาจมีโอกาสแซงหนาไทยไดโดยงาย 

การวิเคราะหในเชิงกลยุทธจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา 
ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 (ตารางที่ 3.13) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยเริ่มมีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันในตลาดจีน แตยังไมมีความชํานาญพิเศษในตลาดจีน ซ่ึงไทยไดใหความสนใจตลาดจีน 
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เปนพิเศษ (Specific attention) ไทยจึงประสบความสําเร็จในชวงป พ.ศ. 2555-2558 ซ่ึงเปนชวงที่ 
ไทยมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและมีความชํานาญพิเศษในตลาดจีน และเปนการดําเนินการที่ถูกทาง 
(Right track) แตในชวงสุดทายระหวางป พ.ศ. 2558-2562 ไทยกลับไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
ในตลาดจีน แมไทยยังคงมีความชํานาญพิเศษในตลาดจีน เน่ืองจาก นักทองเที่ยวจีนเริ่มหันไปเที่ยวญี่ปุน
และเวียดนามมากขึ้น ดังน้ันไทยจึงควรใหความสนใจตลาดจีนอยางตอเน่ือง (Sustained attention) 

ตารางที่ 3.12 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดจีนในป พ.ศ. 2558-2562 
หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect
Components of
allocation effect

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 57.56)
กัมพูชา 239.98 160.10 -11.26 A, N Specific attention 
อินโดนีเซีย 81.88 -13.24 3.98 D, N Re-planning 
สปป.ลาว 99.97 12.66 -3.83 A, N Specific attention 
มาเลเซีย 85.69 -13.08 7.63 D, N Re-planning 
สหภาพพมา 406.08 429.00 -114.06 A, N Specific attention 
ฟลิปปนส 255.17 269.26 -105.23 A, N Specific attention 
สิงคโปร 72.21 -21.40 2.48 D, N Re-planning 
ไทย 38.53 -31.04 -21.57 D, S Sustained attention
เวียดนาม 227.74 95.31 41.30 A, S Right Track 
ญ่ีปุน 92.13 0.61 0.38 A, S Right Track 
เกาหลีใต 0.65 -30.67 -59.82 D, S Sustained attention

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.13 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดจีน ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Specific attention Right Track Sustained attention
ญ่ีปุน Sustained attention Right Track Right Track 
เกาหลีใต Sustained attention Right Track Right Track 
เวียดนาม Right Track Sustained attention Right Track 
สิงคโปร Sustained attention Sustained attention Re-planning 
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning 
กัมพูชา Specific attention Right Track Specific attention 
อินโดนีเซีย Re-planning Right Track Re-planning 
ฟลิปปนส Re-planning Specific attention Specific attention 
สปป.ลาว Sustained attention Specific attention Specific attention 
สหภาพพมา Sustained attention Right Track Specific attention 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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3.3.3 ตลาดยุโรปตะวันตก  

ตลาดยุโรปตะวันตกในการศึกษาน้ี ประกอบดวย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเยอรมนี 
ฝรั่งเศส ออสเตรีย เนเธอรแลนด เบลเยียม อิตาลี สวีเดน นอรเวย สเปน สวิตเซอรแลนด ในป พ.ศ. 2562 
ตลาดยุโรปตะวันตกในอาเซียนมีขนาดรวมกัน 13.13 ลานคน โดยมีไทยครองสัดสวนตลาดสูงที่สุด 
ถึงเกือบรอยละ 40 ทิ้งหางลงมาคือ สิงคโปร อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย (ตารางที่ 3.14) 

ตารางที่ 3.14 ขนาดของตลาดยุโรปตะวันตกของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
นักทองเที่ยวยุโรปตะวันตก ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 

ไทย 5,235,661 39.87  10.29 
สิงคโปร 2,052,263 15.63  32.27 
อินโดนีเซีย 1,916,921 14.60  123.64 
เวียดนาม 1,278,046 9.73  503.48 
มาเลเซีย 832,752 6.34  -9.66 
ฟลิปปนส 735,962 5.60  45.57 
กัมพูชา 711,938 5.42  8.72 
สหภาพมา 197,406 1.50  -10.08 
สปป.ลาว 170,411 1.30  -16.78 
รวม 13,131,360 100.00 32.98 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2562 พบวา ไทยมี

ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดยุโรปตะวันตก  (NCAR > 0) ทั้งในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 
แตมีแนวโนมความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดยุโรปตะวันตกลดลง โดยไทยมีความสามารถในการดึงดูด
นักทองเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกลดลง และลดลงในอัตราที่มากกวาประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน ดังน้ัน
ไทยจึงอยูในสถานการณที่เรียกวา “ถอยนํา” สวนอินโดนีเซียที่เปนคูแขงของไทยอยูในสถานการณ  
“ตั้งรับปรับตัว” เน่ืองจาก มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวยุโรปตะวันตกลดลง แตลดลงในอัตรา
ที่นอยกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ขณะท่ีผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน (Dynamic-CAR) ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ.2552-2562 ที่แสดงในตารางที่ 3.16 
พบวา ไทยอยูในสถานการณ “ถอยนํา” ทั้ง 3 ชวงเวลา 
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ตารางที่ 3.15 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดยุโรปตะวันตก ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง  
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 
กัมพูชา 0.20 2 0.07 4  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย -0.12 6 0.29 2  ต้ังรับปรับตัว 
สปป.ลาว -0.22 7 -0.20 7  ถอยนํา 
มาเลเซีย -1.42 9 -1.14 9  ถอยนํา 
สหภาพพมา 0.09 4 0.01 5  ถอยนํา 
ฟลิปปนส 0.02 5 -0.02 6  ถอยนํา 
สิงคโปร 0.12 3 0.19 3  ต้ังรับปรับตัว 
ไทย 1.84 1 1.08 1  ถอยนํา 
เวียดนาม -0.50 8 -0.29 8  ต้ังรับปรับตัว 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.16 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดยุโรปตะวันตก ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 

ไทย ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 
สิงคโปร ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว 
อินโดนีเซีย ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
เวียดนาม ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
มาเลเซีย ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
ฟลิปปนส ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
กัมพูชา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
สหภาพพมา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ถอยนํา 
สปป.ลาว ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 
สําหรับผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.17 พบวา ในป 

พ.ศ. 2558-2562 ไทยมีอัตราการเติบโต (Country growth rate) ของจํานวนนักทองเที่ยวชาวยุโรปตะวันตก
รอยละ 10.29 ซ่ึงเปนผลจากการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติในอาเซียนในอัตรา 
รอยละ 33.57 (Area-wide effect) ขณะที่ตลาดยุโรปตะวันตกในอาเซียนกลับหดตัวลงรอยละ -0.59  
เม่ือเทียบกับการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด (region-mix effect มีคาเปนลบ)  

สวนคา Competitive effect ที่แสดงถึงความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดยุโรปตะวันตก
มีคาเปนลบ (-13.42) แสดงใหเห็นวา ตลาดยุโรปตะวันตกในไทยโตชากวาตลาดยุโรปตะวันตกในอาเซียน 
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แมวาไทยมีความชํานาญพิเศษในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวยุโรปตะวันตกเม่ือเทียบประเทศอ่ืนๆ  
ในอาเซียน แตไทยไมไดใชความชํานาญพิเศษไปเพิ่มใหตลาดยุโรปตะวันตกโตเทาที่ควรจะเปน (สดมภ 
Components of allocation effect เปน [D, S]) ดังน้ันไทยจึงควรใหความสนใจตลาดยุโรปอยางตอเน่ือง
ตอไป (Sustained attention) 

สําหรับอินโดนีเซียซ่ึงเปนหนึ่งในคูแขงของไทยในตลาดยุโรปตะวันตก แมวาจะมีความไดเปรียบ
ในการแขงขัน แตยังขาดความชํานาญพิเศษในตลาดยุโรป ขณะที่สิงคโปรซ่ึงอยูในสภาพใกลเคียงกับไทย 
แตมีอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกที่สูงกวาไทยประมาณสามเทา  

ตารางที่ 3.17 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดยุโรปตะวันตกในป พ.ศ. 2558-2562 
หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of 
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -0.59) 
กัมพูชา 8.72 -16.60 -7.67 D, S Sustained attention 
อินโดนีเซีย 123.64 103.23 -12.57 A, N Specific attention 
สปป.ลาว -16.78 -106.77 57.00 D, N Re-planning 
มาเลเซีย -9.66 -111.59 68.95 D, N Re-planning 
สหภาพพมา -10.08 -23.72 -19.34 D, S Sustained attention 
ฟลิปปนส 45.57 12.02 0.56 A, S Right Track 
สิงคโปร 32.27 -0.66 -0.06 D, S Sustained attention 
ไทย 10.29 -13.42 -9.28 D, S Sustained attention 
เวียดนาม 503.48 1645.75 -1175.26 A, N Specific attention 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 
(ตารางที่ 3.18) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญ
พิเศษในตลาดยุโรปตะวันตก ซ่ึงเปนการดําเนินกลยุทธที่ถูกทาง (Right track) ตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-
2558 ไทยยังคงมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตไมมีความชํานาญพิเศษในตลาดยุโรปตะวันตก สวนในชวง
ป พ.ศ. 2558-2562 ไทยกลับไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตมีความชํานาญพิเศษในตลาดยุโรป
ตะวันตก เน่ืองจาก ไทยไมไดใชความชํานาญพิเศษไปเพิ่มใหตลาดยุโรปตะวันตกโตเทาที่ควรจะเปน ดังนั้น
ไทยจึงควรใหความสนใจตลาดยุโรปตะวันตกอยางตอเน่ืองตอไป (Sustained attention) โดยใหความ
สนใจตอสหพันธรัฐเยอรมนีที่มีคาใชจายทองเท่ียวลําดับ 3 ของโลกและบอบช้ําจากโควิด-19 นอยกวา
ประเทศอ่ืนๆ ในกลุมเดียวกัน 
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ตารางที่ 3.18  ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดยุโรปตะวันตก 
ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Right Track Specific attention Sustained attention 
สิงคโปร Re-planning Re-planning Sustained attention 
อินโดนีเซีย Sustained attention Right Track Specific attention 
เวียดนาม Re-planning Specific attention Specific attention 
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning 
ฟลิปปนส Specific attention Specific attention Right Track 
กัมพูชา Right Track Right Track Sustained attention 
สหภาพพมา Right Track Right Track Sustained attention 
สปป.ลาว Re-planning Re-planning Re-planning 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

3.3.4 ตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) 

ประเทศในกลุมน้ี ไดแก สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซ่ึงในป พ.ศ. 2562 สหรัฐอเมริกามีรายจาย
ดานการทองเที่ยวตางประเทศเปนลําดับ 2 ของโลก (152.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) รองจากจีน สวนแคนาดา
อยูในลําดับ 8 (35.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) ในป พ.ศ. 2562 ตลาดอเมริกาเหนือในอาเซียนมีขนาดรวมกัน  
6.17 ลานคน โดยไทยมีสวนแบงตลาดมากที่สุดรอยละ 26.49 (ประมาณ 1.63 ลานคน) สวนคูแขงสําคัญ
ของไทยในตลาดอเมริกาเหนือในภูมิภาคอาเซียนไดแก ฟลิปปนส เวียดนาม และสิงคโปร (ตารางที่ 3.19) 

ตารางที่ 3.19 ขนาดของตลาดอเมริกาเหนือของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
นักทองเที่ยวอเมริกาเหนือ ป พ.ศ. 2562  อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 
ไทย 1,633,991 26.49 32.26 
ฟลิปปนส 1,327,870 21.52 40.37 
สิงคโปร 962,130 15.60 46.38 
เวียดนาม 905,292 14.67 83.69 
อินโดนีเซีย 457,832 7.42 74.61 
มาเลเซีย 357,496 5.79 12.66 
กัมพูชา 353,963 5.74 12.18 
สหภาพพมา 88,044 1.43 -5.45 
สปป.ลาว 82,652 1.34 -7.12 
รวม 6,169,270 100.00 39.93 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2562 ที่แสดงใน
ตารางที่ 3.20 พบวา ไทยไมความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอเมริกาเหนือ (NCAR < 0) และไทยยังมี
อัตราสวนความเสียเปรียบในการแขงขันลดลงเล็กนอยจาก -0.02 ในป พ.ศ. 2558 ลดลงเปน -0.08 ในป 
พ.ศ. 2562 โดยการลดลงของความไดเปรียบในการแขงขันของไทยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่ไทย 
มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากอเมริกาเหนือเพ่ิมขึ้นแตยังนอยกวาการเพ่ิมข้ึนของอาเซียน 
จึงทําใหไทยตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “เสียโอกาส” ขณะที่ฟลิปปนสที่เปนคูแขงสําคัญของไทยก็อยูใน
สถานการณ “เสียโอกาส” เชนเดียวกับไทย  

สวนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) ใน 3 ชวงเวลา 
ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตาราง 3.21) พบวา ชวงป พ.ศ. 2552-2555 และป พ.ศ. 2555-2558  
ไทยเคยอยูในสถานการณ “ถอยนํา” กอนที่จะมีสถานที่ดีขึ้นเปน “เสียโอกาส” ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 

ตารางที่ 3.20 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอเมริกาเหนือ ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 ∆CAR สถานการณแนวโนม 
NCAR Rank NCAR Rank

กัมพูชา 0.11 3 0.05 4  เสียโอกาส
อินโดนีเซีย -0.17 8 -0.18 8  ดาวรุง
สปป.ลาว -0.10 7 -0.09 7  เสียโอกาส
มาเลเซีย -0.73 9 -0.56 9  ดาวรุง
สหภาพพมา 0.04 4 0.00 5  เสียโอกาส
ฟลิปปนส 0.69 1 0.69 1  เสียโอกาส
สิงคโปร 0.02 5 0.09 2  ดาวรุง
ไทย -0.02 6 -0.08 6  เสียโอกาส
เวียดนาม 0.15 2 0.08 3  เสียโอกาส

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  

ตารางที่ 3.21 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดอเมริกาเหนือ ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
ไทย ถอยนํา ถอยนํา เสียโอกาส
ฟลิปปนส ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว เสียโอกาส
สิงคโปร ตั้งรับปรับตัว ตั้งรับปรับตัว ดาวรุง
เวียดนาม ถอยนํา ถอยนํา เสียโอกาส
อินโดนีเซีย ตั้งรับปรับตัว ถอยนํา ดาวรุง
มาเลเซีย ตั้งรับปรับตัว ถอยนํา ดาวรุง
กัมพูชา ถอยนํา ตั้งรับปรับตัว เสียโอกาส
สหภาพพมา ตั้งรับปรับตัว ถอยนํา เสียโอกาส
สปป.ลาว ถอยนํา ถอยนํา เสียโอกาส

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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จากตารางที่ 3.22 ซ่ึงเปนผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) พบวา ในชวงป 
พ.ศ. 2558-2562 ไทยมีอัตราการเติบโต (Country growth rate) ของจํานวนนักทองเที่ยวจากอเมริกาเหนือ 
รอยละ 32.26 ซ่ึงไดรับอานิสงสจากการเติบโตของทั้งตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมดและตลาด
อเมริกาเหนือในอาเซียน (มี Area-wide effect รอยละ 33.57 และ region-mix effect เทากับรอยละ 6.36) 
ขณะที่คา Competitive effect แสดงใหเห็นวา ไทยไมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดอเมริกาเหนือ 
(มีคาเปนลบเทากับ -7.78) เน่ืองจาก ตลาดอเมริกาเหนือในไทยโตชากวาตลาดอเมริกาเหนือในอาเซียน 
(ตลาดอเมริกาเหนือมีแนวโนมสนใจมาเที่ยวไทยลดลง)  

สวนขอมูลในสดมภ Components of allocation effect เปน [D, N] แสดงวา ไทยไมมีทั้ง 
ความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในตลาดอเมริกาเหนือ ดังน้ัน จึงควรปรับเปลี่ยนนโยบาย
เก่ียวกับตลาดนักทองเท่ียวอเมริกาเหนือ (Re-planning)  เน่ืองจาก อัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวอเมริกา
เหนือของไทยขยายตัวในอัตราที่นอยกวาอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวอเมริกาเหนือที่มาเยือนอาเซียน  

สําหรับคูแขงของไทยในตลาดอเมริกาเหนือคือ ฟลิปปนส ซ่ึงมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน
และมีความชํานาญพิเศษในตลาดอเมริกาเหนือ เพราะมีประวัติศาสตรทางการเมืองรวมกันมาเปน
เวลานาน และใชกลยุทธการดําเนินการที่ถูกทาง (Right Track) แลว 

ตารางที่ 3.22 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดอเมริกาเหนือในป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of 
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 6.36) 
กัมพูชา 12.18 -17.59 -10.16 D, S Sustained attention 
อินโดนีเซีย 74.61 57.63 -22.95 A, N Specific attention 
สปป.ลาว -7.12 -103.72 56.66 D, N Re-planning 
มาเลเซีย 12.66 -92.57 65.30 D, N Re-planning 
สหภาพพมา -5.45 -26.31 -19.07 D, S Sustained attention 
ฟลิปปนส 40.37 0.10 0.34 A, S Right Track 
สิงคโปร 46.38 6.25 0.20 A, S Right Track 
ไทย 32.26 -7.78 0.11 D, N Re-planning 
เวียดนาม 83.69 29.36 14.39 A, S Right Track 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562  
ที่แสดงตารางท่ี 3.23 พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันและ 
ความชํานาญพิเศษในตลาดอเมริกาเหนือ ซ่ึงเปนการดําเนินการที่ถูกทาง (Right track) ตอมาในชวง  
พ.ศ. 2555-2558 ไทยยังคงมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตกลับไมมีความชํานาญพิเศษในตลาด
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อเมริกาเหนือ สําหรับในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ไทยกลับสูญเสียทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและ 
ความชํานาญพิเศษในตลาดอเมริกา ดังน้ันจึงควรหากลยุทธการดําเนินงานในตลาดนี้ใหม (Re-planning) 

ตารางที่ 3.23 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดอเมริกาเหนือ 
ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562  

ไทย Right Track Specific attention Re-planning
ฟลิปปนส Sustained attention Right Track Right Track
สิงคโปร Right Track Re-planning Right Track
เวียดนาม Sustained attention Sustained attention Right Track
อินโดนีเซีย Re-planning Re-planning Specific attention
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning
กัมพูชา Right Track Specific attention Sustained attention
สหภาพพมา Right Track Right Track Sustained attention
สปป.ลาว Re-planning Specific attention Re-planning
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  

3.3.5 ตลาดเกาหลีใต 

สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต เปนตลาดที่ใชจายในการทองเที่ยวตางประเทศมากถึง  
32.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2562 (เปนลําดับที่ 9 ของโลก) ในบรรดาชาวเกาหลีใตที่มาเยือน
อาเซียนพบวา เปนการเดินทางมาเที่ยวเวียดนามมากเปนลําดับ 1 ในสัดสวนถึงรอยละ 41 รองลงมาไดแก 
ฟลิปปนส ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกันกับไทยที่อยูในลําดับสาม (ประมาณรอยละ 19 และ 18 ตามลําดับ) 
หลังจากนั้นก็ทิ้งหางลงไป โดยมีสัดสวนไมถึงรอยละ 10 (ตารางที่ 3.24) 

ตารางที่ 3.24 ขนาดของตลาดเกาหลีใตของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
นักทองเที่ยวชาวเกาหลีใต ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ)
เวียดนาม 4,290,802 41.08 272.35 
ฟลิปปนส 1,989,322 19.05 48.49 
ไทย 1,887,853 18.07 37.49 
สิงคโปร 645,839 6.18 11.91 
มาเลเซีย 673,065 6.44 59.81 
กัมพูชา 254,874 2.44 -35.52 
อินโดนีเซีย 388,316 3.72 8.70 
สปป.ลาว 203,191 1.95 22.90 
สหภาพพมา 111,794 1.07 75.48 
รวม 10,445,056 100.00 78.71 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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อยางไรก็ดี เม่ือมาพิจารณาคาความไดเปรียบในการแขงขันในตารางที่ 3.25 พบวา ในป  
พ.ศ. 2562 ไทยไมมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดเกาหลีใต (มีคา NCAR เทากับ -0.76)  
โดยมีลําดับเกือบสุดทาย เชนเดียวกับป พ.ศ. 2558 (ดีกวา มาเลเซีย ประเทศเดียว) ในขณะที่เวียดนาม
และฟลิปปนสที่เปนคูแขงของไทย กลับเปนสองประเทศที่มีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดเกาหลี
ใต สําหรับสถานการณของไทยในตลาดเกาหลีใตในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ตกอยูในสภาพ “ควาไมทัน” 
ขณะที่เวียดนามเปน “ดาวรุง” สวนฟลิปปนสอยูในสถานการณ “เสียโอกาส” ในตลาดเกาหลีใต  

สวนผลการวิ เคราะหการเปลี่ยนแปลงความได เปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.26) พบวา ชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยอยูใน
สถานการณ “ควาไมทัน” แตตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับอยูในสถานการณ “เสียโอกาส” สวน
ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 สถานการณเปลี่ยนกลับมาเปน “ควาไมทัน” เหมือนเดิม เน่ืองจาก นักทองเที่ยว
ชาวเกาหลีใตเพ่ิมขึ้นทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน แตอัตราเพ่ิมของไทยกลับนอยกวาคูแขงอ่ืน ในภูมิภาค
อาเซียน 

ตารางที่ 3.25 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดเกาหลีใต ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  ∆CAR  สถานการณแนวโนม 
NCAR Rank NCAR Rank

กัมพูชา 0.12 3 -0.17 5  เสียโอกาส 
อินโดนีเซีย -0.21 6 -0.57 7  เสียโอกาส 
สปป.ลาว -0.09 5 -0.11 4  ควาไมทัน 
มาเลเซีย -0.96 9 -0.90 9  ดาวรุง 
สหภาพพมา -0.01 4 -0.02 3  ควาไมทัน 
ฟลิปปนส 1.00 1 0.98 2  เสียโอกาส 
สิงคโปร -0.26 7 -0.55 6  เสียโอกาส 
ไทย -0.28 8 -0.76 8  ควาไมทัน 
เวียดนาม 0.68 2 2.10 1  ดาวรุง 
หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.26 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดเกาหลีใต ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย ควาไมทัน เสียโอกาส ควาไมทัน 
ฟลิปปนส ดาวรุง ควาไมทัน เสียโอกาส 
เวียดนาม ควาไมทัน ดาวรุง ดาวรุง 
สิงคโปร ควาไมทัน ดาวรุง เสียโอกาส 
มาเลเซีย ควาไมทัน ดาวรุง ดาวรุง 
กัมพูชา ควาไมทัน เสียโอกาส เสียโอกาส 



   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ    

61 

ตารางที่ 3.26 (ตอ)    
ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
อินโดนีเซีย เสียโอกาส เสียโอกาส เสียโอกาส
สปป.ลาว ดาวรุง ดาวรุง ควาไมทัน
สหภาพพมา ควาไมทัน เสียโอกาส ควาไมทัน

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
สําหรับผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.27 พบวา อัตรา

เพ่ิมของนักทองเที่ยวชาวเกาหลีใตที่มาเยือนอาเซียนสูงกวาอัตราเพ่ิมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด
ของอาเซียนมาก (มี Region-mix effect รอยละ 45.13) และเกาหลีใตเปนตลาดที่มาแรงในไทย ในชวงป พ.ศ. 
2558 -2562 (เติบโตในอัตรารอยละ 37.49) แตไทยไมมีทั้งความสามารถในการแขงขัน (Competitive effect 
มีคาติดลบรอยละ -37.61) และความไดเปรียบในการแขงขัน แตมีความชํานาญพิเศษในตลาดเกาหลีใต 
(สดมภ Components of allocation effect เปน [D, S]) ดังน้ัน ไทยควรใชความชํานาญพิเศษที่มีไปขยาย
ตลาดเพ่ิมขึ้น เชนเพ่ิมการเจาะตลาด Niche มากข้ึนเหมือนกับที่เคยเจาะตลาดกอลฟมาแลว โดยยังคงตอง
ใหความสนใจตลาดเกาหลีใตอยางตอเน่ือง (Sustained attention) เพ่ือมีความไดเปรียบในในการแขงขัน
เหมือนกับชวงป พ.ศ. 2552-2558 ที่มีการดําเนินกลยุทธการตลาดที่เหมาะสม (Right track) (ตารางที่ 3.28) 

ตารางที่ 3.27 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดเกาหลีใต ป พ.ศ. 2558-2562 
หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of 
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57%, Region-mix effect = 45.13%) 
กัมพูชา -35.52 -57.78 -56.44 D, S Sustained attention
อินโดนีเซีย 8.70 -85.39 15.39 D, N Re-planning
สปป.ลาว 22.90 -66.21 10.40 D, N Re-planning
มาเลเซีย 59.81 -48.32 29.42 D, N Re-planning
สหภาพพมา 75.48 -2.73 -0.49 D, S Sustained attention
ฟลิปปนส 48.49 -4.86 -25.35 D, S Sustained attention
สิงคโปร 11.91 -73.77 6.98 D, N Re-planning
ไทย 37.49 -37.61 -3.60 D, S Sustained attention
เวียดนาม 272.35 55.58 138.07 A, S Right Track
ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ตารางที่ 3.28 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดเกาหลีใต ใน 3 
ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Right Track Right Track Sustained attention
ฟลิปปนส Right Track Right Track Sustained attention
เวียดนาม Right Track Right Track Right Track 
สิงคโปร Specific attention Specific attention Re-planning 
มาเลเซีย Re-planning Specific attention Re-planning 
กัมพูชา Right Track Specific attention Sustained attention
อินโดนีเซีย Re-planning Specific attention Re-planning 
สปป.ลาว Specific attention Specific attention Re-planning 
สหภาพพมา Right Track Right Track Sustained attention
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

3.3.6 ตลาดโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) 

ในป พ.ศ. 2562 ในบรรดาประเทศอาเซียนดวยกัน อินโดนีเซียตอนรับนักทองเที่ยวจากโอ
เชียเนียมากที่สุด ในจํานวนประมาณ 1.39 ลานคน โดยมีอัตราการเติบโตในชวงป พ.ศ. 2558-2562 
ประมาณรอยละ 32.09 สวนไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวจากโอเชียเนียประมาณ 0.88 ลานคน หรือ
ประมาณรอยละ 18 ของจํานวนนักทองเท่ียวโอเชียเนียที่มาเยือนอาเซียนทั้งหมด (ตารางที่ 3.29)  

ตารางที่ 3.29 ขนาดของตลาดโอเชียเนียของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
นักทองเที่ยวโอเชียเนีย ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 

อินโดนีเซีย 1,386,803 28.06 32.09 
สิงคโปร 1,296,300 26.23 10.68 
ไทย 881,469 17.83 -4.17 
เวียดนาม  430,599 8.71 32.99 
มาเลเซีย 418,411 8.47 -23.62 
ฟลิปปนส  324,042 6.56 23.79 
กัมพูชา 146,557 2.97 -7.11 
สหภาพพมา 29,867 0.6 -15.16 
สปป.ลาว 28,715 0.58 -27.24 
รวม 4,942,763 100.00 9.68 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ขณะที่ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 พบวา 
ไทยไมมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโอเชียเนีย  (NCAR < 0) และยังมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ลดลงเล็กนอย โดยไทยมีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวโอเชียเนียลดลงเล็กนอย แตเปนการ
ลดลงในอัตราที่มากกวาประเทศอ่ืนๆ ที่เปนคูแขงในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นไทยจึงอยูในสถานการณ 
ที่เรียกวา “ถอยนํา” สวนอินโดนีเซียและสิงคโปรที่ เปนสองคูแขงหลักของไทยอยูในสถานการณ  
“ตั้งรับปรับตัว” เน่ืองจาก มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากโอเชียเนียลดลง แตการลดลง
ดังกลาวมีอัตรานอยกวาประเทศอ่ืนๆ ที่เปนคูแขงในภูมิภาคอาเซียน 
 สวนผลการวิ เคราะหการเปล่ียนแปลงความได เปรียบในการแขงขัน  (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.31) พบวา ไทยอยูในสถานการณ “ถอยนํา”  ทั้งใน 
3 ชวงเวลา   

ตารางที่ 3.30 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโอเชียเนีย ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง  
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 
กัมพูชา -0.04 6 -0.06 5  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย 0.57 1 0.58 1  ต้ังรับปรับตัว 
สปป.ลาว -0.15 7 -0.10 6  ถอยนํา 
มาเลเซีย -0.53 9 -0.35 8  ถอยนํา
สหภาพพมา -0.02 5 -0.03 4  ถอยนํา 
ฟลิปปนส 0.04 3 0.03 3  ถอยนํา 
สิงคโปร 0.49 2 0.44 2  ต้ังรับปรับตัว 
ไทย -0.35 8 -0.37 9  ถอยนํา 
เวียดนาม -0.01 4 -0.14 7  ถอยนํา 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ตารางที่ 3.31 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดโอเชียเนีย ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
อินโดนีเซีย ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
สิงคโปร ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
ไทย ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 
เวียดนาม  ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
มาเลเซีย ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
ฟลิปปนส  ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
กัมพูชา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
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ตารางที่ 3.31 (ตอ)    

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
สหภาพพมา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ถอยนํา 
สปป.ลาว ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  
 

ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.32 แสดงใหเห็นวา ตลาด
โอเชียเนียในอาเชียนมีอัตราการขยายตัวต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ทั้งหมดคอนขางมาก (มี Region-mix effect รอยละ -23.90) สําหรับไทยตลาดโอเชียเนียเปนตลาดที่มีการหด
ตัว โดยมีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวโอเชียเนียที่มาทองเที่ยวไทยในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ลดลงรอย
ละ 4.17 และไทยไมมีทั้งความสามารถในการแขงขัน (คา Competitive effect มีคาติดลบรอยละ 19.28) 
ความไดเปรียบในการแขงขัน และความชํานาญพิเศษในตลาดโอเชียเนีย (สดมภ Components of allocation 
effect เปน [D, N]) ดังนั้นไทยจึงควรปรับเปลี่ยนกลยุทธใหมในตลาดโอเชียเนีย (Re-planning)  

ทั้งน้ี การที่ไทยไมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโอเชียเนีย (Competitive effect มีคา 
รอยละ -19.28) เพราะ สิ่งดึงดูดใจที่ไทยมีคือ ทะเล ชายหาด และธรรมชาติ ก็เปนปจจัยดึงดูดหลักของ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเชนกัน การขนสงทางอากาศที่ดีขึ้น ทําใหความจําเปนของไทยในฐานะ  
Haf– way ลดลง ขณะที่องคประกอบของ Allocation effect (สดมภ Components of allocation effect) แสดง
ใหเห็นวา ไทยยังไมไดสรางความชาํนาญพิเศษเพิ่มขึ้นจากเม่ือป พ.ศ. 2558 ดังนั้น ไทยจึงตองลงทุนทํา Re-
planning ในตลาดนี้ สวนคูแขง คือ อินโดนีเซียมีทั้งความสามารถในการแขงขัน ความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน และมีความชํานาญพิเศษในตลาดโอเชียเนีย รวมทั้งยังมีการดําเนินกลยุทธที่ถูกทาง  
(Right track) ในตลาดโอเชียเนีย 

ตารางที่ 3.32 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดโอเชียเนียในป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

Growth Rate
Competitive 

effect 
Allocation 

effect
Components of 
allocation effect

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -23.90)
กัมพูชา -7.11 -21.74 4.96 D, N Re-planning 
อินโดนีเซีย 32.09 9.51 12.90 A, S Right Track 
สปป.ลาว -27.24 -187.55 150.63 D, N Re-planning 
มาเลเซีย -23.62 -66.92 33.62 D, N Re-planning 
สหภาพพมา -15.16 -38.94 14.10 D, N Re-planning 
ฟลิปปนส 23.79 11.88 2.23 A, S Right Track 
สิงคโปร 10.68 0.56 0.45 A, S Right Track 
ไทย -4.17 -19.28 5.43 D, N Re-planning 
เวียดนาม 32.99 24.34 -1.03 A, N Specific attention
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ตารางที่ 3.33 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดโอเชียเนีย  
ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
อินโดนีเซีย Sustained attention Right Track Right Track
สิงคโปร Sustained attention Sustained attention Right Track
ไทย Right Track Re-planning Re-planning
เวียดนาม  Sustained attention Specific attention Specific attention
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning
ฟลิปปนส  Sustained attention Specific attention Right Track
กัมพูชา Re-planning Specific attention Re-planning
สหภาพพมา Specific attention Specific attention Re-planning
สปป.ลาว Re-planning Re-planning Re-planning
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

สวนผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 
ที่แสดงในตารางที่ 3.33 พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยเคยมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
และความชํานาญพิเศษในตลาดโอเชียเนีย และมีการดําเนินกลยุทธที่ถูกทาง (Right track) แตตอมา 
ในชวงป พ.ศ. 2555-2562 เปนตนมา ไทยกลับไมมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษ 
ในตลาดโอเชียเนีย ดังน้ันจึงควรทําการวางแผนกลยุทธการตลาดใหม (Re-planning) 

3.3.7 ตลาดญี่ปุน 

ในป พ.ศ. 2562 ญ่ีปุนใชจายเพ่ือการทองเที่ยวตางประเทศมากเปนลําดับที่ 16 ของโลก  
โดยมีคาใชจายประมาณ 21.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงนอยกวาฮองกง และสิงคโปร ที่อยูในลําดับที่ 12 
และ 13 ของโลก ในบรรดาชาวญี่ปุนที่มาเยือนอาเซียนกวา 5.64 ลานคน ในป พ.ศ. 2562 เปนการเดินทาง
มาเที่ยวไทยมากเปนลําดับที่ 1 ถึง 1.81 ลานคน (หรือ มีสัดสวนรอยละ 32.00) รองลงมาเปนเวียดนามและ
สิงคโปร ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดที่ใกลเคียงกันประมาณรอยละ 16 และ 17 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.34)  

ญ่ีปุนเปนตลาดทองเที่ยวด้ังเดิมของไทย แตไทยกลับมีความไดเปรียบในการแขงขันอยูในลําดับ
ที่ 3 ในป พ.ศ. 2562 ซ่ึงต่ํากวาฟลิปปนส และเวียดนาม (ตารางที่ 3.35) อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2562  
ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดญี่ปุนดีขึ้นเล็กนอยเมือเทียบกับป พ.ศ. 2558 และอยูใน
สถานการณ “ตั้งรับปรับตัว” ในขณะที่คูแขงทั้งฟลิปปนส และเวียดนามกลับตกอยูในสถานการณ “ถอยนํา”  
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ตารางที่ 3.34 ขนาดของตลาดญี่ปุนของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุน ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 

ไทย 1,806,340 32.00 30.73 

เวียดนาม 951,962 16.86 40.52 

สิงคโปร 884,304 15.67 12.05 

ฟลิปปนส 682,788 12.10 37.75 
อินโดนีเซีย 519,623 9.20 -1.02 
มาเลเซีย 424,694 7.52 -12.18 
กัมพูชา 207,636 3.68 7.40 
สหภาพพมา 125,706 2.23 39.20 
สปป.ลาว 41,736 0.74 -4.77 
รวม 5,644,789 100.00 20.61 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
  

ตารางที่ 3.35 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดญี่ปุน ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 

กัมพูชา -0.02 7 -0.04 6  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย 0.06 4 -0.09 7  ถอยนํา 
สปป.ลาว -0.16 8 -0.11 8  ต้ังรับปรับตัว 
มาเลเซีย -0.63 9 -0.44 9  ถอยนํา 
สหภาพพมา 0.03 6 0.03 5  ต้ังรับปรับตัว 
ฟลิปปนส 0.25 2 0.25 1  ถอยนํา 
สิงคโปร 0.11 3 0.08 4  ถอยนํา 

ไทย 0.05 5 0.15 3  ต้ังรับปรับตัว 

เวียดนาม 0.31 1 0.16 2  ถอยนํา 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

 
สวนผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR)  

ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.36) พบวา ชวงป พ.ศ. 2552-2558 ไทยอยูใน
สถานการณที่เปน “ถอยนํา” และตอมาในชวงป พ.ศ. 2558-2562 สถานการณไทยในตลาดญี่ปุนเปลี่ยนเปน 
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“ตั้งรับปรับตัว” กลาวคือ นักทองเที่ยวญี่ปุนลดลงทั้งในไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่มีคูแขง แตอัตราการลดลง
ของไทยต่ํากวาคูแขงอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน 

ตารางที่ 3.36  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดญี่ปุน ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 

ไทย ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 

สิงคโปร ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
เวียดนาม ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
อินโดนีเซีย ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 
ฟลิปปนส ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
มาเลเซีย ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
กัมพูชา ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 
สหภาพพมา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
สปป.ลาว ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

เม่ือมาดูถึงผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.37 ก็พบวา 
ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนมีแนวโนมเดินทางมาเที่ยวภูมิภาคอาเซียนในอัตราที่
นอยกวาการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวชาวตางชาติทั้งหมดของอาเซียน (Region-mix effect มีคา 
รอยละ -12.96) แตสําหรับไทยอัตราเพิ่มของตลาดญี่ปุนยังสูงอยูมากในอัตรารอยละ 30.73  

ตลาดญี่ปุนเคยเปนลูกคาด้ังเดิมของไทย โดยคา Competitive effect ของไทยมีคาเปนบวก  
(มีคารอยละ 9.18) กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนสนใจเดินทางมาเท่ียวไทยมาเปนเวลานานอยางตอเน่ือง 
ไทยไดสรางความชํานาญพิเศษในการตอนรับชาวญี่ปุน และมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดญี่ปุน 
(สดมภ Components of allocation effect เปน [A, S]) ดังน้ันกลยุทธของไทยในตลาดญี่ปุนมาถูกทางแลว 
(Right track) สวนคูแขงคือ สิงคโปรไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตมีความชํานาญพิเศษในตลาดญี่ปุน 
จึงยังคงตองใหความสนใจตลาดญี่ปุนอยางตอเน่ือง (Sustained attention)  

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 
(ตารางที่ 3.38) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยเคยมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและ 
ความชํานาญพิเศษในตลาดญี่ปุน ซ่ึงเปนการดําเนินการที่ถูกทาง (Right track) แตตอมาในชวงเวลาป 
พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน แตยังมีความชํานาญพิเศษในตลาดญี่ปุน  
ซ่ึงทําใหไทยตองใหความสนใจตลาดญี่ปุนอยางตอเน่ือง (Sustained attention) จนกระทั่งในชวงป  
พ.ศ. 2558-2562 ไทยกลับมามีความไดเปรียบในการแขงขันและความเชี่ยวชาญพิเศษในตลาดญี่ปุนอีกคร้ัง 
หรือกลับมาสูการดําเนินกลยุทธที่ถูกทาง (Right track) เหมือนกับชวงป พ.ศ. 2552-2555  
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ตารางที่ 3.37 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดญี่ปุนในป พ.ศ. 2558-2562 

Destinations 
Country 

Growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57%, Region-mix effect = -12.96%) 

กัมพูชา 7.40 -13.67 0.45 D, N Re-planning 
อินโดนีเซีย -1.02 -17.96 -3.68 D, S Sustained attention 
สปป.ลาว -4.77 -113.61 88.23 D, N Re-planning 
มาเลเซีย -12.18 -73.03 40.24 D, N Re-planning 
สหภาพพมา 39.20 11.11 7.47 A, S Right Track 
ฟลิปปนส 37.75 7.45 9.68 A, S Right Track 
สิงคโปร 12.05 -6.91 -1.65 D, S Sustained attention 

ไทย 30.73 9.18 0.94 A, S Right Track 

เวียดนาม 40.52 9.72 10.19 A, S Right Track 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ตารางที่ 3.38  ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดญี่ปุน ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Right Track Sustained attention Right Track 
สิงคโปร Right Track Sustained attention Sustained attention 
เวียดนาม Right Track Right Track Right Track 
อินโดนีเซีย Sustained attention Right Track Sustained attention
ฟลิปปนส Right Track Right Track Right Track 
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning 
กัมพูชา Right Track Sustained attention Re-planning 
สหภาพพมา Right Track Right Track Right Track 
สปป.ลาว Specific attention Re-planning Re-planning 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

3.3.8 ตลาดอินเดีย 

อินเดียเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญมาก ถึงแมวาจะเปนประเทศกําลังพัฒนา แตก็มี
คาใชจายดานการทองเที่ยวตางประเทศสูงถึง 22.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2562 เปนลําดับที่ 
14 ของโลก ตลาดอินเดียยังเปนตลาดที่คอนขางใหมสําหรับไทย ในภูมิภาคอาเซียนประเทศที่มี
นักทองเท่ียวอินเดียมาเยือนมากที่สุดคือ ไทยกับสิงคโปร (ประมาณ 2.0 และ 1.4 ลานคน ตามลําดับ หรือ
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มีสัดสวนประมาณรอยละ 39.34 และ 27.95 ตามลําดับ) รองลงไปคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซียที่มี 
จํานวนนักทองเท่ียวอินเดียมาเยือนประมาณ 6-7 แสนคน (ตารางที่ 3.39)  

ตารางที่ 3.39 ขนาดของตลาดอินเดียของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
          นักทองเท่ียวอินเดีย ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 
ไทย 1,995,516 39.34 86.60 
สิงคโปร 1,417,931 27.95 39.84 
มาเลเซีย 735,309 14.49 1.82 
อินโดนีเซีย 657,300 12.96 125.56 
ฟลิปปนส 134,963 2.66 80.37 
กัมพูชา 75,286 1.48 105.30 
สหภาพพมา 48,400 0.95 39.78 
สปป.ลาว 8,152 0.16 48.43 
รวม 5,072,857 100.00 56.16 
หมายเหตุ: สําหรับประเทศเวียดนามไมมีขอมลูจํานวนนักทองเท่ียวอินเดียในป พ.ศ. 2562 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ขณะที่ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 พบวา 
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอินเดียทั้งสองป (NRCA > 0) และมีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันเพ่ิมขึ้น ดังน้ันไทยจึงอยูในสถานการณที่เรียกวา “ดาวรุง” สวนอินโดนีเซียที่เปนคูแขงหลัก
ของไทย ก็อยูในสถานการณที่เปน “ดาวรุง” เชนกัน (ตารางที่ 3.40) 

สวนผลการวิ เคราะหการเปลี่ยนแปลงความได เปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.41) พบวา ไทยอยูในสถานการณ “ดาวรุง”  
ในทั้ง 3 ชวงเวลา เชนเดียวกับอินโดนีเซียที่เปนคูแขงของไทย 

ตารางที่ 3.40 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอินเดีย ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง  
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 
กัมพูชา -0.11 7 -0.12 6  ดาวรุง 
อินโดนีเซีย -0.03 4 0.05 3  ดาวรุง 
สปป.ลาว -0.13 8 -0.12 7  ดาวรุง 
มาเลเซีย -0.07 3 -0.15 8  ควาไมทัน 
สหภาพพมา 0.00 5 -0.02 4  เสียโอกาส 
ฟลิปปนส -0.08 6 -0.11 5  ควาไมทัน 
สิงคโปร 0.52 1 0.52 1  ควาไมทัน 

ไทย 0.14 2 0.40 2  ดาวรุง 

หมายเหตุ: คา NCAR ที่นําเสนอคูณดวย 100 เพื่อความสะดวกในการพิจารณา 
ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ตารางที่ 3.41 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดอินเดีย ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 

ไทย ดาวรุง ดาวรุง ดาวรุง 

สิงคโปร เสียโอกาส ดาวรุง ควาไมทัน 
มาเลเซีย ดาวรุง เสียโอกาส ควาไมทัน 
อินโดนีเซีย ดาวรุง ดาวรุง ดาวรุง 
ฟลิปปนส เสียโอกาส ดาวรุง ควาไมทัน 
กัมพูชา เสียโอกาส ดาวรุง ดาวรุง 
สหภาพพมา เสียโอกาส ดาวรุง เสียโอกาส 
สปป.ลาว เสียโอกาส เสียโอกาส ดาวรุง 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

เม่ือมาพิจารณาผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.42 
พบวา ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ตลาดนักทองเที่ยวอินเดียของไทยเติบโตสูงมากถึงรอยละ 86.60 สวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดอินเดียในอาเซียน (มีคา Region-mix effect รอยละ 22.58) และจากการที่
ไทยมีความสามารถในการแขงขันในตลาดอินเดีย (มีคา Competitive effect รอยละ 35.67) อยางไรก็ตาม 
แมวาไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอินเดีย แตไทยยังขาดความชํานาญพิเศษในการรองรับ
ตลาดนี้ในป พ.ศ. 2558 (สดมภ Components of allocation effect เปน [A, N]) ซ่ึงหมายความวา ไทยควร
พัฒนากลยุทธในการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยใหความสนใจกับตลาดอินเดียเปนพิเศษ (Specific attention) 
เพ่ือสรางความชํานาญพิเศษในตลาดอินเดีย 

การสัมภาษณผูประกอบการพบวา ไทยยังขาดความชํานาญพิเศษในการรองรับนักทองเที่ยว
อินเดีย แมวาไทยจะไดมีการจัดงานแตงงานใหแกตลาดบนของนักทองเที่ยวอินเดียก็ตาม แตก็เปนการ
จัดการโดยผูจัดงาน (Organizer) ชาวอินเดีย เพราะพิธีการงานแตงงานของชาวอินเดียนอกจากจะใชเวลา
ไมนอยกวา 3 วันแลว ยังมีรายละเอียดปลีกยอยดานขบวนพิธีขันหมาก ดนตรี อาหาร ซ่ึงมีความแตกตาง
ระหวางชนชั้น ทําใหผูประกอบการไทยยังไมสามารถรับจัดทั้งหมดได ตองอาศัยการวาจางบริษัทหรือ
บุคคลที่มีความชํานาญมารับผิดชอบเปนสวนๆ แมแตเรื่องอาหารก็ตองนําเชฟและภาชนะมาจากอินเดีย  
จังหวัดเชียงใหมมีโรงแรม 5 ดาว เพียง 2 แหงที่จะสามารถจัดงานแตงงานระดับ 5 ดาวได เน่ืองจาก  
โรงแรมที่เหลือไมมีทางลาดใหขบวนรถมาเขามาภายในงานพิธีได 
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ตาราง 3.42 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดอินเดียในป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย: รอยละ 

Destinations Growth Rate 
Competitive 

effect
Allocation 

effect
Components of 
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 22.58)
กัมพูชา 105.30 267.97 -218.82 A, N Specific attention 

อินโดนีเซีย 125.56 103.79 -34.39 A, N Specific attention 
สปป.ลาว 48.43 -275.83 268.11 D, N Re-planning 
มาเลเซีย 1.82 -81.04 26.70 D, N Re-planning 

สหภาพพมา 39.78 -25.54 9.16 D, N Re-planning 
ฟลิปปนส 80.37 69.78 -45.56 A, N Specific attention 
สิงคโปร 39.84 -10.26 -6.06 D, S Sustained attention
ไทย 86.60 35.67 -5.23 A, N Specific attention

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

สําหรับผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป  
พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.43) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยเคยมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
และความชํานาญพิเศษในตลาดอินเดีย ซ่ึงเปนการดําเนินการที่ถูกทาง (Right track) แตตอมาในชวงป 
พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับไมมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน และความชํานาญพิเศษในตลาดอินเดีย 
ซ่ึงทําใหไทยตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ (Re-planning) ในตลาดอินเดีย อยางไรก็ตาม ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 
ไทยกลับมามีความไดเปรียบในการแขงขันอีกคร้ังหน่ึง แตยังขาดความเช่ียวชาญพิเศษในตลาดอินเดีย 
ดังน้ันไทยจึงควรใหความสนใจตลาดอินเดียเปนพิเศษ (Specific attention) เพ่ือสรางความชํานาญพิเศษ
ในตลาดอินเดียดังที่ไดกลาวมาแลว 

ตารางที่ 3.43 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดอินเดีย ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
ไทย Right Track Re-planning Specific attention
สิงคโปร Sustained attention Sustained attention Sustained attention
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning
อินโดนีเซีย Specific attention Specific attention Specific attention
ฟลิปปนส Specific attention Specific attention Specific attention
กัมพูชา Specific attention Specific attention Specific attention
สหภาพพมา Specific attention Specific attention Re-planning
สปป.ลาว Re-planning Specific attention Re-planning

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  
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3.3.9 ตลาดรัสเซีย  

รัสเซียเปนหน่ึงตลาดทองเที่ยวใหญของโลก ในป พ.ศ. 2562 มีคาใชจายดานการทองเท่ียว
ตางประเทศสูงเปนลําดับ 6 ของโลก โดยมีคาใชจายสูงถึง 36.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ นักทองเท่ียว
รัสเซียที่มาเยือนอาเซียน ในป พ .ศ . 2562 จัดวามาเยือนไทยมากที่สุดถึงรอยละ 78 ในขณะที่ 
ประเทศคูแขงอ่ืนๆ ในอาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย สิงคโปร กัมพูชา และมาเลเซีย มีสวนแบงในตลาดรัสเซีย
ประมาณรอยละ 5 เทาน้ัน (ตารางที่ 3.44) 

ตารางที่ 3.44 ขนาดของตลาดรัสเซียของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
          นักทองเท่ียวชาวรัสเซีย ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ)
ไทย 1,483,453 77.60 67.79 
อินโดนีเซีย 158,943 8.31 142.18 
สิงคโปร 80,255 4.20 25.71 
มาเลเซีย 79,984 4.18 44.73 
กัมพูชา 55,653 2.91 0.28 
ฟลิปปนส 36,111 1.89 42.86 
สปป.ลาว 12,054 0.63 -3.81 
สหภาพพมา 5,259 0.28 28.77 
รวม 1,911,712 100.00 63.92 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศเวียดนามไมมีขอมลูจํานวนนักทองเท่ียวรัสเซียในป พ.ศ. 2562 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ไทยเปนประเทศเดียวในอาเซียนที่ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดรัสเซีย (NCAR > 0) 
และในป พ.ศ. 2562 ยังมีความไดเปรียบในการแขงขันเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2558 จึงตกอยูใน
สถานการณที่เรียกวา “ดาวรุง” เหมือนกับอินโดนีเซียที่เปนคูแขงที่ตามมาหางๆ และไมมีความไดเปรียบ
ในการแขงในตลาดรัสเซีย (ตารางที่ 3.45)  

สวนผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.46) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยอยูใน
สถานการณที่เปน “ดาวรุง” แตตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับอยูในสถานการณ “ถอยนํา” และ
ในป พ.ศ. 2558-2562 กลับมาอยูในสถานการณ “ดาวรุง” เหมือนเดิม กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งในไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่มีคูแขง แตอัตราเพ่ิมของไทยกลับมีอัตราสูงกวา 
คูแขงอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน 
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ตารางที่ 3.45 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดรัสเซีย ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 
กัมพูชา 0.002 2 -0.024 3  เสียโอกาส 
อินโดนีเซีย -0.047 6 -0.043 5  ดาวรุง 
สปป.ลาว -0.038 5 -0.038 4  เสียโอกาส 
มาเลเซีย -0.219 8 -0.195 8  ดาวรุง 
สหภาพพมา -0.010 3 -0.015 2  เสียโอกาส 
ฟลิปปนส -0.030 4 -0.053 6  เสียโอกาส 
สิงคโปร -0.100 7 -0.128 7  ควาไมทัน 
ไทย 0.525 1 0.670 1  ดาวรุง 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.46 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดรัสเซีย ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 

ไทย ดาวรุง ถอยนํา ดาวรุง 
อินโดนีเซีย ควาไมทัน ถอยนํา ดาวรุง 
สิงคโปร เสียโอกาส ต้ังรับปรับตัว ควาไมทัน 
มาเลเซีย ควาไมทัน ต้ังรับปรับตัว ดาวรุง 
กัมพูชา ดาวรุง ถอยนํา เสียโอกาส 
ฟลิปปนส ควาไมทัน ต้ังรับปรับตัว เสียโอกาส 
สปป.ลาว ควาไมทัน ต้ังรับปรับตัว เสียโอกาส 
สหภาพพมา เสียโอกาส ถอยนํา เสียโอกาส 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.47 พบวา ในชวงป 
พ.ศ. 2558-2562 ตลาดรัสเซียสนใจทองเที่ยวในอาเซียนมากขึ้น (Region-mix effect มีคาสูงถึงรอยละ 85.78) 
ซ่ึงมีสวนทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 67.79 แตอยางไรก็ตาม 
คา Competitive effect ที่มีคาเปนลบ (-19.33) แสดงใหเห็นวา ไทยยังทําไดนอยกวาสัดสวนที่ควรจะเปน  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ที่แสดงใหเห็นวา ไทยไมมีความไดเปรียบ
ในการแขงขันในตลาดรัสเซีย อยางไรก็ตาม ไทยยังมีความชํานาญพิเศษในตลาดรัสเซีย ดังน้ันกลยุทธ 
ที่เสนอคือ ควรใชความชํานาญพิเศษท่ีมีไปขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยยังคงตองใหความสนใจตลาดรัสเซีย
อยางตอเน่ือง (Sustained attention)  
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ตารางที่ 3.47 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดรัสเซียในป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57%, Region-mix effect = 85.78%) 
กัมพูชา 0.28 -113.49 -5.59 D, S Sustained attention 

อินโดนีเซีย 142.18 40.10 -17.27 A, N Specific attention 
สปป.ลาว -3.81 -509.98 386.81 D, N Re-planning 
มาเลเซีย 44.73 -384.71 310.09 D, N Re-planning 

สหภาพพมา 28.77 -316.81 226.22 D, N Re-planning 
ฟลิปปนส 42.86 -172.60 96.10 D, N Re-planning 
สิงคโปร 25.71 -247.31 153.67 D, N Re-planning 
ไทย 67.79 -19.33 -32.23 D, S Sustained attention 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.48 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดรัสเซีย ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Specific attention Re-planning Sustained attention 
อินโดนีเซีย Specific attention Re-planning Specific attention 
สิงคโปร Specific attention Specific attention Re-planning 
กัมพูชา Specific attention Specific attention Sustained attention 
มาเลเซีย Specific attention Specific attention Re-planning 
ฟลิปปนส Specific attention Re-planning Re-planning 
สปป.ลาว Specific attention Re-planning Re-planning 
สหภาพพมา Specific attention Re-planning Re-planning 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

สวนผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562  
ที่แสดงในตารางที่ 3.48 พบวา ชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตไมมี 
ความชํานาญพิเศษในตลาดรัสเซีย แตตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับไมมีทั้งความไดเปรียบ 
ในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในตลาดรัสเซีย ซ่ึงทําใหไทยตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ (Re-planning) 
ในตลาดรัสเซีย อยางไรก็ตาม ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 แมวาไทยยังคงไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
แตกลับมีความชํานาญพิเศษในตลาดรัสเซีย ดังนั้นจึงควรตองใหความสนใจตลาดรัสเซียอยางตอเน่ือง 
(Sustained attention) เพ่ือใชความชาํนาญพิเศษในการขยายตลาดรัสเซียใหเพ่ิมขึ้น 
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3.4 สรุป 

จากผลการศึกษาดานตลาด ขีดความสามารถในการแขงขันและแนวโนมในตลาดนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่สําคัญ 9 ตลาด (ตารางที่ 3.49) โดยใชขอมูล PATA พบวา 

ตารางที่ 3.49 สรุปขีดความสามารถในการแขงขันของไทยใน 9 ตลาดเปาหมาย 

ตลาด
เปาหมาย 

NCAR (rank) 
สถานการณ
แนวโนม 

อัตรา 
การเติบโต พ.ศ.

2558-2562 

Shift hare analysis (Area-wide effect = 33.57) 
กลยุทธทาง
การตลาด1 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 

Region-mix 
effect  

Competitive 
effect 

Allocation effect 
(Component) 

อาเซียน -4.14 (9) -2.27 (8) 
ตั้งรับ
ปรับตัว 

34.16 -20.33 32.36 
-11.44  
(A, N) 

Specific 
attention 

อินเดีย 0.14 (2) 0.40 (2) ดาวรุง 86.60 22.58 35.67 
-5.23  
(A, N) 

Specific 
attention 

จีน 1.43 (2) 0.59 (4) ควาไมทัน 38.53 57.56 -31.04 
-21.57  
(D, S) 

Sustained 
attention 

ยุโรปตะวันตก 
(ยกเวนรัสเซีย) 

1.84 (1) 1.08 (1) ถอยนํา 10.29 -0.59 -13.42 
-9.28  
(D, S) 

Sustained 
attention 

รัสเซีย 0.53 (1) 0.67 (1) ดาวรุง 67.79 85.78 -19.33 
-32.23  
(D, S) 

Sustained 
attention 

โอเชียเนีย -0.35 (8) -0.37 (9) ถอยนํา -4.17 -23.90 -19.28 
5.43  

(D, N) 
Re-planning 

อเมริกาเหนือ -0.02 (6) -0.08 (6) เสียโอกาส 32.26 6.36 -7.78 
0.11  

(D, N) 
Re-planning 

ญ่ีปุน 0.05 (5) 0.15 (3) 
ตั้งรับ
ปรับตัว 

30.73 -12.96 9.18 
0.94  
(A, S) 

Right track 

เกาหลีใต -0.28 (8) -0.76 (8) ควาไมทัน 37.49 45.13 -37.61 
-3.60  
(D, S) 

Sustained 
attention 

หมายเหตุ: 1การวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดพิจารณาจากองคประกอบของ Allocation effect  
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

 
ตลาดอาเซียน ไทยรวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนไมใครสนใจตลาด “อาเซียนเที่ยวอาเซียน” 

ทุกประเทศพยายามไปไขวควาตลาดขางนอกภูมิภาค หากไทยตองการขยายตลาดนี้ตองใชกลยุทธให
ความสนใจเปนพิเศษ (Specific attention) กับนักทองเท่ียวมุสลิม ศึกษาความตองการของตลาดมุสลิม
และการรองรับดานอาหารและวัฒนธรรมมุสลิม ทั้งน้ีควรเพิ่มการศึกษาการฟนฟูตลาดหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
สําหรับนักทองเท่ียวจากอาเซียน 

ตลาดจีน ไทยเปนดาวรุงในตลาดจีนมาตั้งแตป พ.ศ. 2552 มีแนวโนมที่มีความไดเปรียบในตลาดนี้
โดยเฉพาะตลาดเดิมในเมืองใหญในจีน และไทยยังไมใชความชํานาญพิเศษในการรองรับตลาดจีนใหทัน
กับการขยายตัวของจีน ในปจจุบันผูประกอบการจีนเขามาจัดการ Pain point ดานการทองเที่ยวของไทย
อยางครบวงจร นักทองเที่ยวจีนใชระบบขอมูลเก่ียวกับไทยใน App จีนทั้งสิ้นแลว และยังใชพันธมิตร
กิจการจีนมาลงทุนดานการทองเที่ยวในไทย งานวิจัยควรสนใจเครือขายธุรกิจจีนในประเทศไทยใหมากขึ้น 
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ตลาดยุโรปตะวันตก เปนตลาดที่นาเปนหวง เพราะยุโรปหันไปสนใจดาวรุงดวงใหมคือ 
อินโดนีเซีย ตลาดนี้ยังเปนตลาดที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 อยางรุนแรง จึงนาจะเปนตลาดที่ซึมยาวที่สุด
และนักทองเที่ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากที่สุด ไทยควรใหความสนใจในการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันในตลาดนี้ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวดานจริยธรรมและพฤติกรรม 
ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสูภาวะปกติใหม (New normal) ในตลาดนี้ 

ตลาดโอเชียเนีย ไทยตกอยูในสถานการณ “ถอยนํา” ตลอดทศวรรษที่ผานมาในตลาดนี้ และ 
มีความไดเปรียบเปนอันดับสุดทายของอาเซียน ไทยจึงควรเพิ่มงานวิจัยดานตลาด ความสัมพันธ 
ระหวางประเทศที่ดี และความสามารถในการจัดการโควิด-19 ใหเกิดความไดเปรียบ และทํา Re-planning 
สําหรับตลาดนี้ 

ตลาดอเมริกาเหนือ เปนตลาดใหญของโลกเปนลําดับ 2 แตมาเที่ยวอาเซียนไมมากนัก  
แตอเมริกาเหนือเปนตลาดที่มีการขยายตัวคอนขางดีในอาเซียน แตการขยายตัวในไทยยังนอยกวาที่ควร
จะเปนจึงควรมีการวิจัยตลาดนี้ใหมเพ่ือทํา Re-planning  

ตลาดเกาหลีใต ไทยมีโอกาสจะขยายตลาดนี้อีก ไทยมีความชํานาญพิเศษในการรองรับตลาดนี้
อยูแลว แตควรมีการวิจัยเพ่ือเพ่ิมความดึงดูดใจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดนี้ 

ตลาดญี่ปุน เปนตลาดท่ีไทยไมมีปญหาทั้งในดานความสามารถในการแขงขัน ความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน และความมีชํานาญพิเศษ 

ตลาดอินเดีย เปนตลาดที่มีศักยภาพเพราะมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมบางสวนรวมกัน แตมี
รายละเอียดในการบริหารจัดการที่แตกตางกัน เพ่ือรองรับตลาดบนและตลาดกลางอีกมากจึงตองใหความ
สนใจพิเศษกับการสรางความชํานาญพิเศษในตลาดนี้ 

ตลาดรัสเซีย สนใจประเทศไทยมากที่สุดในกลุมอาเซียน และไทยยังสามารถใชความชํานาญพิเศษ
ไปพัฒนาตลาดนี้ใหมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นไดอีก 
 การทําการตลาดในอนาคต ควรจะเนนประเทศที่มีคาใชจายทองเที่ยวสูง เชน ฮองกง และ 
สิงคโปร มีขนาดตลาดวัดจากคาใชจายอยูในลําดับสูงกวาญ่ีปุน คือ สิงคโปรเปนลําดับที่ 12 ฮองกงเปน
ลําดับที่ 13 ในป พ.ศ. 2562 แตญ่ีปุนเปนลําดับที่ 16 แตขอดีของญี่ปุน คือ มีประชากรมาก หาตลาดเพ่ิม
งาย ในขณะที่สิงคโปร ฮองกง ตองปรับเปนตลาดบน สวนตลาดสหรัฐอเมริกา เปนตลาดที่นาจะทํา
การตลาดสําหรับกลุมคุณภาพสูง เพราะกลุมรายไดสูงไมไดผลกระทบจากโควิด-19 สูงและมีอัตราออม
ในชวงโควิด-19 และมีที่ทาวาจากเศรษฐกิจจะฟนตวัเร็วเพราะฉีดวัคซีนไดรวดเร็ว 
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บทท่ี 4
นักท่องเท่ียวจีนกบัภาพลกัษณ์ประเทศไทย 

จีนเป็นประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้าน 
การท่องเทีย่วต่างประเทศสงูทีสุ่ดในโลกเช่นกนั นอกจากน้ี จนียงัเป็นประเทศทีเ่ป็นแรงหนุนหลกัทีท่ําให้
การท่องเทีย่วไทยก้าวสู่ระดบัโลกทัง้ในดา้นรายรบัและจํานวนผูม้าเยอืน ความสําคญัดา้นการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิท่องเทีย่วของจนีของโลกคาดว่าจะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ การวางแผนเพื่อการท่องเทีย่ว 
ใด ๆ ในอนาคตตอ้งทําความเขา้ใจในตลาดนี้อย่างรอบดา้น และเขา้ถงึขอ้มลูและนโยบายของประเทศจนี
โดยตรงโดยไม่ตอ้งผ่านการวเิคราะหข์องประเทศตะวนัตก ดงันัน้ การศกึษาในบทน้ีจงึอาศยั Big Data 
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีน และใช้วิธีการทําเหมอืงข้อมูลเพื่อสกดัข้อมูลปฐมภูม ิโดยข้อมูลที่จะ
สามารถนําไปประโยชน์ในการวางแผนต่อไป  

วตัถุประสงคใ์นการศกึษาของบทน้ี ไดแ้ก่ 
1) เสนอสถานการณ์ และคาดการณ์เศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว Outbound จนี 
2) ทบทวนวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงความรูส้กึ (Sentiments) และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน

ตลาดนกัทอ่งเทีย่วจนีดว้ยกระบวนการทาํเหมอืงขอ้มลูบนแพลตฟอรม์ออนไลน์จนี 
3) ทบทวนแผนทอ่งเทีย่วระยะหา้ปี ฉบบัที ่14 ของจนี 
การศกึษาสถานการณ์พฤติกรรมและภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทยในสายตานักท่องเที่ยวจนีน้ี 

แบ่งช่วงเวลาการเกบ็ขอ้มูลออกเป็น 2 ระยะคอื ระยะที ่1 ก่อนปี พ.ศ. 2562 และก่อนหน้า ระยะที ่2  
ปี พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์าํสาํคญับนสารสนเทศออนไลน์ประเทศจนีช่องทางต่าง ๆ ควบคู่กบั
การสมัภาษณ์กลุ่มคนจนีทีเ่ขา้มาพํานักหรอืลงทุนในธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วโดยตรง
หรอืทางออ้ม   

รายงานในบทน้ี แบ่งการนําเสนอออกเป็นสองสว่น คอื  
 ส่วนท่ีหน่ึง การวเิคราะหส์ถานการณ์ทอ่งเทีย่ว  
 ส่วนท่ีสอง ภาพลกัษณ์ทอ่งเทีย่วไทยในสายตานกัทอ่งเทีย่วจนีก่อนโควดิ-19 
 ส่วนท่ีสาม การวเิคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวและภาพลกัษณ์ท่องเที่ยวไทยในช่วงโควดิ-19  
(ปี พ.ศ. 2563)   
 ส่วนท่ีส่ี การวเิคราะหแ์ผนทอ่งเทีย่วจนีสูแ่นวทางการสรา้งผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วไทย 

4.1  สถานการณ์การท่องเท่ียวไทยก่อนโควิด-19 

 ปี พ.ศ. 2562 คนจนีเดนิทางออกท่องเที่ยวต่างประเทศเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมจีํานวนการ
เดนิทาง 155 ลา้นคนครัง้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา มลูค่าการใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่ว
ต่างประเทศรวม 133,800 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.0 เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 2561  
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รปูท่ี 4.1 แสดงสัดส่วนเปรียบเทียบนักเดินทางจีนท่ีเดินทางไปฮ่องกง /มาเก๊า /ไต้หวัน  

กบัประเทศอ่ืน ๆ  
 
 ปลายทางหลกัของนกัทอ่งเทีย่วจนียงัคงเป็นประเทศในเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้ โดยฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวนัยงัเป็นเมอืงปลายทางสําคญั โดยมสีดัส่วนของคนจนีที่เดนิทางไปยงั
สามเมอืงปลายทางทัง้สามยงัคงสูงกว่าสดัส่วนการเดนิทางไปยงัประเทศอื่น ๆ ทัง้หมดรวมกนั แต่
แนวโน้มของสดัส่วนดงักล่าวหดแคบลงเรื่อย ๆ ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ดงัแสดงในรปูที ่4.1 ทีแ่สดง
ในแนวโน้มสดัส่วนการเดินทางสู่เมืองปลายทางนอกพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ของคนจีน ซึ่งก่อนหน้าปี  
พ.ศ. 2558 เกนิกว่ารอ้ยละ 70 คอืการเดนิทางไปยงัฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวนั (ในจํานวนน้ีเกนิกว่า 
รอ้ยละ 95 คอืการเดนิทางไปฮอ่งกงและมาเก๊า) แต่ในปี พ.ศ. 2562 สดัสว่นระหว่างการเดนิทางไปฮอ่งกง 
มาเก๊า และไตห้วนั เทยีบกบัประเทศอื่น ๆ อยูท่ีร่อ้ยละ 58:42 โดยม ี15 อนัดบัปลายทางทีค่นจนีเดนิทาง
ไปมากที่สุดในปี พ.ศ. 2562 คอื 1) มาเก๊า 2) ฮ่องกง 3) เวยีดนาม 4) ไทย 5) ญี่ปุ่ น 6) เกาหลใีต ้ 
7) เมียนมาร์ 8) สหรัฐอเมริกา 9) ไต้หวัน 10) สิงคโปร์ 11) มาเลเซีย 12) รัสเซีย 13) กัมพูชา  
14) ฟิลปิปินส ์15) ออสเตรเลยี ตามลาํดบั โดยอนัดบั 1-5 คอืประเทศปลายทางทีน่กัเดนิทางจนีจาํนวนสงู
กวา่10 ลา้นคนครัง้ ทัง้น้ีประเทศไทยนบัเป็นประเทศเป้าหมายปลายทางอนัดบัหน่ึงหากนบัเฉพาะประเทศ
ทีไ่มม่พีรมแดนทางบกตดิต่อโดยตรงกบัประเทศจนี 
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รปูท่ี 4.2 จาํนวนนักเดินทางจีนท่ีเดินทางออกต่างประเทศในแต่ละเดือนปี พ.ศ. 2561  
  และ พ.ศ. 2562 
 
 ปี พ.ศ. 2562 ช่วงเวลาการไปท่องเที่ยวมรีูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างชดัเจนเมื่อเทียบกบั 
ปี พ.ศ. 2561 ดงัแสดงในรปูที ่4.2 ช่วง High ยงัคงกระจุก แต่ช่วง Middle high เริม่กระจายแตกต่างจาก
ปีก่อนหน้า กล่าวคอืในเดอืนมกราคม พฤษภาคม และกรกฎาคมของปี พ.ศ. 2562 คอื Peak season ของ
การเดนิทางออกต่างประเทศ และ Off-season อยู่ในเดอืนกนัยายน ตุลาคม และพฤศจกิายน ขณะที ่
ปี พ.ศ. 2561 ช่วง Peak season คอืเดอืนกรกฎาคม สงิหาคม และธนัวาคม ช่วง Off-season คอืเดอืน
พฤษภาคม มถุินายนและกนัยายน ขอ้สงัเกตสําคญัคอืการเดนิทางออกต่างประเทศของคนจนีในแต่ละ
เดอืนไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนกัระหว่างช่วง High กบั Low season ซึง่เกดิจากปัจจยัหลกัสองประการ
คอื 1) ปัจจยักําหนดการเดนิทางต่างประเทศของคนจนีมมีากกว่าเพื่อการท่องเทีย่ว และ 2) คอื การกระจาย
ของวนัหยุดที่มไิดก้ระจุกอยู่เพยีงเทศกาลหลกัเท่านัน้ รวมถงึพฤตกิรรมที่เปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวเชงิ
พกัผ่อนที่ใช้เวลาสัน้ ๆ ไปยังประเทศใกล้ ๆ ทําให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกช่วงเวลาการเดินทางไป
ต่างประเทศตามความตอ้งการพกัผอ่นของตวัเองเป็นหลกั 
 ทัง้น้ีเมื่อเปรยีบเทยีบสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 พบว่า  
มแีนวโน้มการเติบโตถดถอยในช่วงปลายปี เมื่อจํานวนนักเดนิทางออกนอกประเทศมแีนวโน้มเติบโต
ลดลงเมื่อเทยีบเดอืนต่อเดอืนกบัปีที่ผ่านมาโดยมอีตัราการเตบิโตตดิลบต่อเน่ืองตัง้แต่เดอืนสงิหาคมถงึ
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 แตกต่างจากในปี พ.ศ. 2561 ทีก่ารเตบิโตสูงขึน้เมื่อเทยีบแบบเดอืนต่อเดอืนกบั 
ปี พ.ศ. 2560  
 ในดา้นโครงสรา้งมณฑลที่ส่งออกนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศพบว่า มณฑลใหญ่ฝัง่ตะวนัออกมี
สดัส่วนการส่งออกนักท่องเทีย่วมากกว่ารอ้ยละ 60 โดยมมีณฑลเจยีงซู มณฑลกวางตุง้ มณฑลเจอ้เจยีง 
มหานครเซีย่งไฮ ้และกรงุปักกิง่เป็นมณฑล/มหานครหลกัในการสง่ออกนกัทอ่งเทีย่วจนีสูต่่างประเทศ ทัง้น้ี
หากวเิคราะห์พื้นที่จนีเป็นสามส่วนคอืทางตะวนัออก ตอนกลางและฝัง่ตะวนัตก พบว่าสดัส่วนจํานวน
นกัท่องเทีย่วจากมากไปน้อยคอื มณฑลพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัออก มณฑลตอนกลาง และมณฑลทางฝัง่ตะวนัตก
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ตามลําดบั ปี พ.ศ. 2562 มสีดัสว่นที ่60:26:14 ซึง่เปลีย่นแปลงจากเมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึง่อยู่ที ่62:25:13 
เป็นตวัเลขทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าตลาดนกัท่องเทีย่วจนีทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศขยบัจากทางฝัง่ตะวนัออกมาสู่
ตอนกลางและฝัง่ตะวนัตกเพิม่ขึน้เลก็น้อย เป็นการเปลี่ยนแปลงตามอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศทีพ่บวา่ทางฝัง่ตะวนัออกมขีนาดเศรษฐกจิและรายไดเ้ฉลีย่ต่อประชากรทีส่งูกวา่ตอนกลางและ
ฝัง่ตะวนัตก แต่ทางตอนกลางและฝัง่ตะวนัตกมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งูกวา่  

ตารางท่ี 4.1 ปัจจยักาํหนดการตดัสินใจเลือกเมืองปลายทางต่างประเทศเพ่ือท่องเท่ียว 
หน่วย: รอ้ยละ 

ปัจจยักาํหนดการตดัสินใจเลือกเมืองปลายทางต่างประเทศเพ่ือท่องเท่ียว 
ปี พ.ศ. 

2557 2559 2561 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่งึดดู 

คา่ใชจ้า่ย ความคุม้คา่ 

สิง่แวดลอ้มเพือ่การพกัผอ่น 

รสชาตอิาหาร 

การคมนาคมของเมอืงปลายทาง 

คุณภาพทีพ่กั 

อื่น ๆ 

46 

28 

8 

8  

4  

3  

1  

48  

30  

11  

4  

3  

3  

1  

39 

16 

15 

12 

4 

8 

5 
ทีม่า:  เรยีบเรยีงจากรายงานขอ้มลูการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัเดนิทางจนี Chinese Tourism Research 

Institute ปี พ.ศ. 2557, 2559, 2561  
 
 ตารางที่ 4.1 แสดงปัจจยักําหนดการตดัสนิใจเลอืกเมอืงปลายทางต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยว 
เปรยีบเทยีบระหว่างปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 พบว่าปัจจยัต่อการตดัสนิใจเพื่อการ
ท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2561 แตกต่างจาก ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2557 และ 
พ.ศ. 2559 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดงึดูดคอืปัจจยักําหนดการตดัสนิใจหลกัของการเลอืกเมอืงท่องเที่ยว
ปลายทางต่างประเทศโดยมสีดัสว่นรอ้ยละ 46 และรอ้ยละ 48 ตามลําดบั ขณะทีใ่นปี พ.ศ. 2561 ปัจจยั
ดงักล่าวยงัคงมสีดัสว่นสงูสุดต่อการตดัสนิใจเลอืกเมอืงปลายทางท่องเทีย่วแต่มรีะดบัสดัส่วนความสาํคญั
ลดลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 39  
 ปัจจยัรองลงมาทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วคอืค่าใชจ้่าย ความคุม้ค่าซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 28 และ
รอ้ยละ 30 ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 ตามลําดบั ขณะทีปั่จจยัดงักล่าวมคีวามสาํคญัลดลงมาอยูท่ี่
รอ้ยละ 16 ในปี พ.ศ. 2561 แสดงว่า ปัจจยัความคุม้ค่าแมว้่าจะยงัมคีวามสําคญัแต่กม็ใิช่เกณฑก์าร
ตดัสนิใจหลกัทีส่าํคญัเกนิกวา่มติอิื่น ๆ อกีต่อไป เพราะในปี พ.ศ. 2561 พบว่าสดัสว่นความคุม้ค่าคุม้ราคา 
มสีดัสว่นความสาํคญัทีใ่กลเ้คยีงกบัปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อการพกัผอ่นของเมอืงปลายทาง (รอ้ยละ 15) 
ขณะทีปั่จจยัรสชาตอิาหาร (รอ้ยละ 12) และคุณภาพที่พกั (รอ้ยละ 8) กเ็ป็นปัจจยัทีม่สีดัส่วนระดบั
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ความสาํคญัสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 ซึง่ปัจจยัทัง้หมดแสดงว่านักท่องเทีย่วจนี
มองการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศในเชงิของการทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่นเพิม่ขึน้  

4.2  ภาพลกัษณ์ประเทศไทยในสายตานักท่องเท่ียวจีนก่อนการระบาดของโควิด-19  

 ขอ้มูลต่อไปน้ีการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ประเทศไทยในสายตานักท่องเทยีวจนีผ่านการทําเหมอืง
ขอ้ความบนัทกึการท่องเทีย่วจาํนวน 933 บนัทกึใน Ctrip.com (Online Travel Agency: OTA อนัดบัหน่ึง
ของประเทศจนี ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม-30 มถุินายน พ.ศ. 2562) แบ่งเป็นขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 การจดัเตรียมข้อมลู  
การจดัเกบ็ขอ้มลูผา่นเวบ็ไซต ์Ctrip.com, https://you.ctrip.com/travels/thailand100021.html 

โดยใชค้าํสาํคญัคอืคาํวา่ “ประเทศไทย”（泰国） 

 

รปูท่ี 4. 3 หน้าเวบ็ไซตป์ระเทศไทยใน Ctrip.com 
  

ทัง้น้ี ในการเลือกบนัทึกการท่องเที่ยวได้กําหนดวนัที่ทําการเก็บข้อมูลตัง้แต่เดือนมกราคม-
มถุินายน พ.ศ. 2562 และการจดัเกบ็ขอ้มลูโดยซอฟทแ์วรจ์นี Houyjicaiji และสะสมขอ้มลูจํานวน 1,000 
บนัทกึและจดัเกบ็ไวใ้นไฟล ์Microsoft Excel  

4.2.2 การทาํความสะอาดข้อมลู 
เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลู “ขอ้ความ” ทีถู่กจดัเกบ็ ขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็จะถูกกลัน่กรองความ

ถูกตอ้งดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
1) ตดัขอ้มลูบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลปิวดิโีอหรอืรปูภาพทิง้  
2) ตดัขอ้มลูบนัทกึความรูส้กึทีเ่ป็นประเภทบทกวหีรอืเน้ือเพลงทิง้  
3) ตดัขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการโฆษณาทิง้  
4) ตดัขอ้มลูบนัทกึทีใ่ชค้วามความซํ้ากนัออก 
5) เลอืกขอ้มลูบนัทกึทีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้การแสดงความคดิเหน็ และขอ้มลูความรูส้กึ  

ผลลพัธ์จากการทํา Data Cleansing มกีารตดัขอ้มูลบนัทกึออกไป 67 บนัทกึ และเหลอืขอ้มูลเพื่อ
วเิคราะหจ์าํนวน 933 บนัทกึ 
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4.2.3 การจดัเตรียมข้อมลูก่อนประมวลผล  
ในขัน้ตอนการจดัเตรยีมขอ้มลูก่อนประมวลผลเพื่อจดัการกบัขอ้ความใหพ้รอ้มกบัการวเิคราะห ์โดย

พยายามขจดัขอ้ความที่มคีวามคลุมเครอืซึ่งเกดิจากการใชค้ําที่แตกต่างกนัแต่อธบิายในสิง่เดยีวกนั หรอื
จดัการกบัคําทีใ่ชต้วัสะกดผดิทัง้ ๆ ทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนั โดยแบ่งกระบวนการจดัเตรยีมขอ้มลูก่อน
ประมวลผลออกเป็นสองสว่น สว่นทีห่น่ึงคอืปรบัตวัสะกดของคาํทีผ่ดิใหถู้กตอ้ง เชน่คาํวา่ “ป่าตอง” (หมายถงึ
หาดป่าตอง) ซึ่งในบันทึกท่องเที่ยวมีทัง้ส่วนที่ใช้คําผิดว่า “巴东” (ไม่ถูกต้อง) โดยแก้ไขให้เป็น  
“芭东” (แบบทีถู่กตอ้ง) หรอืคาํวา่รถจกัรยานยนตซ์ึง่ทีถู่กตอ้งคอื “摩托车” ขณะทีใ่นบนัทกึทอ่งเทีย่วมทีัง้ “
摩托” และ “摩的” ส่วนที่สองคอื การเรยีกชื่อสถานที่บางแห่งโดยใชภ้าษาองักฤษ ขณะที่บางบนัทกึ
พยายามแปลงชื่อสถานทีเ่หล่านัน้ใหเ้ป็นภาษาจนี เช่นคาํว่า “Maya” ซึง่หมายถงึหา้งเมญ่า จงัหวดัเชยีงใหม ่
ซึ่งในบางบนัทกึจะเรยีกว่า “玛雅” ในการจดัเตรยีมขอ้มูลจงึจดัการปรบัเปลี่ยน “Maya” ใหท้ัง้หมดเป็น  
“玛雅” และในขัน้ตอนสดุทา้ยคอืการขจดัเน้ือหาทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง เชน่ อโิมจต่ิางๆ ช่องว่างเวน้วรรคต่าง ๆ ทีจ่ะ
ถูกลบทิง้ โดยทา้ยทีส่ดุจะเหลอืคาํศพัทป์ระมาณ 370,000 คาํทีจ่ะถูกนํามาวเิคราะหเ์พือ่แยกคาํ  

4.2.4 การวิเคราะหข้์อความและคาํสาํคญั  
สําหรบัซอฟต์แวรท์ี่ใชใ้นการแยกคําสําคญัคอื “Gooseeker” ซึ่งเป็นหน่ึงในซอฟต์แวรว์เิคราะห์

ขอ้ความยอดนิยมในประเทศจนี เพื่อวเิคราะหห์า “คาํสาํคญั”ทีม่นียัสาํคญั (ดงัแสดงในรปูที ่4.4) โดยจาํแนก
แต่ละคาํออกมาเป็นความถี ่(ดงัแสดงในรปูที ่4.5)  

 

รปูท่ี 4.4 แสดงคาํสาํคญัท่ีถกูจาํแนกออกมา 

 

รปูท่ี 4.5 การคาํนวณค่าความถ่ีของคาํสาํคญั 
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ผลการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ประเทศไทยผ่าน “คําสําคญั” หลงัจากขอ้มูลที่ได้จากการทําเหมอืง
ขอ้ความขอ้มลู “บนัทกึการท่องเทีย่ว” ของนักท่องเทีย่วจนี ทีบ่นัทกึผ่านเวบ็ไซต์ Ctrip.com ในระหว่าง
เดอืนมกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2562 ซึง่ภายหลงัการคดักรองขอ้มลู คน้หา “คาํสาํคญั” ทีส่ามารถนํามาใช้
ประโยชน์เพื่อการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์พบว่ามจีาํนวน “คาํสาํคญั” ทัง้หมด 15,127 คาํ โดยมคีาํสาํคญัทีม่ี
ความถีส่งูทีส่ดุ 10 อนัดบัแรกดงัแสดงในรปูที ่4 ประกอบไปดว้ย 1) โรงแรม (1,747) 2) กรุงเทพ (832) 3) 
เชยีงใหม ่(643) 4) ชายหาด (547) 5) ภูเกต็ (390) 6) เกาะสมุย (256) 7) สระว่ายน้ํา (245) 8) ตลาด
กลางคนื (242) 9) สมิลินั (234) และ 10) ราคาถูก (230) ตามลําดบั คาํสาํคญัใน 10 อนัดบัแรกมคีวามถี่
รวม 5,366 คาํคดิเป็นรอ้ยละ 35 ของจาํนวนคาํสาํคญัทัง้หมด และคําสาํคญัทัง้หมด 10 คาํจากทัง้หมด 
253 คาํคดิเป็นรอ้ยละ 3.95 (รปูที ่4.6) 

 
รปูท่ี 4.6 ความถ่ีของคาํสาํคญัสิบอนัดบัแรกในบนัทึกท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวจีน 
 

ขอ้มลูจากคาํสาํคญั 10 อนัดบัแรกแสดงใหเ้หน็ว่าภาพลกัษณ์ของ “โรงแรม” ถอืเป็นภาพลกัษณ์ที่
สาํคญัทีสุ่ดของการเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วไทยในสายตาของนกัท่องเทีย่วจนี เพราะมจีาํนวนคาํทีส่งูกว่า
อนัดบัสองมากกวา่หน่ึงเทา่ตวั ทัง้น้ีเพราะพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วจนีกลุ่ม FIT ซึง่เป็นกลุ่มหลกัในการเกบ็
ขอ้มลูครัง้น้ีจะใชเ้วลาในการอยูใ่นโรงแรมทีพ่กัเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในอดตี 
โรงแรมที่เลือกพกัจึงต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก ความสะอาด และบริการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
“สระว่ายน้ํา” เป็นคําสําคญัที่อยู่ใน 10 อนัดบัแรกของภาพลกัษณ์ที่นักท่องเที่ยวจนีใหค้วามสําคญั  
นอกจากน้ีโรงแรมที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเลือกต้องอยู่ในทําเลที่ตัง้ที่สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว 
สะดวกต่อการหาอาหาร เดนิทอ่งเทีย่วในยามคํ่าคนื (อยูใ่นสบิอนัดบัแรกของคาํสาํคญัเชน่เดยีวกนั)  

ขณะทีก่ลุ่มคํา เมอืงท่องเทีย่วสําคญัไดแ้ก่ กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ ภูเกต็ และเกาะสมุย เป็นกลุ่มคํา
กลุ่มทีส่องทีอ่ยู่ในสบิอนัดบัแรก แสดงใหเ้หน็ว่าภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยในสายตาของ
นักท่องเที่ยวจนีเริม่ใหค้วามสําคญักบัเมอืงท่องเที่ยวอย่างเจาะจงมากกว่าการเขา้มาท่องเที่ยวประเทศ
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ไทยในภาพรวม โดยปัจจุบนัมทีัง้สีเ่มอืงขา้งต้นเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมของประเทศไทย โดยมคีําว่า 
“ชายหาด” “ตลาดกลางคนื” และ “ราคาถูก” เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นตวัแทนภาพลกัษณ์สําคญั  
ทัง้น้ี “สมิลินั” เป็นชื่อสถานทีท่อ่งเทีย่วเพยีงแหง่เดยีวทีต่ดิเขา้มาในสบิอนัดบัแรกของคาํสาํคญัครัง้น้ี 

คาํสาํคญัจากความถีท่ีแ่สดงพบวา่นกัทอ่งเทีย่วจนีจะบนัทกึขอ้มลูแสดงเมอืงหรอืจงัหวดัทีเ่ดนิทาง
ไปท่องเทีย่วจาํนวน 4 เมอืง ขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วจาํนวน 1 แหง่ (สมิลินั) และคาํสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเดนิทางท่องเทีย่วและรปูแบบการท่องเทีย่ว 5 คํา ไดแ้ก่คําว่า โรงแรม ชายหาด สระว่ายน้ํา ตลาด
กลางคนื และราคาถูก ตามลําดบั และเมื่อทําการขยายคําสําคญัออกไปเป็น 20 อนัดบัแรกในบนัทกึ
ทอ่งเทีย่วประเทศไทยของนกัทอ่งเทีย่วจนี ดงัแสดงในรปูที ่4.5 (รวมทัง้สิน้ 7,192 คาํจากทัง้หมด 15,127 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 ของคาํทัง้หมด) พบว่ามขีอ้ความเมอืงท่องเทีย่วเพิม่มาอกีหน่ึงเมอืงไดแ้ก่เมอืงพทัยา 
ขอ้ความสถานทีท่่องเทีย่วอกีสองแห่งไดแ้ก่ หาดป่าตอง และวดัพระแกว้ ขอ้ความทีเ่กีย่วกบัการเดนิทาง
ท่องเทีย่วและรปูแบบการท่องเทีย่วอกี 7 คาํสาํคญัคอื สถาปัตยกรรม ซือ้ของชอปปิง Visa on arrival 
เมอืงเก่า ถ่ายรปู อาหารอรอ่ย อาหารเชา้ และวดั ตามลาํดบั  

จากขอ้มูลที่ไดแ้สดงถงึความหลากหลายทัง้ในสถานที่ท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในสายตานักท่องเทีย่วจนี เพราะประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ไิดม้สีถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวาม
โดดเดน่ ยิง่ใหญ่ตระการตาในระดบัโลก แต่ความโดดเดน่ของประเทศไทยคอืประเทศทีม่คีวามหลากหลาย
ในกจิกรรมการท่องเที่ยว ทัง้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิและแหล่งท่องเทีย่วกลุ่มโบราณสถาน 
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม รวมไปถงึกจิกรรมท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อน การชอปปิง การหาอาหารอร่อย
ทาน ตลอดจนการเรยีนรูใ้นประสบการณ์ทอ้งถิน่ทัง้กจิกรรมกลางวนัและกลางคนื ภายใตบ้รรยากาศของ
ประเทศไทย ที่มีภาพสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเมืองพุทธ ข้อมูลจากการทําเหมืองข้อความ
นักท่องเที่ยวจนีจงึค่อนขา้งกระจายไปในกลุ่มต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ในขณะเดยีวกนักส็อดคล้องกบั
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วจนี ทีม่ไิดเ้ฉพาะเจาะจงว่าการเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย
ต้องเลอืกทํากจิกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิง่จากกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอสิระซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการทาํเหมอืงขอ้ความ 

 
รปูท่ี 4.7 ความถ่ีของคาํสาํคญัย่ีสิบอนัดบัแรกในบนัทึกท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวจีน 
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ทัง้ น้ีมีปัจจัยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็น  
“Visa on arrival” และ “ราคาถูก” ยงัคงเป็นสองปัจจยักําหนดการเลอืกเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย 
แสดงใหเ้หน็วา่มาตรการ Visa on arrival ยงัคงเป็นหน่ึงในปัจจยักาํหนดการเลอืกเขา้มาทอ่งเทีย่วประเทศ
ไทยของนกัทอ่งเทีย่วจนี เพราะเป็นนโยบายทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วอสิระ ทีไ่มต่อ้งการ
ใชเ้วลาเพื่อการวางแผนการท่องเทีย่วยาวนาน การเลอืกเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศใด โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หากเป็นการท่องเทีย่วเชงิพกัผอ่นทีม่รีะยะเวลาวนัหยุดไมย่าว จงึตอ้งเลอืกเดนิทางไปยงัประเทศ
ทีส่ะดวก ไม่ต้องเตรยีมตวัก่อนการเดนิทางมาก เช่นเดยีวกนักบัคําสาํคญัดา้น “ราคาถูก” กย็งัคงเป็นจุด
ขายสาํคญัของการท่องเทีย่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่าใชจ้่ายดา้นค่าอาหาร ค่าทีพ่กั รวมไปถงึ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนัทนาการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ท่องเทีย่วภายในประเทศจนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง Golden week การเลอืกมาท่องเทีย่วในประเทศ
ไทยจะมคีา่ใชจ้า่ยทีถู่กกวา่ คุม้คา่คุม้ราคากวา่ 

ขณะที่คําสําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงแรมก็เป็นอกีหน่ึงกลุ่มคําสําคญัที่ถูกบนัทกึในประสบการณ์
ท่องเทีย่ว โดยมคีําสาํคญัทีส่ะทอ้นภาพปัจจยัในการเลอืกโรงแรมของนักท่องเทีย่วจนีคอืคําว่า “สระว่าย
น้ํา” และ “อาหารเช้า” ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลที่ปรากฏใน “หม่าเฟิงวอ” ซึ่งเป็นเว็บไซต์สงัคมออนไลน์
สําหรบัแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์เดนิทางท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยม และถูกใช้เป็นคลงัขอ้มูลเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนการเดนิทางมากทีสุ่ดในกลุ่มนักเดนิทางอสิระของประเทศจนี ทีร่ะบุว่าคนจนีจะ
เลอืกโรงแรมทีพ่กัจาก 1) โรงแรมทีม่เีน็ตไอดอลแนะนํา 2) โรงแรมทีอ่าหารเชา้มคีวามหลากหลาย และ  
3) โรงแรมทีม่สีระวา่ยน้ําสวยและมเีอกลกัษณ์ 

ตารางท่ี 4.2 จาํแนกกลุ่ม “คาํสาํคญั” ท่ีได้จากการทาํเหมืองข้อความ  

 
ทีม่า: ขอ้มลูจากการทาํเหมอืงขอ้ความ  
 
  

กลุ่มคาํสาํคญั ความถ่ี(ครั้ง) รอ้ยละ
กลุ่มชือ่เมือง 2453 16.3
รูปแบบการทอ่งเทีย่ว 2437 16.2
โรงแรม 2311 15.3
ชือ่สถานทีท่อ่งเทีย่ว 1976 13.1
ความรูสึ้ก 1414 9.4
เกีย่วกบัการเดินทางมาประเทศไทย 1206 8.0
รูปแบบอาหาร รา้นอาหาร 1201 8.0
ขอ้มูลเกีย่วกบัการชอ้ปป้ิง 570 3.8
สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป 477 3.2
การคมนาคม 478 3.2
รูปแบบสนัทนาการบนัเทงิ 391 2.6
อ่ืนๆ 149 1.0
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การวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ประเทศไทยจําแนกผ่านกลุ่มของ “คําสําคญั” เมื่อทําการจําแนกกลุ่ม “คํา
สําคญั” ที่ได้จากการทําเหมอืงขอ้ความบนัทกึการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจนี โดยแบ่งกลุ่มคําสําคญั
ออกเป็น 12 กลุ่มดงัแสดงในตารางที ่4.2 ประกอบดว้ย กลุ่มที ่1 กลุ่มชื่อเมอืง (รอ้ยละ 16.2) กลุ่มที ่2 กลุ่ม
รปูแบบการท่องเทีย่ว (รอ้ยละ 16.1) กลุ่มที ่3 กลุ่มโรงแรม (รอ้ยละ 15.3) กลุ่มที ่4 ชื่อสถานทีท่่องเทีย่ว 
(รอ้ยละ13.1) กลุ่มที ่5 คาํสาํคญัแสดงความรูส้กึ (รอ้ยละ 9.4) กลุ่มที ่6 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางมาประเทศ
ไทย (รอ้ยละ 8.0) กลุ่มที ่7 รปูแบบอาหารและรา้นอาหาร (รอ้ยละ 7.9) กลุ่มที ่8 ขอ้มลูเกีย่วกบัการชอปปิง 
(รอ้ยละ3.8) กลุ่มที ่9 ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไป (รอ้ยละ 3.4) กลุ่มที ่10 ขอ้มลูเกีย่วกบัการ
คมนาคม (รอ้ยละ 3.2) กลุ่มที ่11 ขอ้มลูเกีย่วกบัสนัทนาการบนัเทงิ (รอ้ยละ 2.6) และกลุ่มที ่12 คอืขอ้ความ
อื่นๆ (รอ้ยละ 1.0) โดยสามารถสรปุขอ้มลูสาํคญัจากการจาํแนกขอ้มลูตามกลุ่มต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มคาํสาํคญั “กลุ่มช่ือเมือง”  
รูปที่ 4.8 แสดงจํานวนคําสําคญัของ “กลุ่มชื่อเมือง” พบว่า กรุงเทพฯ ยงัคงเป็นเมืองที่

นักท่องเทีย่วจนีกล่าวถงึมากทีสุ่ดที ่832 คําคดิเป็นรอ้ยละ 34 ของคําสําคญั “กลุ่มชื่อเมอืง” รองลงมา
ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหมท่ี ่643 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 26 อนัดบัสามคอื ภเูกต็จาํนวน 390 คาํคดิเป็นรอ้ยละ 16 
อนัดบัทีส่ ี ่เกาะสมุย 256 คําคดิเป็นรอ้ยละ 10 และอนัดบัทีห่า้ พทัยาที ่172 คําคดิเป็นรอ้ยละ 7 
ตามลําดบั ขอ้มูลดงักล่าวสอดคล้องกบัจํานวนสายการบนิตรงจากเมอืงหลกั ๆ ของประเทศจนีที่เขา้สู่
ประเทศไทยซึง่ทัง้หมดมุง่เขา้สู่ท่าอากาศยานนานาชาตสิามแหง่ของไทยเป็นหลกัคอื กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม ิ
ดอนเมอืง) เชยีงใหม ่และภูเกต็ ในสว่นของเมอืงอื่น ๆ ไมว่่าจะเป็น เกาะสมุย พทัยา เชยีงราย และกระบี ่
แมว้่าปัจจุบนัจะมสีายการบนิตรงสามารถเขา้สู่เมอืงต่าง ๆ เหล่าน้ีเพิม่มากขึน้ แต่จํานวนกย็งัไม่มากนัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักของการทําเหมืองข้อความ  
ซึง่ขอ้สงัเกตทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงกค็อืรอ้ยละ 60 ของเมอืงสาํคญัทีน่กัทอ่งเทีย่วจนีกล่าวถงึจะอยูเ่ฉพาะ
กรุงเทพฯ กบัเชยีงใหมเ่ท่านัน้ ขณะทีภู่เกต็ซึง่เป็นเมอืงทีม่ที ัง้จํานวนเทีย่วบนิตรง และมนีักท่องเทีย่วจนี
เดนิทางเขา้ไปท่องเทีย่วเป็นจํานวนมากกว่าจงัหวดัเชยีงใหม่ กลบัมจีํานวนการกล่าวถงึน้อยกว่าจงัหวดั
เชยีงใหม ่ซึง่สาเหตุสาํคญัมาจากสองประการคอื 

 
รปูท่ี 4.8 จาํนวนคาํสาํคญัของ “กลุ่มช่ือเมือง”  
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 ประการทีห่น่ึง รูปแบบการเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วจนีในจงัหวดัภูเกต็
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการเขา้มาแบบกลุ่มทวัรเ์ป็นหลกั ซึ่งแมว้่าจะมสีดัส่วนทีล่ดลงแต่กย็งัคงเป็นกลุ่มหลกั
ของการเขา้มาท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ตของนักท่องเที่ยวจนี ขณะที่นักท่องเที่ยวจนีกลุ่มหลกัของจงัหวดั
เชยีงใหม่จะเป็นนักท่องเที่ยวแบบอสิระ จงึทําใหจ้ํานวนผูแ้สดงบนัทกึการท่องเทีย่วใน Ctrip ซึ่งเป็น
นกัทอ่งเทีย่วอสิระกล่าวถงึเชยีงใหมม่ากกวา่ภเูกต็ 

 ประการที่สอง จํานวนนักท่องเที่ยวจนีในภูเก็ตในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม-มถุินายน  
ปี พ.ศ. 2562 มจีาํนวนลดลง อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากวกิฤตการณ์เรอืล่มตัง้แต่กลางปี พ.ศ. 2561 ซึง่ทาํให้
นกัทอ่งเทีย่วจนีจาํนวนมากเลอืกไปทอ่งเทีย่วเชยีงใหม ่เกาะสมยุ พทัยา แทนทีจ่งัหวดัภเูกต็มากขึน้  

 ข้อสรุปสําคญัอีกประการหน่ึงคือ คําสําคญักลุ่มชื่อเมืองเป็นกลุ่มคําที่มีมากที่สุดเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มคาํอื่น ๆ แสดงวา่นกัทอ่งเทีย่วจนีใหค้วามสาํคญักบัการมาทอ่งเทีย่วประเทศไทย โดย
คํานึงถึงเมืองที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าการมาท่องเที่ยวประเทศไทย หรืออีกนัยหน่ึง
หมายความว่า ชื่อเมอืงปลายทางคอืสิง่ที่นักท่องเที่ยวจนีสนใจมากกว่าชื่อประเทศไทย ซึ่งถอืเป็นขอ้ดี
อย่างยิง่ เพราะทําใหน้ักท่องเทีย่วจนีมโีอกาสกลบัมาท่องเที่ยวประเทศไทยไดอ้กีหลายครัง้ ยกตวัอย่าง
เช่นในบนัทกึท่องเทีย่วหลายบนัทกึกล่าวถงึการเขา้มาท่องเทีย่วเป็นครัง้ทีส่อง หรอืครัง้ทีส่าม เน่ืองจาก
ครัง้ก่อนหน้าไปท่องเทีย่วที่เมอืงอื่นมาก่อนแลว้ ครัง้น้ีจงึกลบัมาอกีครัง้แต่เปลี่ยนไปท่องเที่ยวจุดหมาย
ปลายทางอื่น ๆ แทน ดงันัน้กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่วของประเทศไทยใหก้บันกัท่องเทีย่ว
จนีจงึควรใหค้วามสําคญักบัการประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของแต่ละเมอืงทีม่กีจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ภายใตแ้บรนดป์ระเทศไทย แต่นําเสนอสนิคา้แตกต่างกนัไปในแต่ละเมอืง   

2) กลุ่มคาํสาํคญั “รปูแบบการท่องเท่ียว” 

 
รปูท่ี 4.9 จาํนวนคาํสาํคญัของ “รปูแบบการท่องเท่ียว” 
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รปูที ่4.9 แสดงจาํนวนคําสาํคญัของ “รปูแบบการท่องเทีย่ว” ซึง่พบว่าคําว่า “ชายหาด” ถูก
กล่าวถงึมากทีสุ่ดในบนัทกึการท่องเทีย่วที ่547 คํา คดิเป็นรอ้ยละ 22 ของคําสาํคญักลุ่ม “รปูแบบการ
ทอ่งเทีย่ว” รองลงมาคอื “ตลาดกลางคนื” ที ่242 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 10 อนัดบัทีส่ามคอื “สถาปัตยกรรม” ที ่
197 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 8 อนัดบัทีส่ ี ่“วดั” จาํนวน 133 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 5 และอนัดบัทีห่า้ “ชา้ง” ที ่127 
คํา คดิเป็นรอ้ยละ 5 ตามลําดบั ซึ่งจํานวนคําสาํคญัในหา้อนัดบัแรกคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของคําสําคญั
ทัง้หมดในกลุ่ม “รปูแบบการทอ่งเทีย่ว” แสดงภาพลกัษณ์การทอ่งเทีย่วไทยในสายตานกัทอ่งเทีย่วจนี ทีจ่ะ
นึกถงึ ชายหาดทีส่วยงาม ตลาดกลางคนืทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัรา้นคา้และอาหารรมิทางเดนิ สถาปัตยกรรมใน
วดัตามแบบพทุธศาสนา หรอืตามเขตเมอืงเก่า และชา้งซึง่เป็นสตัวอ์นัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศไทย   

ขณะทีค่าํสาํคญั “รปูแบบการทอ่งเทีย่ว” อื่น ๆ จะกระจายไปในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งตามเมอืง
ทอ่งเทีย่วหลกั ไมว่า่จะเป็นกจิกรรม ดาํน้ํา ชมพระอาทติยต์กดนิ การทอ่งเทีย่วหมูเ่กาะ ซึง่เป็นกจิกรรมใน
สว่นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทัง้ในจงัหวดัภูเกต็ กระบี ่หรอืเกาะสมุย กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชม เจดยี ์
พพิธิภณัฑ ์และตลาดน้ํา ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นกรงุเทพ พทัยา และชยีงใหม ่เป็นตน้ 

3) กลุ่มคาํสาํคญั “โรงแรมท่ีพกั”  
รูปที่ 4.10 แสดงจํานวนความถี่ของคําสําคญักลุ่มโรงแรมที่พกั ซึ่งเป็นกลุ่มคําสําคญัที่

นักท่องเทีย่วจนีใหค้วามสาํคญัมากเป็นอนัดบัสาม โดยมคีําสําคญั “โรงแรม” จํานวน 1,747 คําคดิเป็น 
รอ้ยละ 75 ของคาํสาํคญักลุ่มโรงแรม และเป็นคาํสาํคญัทีม่จีาํนวนความถีส่งูสุดในการเกบ็ขอ้มลูครัง้น้ี และ
แสดงใหเ้หน็ถงึภาพลกัษณ์ของการทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัทีสุ่ดในสายตาของนกัท่องเทีย่วจนีกค็อื “ภาพลกัษณ์
ของโรงแรม” ซึง่อยูเ่หนือทัง้ภาพลกัษณ์ของเมอืงทอ่งเทีย่วและสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 

 
รปูท่ี 4.10 จาํนวนความถ่ีของคาํสาํคญักลุ่ม “โรงแรมท่ีพกั”  
 

เมื่อพจิารณารูปแบบโรงแรมที่พกัที่นักท่องเที่ยวจนีนิยมใช้บรกิารพบว่า นักท่องเที่ยวจนี
ส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิารโรงแรมตัง้แต่ระดบั 3-5 ดาว โดยพบว่าความคาดหวงัต่อโรงแรมในแต่ละระดบัมี
ความแตกต่างกนั ดนัยธญั (2563) ไดใ้ชเ้ทคนิคการทําเหมอืงขอ้ความเพื่อจําแนกปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดระหว่างกลุ่มโรงแรมสามดาว สี่ดาวและหา้ดาว ที่นักท่องเที่ยวจนีที่เขา้พกัโรงแรมในจงัหวดั
ภเูกต็ใหค้วามสาํคญัพบว่า นกัท่องเทีย่วจนีทีเ่ขา้พกัโรงแรมสามดาวจะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั “Physical 
Evident” มากทีสุ่ด ขณะทีน่ักท่องเทีย่วจนีทีเ่ขา้พกัโรงแรมระดบัสีด่าวและหา้ดาวจะใหค้วามสําคญักบั
ปัจจยั “Product” มากทีสุ่ด ขณะทีปั่จจยัดา้น “Price” เป็นปัจจยัทีม่สีดัสว่นตํ่าทีสุ่ดในทัง้กลุ่มโรงแรมสาม
ดาว สีด่าวและหา้ดาว โดยเมื่อเปรยีบเทยีบปัจจยัน้ีโรงแรมสามดาวมสีดัสว่นของคาํสาํคญั “Price” สงูกว่า
โรงแรมสีด่าว และหา้ดาว 

ขอ้มูลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดจงึมคีวามสําคญัต่อการวางแผน
การตลาดของโรงแรมแต่ละกลุ่ม เช่นในโรงแรมสี่ดาว และห้าดาวสามารถพฒันาความสามารถในการ
แข่งขนัผ่านการพฒันา อาหารใหม้คีวามหลากหลาย และสระว่ายน้ําที่ด ีขณะที่โรงแรมสามดาวต้องให้
ความสาํคญักบักลยุทธ์การตลาดใหม้“ีสถานทีส่ะอาด” “อุปกรณ์ครบครนั” “สิง่แวดลอ้มด”ี และ “การ
ออกแบบทีส่วยงาม” โดยมปัีจจยัดา้น People/Process หรอืการใหบ้รกิารเป็นปัจจยัรองทีม่คีวามสาํคญัใน
ระดบัใกลเ้คยีงกนัในทุก ๆ กลุ่มโรงแรม แนวทางดงักล่าวเป็นสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วจนีแต่ละระดบัคาดหวงัต่อ
การใชบ้รกิาร 

ทัง้น้ีเมื่อวเิคราะหข์อ้มูลคําสําคญัทีอ่ยู่ก่อนหน้า หรอืหลงัคําว่า “โรงแรม” จะพบว่าส่วนใหญ่
จะเป็นคําที่กล่าวถงึ 1) ความความสวยงามของโรงแรม คุณภาพหอ้งพกั สระว่ายน้ํา และอาหารเชา้ 
(Product) 2) ทําเลทีต่ ัง้ ความใกลไ้กลจากแหล่งท่องเที่ยวสําคญั หรอืความสะดวกในการเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วในยา่นตลาดกลางคนื (Place/Location) 3) การใหบ้รกิารและการตอ้นรบัของพนกังาน (People) 
4) สิง่แวดลอ้มโดยรอบและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่างๆ (Physical Utility) 5) ความคุม้ค่าคุม้ราคา 
(Price) ซึ่งคําสําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัห้าปัจจยัข้างต้นจะเป็นตวักําหนดแนวทางการเลือกที่พกัของ
นกัท่องเทีย่วจนี ซึง่ใน OTA ท่องเทีย่วเช่น Ctrip หรอื หมา่เฟิงวอ จะมกีารจดับรกิารขอ้มลูใน Big data 
ของเวบ็ไซต์เอาไวใ้หแ้ลว้อย่างครบครนั ไม่ว่าจะเป็นการใหข้อ้มูลจดัอนัดบัโรงแรมยอดนิยมตามมติดิา้น
ราคา ความคุม้ค่า การใหบ้รกิาร ขอ้มูลเขตพืน้ที่ที่ตัง้ของโรงแรมที่นักท่องเทีย่วนิยมเลอืกพกั ตลอดจน
ข้อมูลเชิงวิจยัทีสรุปปัจจยักําหนดการเลือกที่พกัของนักท่องเที่ยวจีนของหม่าเฟิงวอที่ระบุว่า ปัจจยั
กาํหนดการเลอืกทีพ่กัของคนจนีมาจาก รวีวิของเน็ตไอดอล สระวา่ยน้ํา อาหารเชา้และทาํเลทีต่ ัง้ เป็นตน้ 

4) กลุ่มคาํสาํคญั “สถานท่ีท่องเท่ียว”  
รปูที ่4.11 แสดงจํานวนความถีข่องคําสาํคญักลุ่มสถานทีท่อ่งเทีย่ว ซึง่เป็นกลุ่มคําสาํคญัที่

นักท่องเทีย่วจนีกล่าวถงึมากทีสุ่ดคอื “สมิลินั” จํานวนความถี่ 234 คํา คดิเป็นรอ้ยละ12 ของความถี่
ทัง้หมดในกลุ่มสถานทีท่่องเทีย่ว รองลงมาคอื “หาดป่าตอง” จํานวนความถี่ 198 คํา คดิเป็นรอ้ยละ 10 
อนัดบัทีส่ามคอื “เมอืงเก่า” ทีร่อ้ยละ 9 อนัดบัทีส่ ีค่อื “วดัพระแกว้” ทีร่อ้ยละ 8 และอนัดบัทีห่า้คอื “วดัรอ่ง
ขุน่” ทีร่อ้ยละ 4 ตามลําดบั ทัง้น้ีขอ้สงัเกตสาํคญัสาํหรบัความถีค่ําสาํคญักลุ่มสถานทีท่่องเทีย่วคอืมกีาร
กระจายไปในแต่ละสถานทีใ่นแต่ละเมอืงท่องเทีย่วสาํคญัค่อนขา้งสงู กล่าวคอืในหา้อนัดบัแรกของกลุ่มคํา 
“สถานทีท่่องเทีย่ว” พบว่าคดิเป็นสดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 43 ของทัง้หมดเท่านัน้ ซึ่งเป็นเพยีงหน่ึงในสาม
กลุ่มคาํสาํคญัทีท่าํการวเิคราะหใ์นครัง้น้ีที ่5 อนัดบัแรกของคาํสาํคญัมีสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของคาํ
สําคัญทัง้หมดท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (อีกสองกลุ่มคือคําสําคัญ “กลุ่มอาหาร” และคําสําคัญกลุ่ม 
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“ความรู้สึก”) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งทําให้
นักท่องเที่ยวจนีที่เดนิทางมาเที่ยวมทีางเลือกตามการเขา้มาท่องเที่ยวในแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดใีนสอง
อนัดบัแรก (คดิเป็นรอ้ยละ 22 หรอืสดัสว่นประมาณ 1 ใน 5) คอืสถานทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัภูเกต็ ซึง่
นอกจากทัง้สองอนัดบัแรกแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วของจงัหวดัภเูกต็ทีน่กัทอ่งเทีย่วจนีกล่าวถงึในอนัดบัตน้ๆ
ยงัประกอบไปดว้ย เกาะราชา (อนัดบั 6) หาดกะรน (อนัดบั 10) หาดกะตะ (อนัดบั 12) และแหลมพรหม
เทพ (อนัดบั 18)  

 

 
รปูท่ี 4.11 แสดงจาํนวนความถ่ีของคาํสาํคญักลุ่ม “สถานท่ีท่องเท่ียว” 

ขณะที ่“เมอืงเก่า” (อนัดบั 3) เกอืบทัง้หมดหมายถงึเมอืงเก่าจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่ในสว่นของ
จงัหวดัเชยีงใหม ่อนัดบัตน้ ๆ ยงักล่าวถงึ ทัง้วดัรอ่งขุน่ (อนัดบั 4) (เป็นหน่ึงในกจิกรรมของนกัท่องเทีย่ว
จนีทีม่าอยู่จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ส่วนใหญ่จะมกีารเดนิทางแบบ 1วนั ไป-กลบั สาํหรบัการเดนิทางไปยงั
จงัหวดัเชยีงราย โดยจุดหมายปลายทางหลกักค็อืวดัรอ่งขุน่) และถนนนิมมานเหมนิทร ์(อนัดบั 8) แสดง
ถงึ 3 สถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัของการเขา้มาทอ่งเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหมข่องนกัทอ่งเทีย่วจนี โดยม ีวดัพระ
ธาตุดอยสุเทพ บ้านดํา (เชียงราย) ประตูท่าแพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในอันดับที่ 14-17 
ตามลาํดบั   



   รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์    
 

91 

ในส่วนของการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร วดัพระแก้วอยู่ในอนัดบัที่3 ศาลพระพรหม 
(อนัดบั 7) แมน้ํ่าเจา้พระยา (อนัดบั 8) วดัพระเชตุพนฯ (อนัดบั 11) และวดัอรุณฯ (อนัดบั 14) ทัง้น้ีใน 20 
อนัดบัแรกของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมเีพยีง เกาะล้านเท่านัน้ที่ไม่อยู่ในสามจงัหวดัท่องเที่ยวหลกั 
ทัง้น้ีชาวจีนมองวดัร่องขุ่นและบ้านดําเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่องเที่ยวสําหรบัการเดินทางมาท่องเที่ยว
จงัหวดัเชยีงใหมข่องนกัทอ่งเทีย่วจนี    

5) กลุ่มคาํสาํคญั “ความรู้สึก” ต่อการท่องเท่ียวไทย 

 
รปูท่ี 4.12 แสดงจาํนวนความถ่ีของคาํสาํคญักลุ่ม “ความรู้สึก” ต่อการท่องเท่ียวไทย 

รปูที ่4.12 แสดงจาํนวนความถีข่องคาํสาํคญักลุ่ม “ความรูส้กึ” ต่อการท่องเทีย่วไทย ซึง่เป็น
กลุ่มคําสําคญัที่นักท่องเที่ยวจนีกล่าวถงึมากที่สุดคอืคําว่า “ราคาถูก” จํานวนความถี่ 230 คํา คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 16 รองลงมาคอืคําว่า “สนุกครกึครืน้” จํานวนความถี่ 70 คํา คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5 
อนัดบัทีส่ามคาํว่า “รูส้กึสบาย” จํานวนความถี ่68 คํา ทีส่ดัสว่นรอ้ยละ5 อนัดบัทีส่ ีค่อื “งา่ย ๆ” ทีส่ดัสว่น
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รอ้ยละ 5 และอนัดบัทีห่า้คอืคําว่า “สะดวก” ทีส่ดัส่วนรอ้ยละ 5 ตามลําดบั ทัง้น้ีจํานวนความถี่ของคํา
สาํคญักลุ่ม “ความรูส้กึ” เป็นอกีกลุ่มหน่ึงทีห่า้อนัดบัแรกของคาํสาํคญัมสีดัสว่นไมถ่งึรอ้ยละ 50 โดยอยู่ที่
รอ้ยละ 36 เทา่นัน้ แสดงใหเ้หน็ถงึการกระจายของคาํสาํคญัในกลุ่มน้ีอยูใ่นระดบัสงูมาก  

ทัง้น้ีเมื่อวเิคราะห ์“ความรูส้กึ” ของนกัท่องเทีย่วจนีต่อการท่องเทีย่วประเทศไทยพบว่า สว่น
ใหญ่แสดงความรูส้กึ “สนุกสนาน” “สบาย” “ง่าย ๆ” และ “ผ่อนคลาย” อย่าง “ราคาถูก” ซึ่งทัง้สีค่ําสําคญั
ขา้งตน้ถอืเป็นจุดแขง็ของประเทศไทยในสายตานักท่องเทีย่วจนีอย่างแทจ้รงิ เพราะเป็นกลุ่มคําทีส่ะทอ้น
ถงึภาพลกัษณ์ของการท่องเทีย่วไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีแ่สดงออกผา่นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
นกัทอ่งเทีย่วจนีแบบอสิระ ทีนิ่ยมทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง โดยกาํหนดกจิกรรมการท่องเทีย่วทีใ่หค้วามสาํคญั
กบัการทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่น เพือ่ซมึซบับรรยากาศ และเรยีนรูป้ระสบการณ์ทอ้งถิน่ รปูแบบการท่องเทีย่ว
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วจนีตามเมอืงใหญ่ซึ่งเลอืกเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วเชงิ
พกัผอ่นในประเทศไทย โดยใชร้ะยะเวลาสัน้ ๆ 3-4 วนั และไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัการเขา้ท่องเทีย่วตาม
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก แต่เลือกใช้เวลาเพื่อการเดินเล่นตามถนนคนเดินสายสําคัญ เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์ทอ้งถิน่ ทานอาหารขา้งทาง และชอปปิง  หรอืเพยีงเขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่วสาํคญัเพยีงเพื่อ
การซมึซบับรรยากาศและถ่ายรูปเพื่อแบ่งปันในสงัคมออนไลน์ รูปแบบการท่องเที่ยวดงักล่าวเป็นการ
เปลีย่นรปูจาก “การทอ่งเทีย่วแบบทศันาจร” ไปสู ่“การทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่น”  

ทัง้น้ีในปัจจุบนัรปูแบบการทําการตลาดท่องเทีย่วในหลายเมอืงของประเทศจนี เริม่มุ่งสู่การ
ใหค้วามสําคญักบัการท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อนมากกว่าการใหค้วามสําคญักบัการขายสถานทีท่่องเที่ยวที่ดู
ยิง่ใหญ่อลงัการ แต่สรา้งความเหน่ือยหรอืทา้ทายใหก้บันักท่องเทีย่ว เพราะดว้ยภาระการทํางานและแรง
กดดนัในสงัคมปกตทิําใหรู้ปแบบความต้องการของนักท่องเทีย่วเปลี่ยนแปลงไปสู่การท่องเทีย่วเพื่อการ
เปลีย่นบรรยากาศ หลกีหนีความวุ่นวายในชวีติประจําวนั ไม่ต้องการมาท่องเทีย่วเพื่อพชิติความทา้ทาย 
ใด ๆ แต่ขณะเดยีวกนักไ็ดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์เรยีนรูว้ถิชีวีติของทอ้งถิน่ทีต่นไดเ้ดนิทางมาท่องเทีย่ว
พกัผ่อน อาทเิช่น ซานย่าที่ไห่หนาน เมอืงท่องเที่ยวชายทะเลโซนรอ้นอนัดบัหน่ึงของจนี กป็รบัเปลี่ยน
แนวทางการประชาสมัพนัธไ์ปสูเ่มอืงแหง่การพกัผอ่นเชงิสขุภาพ ทีม่ไิดเ้น้นขายภาพลกัษณ์ชายทะเลเมอืง
รอ้นเป็นหลกัอกีต่อไป   

หรอืกจิกรรม “การท่องเทีย่วเมอืงเก่า” ทีก่ลายเป็นรปูแบบการท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อนทีไ่ดร้บั
ความนิยมอย่างยิง่ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่เมอืงเก่าทีอ่ยู่ไม่ไกลจากเมอืงใหญ่ๆของ
มณฑลต่าง ๆ โดยจะเป็นลกัษณะของบรรยากาศเมอืงโบราณทีม่กีารจดัการทีพ่กัภายในหรอือยู่โดยรอบ
เขตเมอืงโบราณ โดยรูปแบบการท่องเที่ยวคอืการเดนิชมบรรยากาศ แวะพกัทานอาหาร ดื่มชา กาแฟ 
และหามุมต่าง ๆ เพื่อถ่ายภาพ โดยนักท่องเที่ยวจะใช้เวลา 2-3 วนัเพื่อการพกัผ่อนก่อนกลบัไปสู่
บรรยากาศการทํางานในสงัคมปกต ิทัง้น้ีการทีป่ระเทศไทยอยู่ในระยะห่าง ทีค่นจนีสามารถใชเ้วลาเพยีง 
2-4 ชัว่โมงในการเดนิทางจงึทําใหก้ารเดนิทางเพื่อมาท่องเที่ยวเชงิพกัผ่อนในประเทศไทยใชเ้วลาไม่
แตกต่างจากการทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่นในประเทศจนีแต่อยา่งใด  
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6) กลุ่มคาํสาํคญั “เก่ียวกบัการเดินทางมาประเทศไทย”  
รปูที ่4.13 แสดงจาํนวนความถีข่องคาํสาํคญั “เกีย่วกบัการเดนิทางมาท่องเทีย่วไทย” ซึง่คาํ

สําคญักลุ่มน้ีเป็นคําสําคญัทีน่ักท่องเทีย่วจนีเขยีนบรรยายไวภ้ายในบนัทกึการท่องเทีย่ว ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ซึง่พบว่าคาํสาํคญัทีก่ล่าวถงึมากทีสุ่ดคอื “Visa on arrival” จาํนวน 171 คาํคดิเป็นรอ้ยละ 14 
อนัดบัสองคอืคาํว่า “ถ่ายรปู” จาํนวน 156 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 13 อนัดบัสามคอืคาํว่า “เน็ตไอดอล” จาํนวน 
95 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 8 อนัดบัทีส่ ีค่อืคาํว่า “สาวประเภทสอง” จาํนวน 93 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 8 และอนัดบั
ทีห่า้คอืคาํว่า “คนไทยเชือ้สายจนี” จาํนวน 93 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 8 ตามลําดบั ซึง่นอกเหนือจากคาํสาํคญั 
5 อนัดบัแรกแลว้ยงัมคีาํสาํคญัอื่น ๆ ทีถู่กกล่าวถงึไมว่่าจะเป็น “พระมหากษตัรยิ”์ “ประวตัศิาสตร”์ “Ctrip” 
“ตา้จง้ เตี่ยนผงิ” (แอปพลเิคชนัทีม่ชีื่อเสยีงมาจากแนะนํารา้นอาหาร เทยีบเท่าแอปฯ “วงใน” ประเทศจนี 
ก่อนจะขยายสูแ่อปพลเิคชนัวางแผนทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่นตามเมอืงท่องเทีย่วต่าง ๆ) “เติง้ลิจ่วนิ” “ครมีกนั
แดด” เป็นตน้  

 
รปูท่ี 4.13 แสดงจาํนวนความถ่ีของคาํสาํคญักลุ่ม “เก่ียวกบัการเดินทางมาท่องเท่ียวไทย” 

ทัง้น้ีหากพจิารณาเฉพาะ 5 คําสําคญัทีถู่กกล่าวถงึในกลุ่มน้ี (คดิเป็นรอ้ยละ 51) พบว่า  
“Visa on arrival” ยงัคงเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัทีค่นจนีตดัสนิใจงา่ยขึน้ในการเดนิทางมาท่องเทีย่ว
ประเทศไทย เพราะเป็นวธิกีารทีช่่วยใหก้ารตดัสนิใจมาท่องเทีย่วงา่ยขึน้ เน่ืองจากไม่ตอ้งเสยีเวลาขอวซ่ีา
ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง แต่มาเสยีเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ชัว่โมงในประเทศไทยเท่านัน้ ขณะเดยีวกนัก็
เป็นขัน้ตอนที่นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่มกัแบ่งปันขอ้มูลในบนัทึกการท่องเที่ยวเพื่อช่วยให้การกรอก
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เอกสารและการใช้เวลาผ่านกระบวนการของวีซ่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่คําว่า “เน็ตไอดอล” ถูก
กล่าวถึงในสถานการณ์ที่กล่าวถึงการเลือกกิจกรรมท่องเที่ยว ที่พกั ร้านอาหาร สนัทนาการต่าง ๆ ที่
นักท่องเที่ยวจนีจะอาศยัขอ้มูลที่เน็ตไอดอลที่ตนเองติดตามอยู่แนะนํา ขณะที่คําว่า “สาวประเภทสอง” 
ยงัคงเป็นหน่ึงในคําสําคญัทีน่ักท่องเทีย่วจนีกล่าวถงึ โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรมการชมคาบาเรต์โชวย์งั
เป็นหน่ึงในกจิกรรมบนัเทงิยามคํ่าทีน่ักท่องเทีย่วจนีนิยม อย่างไรกด็ภีาพลกัษณ์ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบั “สาวประเภทสอง” ในบนัทกึการทอ่งเทีย่วปัจจุบนัถอืวา่มจีาํนวนน้อยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัในอดตีที่
หากกล่าวถงึการเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย นักท่องเทีย่วส่วนมากมกัจะนึกถงึ “สาวประเภทสอง” 
ในลาํดบัตน้ ๆ เสมอ 

และคําสําคญัอนัดบัที่ห้าที่กล่าวถึง “คนไทยเชื้อสายจีน” ซึ่งถูกพูดถึงมากในมุมมองที่ว่า
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศทีม่ปีระชากรชาวจนีโพน้ทะเลมากทีสุ่ดในโลก (สื่อจนีมกัอา้งองิตวัเลขจนี
ชาวจนีโพน้ทะเลในประเทศไทยมจีาํนวนอยูท่ี ่9-10 ลา้นคน) แต่พบว่าสว่นใหญ่กลบัสือ่สารดว้ยภาษาจนี
ไมไ่ด ้และชาวจนีโพน้ทะเลในไทยเกอืบทัง้หมดเรยีกตนเองว่าเป็นคนไทยไม่ใช่คนจนี ซึง่แตกต่างจากคน
จนีในมาเลเซยี และอนิโดนีเซยี อย่างไรกด็คีนไทยเชือ้สายจนีทีน่ักท่องเทีย่วสมัผสักแ็สดงความเป็นมติร
กบันกัทอ่งเทีย่วจนี ซึง่สรา้งความประทบัใจใหค้นจนีทีม่าเยอืน  

7) กลุ่มคาํสาํคญั “อาหารการกิน”  

 
รปูท่ี 4.14 แสดงความถ่ีคาํสาํคญักลุ่ม “อาหารการกิน”  
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รปูที ่4.14 แสดงความถีค่าํสาํคญักลุ่ม “อาหารการกนิ” ซึง่คาํสาํคญัทีพ่บมากทีสุ่ดอนัดบัหน่ึง
คอืคําว่า “อาหารอร่อย” จํานวน 142 คํา คดิเป็นรอ้ยละ 12 ของจํานวนคําสาํคญักลุ่ม “อาหารการกนิ” 
รองลงมาคอืคาํว่า “อาหารทะเล” จาํนวน 132 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 11 อนัดบัทีส่ามคาํว่า “รสชาต”ิ จาํนวน 
125 คาํคดิเป็นรอ้ยละ 10 อนัดบัทีส่ ีค่าํว่า “มะพรา้ว/น้ํามะพรา้ว” ที ่107 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 9 และอนัดบัที่
หา้คาํวา่ “กาแฟ” ที ่77 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 6 โดยมคีาํว่า “มะมว่ง” “อาหารทานเล่น” “สดใหม”่ “รา้นกาแฟ” 
และ “สบัปะรด” เป็นคาํทีม่จีาํนวนความถีอ่ยูใ่นอนัดบัที ่6-10 ตามลาํดบั  

หากจําแนกตามรายการอาหารทีน่ักท่องเทีย่วจนีนิยมพบว่าคําที่พบเรยีงลําดบัจากมากไป
น้อยประกอบไปดว้ย “อาหารทะเล” (อนัดบั 2) “แกงกระหรี”่ (อนัดบั 12) “ตม้ยาํกุง้” (อนัดบั 13) “ขา้ว
เหนียวมะมว่ง” (อนัดบั 14) “ขา้วผดัสบัปะรด” (อนัดบั 25) และ “ผดัไทย” (อนัดบั 27) ซึง่จากรายการ
อาหารทีป่รากฏแสดงว่า “อาหารทะเล” ยงัคงเป็นรายการอาหารทีค่นจนีนิยมรบัประทานเมื่อเดนิทางเขา้
มาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดัที่อยู่รมิชายฝัง่ทะเล รวมไปถงึกรุงเทพมหานคร 
ขณะทีเ่มนูยอดนิยมยงัคงเป็น แกงกระหรี ่(คนจนีเรยีกทัง้แกงเผด็ แกงเขยีวหวาน แกงกระหรี ่รวม ๆ ว่า
แกงกระหรี)่ และตม้ยาํกุง้ยงัคงเป็นเมนูชื่อดงัทีค่นจนีเลอืกรบัประทาน โดยมขีา้วเหนียวมะมว่ง เป็นเมนูกึง่
ของหวานยอดนิยม ร่วมกบัผดัไทยซึง่เป็นเมนูทีเ่ริม่มชีื่อเสยีงในกลุ่มนกัท่องเทีย่วจนีมากขึน้ จากเดมิทีม่ี
ชื่อเสยีงเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวตะวนัตก และเมนูดาวรุ่งเช่นขา้วผดัสบัปะรด ซึ่งเริม่ปรากฏตาม
รา้นอาหารทีร่บันกัทอ่งเทีย่วจนีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561  

หากจําแนกตามกลุ่มของทานเล่นและผลไมจ้ากมากไปน้อยจะประกอบด้วย “มะพรา้ว/น้ํา
มะพรา้ว” (อนัดบั 4) “กาแฟ” (อนัดบั 5) “มะมว่ง” (อนัดบั 6) “สบัปะรด” (อนัดบั 10) “ทุเรยีน” (อนัดบั 14) 
และ “น้ํามะพรา้ว” (อนัดบั 17) ซึง่ผลไมไ้ทยไมว่่าจะเป็น มะพรา้ว มะม่วง สบัปะรด และทุเรยีนนับเป็น
รายการผลไมท้ีน่ักท่องเทีย่วจนีนิยมรบัประทาน เพราะมะพรา้ว มะม่วงและสบัปะรดของไทยจะมรีสชาติ
หอมหวานกว่าผลไม ้มะม่วง และสบัปะรดของประเทศจนี ขณะที่ทุเรยีนซึ่งไม่มใีนประเทศจนีก็จดัเป็น
ผลไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศไทย ในสว่นของคาํว่า “กาแฟ” ซึง่จดัอยู่ในอนัดบัที5่ สว่นใหญ่จะ
ปรากฏในบนัทกึการทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางในจงัหวดัเชยีงใหม ่และกรงุเทพฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเชยีงใหม่
ซึ่งภาพลกัษณ์ความเป็นเมอืงที่มรี้านกาแฟอยู่ในแทบทุก ๆ ซอย ทุก ๆ ถนนสายสําคญัฯ กลายเป็น
ภาพลกัษณ์ทีส่อดรบักบัการเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อนทีน่ักท่องเทีย่วจนีชื่นชอบ และมกัจะเกบ็ภาพ
บรรยากาศรา้นกาแฟ และบรรยากาศการพกัผ่อนอ่านหนังสอื พรอ้ม ๆ กบัจบิกาแฟ ซึ่งปัจจุบนัคนจนี
จาํนวนมากเริม่หนัมาดื่มกาแฟแทนดื่มชามากขึน้   

สําหรบัรา้นอาหารที่นักท่องเทีย่วจนีเลอืกใชบ้รกิารกม็ตีัง้แต่ “รา้นกาแฟ” “รา้นอาหาร” ไป
จนกระทัง่ “แผงขายอาหาร” และ “ตลาดบา้นซา้น” (อยูด่า้นหลงัจงัซลีอน ทีห่าดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ เป็น
ตลาดสด ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของสดเหมอืนตลาดสดทัว่ไป สว่นชัน้สองเป็น Food Court รบัปรุงอาหาร
สด) แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเลือกรบัประทานอาหารของคนจีนที่มคีวามหลากหลายในการเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ทัง้การรบัประทานตามร้านอาหาร แวะพกัผ่อนตามร้านกาแฟ รบัประทาน 
street food ในถนนคนเดนิ รวมไปถงึการหาของทานในตลาดสด จงึกล่าวไดว้่า “อาหารการกนิ” เป็นสว่น
หน่ึงในกจิกรรมการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วจนี ทีเ่ขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย  
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8) กลุ่มคาํสาํคญั “ของฝากของท่ีระลึก”  
รปูที ่4.15 แสดงความถี่คาํสาํคญั “กลุ่มของฝากของทีร่ะลกึ” ซึง่พบว่าคาํทีถู่กกล่าวถงึมาก

ทีสุ่ดคอื “ซือ้ของ ชอปปิง ” จาํนวน 191 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 34 ของคาํในกลุ่มดงักล่าว อนัดบัสองคอื “รา้น
ปลอดภาษ”ี จาํนวน 74 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 13 อนัดบัสาม “จงัซลีอน” จํานวน 50 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 9 
อนัดบัสี ่“ของทีร่ะลกึ” จาํนวน 40 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 7 และอนัดบัหา้ “งานฝีมอื” 36 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 6 
ตามลําดบั โดยจํานวนคําในหา้อนัดบัดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 69 ของคําทัง้หมดในกลุ่มคํา  
“ของฝากของทีร่ะลกึ” 

 

 
รปูท่ี 4.15 แสดงความถ่ีคาํสาํคญั “กลุ่มของฝากของท่ีระลึก” 

โดยจากขอ้มลูหา้อนัดบัแรกพบวา่ เมือ่กล่าวถงึการซือ้ของฝากของทีร่ะลกึนกัทอ่งเทีย่วจนีจะ 
นึกถึง ร้านปลอดภาษี กับห้างจังซีลอน โดยในส่วนของร้านค้าปลอดภาษีถือเป็นสถานที่หลักที่
นกัท่องเทีย่วจนีนิยมซือ้สนิคา้ เพราะมคีวามน่าเชื่อถอืและราคาถูกกว่าการซือ้กบัรา้นคา้ปกต ิขณะทีจ่งัซี
ลอนเป็นศูนยก์ารคา้ใกล ้ๆ กบัทีพ่กับรเิวณหาดป่าตอง ซึง่มทีัง้รา้นจาํหน่ายสนิคา้ รา้นอาหาร ตลอดจน
กิจกรรมสนัทนาการต่างๆ ที่อยู่ใกล้กบัที่พกั จงึเหมาะกบัการพกัผ่อนเดินเที่ยวภายหลงัผ่านกิจกรรม 
หนกั ๆ มาแลว้ในชว่งเวลากลางวนั รวมถงึสะดวกในการ “เกบ็ตก” ซือ้สนิคา้ต่าง ๆ ก่อนการเดนิทางกลบั 
นอกเหนือจากทัง้สองคําขา้งตน้ทีก่ล่าวถงึ รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึทีน่ักท่องเทีย่วจนีนิยมแลว้ ในกลุ่มคํา
ของฝากของทีร่ะลกึยงัปรากฏสถานทีซ่ือ้ของฝากอกีหลายทีไ่มว่่าจะเป็น “King Power” (อนัดบั 6) “ตลาด
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รถไฟ” (อนัดบั 10) “ศูนยก์ารคา้ MAYA เชยีงใหม่” (อนัดบั 14) “รา้นขายยา” (อนัดบั 15) และ 
“ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั” (อนัดบั 16)    

ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวจีนกล่าวถึงได้แก่ งานฝีมือ  
(อนัดบั 5) เครื่องสาํอาง (อนัดบั 6) เปลอืกหอย (อนัดบั 8) ไมแ้กะสลกั (อนัดบั 12) และผลติภณัฑ ์OLAY 
(อนัดบั 13) ตามลําดบั ขอ้มลูดงักล่าวแสดงว่าผลติภณัฑง์านฝีมอืยงัคงเป็นภาพลกัษณ์อนัดบัตน้ ๆ ของ
ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวจนี ซึ่งรวมความเกี่ยวขอ้งกบังานฝีมอืกลุ่มงานผา้ กลุ่มงานไม ้และ
กลุ่มงานฝีมอืทีเ่ป็นของใชท้ัว่ไป อาทเิชน่สบู่แฮนเมด ขณะทีเ่ครือ่งสาํอางกเ็ป็นอกีหมวดผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
ความนิยมซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเทีย่วจนีจะนิยมซื้อตามรา้นคา้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื เช่น ในศูนยก์ารคา้ รา้น
ปลอดภาษี รวมไปถงึรา้นขายยาซึ่งจะวางจําหน่ายทัง้สนิคา้กลุ่มเครื่องสําอาง รวมถงึผลติภณัฑ์ทางยา 
ต่าง ๆ 

9) กลุ่มคาํสาํคญั “ส่ิงแวดล้อมทัว่ไป”  

 
รปูท่ี 4.16 ข้อมลูความถ่ีคาํสาํคญักลุ่ม “สภาพแวดล้อมทัว่ไป” 
 

รปูที ่4.16 แสดงขอ้มูลภาพลกัษณ์ความถี่คําสําคญักลุ่ม “สภาพแวดลอ้มทัว่ไป” ซึ่งพบว่า
นกัท่องเทีย่วจนีกล่าวถงึ “แสงแดด” มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัหน่ึงทีจ่าํนวน 75 คาํ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16 ของ
คําในกลุ่มน้ีทัง้หมด อนัดบัสองคอืคําว่า “ทวิทศัน์” ทีร่อ้ยละ 15 อนัดบัสามคอืคําว่า “สวย” ทีร่อ้ยละ 13 
อนัดบัทีส่ ีค่อื “สาธารณูปโภค” ทีร่อ้ยละ 9 และอนัดบัทีห่า้คอื “ใหท้ปิ” ทีร่อ้ยละ 8 ซึง่ในหา้อนัดบัแรกคดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 61 ของคาํสาํคญัทัง้หมดในกลุ่มน้ี ทัง้น้ีเมือ่วเิคราะหถ์งึขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํสาํคญั
ต่าง ๆ พบว่า หากกล่าวถงึคําว่า “แสงแดด” โดยส่วนใหญ่จะพดูถงึในประโยคทีเ่กีย่วขอ้งสองประการคอื 
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ประการทีห่น่ึง แสงแดดทีร่อ้นในตอนกลางวนัของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเดอืนมนีาคม-
พฤษภาคม และประการทีส่องหมายถงึทอ้งฟ้าทีส่ดใสทําใหแ้สงแดดสามารถสาดส่องลงมาไดอ้ย่างเตม็ที ่
ซึง่แตกต่างกบัหลาย ๆ เมอืงในประเทศจนี ทีเ่กอืบทัง้ปีแทบจะไม่มวีนัใดทีท่อ้งฟ้าสดใส และมแีสงแดด
รนุแรงไดอ้ยา่งในประเทศไทย  

ในขณะที่คําว่า “ทวิทศัน์” หรอืทศันียภาพมกัถูกใช้บรรยายภาพบรเิวณสถานที่พกั ในเขต
พืน้ทีเ่มอืง หรอืทวิทศัน์สถานทีท่่องเทีย่ว ซึง่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะเป็นไปโดยธรรมชาต ิไม่ไดเ้กดิ
จากการปั้นแต่งมากจนเกินไป ซึ่งแตกต่างจากประเทศจีนที่มกัใช้วิธีการเข้ามาจัดระเบียบสถานที่
ทอ่งเทีย่ว อาทเิชน่ การเขา้ไปบรหิารจดัการแหล่งทอ่งเทีย่ว “เมอืงเก่า” ต่าง ๆ ซึง่แตกต่างจากเมอืงเก่าใน
ประเทศไทยทีส่ามารถมองเหน็ภาพการเปลีย่นแปลง การซอ้นทบักนัของแต่ละยุคแต่ละสมยัตัง้แต่อดตีจน
ปัจจุบนั จงึทําใหดู้เป็นเมอืงเก่าทีม่ชีวีติ มากกว่าการเปลี่ยนเพยีงแหล่งท่องเทีย่ว อย่างไรกด็ทีศันียภาพ
บางอย่างดูไม่สะอาดเรยีบรอ้ย เช่น การมสีายสื่อสาร สายไฟฟ้า ระโยงรยางค์ในถนนคนเดนิสายสําคญั 
ต่าง ๆ เป็นตน้  

10) กลุ่มคาํสาํคญั “การเดินทาง คมนาคม” 

 
รปูท่ี 4.17 ความถ่ีกลุ่มคาํสาํคญั “การเดินทาง คมนาคมขนส่ง” 

รูปที่ 4.17 แสดงความถี่ของกลุ่มคํา “การเดินทาง คมนาคมขนส่ง” ซึ่งพบว่า คําว่า  
“การเดนิทาง” เป็นคาํอนัดบัหน่ึงที ่131 คาํ คดิเป็นรอ้ยละ 27 อนัดบัสองคาํว่า “รถจกัรยานยนต”์ จาํนวน 
112 คาํคดิเป็นรอ้ยละ 23 อนัดบัสาม “เรอืเรว็” ทีร่อ้ยละ 8 อนัดบัสี ่“รถแดง” ทีร่อ้ยละ 8 และอนัดบัทีห่า้  
“รถตุ๊ก ๆ” ทีร่อ้ยละ 8 รวม 5 อนัดบัแรกทีร่อ้ยละ 74 ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึเอกลกัษณ์ของพาหนะสาํคญัทีใ่ช้
สาํหรบัเดนิทางในประเทศไทยไดแ้ก่ “รถจกัรยานยนต์” ทีเ่ชยีงใหม่ ภูเกต็ สมุยและกระบี ่“เรอืเรว็” ภูเกต็ 
กระบี ่สมยุ “รถแดง” ทีเ่ชยีงใหม ่และ “รถตุ๊ก ๆ” กรงุเทพฯ  
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ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาจากรูปแบบการเดนิทางทัง้สีแ่บบพบว่า “รถจกัรยานยนต์” เป็นพาหนะที่
นักท่องเทีย่วจนีนิยมเช่าเพื่อขบัขีท่่องเทีย่วดว้ยตนเอง เพราะสะดวก สามารถเดนิทางไปในทีต่่าง ๆ ได้
อิสระ เพราะไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย ล้วนแต่เป็นเมอืงท่องเที่ยวที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มขีนาดพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถจกัรยานยนต์ การเดินทางด้วย
รถจกัรยานยนตท์าํใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ถงึวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ไดด้กีวา่พาหนะอื่น ๆ สามารถเขา้
ไปทัง้ในพืน้ทีต่ลาดสด ย่านการคา้ทอ้งถิน่ ย่านชุมชนทีพ่กัอาศยั ตลอดจนสถานทีท่่องเทีย่วในเขตเมอืง
เก่า หรอืหากเป็นภูเกต็ การใชร้ถจกัรยานยนตก์ท็าํใหน้กัท่องเทีย่วสามารถขบัขีร่ะหว่างหาดสาํคญัต่าง ๆ 
รวมถงึแมก้ระทัง่การเขา้ไปในเขตเมอืงเก่าภูเกต็  อยา่งไรกด็ใีนเมอืงท่องเทีย่วหลกั ๆ ทัง้สีเ่มอืงขา้งตน้ก็
มกัประสบปัญหาการเกดิอุบตัเิหตุทางทอ้งถนนอนัเน่ืองมาจากนักท่องเที่ยวจนีที่ไม่ชํานาญในการขบัขี่
รถจกัรยานยนตใ์นเมอืงทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในจงัหวดัภเูกต็ และเชยีงใหม ่  
 

11) กลุ่มสาํคญั “สนัทนาการ บนัเทิง” 

 
รปูท่ี 4.18 ความถ่ีกลุ่มคาํสาํคญั “สนัทนาการ บนัเทิง”  
 

รปูที ่4.18 แสดงความถี่ของกลุ่มคํา “สนัทนาการ บนัเทงิ” ซึง่พบว่า คาํว่า “ตลาดกลางคนื” 
เป็นคาํอนัดบัหน่ึง 242 คําคดิเป็นรอ้ยละ 37 อนัดบัสองคําว่า “นวดไทย”ที ่124 คํา คดิเป็นรอ้ยละ 19 
อนัดบัสามคาํวา่ “ผบับาร”์ จาํนวน 112 คาํคดิเป็นรอ้ยละ 17 อนัดบัสี ่“นวดสปา” ทีร่อ้ยละ 5 และอนัดบัหา้ 
“คาบาเรต์โชว”์ ทีร่อ้ยละ 5 รวม 5 อนัดบัแรกทีร่อ้ยละ 83 นับเป็น 5 อนัดบัแรกทีม่สีดัส่วนสูงมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มสามอนัดบัแรกคอื “ตลาดกลางคนื” “นวดไทย” และ “ผบับาร”์ รวมกนัทีส่ดัส่วน
รอ้ยละ 73 ถอืเป็นสามกจิกรรมทีไ่ม่ว่านักท่องเทีย่วเดนิทางไปเทีย่วทีแ่ห่งใดจะตอ้งหาโอกาสเดนิตลาด
กลางคนืและเขา้ใชบ้รกิารนวดไทยและผบับารไ์ทย ถอืเป็นสามภาพลกัษณ์ดา้นสนัทนาการ และบนัเทงิที่
เดน่ชดัอยา่งยิง่ของประเทศไทยในสายตานกัทอ่งเทีย่วจนี 

ขณะที่ในอนัดบัที่สี่และอนัดบัที่หา้ เป็นอกีสองกจิกรรมที่มสีดัส่วนห่างจากสองอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ “นวด สปา” และ “คาบาเรต์” โดยคาบาเรต์ยงัคงเป็นหน่ึงในกจิกรรมทีน่ักท่องเทีย่วจนีนิยมเขา้ชม
ทัง้ทีภ่เูกต็ และพทัยา ขณะที ่“นวด สปา” ใหค้วามหมายทีแ่ตกต่างจาก “นวดไทย” เพราะสว่นใหญ่เป็นคาํ
สาํคญัทีป่รากฎในการท่องเทีย่ว “เกาะสมุย” รวมถงึเมื่อเขา้ใชบ้รกิารการนวดทีโ่รงแรมทีพ่กัระดบัหา้ดาว 
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ขณะที ่“นวดไทย” หมายถงึการเขา้ใชบ้รกิารรา้นนวดทัว่ไปตามแหล่งทีพ่กั หรอืถนนท่องเทีย่วสายสาํคญั 
อาทเิช่น รา้นนวดไทยย่านถนนนิมมานเหมนิทร ์และเขตเมอืงเก่าเชยีงใหม่ รวมถงึพืน้ทีห่าดป่าตอง
จงัหวดัภูเกต็ เป็นตน้  ขณะเดยีวกนักม็คีาํว่า “นวด Massage” อยูใ่นอนัดบั 11 ซึง่หมายถงึการใชบ้รกิาร  
“อาบอบนวด” ในประเทศไทย  

4.3  การวิเคราะหส์ถานการณ์ท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ท่องเท่ียวไทยช่วงโควิด-19 

ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นปีแห่งความพลกิผนัสําหรบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อ
สถานการณ์ระบาดของไวรสัโควดิ-19 กลายเป็นอุปสรรคต่อการเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างประเทศ ทําให้
นกัทอ่งเทีย่วจนี ซึง่ถอืเป็นนกัท่องเทีย่วต่างประเทศกลุ่มหลกัของไทยไมส่ามารถเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่ว
ในประเทศไทยได ้นักท่องเที่ยวจนีที่เคยเดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวกว่า 10 ลา้นคนครัง้ซึ่งคดิเป็น 1 ใน 4 
ของนักท่องเทีย่วต่างประเทศทัง้หมดของไทยทีห่ายไปสง่ผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่วของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามเมอืงท่องเที่ยวสําคญัไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ ชลบุร ีภูเก็ตและเชียงใหม ่ 
ซึ่งพึง่พานักท่องเที่ยวจนีในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของแต่ละเมอืงขา้งต้นในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา 
และแมว้่าทางประเทศไทยไดพ้ยายามผลกัดนัใหน้ักท่องเทีย่วจนีกลบัเขา้มาท่องเทีย่วอกีครัง้ใหเ้รว็ทีสุ่ด 
ดงัเช่น นโยบายทดลองใหน้ักท่องเทีย่วจนีเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วทีจ่งัหวดัภูเกต็ในช่วงเดอืนตุลาคม  
พ.ศ. 2563 แต่ทา้ยทีสุ่ดเมื่อโควดิ-19 กลบัมาระบาดอกีระลอกทัง้ในประเทศไทยและประเทศจนีในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2563 แผนการดงักล่าวก็ต้องหยุดไปโดยปรยิาย โดยมแีนวโน้มต้องรอจนกระทัง่การฉีด
วคัซนีใหก้บัประชาชนทัง้ไทยและจนีถูกดําเนินการอย่างครอบคลุมครบถ้วน การท่องเทีย่วจงึจะสามารถ
กลบัมาขบัเคลื่อนอยา่งเตม็รปูแบบไดอ้กีครัง้ ซึง่คาดว่าน่าจะเป็นไปไดเ้รว็ทีสุ่ดคอืในช่วงเดอืนตุลาคมของ
ปี พ.ศ. 2564 หรอืตรุษจนีของ ปี พ.ศ. 2565 การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรอการกลบัสู่สถานการณ์ปกตจิงึ
เป็นเพยีงทางเลอืกทีส่ามารถทาํไดใ้นสถานการณ์น้ี  

การศึกษาทศิทางการปรบัตวัพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจนีในประเทศไทยหลงั
สถานการณ์โควดิ-19 จะเป็นการนําขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยวก่อนปี พ.ศ. 2563 ของนักท่องเที่ยวจนี 
ร่วมกบัการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 เพื่อมาวิเคราะห์หาทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรม ประกอบ รวมถึงการศกึษาภาพลกัษณ์เมอืงท่องเที่ยวสําคญั และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว
ประเทศไทยในสายตาของนกัทอ่งเทีย่วจนีในสถานการณ์โควดิ-19  

4.3.1 สถานการณ์การท่องเท่ียวจีนช่วงเร่ิมต้นของสถานการณ์โควิด-19 
 หลงัการเริม่ตน้เทศกาลตรุษจนีของปี พ.ศ. 2563 ประเทศจนีกป็ระกาศปิดเมอืงอู่ฮ ัน่ ศูนยก์ลาง
การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 จงึมเีพยีงคนจนีจาํนวนหน่ึงทีเ่ดนิทางออกต่างประเทศในช่วงเวลาก่อน
การแพรร่ะบาดไปทัว่ประเทศจนีทีม่โีอกาสทอ่งเทีย่วต่างประเทศในปี พ.ศ. 2563 เพราะหลงัจากทีป่ระเทศ
จนีสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเอาไวไ้ดใ้นช่วงกลางเดอืนมนีาคม และเริม่ต้นอนุญาตให้
คนจนีสามารถกลบัมาเดนิทางท่องเทีย่วภายในพืน้ทีม่ณฑลเดยีวกนัไดใ้นช่วงตน้เดอืนเมษายน แต่ในช่วง
เวลานัน้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 นอกประเทศจนีกไ็ดเ้ขา้สู่สถานการณ์ที่วกิฤตแิลว้ จน
หลายประเทศตอ้งสัง่หา้มการบนิเขา้-ออกของเทีย่วบนิโดยสารระหวา่งประเทศซึง่รวมถงึประเทศไทย การ
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เดนิทางท่องเทีย่วขา้มประเทศตอ้งหยุดลงทัว่โลก และการท่องเทีย่วจนีในปี พ.ศ. 2563 จงึเป็นลกัษณะ
ของการทอ่งเทีย่วภายในประเทศเป็นหลกั  
 ทัง้น้ีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควดิ-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
ในชว่งปี พ.ศ. 2563 สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

1) โควิด-19 ทําให้คนจีนจาํนวนมากใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจาํวนัมากขึน้  

รปูที ่4.19 แสดงจาํนวนชัว่โมงเฉลีย่การใชอ้นิเทอรเ์น็ตต่อสปัดาหข์องคนจนีทีเ่พิม่ขึน้ในช่วง
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ทีค่่าเฉลีย่ 30.8 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ เพิม่ขึน้จาก 27.9 ชัว่โมงต่อสปัดาหใ์นช่วง
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะปรบัลดลงมาอยู่ที่ 28.0 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ในเดอืนมถุินายน  
พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นช่วงทีว่กิฤตกิารแพรร่ะบาดโควดิ-19 ในประเทศจนีคลีค่ลาย คนจนีจงึกลบัเขา้สูว่ถิชีวีติ
แบบปกต ินอกจากน้ีในรปูที ่4.19 ยงัแสดงใหเ้หน็จาํนวนคนจนีทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ขึน้จาก 854.49 
ลา้นคนในเดอืนมถุินายน ปี พ.ศ. 2562 มาอยู่ที ่903.59 ลา้นคนในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 5.74 ในระยะเวลา 9 เดอืน ก่อนจะขยบัเพิม่ขึน้มาที ่939.84 ลา้นคนในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2563 
คดิเป็นสดัส่วนจํานวนคนจนีทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตทีร่อ้ยละ 67.0 ของประชากรทัง้ประเทศ เตบิโตสงูขึน้ 
รอ้ยละ 4.01 ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เพยีง 3 เดอืนเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ทีร่วดเรว็มากเมื่อเทยีบกบั
ชว่งเวลาในสถานการณ์ปกต ิ 

 
ทีม่า: CNNIC มถุินายน 2563 The 46th China Statistical Report on Internet Development 
รปูท่ี 4.19 ชัว่โมงการใช้อินเทอรเ์น็ตต่อสปัดาหแ์ละการเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต มิถนุายน พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนผูใ้ช้และแอปพลิเคชนัใช้ผา่นอินเทอรเ์น็ตในชีวิตประจาํวนัของคนจีน 

วตัถปุระสงคก์ารใช้งาน 
พ.ศ. 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เดือนธนัวาคม เพ่ิมขึน้ 

(ร้อยละ) จาํนวน
(ลา้นคน) 

สดัสว่น
(รอ้ยละ) 

จาํนวน
(ลา้นคน) 

สดัสว่น  
(รอ้ยละ) 

ตดิต่อสือ่สาร 896.13 99.2 791.72 95.6 13.2 
คน้หาขอ้มลู 750.15 83.0 681.32 82.2 10.1 
ขา่วสารออนไลน์ 730.72 80.9 674.73 81.4 8.3 
ธุรกรรมออนไลน์ 767.98 85.0 600.40 72.5 27.9 
ซือ้ของออนไลน์ 710.27 78.6 610.11 73.6 16.4 
สัง่อาหาร 397.80 44.0 406.01 49.0 -2.0 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)      

วตัถปุระสงคก์ารใช้งาน 
พ.ศ. 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เดือนธนัวาคม เพ่ิมขึน้ 

(ร้อยละ) จาํนวน 
(ลา้นคน) 

สดัสว่น
(รอ้ยละ)

จาํนวน
(ลา้นคน)

สดัสว่น (รอ้ย
ละ) 

จองทีพ่กั ทอ่งเทีย่ว 372.96 41.3 410.01 49.5 -9.0 
เรยีกรถ 362.30 40.1 389.47 47.0 -7.0 
หอ้งเรยีนออนไลน์ 422.96 46.8 201.23 24.3 110.2 
ฟังเพลงออนไลน์ 635.13 70.3 575.60 69.5 10.3 
เรยีนภาษา 455.38 50.4 432.01 52.1 5.4 
เกมออนไลน์ 531.82 58.9 483.84 58.4 9.9 
คลปิวดิโีอ (รวมคลปิสัน้ ) 
เฉพาะ คลปิสัน้ 

850.44 
773.25 

94.1 
85.6 

724.86 
647.98 

87.5 
78.2 

17.3 
19.3 

ถ่ายทอดสดสตรมีมิง่ 559.82 62.0 396.76 47.9 41.1 
การจดัการสนิทรพัย ์ 163.56 18.1 151.38 18.3 8.1 
ทีม่า: CNNIC มถุินายน 2563 The 46th China Statistical Report on Internet Development 
 

ขณะที่ในตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนผู้ใช้และแอปพลิเคชันใช้ผ่านอินเทอร์เ น็ตใน
ชีวิตประจําวันของคนจีน พบว่าจํานวนผู้ใช้แอปพลิเคชนัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ประจําวนั การชําระเงนิออนไลน์ การซื้อของออนไลน์ การเรยีน และคลิปวิดีโอล้วนแล้วแต่มจีํานวน
ผูใ้ชง้านมากขึน้ ทัง้น้ีเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างเดอืนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2561 กบัเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 
พบว่ากจิกรรมผ่านออนไลน์แอปพลเิคชนัที่มจีํานวนผูใ้ชง้านเพิม่ขึน้สูงสุดคอืการเรยีนออนไลน์ เพิม่ขึน้
จาก 201.23 ลา้นคนมาอยูท่ี ่ 422.96 ลา้นคนคดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 110.2 รองลงมาคอืถ่ายทอดสด
สตรมีมิง่ทีเ่พิม่ขึน้จาก 396.76 ลา้นคนในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 มาอยู่ที ่559.82 ลา้นคนในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.1 การทาํธุรกรรมชาํระเงนิออนไลน์จาก 600.40 ลา้นคนในเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มาอยูท่ี ่767.98 ลา้นคนในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.9 รวมถงึการ
เตบิโตของจาํนวนผูใ้ชง้านคลปิวดิโีอ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.3 และการซือ้ของออนไลน์ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 
ถอืเป็นทศิทางการเปลี่ยนแปลงที่มสีถานการณ์โควดิ-19 มาเป็นปัจจยัเร่ง ซึ่งจะส่งผลต่อกลยุทธ์การ
ส่งเสรมิการขายและการตลาดทัง้ในกลุ่มธุรกจิจําหน่ายสนิคา้และธุรกจิบรกิารภายหลงัสถานการณ์โควดิ-
19 คลีค่ลายลง รวมถงึการท่องเทีย่วซึง่พบว่าในช่วงสถานการณ์โควดิกจิกรรมนําเสนอคลปิวดิโีอ ต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วไดก้ลายเป็นชอ่งทางการพกัผอ่นทีเ่ขา้มาทดแทนการทอ่งเทีย่วจรงิ 

ดงันัน้ แมว้่าโควดิ-19 จะทําใหอุ้ตสาหกรรมท่องเทีย่วจนีอยู่ในภาวะวกิฤต ิแต่กนํ็ามาซึ่ง
โอกาสใหม่กล่าวคอื ดว้ยขอ้จํากดัของโควดิ-19 ทีท่ําใหก้จิกรรมท่องเทีย่วออฟไลน์ต้องหยุดลง จงึเป็น
โอกาสใหต้ลาดออนไลน์เขา้มาเตบิโตในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ดว้ยขอ้จํากดัของการเทีย่วแบบออฟไลน์
ทัง้ในเชงิต้นทุนที่สูงขึน้ การจดัการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยุ่งยากขึ้น ทําให้นักท่องเที่ยวยอมรบัและ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการท่องเที่ยวไปสู่การพึง่พาเทคโนโลยดีจิทิลัมากขึน้ นําไปสู่การยกระดบัการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลับนระบบนิเวศท่องเที่ยวใหม่อนัเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของการใช้ดจิทิลั อนิเทอร์เน็ต 
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สงัคมออนไลน์ต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควดิ-19 (《旅游企业复工复产现状与趋

势调研报告》2020 年 3 月） 

2) ความชัดเจนของภาพการเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวเชิงทัศนาจรสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงพกัผอ่น  

การเปลี่ยนแปลงต่อมาที่เกิดขึ้นที่นําไปสู่ความปกติใหม่ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ภายหลงัสถานการณ์โควดิ-19 ในประเทศจนีคอื ความชดัเจนของภาพการเปลีย่นแปลงจากการท่องเทีย่ว
เชงิทศันาจรสู่การท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อน ทัง้น้ีขอ้มลูจาก Big data ของ Ctrip ร่วมกบัสถาบนัวจิยัการ
ท่องเที่ยวจนีทีท่ําการสํารวจรูปแบบการท่องเที่ยวของคนจนีในช่วงครึง่ปีแรกของ ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น
การสํารวจหลงัสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศจีนเริม่คลี่คลาย และคนจีนเริม่กลบัมาท่องเที่ยว
ภายในประเทศอกีครัง้ในระหว่างเดอืนเมษายน-มถุินายน ดงัแสดงในรปูที ่4.20 รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิ
พกัผ่อนอยู่ในอนัดบัทีห่น่ึง (รอ้ยละ 58.2) สูงกว่าการท่องเทีย่วเชงิทศันาจร (รอ้ยละ 51.3) โดยเป็น
ลกัษณะการท่องเทีย่วกบัครอบครวั (รอ้ยละ 38.6) ตามมาดว้ยการท่องเทีย่วทีมุ่่งเน้นการไปในสถานที่
ท่องเทีย่วตามคาํแนะนําของ Influencer การท่องเทีย่วหรอืสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมทีแ่บ่งปันกนัภายใน
สงัคมออนไลน์ หรอืในภาษาการทอ่งเทีย่วจนีเรยีกวา่ “การตอกบตัร” (打卡) ในภาษาการท่องเทีย่วของ
กลุ่ม FIT ไทยเรยีกว่า “เชค็อนิ” ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการไปถึงสถานที่ยอดนิยมที่ไม่
จําเป็นต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัเช่นในอดตีอกีต่อไป โดยนักท่องเที่ยวที่มรีูปแบบดงักล่าวอยู่ที ่
รอ้ยละ 30.2 เป็นรูปทีก่ารท่องเทีย่วกบัคู่รกัทีร่อ้ยละ 26.4 เรยีนรูป้ระสบการณ์ทีร่อ้ยละ 23.5 ไปกบักลุ่ม
เพือ่นรอ้ยละ 22.4 และพาผูส้งูอายุเทีย่วทีร่อ้ยละ 17.6 ตามลําดบั ทัง้น้ีสิง่หน่ึงทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากการ
เปลีย่นแปลงในของการท่องเทีย่วหลงัสถานการณ์โควดิ-19 ในประเทศจนีคลีค่ลายกค็อื การท่องเทีย่วเชงิ
พกัผอ่น ทีม่าพรอ้มกบัการทอ่งเทีย่วแบบอสิระหรอืกลุ่มเลก็ เพือ่ลดโอกาสการสมัผสัหรอือยูก่บัคนหมูม่าก 
รวมถงึการไม่เน้นการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีง แต่มุ่งเน้นการหามุมถ่ายภาพ บอกเล่า
เรือ่งราวประสบการณ์ทอ่งเทีย่ว เพือ่ถ่ายทอดลงในสือ่สงัคมออนไลน์  

และจากสถานการณ์โควดิ-19 กท็าํใหใ้นปีน้ีคาดวา่คา่เฉลีย่ต่อคนของการเดนิทางทอ่งเทีย่วของ
คนจนีจะลดลงจาก 4.3 ครัง้ต่อปี ในปี พ.ศ. 2562 มาอยูท่ี ่2.8 ครัง้ในปี พ.ศ. 2563 ดงัแสดงในรปูที ่4.21 

 
ทีม่า: http://www.bigdata-research.cn/content/202007/1090.html 

รปูท่ี 4.20 รปูแบบการท่องเท่ียวของคนจีนในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2563 
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ทีม่า: http://www.bigdata-research.cn/content/202007/1090.html 
รปูท่ี 4.21 จาํนวนการเดินทางท่องเท่ียวเฉล่ียต่อคนของคนจีน (ครัง้ต่อปี) 

3) นักเดินทางยังเลือกเดินการท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวเม่ือ 
โควิด-19 คล่ีคลาย 

เมื่อเปรยีบเทียบกบัการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่ต้องหยุดลงจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโควดิ-19 การท่องเทีย่วในประเทศกลบัฟ้ืนตวักลบัมาไดอ้ย่างรวดเรว็ ขอ้มูลจากสถาบนัวจิยั
ท่องเทีย่ว (ศูนยข์อ้มูลท่องเทีย่วและวฒันธรรม) รายงานว่าปี พ.ศ. 2563 ในช่วงเทศกาลวนัไหวพ้ระจนัทร์
ต่อเน่ืองวนัชาตพิบวา่ จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วรวมทัง้สิน้ 637 ลา้นคนครัง้ ถอืเป็นระดบัการเดนิทางท่องเทีย่วที่
รอ้ยละ 79 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน รายรบัรวมในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วที ่466,560 ลา้น
หยวน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 69.9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จํานวนเที่ยวบนิในช่วง
เทศกาลคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 78.64 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน นับเป็นตวัเลขการ
ฟ้ืนตวัหลงัสถานการณ์โควดิ-19 ในระดบัทีน่่าพงึพอใจ และมบีางพืน้ทีท่ีม่จีํานวนนักท่องเทีย่วและรายได้
เพิม่ขึน้ เช่น ปักกิง่ทีม่นีักท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลวนัไหวพ้ระจนัทรต่์อวนัชาต ิ9.98 ลา้นคนครัง้ รายรบั
รวม 11,500 ลา้นหยวน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.4 และรอ้ยละ 2.9 ตามลําดบัเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี
ก่อน หรอืมณฑลหเูป่ยตน้ทางการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในประเทศจนีกม็จีํานวนนักท่องเทีย่วมากถงึ 
52.28 ล้านคนครัง้ รายรบัรวม 34,829 ล้านหยวนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 82.74 และรอ้ยละ 72.26 
ตามลําดบัเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เป็นระดบัการฟ้ืนตวัที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทัง้ประเทศ 
การฟ้ืนตวัทีร่วดเรว็เพยีงไมก่ีเ่ดอืนหลงัการแพรร่ะบาดทีรุ่นแรง สะทอ้นภาพความตอ้งการท่องเทีย่วของคน
จนีในยคุน้ี และชว่งเทศกาลทีม่วีนัหยดุตดิต่อกนักย็งัคงเป็นชว่งเวลาทองสาํหรบัการทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัทีส่ดุ 

4.3.2 ทศันคติต่อการท่องเท่ียวต่างประเทศของคนจีนต้นปี พ.ศ. 2563 
ขอ้มูลทศันคตต่ิอการท่องเทีย่วต่างประเทศของคนจนีในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นการสํารวจ

ในช่วงกลางเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศจนีสามารถหยุดการแพร่ระบาดของ 
โควดิ-19 ไดแ้ละเริม่ตน้กระบวนการปลดลอ็กใหป้ระชาชนในประเทศสามารถกลบัมาเดนิทางและใชช้วีติ
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ตามรูปแบบปกตใิหม่ไดอ้กีครัง้ รวมถงึเริม่ต้นการกลบัมาท่องเทีย่วอกีครัง้ ในช่วงเวลาดงักล่าวไดม้กีาร
ออกแบบสํารวจความคดิเหน็ต่อการท่องเทีย่วออกมาจากหลายองคก์รทีส่ําคญัในธุรกจิการท่องเทีย่วจนี 
ดงัต่อไปน้ี 

1) แบบสาํรวจของ Ctrip 
Ctrip ในฐานะของ OTA อนัดบัหน่ึงของจนีจงึไดส้าํรวจความคดิเหน็ต่อการท่องเทีย่วของคน

จนีภายหลงัโควดิ-19 คลีค่ลาย โดยสาํรวจความคดิเหน็คนจนีจาํนวน 15,000 คนใน 100 เมอืง ซึง่สว่น
ใหญ่ทีร่อ้ยละ 85 ของผูต้อบมชี่วงอายุระหว่าง 18-45 ปี เป็นเพศชายรอ้ยละ 64 เพศหญงิรอ้ยละ 36 
ผลลพัธด์งัขอ้สรปุดงัน้ี 

1.1)  “ท่องเที่ยว” เป็นหน่ึงในหวัขอ้สนทนาที่คนจนีพูดคุยกนัมากที่สุดหวัขอ้หน่ึงในช่วง 
โควดิ-19 ความต้องการทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่วยงัเป็นความปรารถนาทีแ่รงกล้าของคนจนี ทัง้น้ีผูต้อบ
แบบสอบถามรอ้ยละ 40 ยงัคงตัง้ใจตดิตามข่าวสารดา้นการท่องเที่ยวและโปรโมชัน่ต่าง ๆ เสมอ อกี 
รอ้ยละ 40 ไดร้บัขา่วสารดา้นการท่องเทีย่วเมื่อเขา้ไปหาขอ้มลูหรอืตดิตามขา่วสารอื่น ๆ อกีรอ้ยละ 10 มี
การซือ้แพก็เกจทอ่งเทีย่วทีท่าํรายการโปรโมชัน่ มเีพยีงรอ้ยละ 10 ของผูต้อบแบบสอบถามไมส่นใจในการ
ทอ่งเทีย่ว 

1.2)  ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 43 ยงัคงคาดหวงัว่าจะเริม่ตน้ท่องเทีย่วในช่วงครึง่ปีแรก
ของปี พ.ศ. 2564 และอกีรอ้ยละ 57 คาดหวงัเริม่ตน้ท่องเทีย่วภายในปีน้ี โดยคาดว่าเทศกาลวนัหยุด 
วนัแรงงานจะเป็นจุดเริม่ตน้การกลบัมาทอ่งเทีย่วเตม็รปูแบบอกีครัง้ 

1.3)  รปูแบบการท่องเทีย่วภายหลงัโควดิ-19 รอ้ยละ 30 จะเป็นการท่องเทีย่วเชงิพกัผอ่น 
รอ้ยละ 24 วางแผนทอ่งเทีย่วเชงิทศันาจร 

1.4)  การท่องเที่ยวในประเทศ ขบัรถท่องเทีย่ว ใชร้ถไฟความเรว็สูงไปยงัเมอืงท่องเทีย่ว
คอืทางเลอืกการเดนิทางอนัดบัแรก ทัง้น้ีรอ้ยละ 90 ของผูต้อบเลอืกการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ แบ่งเป็น
การทอ่งเทีย่วพืน้ทีเ่มอืงโดยรอบ ทรปิเดนิทางทอ่งเทีย่วสัน้ ๆ และทรปิเดนิทางท่องเทีย่วยาว ๆ ทีส่ดัสว่น 
รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 43 และรอ้ยละ 23 ตามลาํดบั  

1.5)  จากวธิกีารเดนิทาง การขบัรถท่องเทีย่วมสีดัสว่นสงูสุดทีร่อ้ยละ 41 รองลงมาคอืใช้
รถไฟความเรว็สงูทีร่อ้ยละ 29 รถบสัโดยสารรอ้ยละ 16 เครื่องบนิรอ้ยละ 14 ตามลําดบั ทัง้น้ีปัจจยัทีท่าํให้
นักท่องเที่ยวเลือกใช้การขบัขีร่ถยนต์และรถไฟความเรว็สูง มสีาเหตุจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19  
เป็นหลกั 

1.6)  เมื่อพจิารณาจุดประสงคก์ารท่องเทีย่วพบว่าคําสําคญัหลกัประกอบดว้ย “ครอบครวั” 
และ “พกัผ่อน” เป็นคําหลกั โดยพบว่าการเดนิทางท่องเที่ยวพรอ้มครอบครวัคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42 
ดงันัน้เมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสาํหรบัครอบครวัพอ่แมล่กู คูร่กัและพาบุพการเีทีย่วจะกลายเป็นตลาดสาํคญั 
รองลงมาคอืการท่องเทีย่วพรอ้มเพื่อนทีร่อ้ยละ 22 พรอ้มเพื่อนร่วมงานทีร่อ้ยละ 20 และท่องเทีย่วคน
เดยีวหรอืเทีย่วแบบประหยดัทีร่อ้ยละ 13  

1.7)  เมื่อพจิารณาช่องทางการจองกจิกรรมท่องเทีย่วพบว่า Online OTA เป็นช่องทางทีม่ี
สดัสว่นการเลอืกใชส้งูสดุทีร่อ้ยละ 39 รองลงมาคอืจองผา่นชอ่งทางบรษิทันําเทีย่วทีร่อ้ยละ 32   
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1.8)  ในช่วงโควดิ-19 ระบาดพบว่าผูใ้หบ้รกิารบรษิทันําเทีย่วออนไลน์ต่างมบีรกิารทีไ่ม่มี
เงือ่นไขยกเลกิการจองเพือ่เป็นสิง่ดงึดดูใหล้กูคา้ใชบ้รกิาร  

1.9)  เมื่อสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 คลีค่ลายลง กจิกรรมท่องเทีย่วทีผู่ต้อบ
แบบสอบถามเลอืกสงูสุดคอืท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ(ภูเขา ทะเล) ทีร่อ้ยละ 21 ใกลเ้คยีงกบัการท่องเทีย่ว
ทศันาจรเขตเมอืงทีร่อ้ยละ 20 ขณะทีท่่องเทีย่วพพิธิภณัฑท์ีร่อ้ยละ 16 เป็นอนัดบัสาม การท่องเทีย่วทวัร์
ชมดอกไมท้ีร่อ้ยละ 13 สวนสนุกพรอ้มครอบครวัรอ้ยละ 13 ท่องเทีย่วชุมชนเมอืงโบราณรอ้ยละ 11 และ
กจิกรรมกฬีารอ้ยละ 6 ตามลาํดบั 

1.10)  รอ้ยละ 78 ของผูต้อบแบบสอบถามคาดหวงัจะท่องเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วสาํคญัใน
เรว็วนั ขณะทีอ่กีรอ้ยละ 22 เลอืกทีจ่ะไมเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว 

1.11)  เมื่อพิจารณาประเภทผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ ๆ พบว่าเป็นรูปแบบสําหรบัการ
ท่องเทีย่วอสิระมากทีสุ่ดทีร่อ้ยละ 44 การท่องเทีย่วกบักลุ่มทวัรแ์ละรูปแบบการท่องเทีย่วแบบกลุ่มทัง้ 
เตม็วนั ครึง่วนัทีร่อ้ยละ 37  

1.12)  หลงัสถานการณ์โควดิ-19 การซื้อประกนัภยัประกนัสุขภาพกลายเป็นสิง่ที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเมื่อตอ้งเดนิทางท่องเทีย่ว โดยพบว่ารอ้ยละ 74 เลอืกทีจ่ะซือ้ประกนัเมื่อตอ้ง
เดนิทางทอ่งเทีย่ว ซึง่แตกต่างจากก่อนหน้าทีก่ารซือ้ประกนัไมใ่ชล่กัษณะนิสยัทีน่กัเดนิทางจนีคุน้เคย 

1.13)  เมื่อโควดิ-19 ผ่านไปผูบ้รโิภคจนีมคีวามยนิดทีีจ่ะใชเ้งนิไปกบัการท่องเที่ยว โดย 
รอ้ยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามประมาณการจํานวนเงนิที่พร้อมจ่ายสําหรบัการท่องเที่ยวของ
ครอบครวัทีเ่กนิกว่า1 หมื่นหยวน แบ่งเป็นรอ้ยละ 45 ใชจ้่าย 1-3 หมื่นหยวนทีร่อ้ยละ 15 วางแผนใชเ้งนิ
เพื่อการท่องเทีย่วมากกว่า 3 หมื่นหยวน ทัง้น้ีรอ้ยละ 44 ของผูต้อบแบบสอบถามวางแผนใชเ้งนิเพื่อการ
ท่องเทีย่วในสดัสว่นรอ้ยละ 5-10 ของรายไดค้รวัเรอืน รอ้ยละ 30 ของผูต้อบแบบสอบถามวางแผนใชเ้งนิ
ในสดัสว่นทีส่งูถงึรอ้ยละ 10-20 ของรายไดท้ัง้หมดไปเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

2) แบบสาํรวจของ “วารสารวิจยัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว” 《旅界专研》 
นําเสนอรายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวของคนจีนหลังสถานการณ์ 

โควดิ-19 โดยเลอืกสาํรวจในเมอืงกลุ่ม 1st tier ซึง่มกีลุ่มทีม่รีายไดส้งูสุด และ 2nd tiers หรอืตํ่ากว่า 
สํารวจความคดิเหน็เกี่ยวกบัรูปแบบกจิกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปหลงัสถานการณ์โควดิ-19 
ความตัง้ใจและความคดิในการเดนิทางหลงัโควดิ-19 คลี่คลาย เป็นการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง 1,115 
ตวัอยา่งครอบคลุมพืน้ที ่4 เมอืง 1st tier 14 เมอืงกลุ่ม 1st tier ใหม ่และ 26 เมอืงกลุ่ม 2nd tier หรอืตํ่ากว่า 
โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เกดิในกลุ่มทีเ่กดิในทศวรรษที ่80 และ 90 โดยผลลพัธท์ีส่าํคญัดงัน้ี 

2.1)  ในภาวะโควดิ-19 ทําใหรู้ปแบบการวางแผนท่องเทีย่วเปลีย่นไป สําหรบัเมอืงกลุ่ม  
1st tier รอ้ยละ 51 เลอืกท่องเทีย่วในประเทศ รอ้ยละ 35 วางแผนกลบับา้นอยู่กบัครอบครวั ไมม่แีผน
ท่องเทีย่ว และมรีอ้ย 14 เลอืกออกเดนิทางไปต่างประเทศ ขณะทีเ่มอืงกลุ่ม 2nd tier ลงไปพบว่า รอ้ยละ 
53 เลอืกท่องเทีย่วในประเทศ รอ้ยละ 42 วางแผนอยูก่บัครอบครวัทีบ่า้น และรอ้ยละ 5 เลอืกเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วต่างประเทศ 

2.2)  รอ้ยละ 77 ของผูต้อบยกเลกิกจิกรรมท่องเทีย่วทีว่างไว ้และเมื่อรวมเขา้กบัจํานวน
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลื่อนการท่องเที่ยวออกไปด้วย สองกลุ่มน้ีรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 88 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในจาํนวนผูย้กเลกิและเลื่อนการทอ่งเทีย่วพบวา่ รอ้ยละ 30 ทาํเรือ่งยกเลกิก่อนการประกาศ
หา้มเดนิทางทอ่งเทีย่ว รอ้ยละ 4 ยกเลกิระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว   

2.3)  สาํหรบัการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศพบว่า ประเทศในภูมภิาคเอเชยีคอืปลายทาง
ทีน่กัเดนิทางจนีเลอืกเดนิทางไปท่องเทีย่วมากทีสุ่ดเรยีงตามลําดบัคอื ญี่ปุ่ น (รอ้ยละ 33) ไทย (รอ้ยละ 23) 
สงิคโปร ์(รอ้ยละ 11) องักฤษเป็นอนัดบัทีส่ ี ่(รอ้ยละ 11) ขณะทีส่หรฐัอเมรกิามาเป็นอนัดบัทีห่า้ (รอ้ยละ 5) 
เมื่อมองในส่วนของค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วทีว่างแผนใชจ้่ายในการท่องเทีย่วแต่ละประเทศพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามทีม่แีผนท่องเทีย่วสหรฐัอเมรกิาวางแผนใชจ้่ายเงนิเอาไวส้งูทีสุ่ดคอื 6.3 หมืน่หยวน รองลงมา
คอื ท่องเทีย่วญี่ปุ่ น 3.4 หมื่นหยวน สงิคโปร ์3.3 หมื่นหยวน ขณะทีก่ารท่องเทีย่วประเทศไทยและองักฤษ
อยูใ่นอนัดบัทีส่ ี ่โดยกลุ่มตวัอยา่งวางแผนการใชจ้า่ยเงนิที ่2.4 หมืน่หยวน 

2.4)  สาํหรบัความคาดหวงัต่อระยะเวลาทีส่ามารถกลบัมาเดนิทางทอ่งเทีย่วไดอ้กีครัง้ หาก
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้สําเรจ็ รอ้ยละ 14 ของกลุ่มตวัอย่างคาดว่าอย่างเรว็คอืช่วงเดอืน
พฤษภาคม มถุินายนปีเดยีวกนั (พ.ศ. 2563) จะกลบัมาท่องเทีย่วได ้รอ้ยละ 26 เชื่อว่าเป็นช่วงซมัเมอร ์
(เดอืน 7 เดอืน 8) รอ้ยละ 15 คาดว่าเป็นช่วงเทศกาลวนัชาติเดอืนตุลาคม และมอียู่รอ้ยละ 10 ที่เลื่อน
แผนการท่องเทีย่วออกไปอย่างไม่มกีําหนดเพราะคาดว่าทุกอย่างจะกลบัมาสู่ภาวะปกตไิดจ้รงิในปีหน้า 
ขณะเดียวกนัรปูแบบการท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 กจ็ะเปล่ียนแปลงไป ผูต้อบแบบสอบถามจะเลือก
ไปในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคนน้อย สามารถเข้าถึงแหล่งธรรมชาติและเป็นสถานท่ีท่ีสามารถขบั
รถยนตส่์วนตวัเข้าไป เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงพกัผอ่นเป็นหลกั เพ่ือซึมซบับรรยากาศและเรียนรู้
วิถีชีวิตวฒันธรรมในปลายทางเมืองท่องเท่ียวได้ ท่ีสาํคญัต้องเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึง
สขุอนามยั (康旅产品) 

 การสํารวจความคดิเหน็พบว่าโควดิ-19 สรา้งผลกระทบต่อธุรกจิการท่องเทีย่วในสองมติิ
ไดแ้ก่ 1) ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัทีก่ลุ่มตวัอยา่งไมม่ัน่ใจเมื่อตอ้งเดนิทางไปท่องเทีย่วและอยูใ่น
พืน้ทีชุ่มชน 2) ดา้นการวางแผนเวลาและงบประมาณทีล่ดลงเพราะผลกระทบจากรายไดท้ีน้่อยลงจาก
ภาวะชะงกังนัทางเศรษฐกจิอนัเน่ืองมาจากมาตรการลอ็กดาวน์ ทําใหเ้วลาและงบประมาณที่วางไวเ้พื่อ
การท่องเที่ยวของปีน้ีลดลง รูปที่ 4.22 แสดงคําสําคญัจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวหลงัโควดิ-19 ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึความไม่มัน่ใจดา้นสุขอนามยัระหว่างการท่องเทีย่ว ไม่มเีวลา 
การวางแผนใชจ้า่ยเงนิลดลง และหากจะทอ่งเทีย่วกจ็ะทอ่งเทีย่วพรอ้มครอบครวัเป็นหลกั  

 

รปูท่ี 4.22  คาํสาํคญัเม่ือสาํรวจความคิดเหน็ต่อการการท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 
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3) แบบสาํรวจของ China Thailand Travel Sentiment Survey พ.ศ. 2563 
ทาํการสาํรวจในเดอืนเมษายน โดยเป็นความรว่มมอืระหว่าง C9 Hotel works ประเทศไทย 

รว่มกบั Delivering Asia Communications สอบถามกลุ่มตวัอยา่งนกัเดนิทางจนีในกลุ่มเมอืง 1st tier ดา้น
ทศันคตต่ิอการทอ่งเทีย่วต่างประเทศ และประเทศไทยโดยมขีอ้มลูสาํคญัดงัน้ี 

จากรปูที ่4.23 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 53 วางแผนเดนิทางไปต่างประเทศภายในปีน้ี โดย
วางแผนเดนิทางในเดอืนสงิหาคม ตุลาคมและธนัวาคม ในจํานวนนักเดนิทางที่วางแผนไปต่างประเทศ
เหล่าน้ีร้อยละ 71 วางแผนเดินทางเพื่อมาประเทศไทย ทัง้น้ีกลุ่มตวัอย่างถึงร้อยละ 83 เลือกเดินทาง
ท่องเทีย่วแบบอสิระ โดยวางแผนการท่องเทีย่วและจบัจองทีพ่กั การเดนิทางผา่น OTA Ctrip รอ้ยละ 61 
เฟยจ ูหรอื Fliggy (Mobile OTA ของกลุ่มอาลบีาบา) รอ้ยละ 16 Hotel Website รอ้ยละ 9 Booking.com 
รอ้ยละ 5 และผ่าน Wechat รอ้ยละ 5 ทัง้น้ีเมอืงปลายทางทีน่ักเดนิทางจนีเลอืกมาท่องเทีย่วในประเทศ
ไทย 1) รอ้ยละ 29 คอืกรุงเทพฯ 2) รอ้ยละ 27 ภูเกต็ 3) รอ้ยละ 20 เชยีงใหม่ 4) รอ้ยละ 13 เกาะสมุย  
5) รอ้ยละ 8 พทัยาตามลาํดบั 
 

 
ทีม่า: https://www.c9hotelworks.com/wp-content/uploads/2020/04/china-thailand-travel-sentiment-survey-2020-

04.pdf 

รปูท่ี 4.23  ข้อมลูสาํรวจความรู้สึกต่อการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักเดินทางจีน พ.ศ. 2563 
4) แบบสาํรวจของ 2020 China Tourism Forum Big data 
ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2563 ในงาน China Tourism Virtual Exhibition China Tourism 

Forum ไดนํ้าเสนอขอ้มลูแนวโน้มการทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
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ทีม่า:  UNWTO http://focus.lvyou168.cn/tourism_analysis/20200603/55598.html 

รปูท่ี 4.24 แสดงค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางออกต่างประเทศปี พ.ศ. 2561  
 

รปูที ่4.24 แสดงมลูคา่ คา่ใชจ้า่ยหน่วยเป็น พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ของนกัท่องเทีย่วประเทศ
ต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2561 พบวา่นกัทอ่งเทีย่วจนีมสีว่นต่อการใชจ้า่ยเงนิในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วของโลกสงู
ทีสุ่ดที ่277.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ รองลงมาคอืนักท่องเทีย่วสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั องักฤษ ฝรัง่เศส 
ออสเตรเลยี รสัเซยี แคนาดา เกาหลใีต้ และอติาล ีตามลําดบั ตวัเลขดงักล่าวแสดงว่าจนี สหรฐัอเมรกิา 
และกลุ่มประเทศในยโุรป คอืผูข้บัเคลื่อนหลกัในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วโลก 

 
ทีม่า: Joint Survey by Ivy Alliance, CCT and PATAhttp://focus.lvyou168.cn/tourism_analysis/ 20200603/ 
55598.html 

รปูท่ี 4.25 เมืองท่องเท่ียวปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจีนปรารถนาในปี พ.ศ. 2563 
 

เมื่อพจิารณาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจนีซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มขีนาดใหญ่ทัง้ในเชงิ
จาํนวนและมลูค่าการใชจ้่ายพบว่า รปูที ่4.25 แสดงถงึรอ้ยละ 60 แสดงความตัง้ใจทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่ว
ใน ปี พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 27 ยงัไมต่ดัสนิใจ รอ้ยละ 13 ไมค่ดิจะเดนิทางท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี
รปูแบบการทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่รอ้ยละ 56 เลอืกทอ่งเทีย่วในประเทศไปต่างมณฑล รอ้ยละ 45 ปรารถนาจะ
เดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ รอ้ยละ 23 ท่องเที่ยวในเมอืงที่อยู่โดยรอบเมอืงที่พํานักอาศยั และ 
รอ้ยละ 15 ยงัไมต่ดัสนิใจ 
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ทีม่า: Joint Survey by Ivy Alliance, CCT and ATA http://focus.lvyou168.cn/tourism_analysis/20200603/ 

55598.html 

รปูท่ี 4.26 ผลิตภณัฑท่์องเท่ียวและรปูแบบท่องเท่ียวท่ีนิยมในปี พ.ศ. 2563 
 

เมือ่พจิารณาผลติภณัฑท์อ่งเทีย่วและรปูแบบท่องเทีย่วทีนิ่ยมในปี พ.ศ. 2563 ดงัแสดงในรปู
ที ่4.26 พบว่ารอ้ยละ 58 ปรารถนาการท่องเทีย่วเกาะพืน้ทีโ่ซนรอ้น รอ้ยละ 33 ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
รอ้ยละ 30 ท่องเทีย่วเชงิอาหาร รอ้ยละ 27 ท่องเทีย่วกบักลุ่มครอบครวัทีม่ลีูกเลก็ รอ้ยละ 17 ท่องเทีย่ว
เชงิผจญภยั รอ้ยละ 16 ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ สดูอากาศบรสิุทธ์ และรอ้ยละ 9 ท่องเทีย่วเชงิชอปปิง  
ตามลาํดบั โดยรอ้ยละ 48 เลอืกการท่องเทีย่วแบบกลุ่มทวัร ์รอ้ยละ 34 แบบ FIT และรอ้ยละ 18 แบบทวัร์
กลุ่มเลก็  
 

 
ทีม่า:Joint Survey by Ivy Alliance, CCT and PATA http://focus.lvyou168.cn/tourism_analysis/20200603/ 55598.html 

รปูท่ี 4.27 ปลายทางต่างประเทศท่องเท่ียวยอดนิยมหลงัโควิดในปี พ.ศ. 2563 
 

ขณะทีร่ปูที ่ 4.27 แสดงประเทศเป้าหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วจนี ไดแ้ก่ ญีปุ่่ น ไทย 
ยุโรป หมูเ่กาะมลัดฟีส ์สงิคโปร ์นิวซแีลนด ์ออสเตรเลยี เกาหลใีต ้ศรลีงักา และมาเลเซยีตามลําดบั ซึง่การ
แนะนําจากกลุ่มเพื่อน ญาติพี่น้องยงัคงมีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจเลือกเมืองปลายทางท่องเที่ยว  
(รอ้ยละ 54) รองลงมารอ้ยละ 42 คอืขอ้แนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญท่องเทีย่วหรอื online celebrities รอ้ยละ 41 
จากขอ้มลูประชาสมัพนัธข์องเมอืงปลายทาง รอ้ยละ 33 ขอ้เสนอของบรษิทัทวัร ์และรอ้ยละ 32 จาก OTA  
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4.3.3 วิเคราะหค์าํสาํคญัต่อการท่องเท่ียวประเทศไทยในช่วงก่อนวนัชาติจีน พ.ศ. 2563 
การศกึษาไดต้ดิตามความคดิเหน็ต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยบนสงัคมออนไลน์ Wechat 

official account โดยใชค้าํสาํคญั “ประเทศไทย” (泰国) ในช่วงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 ซึง่พบว่าคาํ
สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ยคาํต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 
รปูท่ี 4.28 คาํสาํคญัประเทศไทยบนสงัคมออนไลน์วีแชทจีน เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563  
 

จากรปูที ่4.28 เมื่อใชค้ําว่า “ประเทศไทย”เป็นคําเริม่ตน้คน้หาพบว่า สงัคมออนไลน์วแีชทจนี
จะกล่าวถงึ พระมหากษตัรยิไ์ทย (泰国国王) อาหารไทย (泰国菜) สถาบนักษตัรยิไ์ทย (泰国

王室) เดนิทางเขา้ประเทศไทย (泰国入境) และวซ่ีาประเทศไทย (泰国签证) ตามลําดบั 
ขณะทีค่าํว่า “ท่องเทีย่วประเทศไทย” (泰国旅游) ไมต่ดิอนัดบัคาํสาํคญัยอดนิยมในช่วงเดอืนกนัยายน 
ซึ่งหากเป็นสถานการณ์ปกต ิ“ท่องเที่ยวประเทศไทย” ถูกใชเ้ป็นคําสําคญัแลกเปลี่ยนสนทนากนัในสงัคม
ออนไลน์จนี เพราะจะเป็นช่วงเวลาก่อนเทศกาลท่องเทีย่วช่วงวนัชาตจินี อย่างไรกด็คีําสาํคญัทีเ่ขา้มาแทน
คําว่า “ท่องเทีย่วประเทศไทย” กค็อืคําว่า “การเดนิทางเขา้ประเทศไทย” และ “วซ่ีาไทย” กเ็ป็นคําสําคญัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการสอบถามความเป็นไปได้ในการเดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ 
โควดิ-19 เพราะในช่วงเวลานัน้สถานการณ์ทัง้ในประเทศไทยและประเทศจนีอยูใ่นภาวะทีค่่อนขา้งด ีและมี
แนวโน้มในการเปิดใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางเขา้มาได ้ขัน้ตอนการขอวซ่ีาและแนวทางปฏบิตัต่ิอการ
เขา้มาทอ่งเทีย่วประเทศไทยจงึถูกพดูถงึมากในชอ่งทาง Wechat official account ต่าง ๆ 

เมื่อเพิม่เตมิคําสําคญัสําหรบัการคน้หาเป็น “ท่องเที่ยวประเทศไทย”(泰国旅游) สามารถ
พบคาํสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งดงัแสดงในรปูที ่4.29 ดงัน้ี  
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รปูท่ี 4.29 คาํสาํคญัท่องเท่ียวประเทศไทยบนสงัคมออนไลน์วีแชทจีน เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 
 

คาํสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํว่า “ท่องเทีย่วประเทศไทย” คอื “ธุรกจิท่องเทีย่วประเทศไทย”(泰
国旅游业) “เสน้ทางทอ่งเทีย่วประเทศไทย” (泰国旅游攻略) “วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศไทย” (泰国旅游

签证) และ “สถานการณ์ทอ่งเทีย่วประเทศไทย” (泰国旅游现状)  ตามลาํดบั  
เมื่อพจิารณาเฉพาะในช่วงเดอืนกนัยายนก่อนวนัหยุดยาวเทศกาลวนัชาติของจนีพบว่ามี

บทความเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวประเทศไทยทัง้สิ้น 15 เรื่อง แบ่งเป็นเน้ือหาเกี่ยวขอ้งกบันโยบายและ
มาตรการดา้นการทอ่งเทีย่ว 6 เรือ่ง และเรือ่งอื่น ๆ อกี 9 เรือ่งยกตวัอยา่งเชน่ 1) ถนนคนเดนิของประเทศ
ไทยในช่วงโควดิ-19 2) นักท่องเทีย่วช่วงเทศกาลวนัชาต ิ3) ของฝากของทีร่ะลกึทีต่อ้งซือ้เมื่อไปประเทศ
ไทย 4) สถานทีท่่องเทีย่วทีห่า้มพลาด 5) สิง่ทีห่า้มกระทําในระหว่างท่องเทีย่วประเทศไทย 6) ตลาดการ
ท่องเที่ยวไทยและเทศกาลลอยกระทง เป็นต้น ทัง้น้ีการพูดถงึนโยบายและมาตรการดา้นการท่องเที่ยว
ของไทยส่วนใหญ่กล่าวถึง วีซ่าท่องเที่ยวแบบ 270 วัน รวมถึงการยกเว้นการกักตัว 14 วันสําหรบั
นักท่องเทีย่วทีม่าจากพืน้ทีป่ลอดการะบาด ซึ่งเป็น 2 หวัขอ้สนทนาที่มคีนในสงัคมออนไลน์เขา้มาแสดง
ความคดิเหน็มากทีส่ดุ (34 ขอ้ความและ 26 ขอ้ความตามลาํดบั)  

 
รปูท่ี 4.30 แผนภาพแสดงคาํสาํคญัท่ีได้จากหวัข้อสนทนาเก่ียวกบัวีซ่าท่องเท่ียวแบบ 270 วนั  

ประเทศไทย 

ยโุรป 

โควิด-19กกัตวั 

ท่องเท่ียว

ประเทศจีน คนจีน
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เมื่อทาํการวเิคราะหค์ําสาํคญัจากหวัขอ้นโยบายมาตรการการใหว้ซ่ีาท่องเทีย่วแบบ 270 วนั
ดงัแสดงในรปูที ่ 4.30 พบว่า คําสาํคญัทีม่มีากทีสุ่ดคอื ประเทศไทย (泰国) โควดิ-19 (疫情) ยุโรป
อเมรกิา (欧美) และ กกัตวั (隔离)  เป็นตน้  ลําดบัต่อมาเมื่อพจิารณาเน้ือหาภายในแต่ละบทความของ
คาํวา่ “ทอ่งเทีย่วประเทศไทย” พบว่าสงัคมออนไลน์จนีใหค้วามสนใจกบัวซ่ีาท่องเทีย่วพเิศษแบบ 270 วนั
ในมุมมองทีแ่ตกต่างกนัคอื สว่นมากรอ้ยละ 27 มองว่านโยบายน้ีเหมาะสาํหรบักลุ่มนกัท่องเทีย่วตลาดบน
ทีม่เีวลาและมเีงนิ ตอ้งการหาสถานทีป่ลอดภยัเพือ่หลบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 หรอืเพื่อทาํธุรกจิ
ในประเทศไทยหรอืมสีมาชกิครอบครวัพํานักอยู่ในประเทศไทย รอ้ยละ 20 มองว่าเน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในฝัง่อเมรกิาและยุโรปยงัค่อนขา้งรุนแรง จงึค่อนขา้งกงัวลกบัการรบั
นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสีย่งเหล่าน้ีเขา้มา รอ้ยละ 17 มองว่าการจะไปท่องเที่ยวประเทศไทยใน
ชว่งเวลาน้ีความเสีย่งยงัคอ่นขา้งมาก รอ้ยละ 7 มองวา่ระยะเวลากกัตวัถงึ 14 วนัคอ่นขา้งเสยีเวลา  

 
รปูท่ี 4.31 แผนภาพแสดงคาํสาํคญัท่ีได้จากหวัข้อสนทนาเก่ียวกบัการกกัตวั 

จากรปูที ่4.31 เมือ่วเิคราะหค์าํสาํคญั “กกัตวั” พบว่าสว่นใหญ่พดูถงึการพจิารณายกเลกิการ 
กกัตัว โดยร้อยละ 31 สนับสนุนมาตรการที่ทางรฐับาลไทยพจิารณายกเลิกการกกัตวั 14 วนัสําหรบั
นกัทอ่งเทีย่วจนีทีจ่ะเขา้มาเทีย่วในประเทศไทย ขณะทีร่อ้ยละ 27 มองวา่แมว้า่รฐับาลไทยจะยกเลกิการกกั
ตวัจรงิ แต่เมื่อเดนิทางกลบัประเทศจนีกต็้องกกัตวั และมคี่าใชจ้่ายสูงและเสยีเวลามากอยู่ด ีรอ้ยละ 19 
มองถงึความน่ากงัวลใจหากไมม่มีาตรการกกัตวั และมองว่าทา้ยทีสุ่ดตราบเท่าทีไ่มม่วีธิกีารหยุดการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 นักท่องเที่ยวจนีก็ควรระงบัการเดนิทางไปต่างประเทศไว้ก่อน น่าจะเป็นวธิกีารที่
ปลอดภยัทีส่ดุ 

ขอ้มลูสาํคญัอกีชุดหน่ึงทีส่ะทอ้นภาพความตอ้งการท่องเทีย่วประเทศไทยของนักท่องเทีย่ว
ช่วงก่อนเทศกาลวนัชาตเิป็นขอ้มลูทีส่าํรวจโดย Ctrip ทีใ่ชแ้พลตฟอรม์ Big Data สาํรวจดชันีสถานที ่ ๆ 
ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในใจเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จบลง (สํารวจถึงเดือน
กนัยายน) ดงัแสดงในรปูที ่4.32 พบวา่ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศทีค่นจนีตอ้งการเดนิทางมาทอ่งเทีย่ว
มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาได้แก่ญี่ปุ่ น สิงคโปร์ เวียดนาม รฐัดูไบ อินโดนีเซีย มาเลยเซีย 
ออสเตรเลยี เยอรมนั องักฤษ แคนาดา ตามลําดบั (เป็นทีน่่าสงัเกตคอืเกาหลใีตต้กไปอยู่ในอนัดบัที ่ 15 
และไมม่ปีระเทศสหรฐัอเมรกิาตดิอยูใ่นรายชื่อ 20 อนัดบัแรก)  

 

กกัตวั
ประเทศไทย

กลบัประเทศ
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รปูท่ี 4.32 ดชันีช้ีวดัเมืองปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจีนต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลวนัชาติ 

ปี พ.ศ. 2563  
 

สาํหรบัการการออกเดนิทางท่องเทีย่วคําสาํคญัสามอนัดบัแรก 1) “ท่องเทีย่วทะเล” 2) “เดนิ 
ชอปปิง พรอ้มครอบครวั” 3) “แสวงหาบรรยากาศแปลกใหม”่ ทัง้น้ีในสว่นของคาํสาํคญัทีร่วมระหว่างคาํว่า 
“ครอบครวั”+”ชอปปิง ” พบว่าประเทศญี่ปุ่ นคอืประเทศที่นักท่องเที่ยวจนีพจิารณาเลอืกที่จะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วเพื่อเป้าหมายคําสําคญัทัง้สองมากทีสุ่ด รองลงมาคอืประเทศสงิคโปร ์อติาล ีองักฤษ เยอรมนั 
เกาหลใีต ้ดไูบ แคนนาดาตามลําดบั ขณะทีอ่นิโดนีเซยี ไทย มาเลเซยี ออสเตรเลยี เวยีดนามจะเป็นกลุ่ม
เมอืงปลายทางเป้าหมายสาํหรบันักท่องเที่ยวจนีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคําสําคญั “ท่องเทีย่วทะเล” “ทะเลในฝัน” 
เป็นหลกั ส่วนคําสาํคญั “แสวงหาบรรยากาศแปลกใหม่” นักท่องเทีย่วจะนึกถงึประเทศโมรอ็กโค บราซลิ 
เมก็ซโิก ชลิ ีอารเ์จนตน่ิา เป็นตน้ 

 
 

携程启动“旅游复兴 V计划的视频地址：https://v.qq.com/x/page/y3077dqkfgk.html 

รปูท่ี 4.33 ดชันีช้ีวดักิจกรรมท่องเท่ียวในต่างประเทศในช่วงเทศกาลวนัชาติปี พ.ศ. 2563 
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4.3.4 คาํสาํคญัการท่องเท่ียวไทยปี พ.ศ. 2563 ใน Baidu Search Engine 
 การศกึษาไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูความคดิเหน็ต่อการท่องเทีย่วของคนจนีผา่นช่องทาง Search 
Engine Baidu.com ซึง่เป็น Search Engine อนัดบัหน่ึงของจนีและเป็นช่องทางทีส่ามารถหาขอ้มลู
ภาพลกัษณ์ทอ่งเทีย่วไทยในทศันะของคนจนีได ้ในขณะทีช่อ่งทางอื่น ๆ เชน่ Application OTA ต่าง ๆ ไม่
มขีอ้มลูเกีย่วขอ้งเพราะไมม่นีกัทอ่งเทีย่วจนีเดนิทางเขา้มาไดใ้นชว่งปี พ.ศ. 2563 โดยมขีา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คาํสาํคญั “ท่องเทีย่วประเทศไทย” ดงัแสดงตวัอยา่งในรปูที ่4.34 จาํนวน 85 ขา่วสามารถจาํแนกกลุ่มขา่ว
ไดด้งัแสดงในตารางที ่4.4  

 
รปูท่ี 4.34 ตวัอย่างหวัข้อข่าวใน Search Engine “Baidu” ท่ีกล่าวถึงการท่องเท่ียวไทย  

 ปี พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 4.4 ประเภทบทความใน Baidu พ.ศ. 2563 คาํสาํคญั “ท่องเท่ียวประเทศไทย” 
ประเภทของบทความ จาํนวน 
สิง่ตอ้งหา้ม สิง่ตอ้งรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมไทย 
เสน้ทางทอ่งเทีย่วไทย 
ผลกระทบต่อการทอ่งเทีย่วไทยชว่งโควดิ 
เหตุผลทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศทอ่งเทีย่วสาํคญัของโลก 
ไทยจบัตานกัทอ่งเทีย่วจนี 
นโยบายเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วไทยในชว่งสถานการณ์โควดิ 
สาวสองไทย 
สขุากบัการทอ่งเทีย่วไทย 
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพไทย 
ภาษาจนีทีพ่บเหน็ในการทอ่งเทีย่วไทย 
เมยีเชา่ 
ขา่วสารทัว่ไปเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วไทย 

16 
18 
11 
4 
3 
12 
2 
3 
1 
3 
1 
11 

รวม 85 
ทีม่า: รวบรวมจาก Baidu โดยนกัวจิยั  

ขา่ว "泰国旅游" ใน Search Engine Baidu 2020
ดใูหด้นีี่คอื 8 สิง่ที่คณุตอ้งรูเ้กี่ยวกับการเดนิทางมาประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวในประเทศไทยนักท่องเที่ยวชาวจีนพบกับกษัตริยพ์วกเขาควร "คกุเขา่" เหมือนคนไทยหรือไม่
เมื่อเดนิทางมาประเทศไทยทําไมไม่ไปที่ชัน้สองของบาร์สิง่ที่สําคัญที่สดุคอือยา่ล่ันระฆัง
เที่ยวไทยเจอองคห์ญิงตอ้งคกุเขา้หรอืไม่? น่าเรียนรูว้ิธีการของเจ็ทลแีละฟ่านปิงปิง
เที่ยวไทยครั้งแรกโดยรถไฟจ่ายเพียง22 หยวน แตน่ั่งนาน 5 ช่ัวโมง ครั้งเดยีวก็พอแลว้

นักท่องเที่ยวจีนมีความสําคัญตอ่สาวสองและมัคคเุทศก์ไทยนับหมื่น ขณะน้ีกําลังตกงานและสญูเสยีนับพันลา้น

พัทยาเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยเริ่มว่างเปลา่หลังเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวจีนหาย

ทําไมประเทศไทยถึงกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เหตเุพราะมีสาวสองเชน่น้ันหรือ เหตผุลน้ีดจูะเกินจริง

Influencer  ดังพาไปเช็คอินพระราชวังที่สมบรูณ์แบบที่สดุ เคยไปมาหรือยัง?
เหตใุดอินเดยีจึงไม่สามารถเป็นประเทศท่องเที่ยวไดเ้ชน่เดยีวกับประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดวี่าสาเหตเุหลา่นี้เป็นสาเหตหุลัก
คูม่ือท่องเที่ยวประเทศไทยปี 2020 ฟรี 2 นาทีเพื่อทําความเขา้ใจการแบง่ปันกลยทุธ์คลาสสกิ "อาหารที่พักและการเดนิทาง"
 ของไทย
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 จากตารางที ่4.4 พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2563 ข่าวและบทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่องเทีย่ว
ประเทศไทยยงัคงกล่าวถงึเสน้ทางท่องเทีย่วประเทศไทย (รอ้ยละ 21.2) และสิง่ต้องหา้ม และสิง่ต้องรู้
เกีย่วกบัวฒันธรรมไทย (รอ้ยละ 18.8) ซึง่ถอืเป็นบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตรยีมตวัเพื่อมาท่องเทีย่ว
ประเทศไทยในภาวะปกตริวมแลว้กวา่รอ้ยละ 40 ของบทความทัง้หมด ขณะทีบ่ทความนโยบายทีเ่กีย่วกบั
การท่องเทีย่วไทยในช่วงสถานการณ์โควดิ (รอ้ยละ 14.1) รวมถงึผลกระทบต่อการท่องเทีย่วไทยในช่วง 
โควดิ-19 (รอ้ยละ 12.9) และโอกาสของการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ (รอ้ยละ 1.2) ทีเ่ป็นโอกาสของท่องเทีย่ว
ไทยถอืเป็นกลุ่มบทความทีม่จีํานวนรวมกนัประมาณหน่ึงในสีข่องบทความทัง้หมด ขณะทีข่่าวสารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการท่องเทีย่วไทย (รอ้ยละ 12.9) เหตุผลทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศท่องเทีย่วสําคญัของโลก  
(รอ้ยละ 4.7) รวมถงึบทความประเทศไทยทีต่ดิตามจบัตานกัท่องเทีย่วจนี (รอ้ยละ 3.5) ถอืเป็นบทความที่
สะทอ้นความสนใจของจนีต่อการทอ่งเทีย่วไทย รวมถงึกลุ่มสดุทา้ยบทความเกีย่วกบัสุขากบัการท่องเทีย่ว
ไทย (รอ้ยละ 3.5) ภาษาจนีทีพ่บเหน็ในการท่องเทีย่วไทย (รอ้ยละ 3.5) สาวสองไทย (รอ้ยละ 2.4) และ
เมยีเชา่ (รอ้ยละ 1.2) ตามลาํดบั 

4.3.5 คาํสาํคญั “คนไทย” ปี พ.ศ. 2563 และก่อนปี พ.ศ. 2563 ใน Baidu Search Engine 
 นอกเหนือจากคําสําคญั “การท่องเทีย่วประเทศไทย” ทีแ่สดงถงึประเดน็ทีจ่นีใหค้วามสนใจ
กบัการท่องเทีย่วประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 คาํสาํคญัอกีคําหน่ึงทีส่ามารถใชว้เิคราะหค์วาม
สนใจต่อประเทศไทยในทศันะของคนจีนคือคําว่า “คนไทย” ซึ่งเป็นหน่ึงในคําสําคัญที่เกี่ยวข้องต่อ
ภาพลกัษณ์ประเทศไทย เพราะ “คนไทย” ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัต่อการสร้างความสามารถใน 
การแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทย รวมไปถงึเป็นคาํสาํคญัทีช่่วยวเิคราะหเ์รื่องราวเกีย่วกบัคน
ไทยทีอ่ยูใ่นความสนใจของคนจนีไดด้งัแสดงในตารางที ่4.5 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.5 ประเภทบทความใน Baidu พ.ศ. 2563 คาํสาํคญั “คนไทย”  

ประเภทบทความ 
ปี พ.ศ. 

2563 2560 - 2562 ก่อน 2560 

ราชวงศไ์ทย 
ละคร ภาพยนตร ์ดาราไทย 
นิสยั พฤตกิรรม ทศันคตขิองคนไทย ในมมุจนี 
ศาสนาพทุธ พระสงฆ ์ความเชื่อ 
ทศันคตต่ิอคนจนี 
วฒันธรรมการกนิ ผลไม ้อาหารไทย 
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
ทอ่งเทีย่ว เกรด็ความรูป้ระสบการณ์ทอ้งถิน่ 
สาวสอง 
อื่น ๆ ขา่วทัว่ไป ขา่วแปลก 

5 
4 
8 
6 

10 
9 
6 

10 
1 
5 

2 
9 

10 
4 

11 
10 
6 

13 
1 
2 

1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 

11 

รวม 64 68 15 
ทีม่า: วเิคราะหแ์ละรวบรวมผา่น Baidu โดยผูว้จิยั  
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 จากตารางที ่4.5 แสดงประเภทบทความทีถู่กกล่าวถงึในปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 64 บทความ
พบวา่ บทความทีม่มีากทีส่ดุอนัดบัหน่ึงเทา่กนัคอืทอ่งเทีย่ว เกรด็ความรูป้ระสบการณ์ทอ้งถิน่ และทศันคติ
ของคนไทยที่มต่ีอคนจนี เท่ากนัที่ร้อยละ 15.6 รองลงมาคอืวฒันธรรมการกิน ผลไม้ อาหารไทย 
รอ้ยละ 14.1 นิสยั พฤตกิรรม ทศันคตขิองคนไทย รอ้ยละ 12.5 และเศรษฐกจิ สงัคมการเมอืงไทย กบั
ศาสนาพทุธ พระสงฆแ์ละความเชื่อทีร่อ้ยละ 9.4 ตามลาํดบั  
 ทัง้น้ีเมื่อเปรยีบเทยีบกบับทความในช่วง พ.ศ. 2560-2562 พบว่าบทความทีม่มีากทีสุ่ดคอื
ท่องเทีย่ว เกรด็ความรูป้ระสบการณ์ รอ้ยละ 19.1 รองลงมาคอืทศันคตต่ิอคนจนีทีร่อ้ยละ 16.2 และอนัดบั
สามคือนิสยั พฤติกรรม ทัศนคติของคนไทย และวัฒนธรรมการกิน ผลไม้และอาหารไทยเท่ากันที ่
รอ้ยละ 14.7 ซึง่เป็นสีอ่นัดบัแรกเช่นเดยีวกบัของปี พ.ศ. 2563 เพยีงแต่มกีารเรยีง 1-4 ทีแ่ตกต่างกนั  
ทัง้ 4 ประเดน็จงึถือเป็นหวัขอ้ที่อยู่ในความสนใจของคนจนีมากที่สุดตลอดช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดย
เกรด็ท่องเทีย่วและประสบการณ์ทอ้งถิน่ วฒันธรรมการกนิ ผลไม ้อาหารไทย รวมถงึนิสยัพฤตกิรรมของ
คนไทยถอืเป็นภาพลกัษณ์ของคนไทยทีค่นจนีใหค้วามสนใจ (และมหีลายบทความทีบ่อกเล่าเรื่องราวที ่
ไมถู่กตอ้งนกัของคนไทย) นอกจาก 3 ประเดน็ขา้งตน้คนจนียงัใหค้วามสนใจต่อความคดิเหน็ของคนไทยที่
มต่ีอคนจนี ซึง่นบัเป็นหน่ึงในประเดน็ออ่นไหวของคนจนีทีม่กัสนใจความคดิเหน็ของคนต่างชาตทิีม่ต่ีอตน 
 ในสว่นของประเดน็อื่น ๆ ทีค่นจนีใหค้วามสนใจคอื ราชวงศไ์ทย (รอ้ยละ 7.8 ในปี พ.ศ. 2563 
และร้อยละ 2.9 ในปี พ.ศ. 2560-2562) เป็นเรื่องราวที่คนจีนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในปี  
พ.ศ. 2563 ละคร ภาพยนตร ์ดาราไทย (รอ้ยละ 6.3 ในปี พ.ศ. 2563 และรอ้ยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2560-2562) 
มสีดัสว่นของบทความกลุ่มน้ีลดลงและสาวสอง (รอ้ยละ 1.6 และรอ้ยละ 1.5 ในปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2560-
2562 ตามลาํดบั) กถ็อืเป็นเรือ่งราวทีบ่อกเล่าถงึคนไทยทีม่สีดัสว่นน้อยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเรือ่งราวอื่นๆ  
 อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาบทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบั “คนไทย” ก่อนปี พ.ศ. 2560 ยอ้นหลงั
กลบัไปจนถงึปี พ.ศ. 2546 พบว่าบทความส่วนใหญ่จดัอยูใ่นหมวดข่าวทัว่ไป ขา่วแปลกเป็นส่วนใหญ่  
(11 จาก 15 บทความ) ซึง่สว่นหน่ึงน่าจะมสีาเหตุจาก Search engine มกีารลบบทความบางสว่นออกไป 
ทาํใหเ้มื่อยอ้นหลงักลบัไปก่อนปี พ.ศ. 2546 ถงึปี พ.ศ. 2560 มขีา่ว “คนไทย” เพยีง 15 บทความเท่านัน้ 
รวมถงึในยุคสมยันัน้ “คนไทย” มใิช่เป็นประเดน็คาํสาํคญัทีค่นจนีใหค้วามสนใจ เพราะก่อนหน้าน้ีประเทศ
ไทยมใิชเ่ป้าหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วสาํคญัในสายตาคนจนีเทา่กบัในปัจจุบนั  

4.3.6 สรปุภาพลกัษณ์คนไทย และการท่องเท่ียวไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
 แม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทําให้นักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ แต่คนจนีกย็งัคงรอคอยการกลบัสู่สภาวะปกตทิีจ่ะทําใหก้ารเดนิทางไปต่างประเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวกลับมาอีกครัง้ โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่คนจีนยงัคงมองเห็นว่าเป็นประเทศ
ปลายทางหลกั ซึ่งส่วนหน่ึงเกดิขึน้จากภาพลกัษณ์ความเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่กีจิกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย รวมถงึเหมาะสมกบักบัการเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อน รวมถงึ “คนไทย”ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงที่
สาํคญัสาํหรบัภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยดงัแสดงในรปูที ่4.35 ทีส่รุปววิฒันาการของภาพลกัษณ์ทีจ่นี



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
 

 118 

มองไทยตัง้แต่ก่อนปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) จนถงึช่วงเวลาภายหลงัการเกดิการแพร่ระบาดของ 
โควดิ-19 ในปี พ.ศ. 2563-2564 (ค.ศ. 2020-2021) ซึง่พบวา่ 

 
ทีม่า:  สรปุและสงัเคราะหโ์ดยผูว้จิยั  
รปูท่ี 4.35 สรปุภาพลกัษณ์ประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ถึง พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) 
 ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์จากการเป็นประเทศลา้หลงั ท่องเทีย่วราคาถูกผ่านกลุ่ม
ทวัร ์มาสูก่ารเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วเชงิทศันาจร ในรปูแบบการทอ่งเทีย่วแบบอสิระแบบ SoLoMo ในชว่งปี พ.ศ. 
2555-2561 (ค.ศ. 2012-2018) ก่อนจะกลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิพกัผอ่นในลกัษณะของการเป็นสวนหลงั
บา้น และพืน้ทีส่าํหรบัการใชช้วีติแบบ Slow life ในช่วง ปี พ.ศ. 2561-2563 อนัเป็นภาพลกัษณ์ของการแพร่
ระบาดของสถานการณ์โควดิ-19 ทีเ่ริม่ตน้ขึน้ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 ทีท่ําใหภ้าพลกัษณ์ของประเทศไทย
ปรบัเปลีย่นอกีครัง้ไปสูก่ารเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและการใชช้วีติคุณภาพสงู   

 
ทีม่า:  สรปุและสงัเคราะหโ์ดยผูว้จิยั 
รปูท่ี 4.36 ทิศทางการเปล่ียนแปลงตลาดนักท่องเท่ียวจีน 
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 ทัง้น้ีในช่วงเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 พบว่าประเทศไทยกย็งัคงถูกนึกถงึทัง้ในมติขิองการ 
“ท่องเทีย่วประเทศไทย” และ “คนไทย” ทัง้ในมติขิองวฒันธรรมประเพณี ความเชื่อ อาหารการกนิและวถิี
ชวีติของคนไทยโดยตรง หรอืมองผา่นการท่องเทีย่วประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 บทความทีเ่กีย่วขอ้งยงั
รวมไปถงึโอกาสในการกลบัเขา้มาทอ่งเทีย่วไทยในชว่งปี พ.ศ. 2563 ทีผ่า่นมา ประเดน็เหล่าน้ีไดถู้กพดูถงึ
อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ของประเทศจนี ซึ่งส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจากสถานที่ท่องเที่ยวดงึดูดใจที่มี
ความหลากหลาย อาหารอร่อย ผูค้นที่เป็นมติร วถิชีวีติวฒันธรรมไทยที่แตกต่างจากจนี แต่เตม็ไปดว้ย
เสน่ห์และสีสัน ปัจจัยเหล่าน้ีทําให้ประเทศไทยยังเป็นปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนสนใจภายหลัง
สถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลายลงและมแีนวโน้มการกลบัเขา้มาของนกัท่องเทีย่วในรปูแบบใหม ่ ๆ ทีมุ่ง่สู ่
1) การทอ่งเทีย่วคุณภาพสงู 2) คาํนึงถงึความปลอดภยัเชงิสขุภาพ และสุขอนามยั รวมถงึ 3) ผลติภณัฑท์ี่
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงพกัผ่อน โดยมทีิศทางการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจนีใน
ประเทศไทยดงัแสดงในรปูที ่4.36 คอืกลุ่ม Neo-SoLoMo ซึง่หมายถงึนักท่องเทีย่วอสิระแบบ SoLoMo 
ใหม่ที่ยงัคงพึ่งพาอาศยัสงัคมออนไลน์ (Social) เป็นแพลตฟอร์มวางแผนและตดัสนิใจท่องเที่ยว  
มุ่งแสวงหาการท่องเที่ยวเชงิเรยีนรูว้ถิชีวีติประสบการณ์ท้องถิน่ (Local) และใชอุ้ปกรณ์สมารท์เป็น
เครื่องมอืเพื่อช่วยเหลอืในระหว่างการท่องเทีย่ว (Mobile) แต่ความแตกต่างจาก SoLoMo เดมิของกลุ่ม  
Neo-SoLoMo คอืกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ การเรยีนรูว้ฒันธรรมทีต่อ้งการไดร้บัจะมคีวาม
ลกึซึง้กวา่เดมิถอืเป็นทศิทางของนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ี ซึง่แรงขบัเคลื่อนการเกดินกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ี คอื กลุ่ม
ประชากรระดบัรายไดส้งูทีม่เีวลาและตอ้งการใชเ้พื่อการพกัผอ่นเชงิเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม ่ๆ กลุ่มคนรุน่
ใหมท่ีม่เีวลาและแสวงหาความรูจ้ากโลกภายนอก รวมถงึกลุ่มผูส้งูอายุทีม่เีวลาว่างในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ ๆ 
ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในตลาดท่องเที่ยวปลายทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม  
Neo-SoLoMo จนีได ้

4.4  การวิเคราะหแ์ผนท่องเท่ียวจีนสู่แนวทางการสร้างผลิตภณัฑท่์องเท่ียวไทย 

 ในแผนพฒันาเศรษฐกจิระยะ 5 ปี ฉบบัที ่ 14 ของประเทศจนีทีเ่ริม่ตน้ใชใ้น ปี พ.ศ. 2564-2568 
ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ สนับสนุนการสร้างตวัแบบธุรกิจใหม่ ๆ บนเศรษฐกิจฐานดิจิทลั ตลอดจนการใช้การ
ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่น ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนภายใต้
แนวคดิการกา้วสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้อยา่งสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนืภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) แผนฯ
ท่องเทีย่วระยะ 5 ปี ต่อจากน้ีจงึเป็นการกําหนดยุทธศาสตรท์ัง้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศ รวมถงึเป็นการเปลีย่นแปลงทีป่รบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้ง
กบัระดบัชัน้รายได ้และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยดีจิทิลัทีส่่งผลต่อรสนิยม ตลอดจนพฤตกิรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งแผนการท่องเที่ยวจีนถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว การทาํความเขา้ใจต่อแผนท่องเทีย่วระยะ 5 ปี ฉบบัที ่ 14 จะทาํใหม้องเหน็ทศิ
ทางการเปลี่ยนแปลงเชงิรสนิยมและพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วจนีทีส่ามารถนํามาใชเ้พื่อ
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การวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ที่สอดคล้องกบัรสนิยมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาเยอืน
ประเทศไทยต่อไป  

4.4.1 แนวคิด “แผนพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวจีน” ภายใต้แผนพัฒนาฯ  
ระยะ 5 ปี ฉบบัท่ี 14 

 ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งถอืเป็นปีทีจ่นีและทัว่โลกตอ้งเผชญิกบัวกิฤตกิารแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัง้ภายในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในเมื่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ มแีนวโน้มคลีค่ลายทัง้จากการควบคุมอย่างเขม้งวดของรฐับาลจนีทีส่ามารถจดัการ
สกดักัน้การแพร่ระบาดในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่กบัการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนเพื่อสร้าง
ภูมคิุม้กนัหมู่ ที่ทําใหใ้นช่วงเทศกาลหยุดยาววนัแรงงานแห่งชาต ิ1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
จํานวนคนจนีทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศรวมกว่า 230 ลา้นคน-ครัง้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 103.2 
เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 2562 (ปีก่อนโควดิ-19) ใช้จ่ายเงนิรวมกว่า 1.13 แสนล้านหยวน คดิเป็นสดัส่วน 
รอ้ยละ 77.0 เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 2562 (国际金融报,2021)  

 จํานวนคนเดนิทางท่องเทีย่วมากมายตามเมอืงใหญ่ทําใหเ้กดิปรากฏการณ์ “คนคนคน” หรอืการ
ท่องเทีย่วเกนิขนาดการรองรบัในสถานทีท่่องเทีย่วสาํคญั ไมว่่าจะเป็นมหานครเซีย่งไฮท้ี ่“ไป The bund 
นกัท่องเทีย่วมองไมเ่หน็ทางเดนิรมิแมน้ํ่าหวงผู”่ ทีน่ครหางโจว “ไปทะเลสาบซหี ู(West lake) แต่มองไม่
เหน็ทะเลสาบ ทีน่ครซอีาน “ไปดหูุน่ปัน้ทหารจิน๋ซ ีไมเ่หน็หุน่นัน้” เป็นตน้ Ctrip OTA แพลตฟอรม์อนัดบั
หน่ึงของจนียงัไดเ้ปิดเผยยอดจองบนแพลตฟอรม์ทีเ่พิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 270 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั
ของปีก่อน (พฤษภาคม พ.ศ. 2563) และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี พ.ศ. 
2562 โดยมยีอดการจองเตบิโตใน 4 กลุ่มคอืโรงแรม (รอ้ยละ 70) ตัว๋เขา้ชม (รอ้ยละ 499) รถเช่า (รอ้ยละ 
330) ตัว๋เครื่องบนิ (ร้อยละ 28) ปรากฏการณ์ดงักล่าวถือเป็นสญัญาณแรงที่ส่งไปยงัเมอืงและประเทศ
ทอ่งเทีย่วต่าง ๆ ใหท้ราบว่า “นกัเดนิทางจนี” ยงัพรอ้มเดนิทางท่องเทีย่วเมื่อสถานการณ์กลบัสูภ่าวะปกต ิ
(酒店资源,2021)  
 ปี พ.ศ. 2564 จึงนับเป็นจุดเริม่ต้นของการกลบัมาของการท่องเที่ยว และยงัเป็นปีที่หน่ึงของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบบัที่ 14 ของประเทศจีน พ.ศ. 2563-2568  
(ค.ศ. 2021-2025) ซึง่รวมถงึแผนพฒันาการท่องเทีย่วและวฒันธรรมระยะ 5 ปีฉบบัที ่ 14 ซึง่เป็นแผนฯ  
ทีส่ําคญัต่อการกําหนดทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศจนี ขณะเดยีวกนักเ็ป็นแนว
ทางการพฒันาทีป่ระเทศไทย ในฐานะประเทศทีต่อ้งพึง่พานกัท่องเทีย่วจนีเป็นตลาดหลกัในการนํารายได้
เขา้สู่ประเทศจะตอ้งศกึษาเพื่อกําหนดแนวทางเชงิยุทธศาสตร ์ตลอดจนการศกึษาวจิยัดา้นการท่องเทีย่ว
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย โดยสามารถวเิคราะหแ์นวทางของแผนยุทธศาสตรด์า้นการ
ทอ่งเทีย่วจนีในแผนฯ 14 ไดด้งัน้ี 
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ความสาํคญัของแผนท่องเท่ียวต่อยทุธศาสตรใ์นแผนฯระยะ 5 ปีฉบบัท่ี 14  
 การทําความเขา้ใจต่อ “ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วจนี” ในแผนฯระยะ 5 ปี
ฉบบัที ่14 อย่างเขา้ใจต้องเริม่ต้นจากการเขา้ใจในมุมมองต่อ “การท่องเทีย่ว” ในแผนฯ 14 ของจนี ซึ่ง
พบวา่ภายใตแ้ผนฯ 14 ประเทศจนีไดใ้หม้มุมองต่อ “การทอ่งเทีย่ว” ไวใ้น 3 มติไิดแ้ก่ 
 มติทิี ่1 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว เป็นหน่ึงในเครื่องมอืช่วยบรรลุเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกจิ 
ตามยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจสองหมุนเวียน” ที่มหีน่ึงในสององค์ประกอบหลกัคือ “การสร้างเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนภายใน” 
 มติทิี ่2 อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว มสีว่นสาํคญัสาํหรบัการสรา้ง “นวตักรรมธุรกจิ และเทคโนโลยี
ใหม่ในกจิกรรมเศรษฐกจิภาคบรกิาร” ซึง่ถอืเป็นรปูแบบการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัอุตสาหกรรมบรกิารขัน้
สงูของประเทศ  
 มติทิี ่3 อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว เป็นกจิกรรมสาํคญัเพือ่ชว่ยสง่เสรมิยกระดบั “คุณภาพชวีติ” ใหก้บั
ประชาชนเพื่อมุ่งสู่ “ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์” (มัง่คัง่ทัง้ทางการกายและทางใจ) ใน  
ปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)  
 “ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีน” จึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเพื่อบรรลุเป้าหมายของ “Two Centenary Goals” (两个一百年” 奋斗目

标) ไดแ้ก่ 
 เป้าหมายที ่1 ในปี พ.ศ. 2563 ซึง่ตรงกบัการครบรอบ 100 ปีแหง่การสถาปนาพรรคคอมมวินิสต์
จนี คอืการบรรลุเป้าหมายประเทศจนีสู่ “สงัคมทีม่คีวามมัน่คงในการดํารงชวีติ” (小康社会)  อย่าง
สมบูรณ์ ยกระดบัจาก “สงัคมกนิอิม่ นอนอุ่น” ไปสู่สงัคมทีไ่ม่มคีนยากจน ประชาชน 1400 ลา้นคนตอ้ง
เขา้ถงึปัจจยัสีใ่นการดาํรงชวีติ ทัง้น้ีจนีไดป้ระกาศ “แยกตวัออกจากความความยากจน” (脱贫: Poverty 
Exit)  เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  

เป้าหมายที ่2 ระยะทีห่น่ึง ของ Two Centenary Goals ในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) จนีจะเป็น 
“สงัคมทีม่คีวามมัง่คัง่ทนัสมยัระดบัตน้” (基本实现社会主义现代化国家)  โดยมดีชันีชีว้ดัสมัฤทธผิล
เชงิรปูธรรมคอื GDP ต่อหวัอยูใ่นกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ระดบัตน้ 

เป้าหมายที ่2 ระยะทีส่อง ของ Two Centenary Goals ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ซึง่ตรงกบั
การครบรอบ 100 ปี แหง่การสถาปนาจนีใหม ่และประเทศจนีมเีป้าหมายสูก่ารเป็น “สงัคมทีม่คีวามมัง่คัง่
ทนัสมยัอยา่งยัง่ยนื” กลายเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้อยา่งสมบูรณ์ (建成富强民主文明和谐美丽的社

会主义现代化强国) (新华社,2021)  
แผนการพฒันาเศรษฐกิจจนีที่มที ัง้ในกรอบระยะกลางและระยะยาวดงักล่าว จึงทําให้การวาง

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาในทุก ๆ ภาคสว่นถูกผกูพนัยดึโยงไวก้บัแผนฯระยะ 5 ปีในทุก ๆ ฉบบั การศกึษา
ความเชีอ่มโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรห์ลกัในแผนฯ 5 ปี ฉบบัที ่14 กบัยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วจงึถอื
เป็นส่วนสําคญัต่อการทําความเขา้ใจในภาพรวมทศิทางการพฒันาการท่องเทีย่วจนี ซึง่สามารถแสดงให้
เหน็ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนฯ 14 กบัยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วดงัแสดงในรปูที ่4.37 
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ทีม่า: https://www.163.com/dy/article/G0S0V3G60524BKEM.html  
รปูท่ี 4.37 หลกัการ ภารกิจและเป้าหมายของแผนฯระยะ 5 ปี ฉบบัท่ี 14  
 

จากรปูที ่ 4.37 แสดงหลกัการ ภารกจิและเป้าหมายตามแผนฯระยะ 5 ปีฉบบัที1่4 (พ.ศ. 2564-
2568) ของจีนซึ่งประกอบไปด้วย 5 หลกัการพฒันาได้แก่ 1)นวตักรรม 2) การมสี่วนร่วม 3) สีเขยีว  
4) การเปิดเสร ีและ 5) การแบ่งปัน ซึ่งจากหลกัการพฒันา 5 ขอ้ถูกกําหนดเป็น 12 ภารกจิหลกัเพื่อมุ่งสู ่ 
6 เป้าหมายใหมเ่มื่อสิน้สุดระยะ 5 ปีของแผนฯ 14 ทัง้หมดเพื่อเตรยีมความพรอ้มกา้วสูก่ารเป็นประเทศที่
พฒันาแลว้อยา่งสมบรูณ์ตามเป้าหมายหลกัของ “Two Centenary Goals”  

 
ทีม่า: http://www.lvjie.com.cn/newsletter/2020/0506/17629.html  
รปูท่ี 4.38 ประเดน็หลกัในการพฒันาอตุสาหกรรมเชิงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวในแผนฯ 14 
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ในรูปที ่ 4.38 แสดงการแปลงยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนฯ 14 ไปสู่ยุทธศาสตรก์าร
ท่องเที่ยวประกอบไปดว้ยมุมมองเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิ การสรา้งนวตักรรมและการใชก้ารท่องเที่ยว
เพือ่สรา้งความมอีารยะการเป็นสว่นหน่ึงของสงัคมจนีทีม่คีุณภาพไมว่า่จะเป็น 

- การแปลงแผนการปฏริปูการใชพ้ืน้ทีร่กรา้งไปสูแ่นวคดิการทอ่งเทีย่วทัว่ทุกพืน้ที ่
- การแปลงยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟูภาคชนบทไปสูแ่นวคดิการทอ่งเทีย่วภาคชนบท 
- การแปลงยุทธศาสตร ์Digital China ไปสูแ่นวทาง Digital Science and Technology ใน

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
- การแปลงยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ เชื่อมัน่ในวฒันธรรมไปสู่แนวทางการบูรณาการ

วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว  
การสรา้งผูบ้รโิภคในกลุ่มท่องเทีย่วและวฒันธรรมเชงิดจิทิลัในตลาดการท่องเที่ยว การยกระดบัการ

ให้บรกิารด้านการท่องเที่ยว การพฒันาการแสดงและศิลปะในธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม การ
พฒันาการท่องเที่ยวชนบท การผลักดันการสร้างสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดการ
ท่องเทีย่วทัว่ทุกพืน้ทีใ่นประเทศ สนับสนุนการท่องเทีย่วประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมสแีดง (คอมมวินิสต์จนี) 
ยกระดับคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจกลางคืน การพัฒนาบูรณาการท่องเที่ยวและ
วฒันธรรม เสรมิสรา้งกฎระเบยีบเพื่อการกํากบัควบคุมดูแล โดยม ี“การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” ถูกใช้
เป็นคาํสาํคญัหลกัในแผนระยะ 5 ปีฉบบัที ่14 

 
ทีม่า: http://www.onpku.com/product/2017/0811/73.html  
รปูท่ี 4.39 หกมิติการพฒันาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
 ทัง้น้ีเมื่อพจิารณายุทธศาสตรใ์นมติกิารท่องเทีย่วและวฒันธรรมในแผนฯ 5 ปีฉบบัที ่14 ดงัแสดง
ในรปูที ่4.39 พบว่าประกอบดว้ย 6 มติสิาํคญัคอื 1) บูรณาการระหว่างวฒันธรรมกบัการท่องเทีย่วยุคใหม ่ 
2) ผลกัดนัการใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีด่นิรกรา้งในประเทศ 3) ผลกัดนัยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วทัว่ประเทศ 
4) ดําเนินการยุทธศาสตรฟ้ื์นฟูพืน้ทีช่นบท 5) พฒันากจิกรรมท่องเทีย่วโดดเด่นสู่ผลติภณัฑท์่องเทีย่ว
คุณภาพสงู และ6) การสรา้ง Digital China และ Digital Culture and Tourism ถอืเป็นแนวทางการสรา้ง
ตลาดท่องเทีย่วภายในประเทศใหแ้ขง็แกร่ง ควบคู่กบัการสรา้งตวัแบบธุรกจิใหม่ ๆ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่
ธุรกจิทอ่งเทีย่ว โดยใชแ้นวทาง “การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม” เป็นสิง่สรา้งคุณคา่และนวตักรรม 
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การวิเคราะหแ์ผนพฒันานวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในแผน 5 ปีฉบบัท่ี 14  
 การเชื่อมโยงแผนพฒันาการท่องเที่ยวและวฒันธรรมเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของแผนระยะ 5 ปี 
ฉบบัที่ 14 โดยการกําหนดเป้าหมายการพฒันาที่มุ่งสู่การก้าวเข้าสู่ประเทศที่พฒันาแล้วอย่างยัง่ยืน  
ถอืเป็นรูปแบบการพฒันาแบบองคร์วมทีใ่หมุ้มมองการพฒันาการท่องเทีย่วและวฒันธรรมเพื่อเป้าหมาย
ทัง้ในสว่นของ 1) การพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศ โดยมุง่เน้นการใชก้ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเพื่อ
สรา้งกจิกรรมการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตพืน้ทีช่นบท 2) การยกระดบักจิกรรม
การท่องเทีย่วทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของธุรกจิในอุตสาหกรรมบรกิารสู่การเป็นธุรกจิบรกิารทีม่มีูลค่าเพิม่ อาศยั
ทุนทางวฒันธรรมร่วมกบันวตักรรมเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อสรา้งตวัแบบธุรกจิใหม่ ๆ 3) การนําเอา
วฒันธรรมมาสร้างเป็นสนิค้าที่มคีุณค่าและแสดงถึงความมอีารยะ ที่มคีุณค่าทางจติใจ มองคุณค่าการ
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมเป็นรูปแบบหน่ึงของการเสพงานศลิปะ เป็นทางเลือกใหเ้กิดการท่องเที่ยวเชงิ
พกัผอ่น เมือ่การทอ่งเทีย่วกลายเป็นสว่นหน่ึงในวถิชีวีติปกตขิองคนจนี  
 ทัง้น้ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขา้งต้น ในแผนพฒันาฯระยะ 5 ปีฉบบัที่14 ด้านการท่องเที่ยวและ
วฒันธรรมได้กําหนดแผนพฒันานวตักรรมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมภายใต้เป้าหมาย “หกใหม่” ดงั
แสดงในรูปที่ 4.40 ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การเรยีนรูร้ะบบนิเวศใหม่ 2) การสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ 3) 
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม ่4) สรา้งทรพัยส์นิทางปัญญาใหม ่5) การใชต้วัแบบธุรกจิใหม ่6) ใชต้วัแบบการ
ขายและการตลาดแบบใหมโ่ดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 
ทีม่า: http://www.onpku.com/product/2017/0811/73.html 
รปูท่ี 4.40 แผนพฒันานวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม “หกใหม่” ในแผน 5 ปี ฉบบัท่ี 14 
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การเรียนรู้ระบบนิเวศการท่องเท่ียวใหม่  

 
ทีม่า: http://www.onpku.com/product/2017/0811/73.html 
รปูท่ี 4.41  ระบบนิเวศการท่องเท่ียวใหม่ในแผน 5 ปี ฉบบัท่ี 14  
 
 ในแผนฯ 5 ปีฉบบัที่14 ไดก้ําหนดนิยามระบบนิเวศการท่องเที่ยวจนีที่ประกอบไปดว้ย 9 
ปัจจยัพืน้ฐานระบบนิเวศการท่องเทีย่วร่วมกบั 9 ปัจจยัทศิทางในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว เพื่อทศิทาง
กาํหนดการพฒันาระบบนิเวศการทอ่งเทีย่วใหมใ่นแผน 5 ปี ฉบบัที ่14 ดงัแสดงในรปูที ่4.41 โดยสามารถ
สรปุการเปลีย่นแปลงในสว่นของปัจจยัพืน้ฐาน และทศิทางของระบบนิเวศการทอ่งเทีย่วใหมไ่ดด้งัน้ี 

1) การเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานระบบนิเวศการทอ่งเทีย่ว 
ในสว่นปัจจยัพืน้ฐานระบบนิเวศการท่องเทีย่วจากเดมิทีพ่จิารณาปัจจยัพืน้ฐานหกดา้นหลกั ไดแ้ก่ 

“กิน” “ที่พกั” “เดินทาง” “เที่ยวชม” “ซื้อของ” และ “บนัเทิง” โดยเพิม่เติม “สุขา” “ไกด์นําเที่ยว” และ 
“ปัญญา” (หมายถงึปัญญาประดษิฐ)์ เขา้ไปเป็นอกีสามปัจจยัพืน้ฐานระบบนิเวศการท่องเทีย่วในแผนฯ 14 
ยกตวัอยา่งเช่น การกําหนดแผน “การปฏิวติัสุขา” สาธารณะทัว่ประเทศ ให้มีสขุลกัษณะและพร้อม
รองรบัต่อนักเดินทาง (China toilet revolution: 厕所革命) รวมถึงแสดงถึงความมีอารยะ  
“การปฏิวติัสขุา” จึงครอบคลุมทัง้การยกระดบัความสะอาด สขุอนามยัและจาํนวนสขุาทีเ่พียงพอ 
ทัง้ในพ้ืนทีช่นบทและตามแหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ รวมถึงให้บริการห้องสุขาสาํหรบั Gender-
neutral (第三卫生间)  

ในด้าน “ไกด์นําเที่ยว” ที่กล่าวถึงทัง้ในมิติของ “เทคโนโลยี” “ชุมชนสังคมออนไลน์” และ 
“มคัคุเทศก์” เพราะรูปแบบของการสร้างสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในปัจจุบนัปรบัเปลี่ยนไปจากรูป
แบบเดมิทีต่อ้งอาศยัการทาํการตลาดผา่นบรษิทัท่องเทีย่วทีจ่ะทาํการประชาสมัพนัธห์รอืขายเสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่ว ไปเป็นการสรา้งกระแสในสงัคมออนไลน์เป็นวธิกีารดงึดดูใหเ้ขา้มาทอ่งเทีย่ว มกีารใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อในรูปแบบ “เพื่อนช่วยแนะนํา” รวมไปถึงอทิธิพลของ “มคัคุเทศก์นําเที่ยว” ที่หมายถึงความรูห้รอื
สามารถสรา้งเรื่องราวดงึดูดใหเ้กดิกระแสความสนใจต่อสถานทีท่่องเทีย่วเหล่านัน้ “ไกดนํ์าเทีย่ว” จงึเป็น
หน่ึงในระบบนิเวศการทอ่งเทีย่วทีน่กัทอ่งเทีย่วปัจจุบนัตอ้งใชบ้รกิาร  

ในด้าน “ปัญญาประดิษฐ์” หมายถึงการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนบรหิาร
จดัการการทอ่งเทีย่วทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่หล่งทอ่งเทีย่วและระดบัเมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งสถานการณ์
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โควดิ-19 ทีท่ําใหก้ารวางแผนสถานทีท่่องเทีย่ว และเมอืงท่องเทีย่วมคีวามสาํคญัเพิม่ขึน้ เพราะเกีย่วขอ้ง
กบัความปลอดภยัและการควบคุมจาํนวนนกัทอ่งเทีย่วใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่กดิความปลอดภยั 

2) การเปลีย่นแปลงทศิทางในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
ในส่วนของทศิทางในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วประกอบดว้ย “MICE” “สุขภาพ” “การศกึษา” 

“พกัผ่อน” “ความรูส้กึ” “สํารวจ” “วฒันธรรม” “ประสบการณ์” และ “เกษตร” โดย 3 ตวัหลงัคอืทศิทางที่
เพิม่ขึน้ในแผนทอ่งเทีย่ว ซึง่เป็นทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางของแผน 5 ปีฉบบัที ่14 ทีมุ่ง่เน้นการใชก้าร
ท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจในภาคชนบท เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่รกร้าง 
ตลอดจนการสรา้งความมอีารยะใหก้บัคนในประเทศผา่นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม  

ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาจากทศิทางหลกัของแผนท่องเทีย่วจนีพบว่า “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” ถูก
ยกให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในแผนฯ 14 โดยได้กําหนดนิยามของ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  
ซึ่งหมายถึง “การสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ์ท่องเที่ยวผ่านการได้สมัผสักบัคุณค่าต่อจติใจผูเ้สพที่
ไดร้บัจากผลติภณัฑเ์หล่านัน้ จนนําไปสูค่วามพงึพอใจ ความอิม่เอมภายใน ปลายทางการบรโิภคเพื่อการ
ท่องเที่ยวจึงไปในทิศทางเดียวกบัการเสพงานศิลปะ วฒันธรรม” ตัวอย่างเช่น “การท่องเที่ยวสแีดง”  
ทีก่ลายเป็นกระแสการท่องเทีย่วในกลุ่มนักเดนิทางจนีทีเ่กดิหลงัปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เป็นหน่ึงใน
รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมทีร่ฐับาลจนีสง่เสรมิผลกัดนั หรอื Home stay ในเมอืง
วฒันธรรม และพืน้ทีก่ารเกษตรชนบท เป็นอกีตวัอยา่งหน่ึงของการบรูณาการทอ่งเทีย่วกบัวฒันธรรม  

การสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ 
 แผนฯ 5 ปี ฉบบัที ่14 ไดก้ําหนดแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วโดยกําหนดแนว
ทางการสรา้งนวตักรรมผลติภณัฑท์่องเทีย่วใหม่ภายใต้กรอบวธิกีาร “9+9” ปัจจยั ซึ่งเป็นวธิกีารสรา้ง
นวตักรรมผลติภณัฑท์่องเทีย่วทีบู่รณาการ 9 ปัจจยัพืน้ฐานระบบนิเวศการท่องเทีย่ว กบั 9 ปัจจยัทศิทาง
ในอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วสูก่ารสรา้งผลติภณัฑภ์ายในระบบการทอ่งเทีย่วใหม ่ๆ ใน 3 รปูแบบคอื 
 แบบท่ีหน่ึงนวตักรรมผลิตภณัฑเ์ชิงเด่ียวภายในระบบนิเวศ  
 ซึง่หมายถงึการสรา้งผลติภณัฑท์่องเทีย่วแบบเฉพาะเจาะจง คุณภาพสงู เช่น รา้นอาหารแบบ
สุญญากาศ โรงแรมทีพ่กับนต้นไม ้การบนิดว้ยความสูงระดบัตํ่า สุขาในระบบนิเวศ AR นําเที่ยว เพื่อน
เทีย่ว AI และระบบการจดัการทอ่งเทีย่วอจัฉรยิะ เป็นตน้ 
 หน่ึงในตวัอย่างของการบรหิารจดัการแหล่งท่องเที่ยวอจัฉรยิะ “หนิวโส่วซาน” ณ นครนานกิง 
มณฑลเจยีงซู ซึง่เป็นหน่ึงในตน้แบบการสรา้งระบบการจดัการท่องเทีย่วอจัฉรยิะเพื่อบรหิารจดัการสถาน
ท่องเที่ยว “หนิวโส่วซาน” โดยทีมบริหารของบริษัทซึ่งมีทีมคณาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยว  
คณะภูมศิาสตรส์ารสนเทศ Nanjing Normal University เป็นผูบ้รหิาร ซึง่หนิวโสว่ซานเป็นหน่ึงในสถานที่
ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม วดัในแบบพทุธศาสนาสาํคญับรเิวณชานเมอืงนครนานกงิ ทีถู่กพฒันาขึน้เพื่อเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชาตแิบบครบวงจร โดยมทีัง้เจดยีแ์ละหอประชุมทรงโดมขนาด
ใหญ่ภายในมชีัน้ใตด้นิลกึลงไป 5 ชัน้ ชัน้ล่างสุดเป็นทีบ่รรจุพระสารรีกิธาตุสาํหรบัใหผู้น้ับถอืพุทธศาสนา
เขา้มาสกัการะ  
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 ปัจจุบนัโครงการอยู่ในระยะที ่1 คอื การพฒันาในส่วนของพุทธสถานทัง้ทีม่อียู่ก่อนหน้าและ
สรา้งใหม่ (สรา้งใหม่กว่ารอ้ยละ 80) ในระยะต่อไปจะเป็นการพฒันาพืน้ทีโ่รงแรมแบบรสีอรต์บรรยากาศ
ชนบท และเสน้ทางท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ ซึ่งเมื่อโครงการครบสมบูรณ์ “หนิวโส่วซาน” จะกลายเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วเชงิพกัผ่อนชานนครนานกงิเพื่อรองรบัทัง้นักท่องเทีย่วแบบกลุ่มทวัร ์และนักท่องเทีย่ว
เมอืงใหญ่ทีต่อ้งการพกัผอ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: นกัวจิยั 
รปูท่ี 4.42 ศาสนสถานและหอประชมุรปูโดมในพืน้ท่ี “หนิวโส่วซาน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ทีม่า: นกัวจิยั 
รปูท่ี 4.43 การแสดงแสง สี เสียง และสถาปัตยกรรมภายในหอประชมุรปูโดม 
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ในด้านระบบการท่องเที่ยวอจัฉริยะของ “หนิวโส่วซาน” จดัเป็นหน่ึงในที่ท่องเที่ยวที่ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วอย่างครบวงจรมากที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศจนี ขอ้มูล 
ทุก ๆ อยา่งทีจ่าํเป็นไมว่่าจะเป็นขอ้มลูจากภายนอก (สภาวะอากาศ รายงานมลพษิ PM2.5) ขณะทีข่อ้มลู
ภายในซึง่เป็นสว่นหลกัทีท่างบรษิทัเขา้มาวางระบบไวจ้ะเชื่อมต่อขอ้มลูกบัสว่นพืน้ทีต่่าง ๆ เพื่อรายงาน
ขอ้มลูทัง้จํานวนนักท่องเทีย่ว จํานวนรถยนต์ทีเ่ขา้-ออกเพื่อวางแผนการจดัการกําลงัคนหรอืบรหิารพืน้ที ่ 
พืน้ที ่ๆ นกัท่องเทีย่วมจีาํนวนหนาแน่น ตลอดจนระบบการแจง้เหตุฉุกเฉินและประเมนิระดบัความรุนแรง
ของสถานการณ์ ทัง้น้ีเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภยัใหก้บันักท่องเทีย่ว ในดา้นการใชร้ะบบ 
Mobile Application เพื่อเป็นเพื่อนช่วยเทีย่ว นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิท่องเทีย่วดว้ยตวัเองกส็ามารถ 
Download Mini-Program wechat เพื่อรบัฟังคาํบรรยายและแนะนําสถานทีท่่องเทีย่วในจุดต่าง ๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งอาศยัมคัคุเทศกนํ์าเทีย่ว รวมไปถงึทุก ๆ จุดสาํคญัจะม ีQR code สาํหรบัสแกนเพื่อรบัฟังคาํ
บรรยายขอ้มลูไดใ้นอกีทางหน่ึง ระบบทัง้หมดถูกออกแบบมาเพือ่การบรหิารจดัการสถานทีท่่องเทีย่วอยา่ง
ครบวงจร รวมถงึใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง  
 ปัจจุบนัสถานทีท่่องเทีย่วขนาดใหญ่จํานวนมากในประเทศจนีหนัมาใชร้ปูแบบการบรหิารจดัการ
ผ่านระบบดงักล่าวเพิม่มากขึ้น เพราะช่วยทําให้การตดัสนิใจต่าง ๆ ทําได้อย่างแม่นยําใช้ข้อมูลแบบ
ทนัททีนัใด ก่อใหเ้กดิทัง้ประสทิธภิาพ และสรา้งความปลอดภยัใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มา 

 
ทีม่า: นกัวจิยั 
รปูท่ี 4.44 บอรด์แสดงข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวบริเวณภายนอก และบอรด์ควบคมุสาํหรบัจดัการ

ภายใน 
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 แบบท่ีสองการสร้างผลิตภณัฑท่์องเท่ียวแบบองคร์วมในพื้นท่ี ทัง้การใหบ้รกิารและลกัษณะ
กจิกรรม โดยรวมทัง้แหล่งท่องเทีย่ว สถานทีพ่กั กจิกรรมการท่องเทีย่ว ถนนคนเดนิ การท่องเทีย่วชนบท 
การทอ่งเทีย่วเมอืงโบราณ เป็นตน้ 

 
ทีม่า: นกัวจิยั 
รปูท่ี 4.45 ภาพถ่ายบรรยากาศเมืองโบราณอเูจ้ินท่ีประชาสมัพนัธผ์า่นสงัคมออนไลน์ 
 

การบรหิารจดัการแหล่งท่องเที่ยวเมอืงโบราณอูเจิ้น เมอืงถงเซยีง มณฑลเจ้อเจยีงเป็นหน่ึงใน
ตวัอย่างการสร้างเมอืงโบราณใหเ้ป็นเมอืงท่องเที่ยวเชงิพกัผ่อนแบบองค์รวม ซึ่งเมอืงโบราณอูเจิ้นถูก
ยกระดบัเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วสาํคญั เพราะถูกโปรโมทใหเ้ป็นสถานทีจ่ดัประชุมอนิเทอรเ์น็ตโลกในช่วง 7 ปี
ทีผ่่านมา โดยมบีรษิทัอาลบีาบาซึ่งเป็นบรษิทัชัน้นําดา้นธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเสมอืนเจา้ภาพ
การจดังานเพราะนครหางโจว มณฑลเจอ้เจยีง (หา่งจากอเูจิน้ประมาณ 50 กโิลเมตรทางรถยนต)์ เป็นทีต่ ัง้
ของสาํนกังานใหญ่บรษิทัอาลบีาบา ดงันัน้ในช่วงการจดัการประชุมอนิเทอรเ์น็ตโลกทุก ๆ ปี อาลบีาบาก็
จะใชโ้อกาสดงักล่าวนําเสนอความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีO2O ทีถู่กประยุกต์ใชเ้ขา้กบัเมอืงท่องเทีย่ว
แหง่น้ี ไมว่า่จะเป็นป้ายบอกขอ้มลูอจัฉรยิะ Mobile Application เพื่อช่วยเหลอืการท่องเทีย่ว ตลอดจนการ
ใหบ้รกิารรา้นคา้หรอืการจาํหน่ายตัว๋ล่วงหน้าโดยชาํระเงนิผา่นอาลเีพย ์ซึง่ระบบทัง้หมดถูกนําเสนอและใช้
งานจรงิเพื่ออํานวยความสะดวกใหก้บันักท่องเทีย่วทีส่ามารถเขา้ใชบ้รกิารท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งเสยีเวลา
ซือ้ตัว๋เขา้สูเ่มอืงโบราณ รวมถงึสามารถรบัฟังขอ้มลูผา่น Mobile Application ดว้ยตนเอง 
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ทีม่า: นกัวจิยั 
รปูท่ี 4.46 สถานีรถไฟความเรว็สงู และ Mobile Application นําเท่ียวอเูจ้ิน 

 

 
ทีม่า: นกัวจิยั 
รปูท่ี 4.47 ภาพถ่ายเปรียบเทียบเมืองโบราณอเูจ้ินก่อนและหลงัการปรบัปรงุทศันียภาพ 

ความสาํเรจ็ของเมอืงโบราณอูเจิน้ซึง่ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ภายหลงัการใชก้ารจดัประชุม
อนิเทอรเ์น็ตโลก มนีกัท่องเทีย่วกว่า 7.95 ลา้นคน รายไดร้วมกวา่ 1,135 ลา้นหยวน (ขณะทีปี่ พ.ศ. 2546 
หรอื ค.ศ. 2006 ซึ่งเป็นช่วงเริม่ต้นประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่ว มนีักท่องเทีย่วทัง้ปีเพยีง 1.59 ลา้นคน) 
เกิดจากรูปแบบการใช้บรษิัทมอือาชพีเขา้ไปบรหิารจดัการเมอืงโบราณ ผูอ้ยู่อาศยัในพื้นที่เมอืงโบราณ
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ทัง้หมด คอื พนักงานของบรษิทั มใิช่คนที่อยู่อาศยัจรงิในเมอืงแต่ถูกจ้างใหม้าอยู่เพื่อใหบ้รรยากาศของ
เมอืงโบราณแห่งน้ีเหมอืนกบัเมอืงทีย่งัมผีูอ้ยู่อาศยัจรงิ รวมถงึโรงแรมในรูปแบบของเกสเฮาสท์ีม่อียู่ความ
จรงิกค็อืหอ้งพกัของบรษิทั เจา้ของหอ้งพกัทีด่แูลในแต่ละหลงักเ็ป็นพนกังานของบรษิทั อาหารทุก ๆ อยา่ง
ทีข่ายในแต่ละบา้น หรอือยู่ตามมุมถนนกร็สชาตเิหมอืน ๆ กนัราคามาตรฐานเดยีวกนั แมก้ระทัง่รา้นคา้
แบบโบราณ รา้นตดัผมแบบโบราณ และรา้นขายของทัง้หมดกถ็ูกออกแบบและดาํเนินการโดยบรษิทั  

ข้อดีของการจัดการเมืองโบราณในลักษณะน้ีคือนักท่องเที่ยวอุ่นใจได้ว่าไม่มีการหลอกลวง
นกัท่องเทีย่ว อยูอ่ยา่งมมีาตรฐาน (แพงกแ็พงเหมอืนกนัหมด) และจดัฉากทุก ๆ อย่างใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้หน็
ในสิง่ทีค่าดหวงัจากเมอืงโบราณในอดตีทัง้ในกลางวนัและยามคํ่าคนืเหมอืนในภาพยนตรจ์นี (เช่น ความเก่า
ของผนัง สะพานและบรรยากาศของเมอืงเก่าทีม่ชีวีติชวีา) แต่อยู่สบายในแบบปัจจุบนั (เช่น คุณภาพบา้นพกั 
สญัญาณอนิเทอรเ์น็ต แมก้ระทัง่ผบับารร์มิน้ํา) แต่ขณะเดยีวกนัจุดแขง็ดงักล่าวก็ถอืเป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
บางสว่นไมช่อบเพราะรูส้กึวา่ทัง้หมดเป็นการจดัฉาก ไมใ่ชเ่ขตเมอืงโบราณทีย่งัมผีูอ้ยูอ่าศยัจรงิ ๆ 

ขณะทีใ่นมติขิองการเป็นเมอืงท่องเทีย่วอจัฉรยิะพบว่าเป็นเพยีงองคป์ระกอบรองในความสําเรจ็
ของเมอืงท่องเทีย่วแหง่น้ี แต่การวางแผน จดัฉากเมอืงโดยใชพ้ืน้ฐานโครงสรา้งเมอืงโบราณดัง้เดมิทีม่อียู่
มาปรบัปรุง ปรบัเปลี่ยนใหส้อดคล้องกบัรสนิยม และพฤตกิรรมการท่องเที่ยวของตลาดคอืองคป์ระกอบ
หลกัที่ทําใหเ้มอืงเก่าอูเจิน้คอืปลายทางการท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อนโดยมนีักท่องเทีย่วจากเมอืงใหญ่ ๆ
โดยรอบ คอืกลุ่มลูกคา้หลกัของเมอืงเก่าอเูจิน้แหง่น้ี  (เมอืงโบราณอื่น ๆ ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในแนวทาง
เดยีวกนักบัอเูจิน้เชน่ 镇江茅山 苏州同里古镇) 
 แบบท่ีสามสร้างผลิตภณัฑท่์องเท่ียวแบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวเป็นเส้นทางท่องเท่ียว  
 มกีารกําหนดเรื่องราวหลกัของเสน้ทาง เพื่อสรา้งจุดขายทัง้กบักลุ่มนักท่องเที่ยวความต้องการ
เฉพาะเรือ่งราว หรอืความตอ้งการในแบบทัว่ไปทีต่อ้งการผลติภณัฑท์อ่งเทีย่วพเิศษแตกต่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: http://www.redtourism.com.cn   
รปูท่ี 4.48 เวบ็ไซตท่์องเท่ียวสีแดงแสดงข้อมลูท่องเท่ียวในเส้นทางต่างๆ  
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 ตวัอยา่งการสรา้งผลติภณัฑท์่องเทีย่วแบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่วสู่การเป็นเสน้ทางท่องเทีย่วที่
มเีรื่องราวเกีย่วขอ้งกนัทีช่ดัเจนทีสุ่ดในแผนฯ 14 ท่องเทีย่วจนีทีมุ่่งเน้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม คอื 
การออกแบบเสน้ทางการท่องเที่ยวตามรอยคอมมวินิสต์จนี หรอืเรยีกว่า “เสน้ทางการท่องเที่ยวสแีดง”  
(红色旅游) [8] ทีเ่ริม่ตน้การออกแบบและแนะนําเสน้ทางตัง้แต่ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)  ซึง่เป็นปี
ครบรอบ 70 ปีการสถาปนาจนีใหม่ ซึ่งได้ออกแบบ “เสน้ทางการท่องเที่ยวสแีดง” ที่เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวและเมืองสําคญัเข้ากบัเรื่องราวทางประวตัิศาสตร์ของการปฏิวตัิจีนใหม่รวมทัง้สิ้นกว่า 80 
เสน้ทาง จําแนกรูปแบบการเล่าเรื่องราวในเสน้ทางการท่องเที่ยวสแีดงทัง้ในแบบเสน้ทางท่องเที่ยวเพื่อ
การเรยีนรู้ การท่องเที่ยวเชิงบอกเล่าเรื่องราวเชิงนิทานเรื่องเล่า และการท่องเที่ยวเชิงจดัแสดง และ
นิทรรศการ ทัง้น้ีความสําเร็จของการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสแีดงจนครอบคลุม 24 มณฑล  
4 มหานคร ทาํใหใ้นปี พ.ศ. 2562 จาํนวนนกัท่องเทีย่วบนเสน้ทางการท่องเทีย่วสแีดงมจีาํนวนเกนิ 1,400 
ลา้นคนครัง้ จากจํานวนนักท่องเทีย่วรวมภายในประเทศทัง้หมด 6,010 ลา้นคนครัง้ จํานวนโครงการ
เสน้ทางถนนท่องเทีย่วสแีดงเพิม่ขึน้จาก 20 เสน้ทางในปี พ.ศ. 2560 เป็น 126 โครงการในปี พ.ศ. 2564 
(เป็นจาํนวนโครงการทีเ่พิม่จาก 56 โครงการในปี พ.ศ. 2563) ระยะทางเพิม่ขึน้จาก 224 กโิลเมตรในปี 
พ.ศ. 2560 เป็น 2,442 กโิลเมตรในปี พ.ศ. 2564 (เป็นจาํนวนระยะทางทีเ่พิม่จาก 1,345 กโิลเมตรในปี 
พ.ศ. 2563) สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วสแีดงกวา่ 4 แสนลา้นหยวน  
 รปูที ่4.48 แสดงขอ้มลูเสน้ทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมสแีดง ซึง่ถูกยกเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร ์
การพฒันาการท่องเทีย่วจนีในแผน 14 อยา่งเป็นรปูธรรม โดยรฐับาลจนีไดว้างงบประมาณทัง้การพฒันา
แหล่งท่องเที่ยว เสน้ทางโลจสิตกิสแ์ละเทคโนโลยเีพื่อสรา้งสสีนั เรื่องราวความน่าสนใจต่อกจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่วสแีดงทัง้ในรปูแบบการจดัแสงสเีสยีง ในรปูแบบการแสดงงานทางศลิปะ และการแสดงบนเวทดีงั
แสดงในรปูที ่ 4.49  และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผูเ้ชา้ชมในพพิธิภณัฑด์งัแสดงใน
รปูที ่4.50     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: https://www.urbanlight.cn/newsdetail/55cd5262-afd5-4337-80fd-80ad287f0369 [9] 
รปูท่ี 4.49   การจดัการแสงสีเสียงสาํหรบัการแสดงเชิงศิลปะ วฒันธรรมสีแดง 
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ทีม่า: https://www.urbanlight.cn/newsdetail/55cd5262-afd5-4337-80fd-80ad287f0369 [9] 
รปูท่ี 4.50   การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภายในพิพิธภณัฑสี์แดง 
  

 การสร้างตวัแบบธรุกิจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม นวตักรรมการขายและการตลาดแนวใหม่ 
 แผนฯ 5 ปีฉบบัที ่14 ดา้นการท่องเทีย่วยงัใหค้วามสาํคญักบัดจิทิลัทีนํ่าไปสู่การสรา้งตวัแบบ
ธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงนวตักรรมการขายและการตลาดแนวใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ทีเ่ขา้มามบีทบาทสาํคญัต่อการจําหน่าย การใหข้อ้มลูแนะนํา ตลอดจนการส่งเสรมิการขาย โดย
สามารถจดัแบ่งรูปแบบของช่องทางสื่อสารการตลาดที่ถูกใชเ้พื่อการท่องเที่ยวแบ่งเป็น การสื่อสารผ่าน
ภาพถ่ายและขอ้ความ การสื่อสารผ่านการสนทนากลุ่ม และการถ่ายทอดผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสยีง 
ทัง้น้ีในช่องทางการถ่ายทอดผ่านภาพเคลื่อนไหว วดิโีอสัน้ กลายเป็นช่องทางสื่อสารทางการตลาดที่
สําคญัและถูกใชเ้พื่อการแนะนําการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น TikTok Kwai Bilibili ซึ่งทัง้หมดไม่ใช่
แพลตฟอรม์เฉพาะสาํหรบัการท่องเทีย่วแต่เป็นพืน้ทีส่าํหรบั Influencer ดา้นการท่องเทีย่วหรอืเรยีกว่า 
“ผูป้ระกอบการอสิระใหม่ดา้นการท่องเที่ยวซึ่งถอืเป็นหน่ึงในกลุ่มอาชพีในฐานเศรษฐกจิผูป้ระกอบการ
ดจิทิลั ซึง่ CNNIC ประมาณการจาํนวนผูป้ระกอบอาชพีอสิระแบบ Online Social Commerce ในปี พ.ศ. 
2562 ในประเทศจนีมจีํานวนรวมกว่า 48 ลา้นคน มมีลูค่าตลาดมากกว่า 2 ลา้นลา้นหยวน (新华网

,2020)  
 การเกดิขึน้ของผูป้ระกอบการอาชพีอสิระทีเ่กดิขึน้บนฐานเศรษฐกจิดจิทิลันําไปสูก่ารเปลีย่นทัง้ใน
เชงิการสรา้งอาชพีใหม่ ๆ บนระบบนิเวศอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว และพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว เมื่อ
แพลตฟอรม์ออนไลน์ และดจิทิลัเทคโนโลยสีามารถสรา้งธุรกจิใหม ่ๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการแบบอสิระเพื่อ
รบันกัทอ่งเทีย่วแบบอสิระในทุก ๆ กจิกรรมของระบบนิเวศการทอ่งเทีย่ว    
 ในช่วงเวลาของแผนฯ 5 ปีฉบบัที ่14 ถอืเป็นโอกาสทองทีผู่ป้ระกอบการดา้นวฒันธรรมและการ
ท่องเที่ยวจะสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน
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ภายในประเทศ เพราะสถานการณ์โควดิ-19 ทาํใหโ้อกาสในทีต่ลาดนกัท่องเทีย่วกําลงัซือ้สงูของจนีจะออกไป
ต่างประเทศมจีํากดั ซึ่งตลาดกลุ่มน้ีจะหนัมามองหาสถานที่ท่องเทีย่วเพื่อการพกัผ่อนภายในประเทศแทน
  

 
ทีม่า: สรปุรวบรวมโดยนกัวจิยั  
รปูท่ี 4.51  ภาพรวมการพฒันาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม สร้างสรรค ์สมยัใหม่ แผนท่องเท่ียว 5 ปี  
                 ฉบบัท่ี 14  
 
 สรปุภาพรวมของแผนฯฉบบัท่ี 14 ด้านการท่องเท่ียว 
 จากแผนฯระยะ 5 ปีฉบบัที ่ 14 ดา้นการท่องเทีย่ว สามารถสรุปภาพรวมการดาํเนินกระบวนการ
ดงัแสดงในรูปที่ 4.51 ซึ่งแสดงภาพรวมการพฒันาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมมาใช้เป็นแกนกลาง วาง
ยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 1) สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรป์ระเทศ 2) สรา้ง
มูลค่าเพิม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่นําไปสู่การสรา้งตวัแบบธุรกจิใหม่ผ่านกลยุทธ์ 9+9 เพื่อสรา้ง
ผลติภณัฑท์อ่งเทีย่วทีเ่กดิทรพัยส์นิทางปัญญาใหม ่สรา้งช่องทางการขายการตลาดใหม ่โดยใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัเป็นเครื่องมอืสนับสนุนการสรา้งนวตักรรม ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมแบบสมาร์ท  
(智慧文旅) กําหนดกลยุทธ์เพื่อการส่งเสรมิแหล่งท่องเที่ยว พพิธิภณัฑ ์พฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสรา้ง
ประสบการณ์ดิจทิลัออนไลน์ สร้างสาธารณูปโภคแพลตฟอร์มพื่อการตรวจติดตามและ Big data  
เทคโนโลยIีmmersive ไปใช้ในสร้างประสบการณ์ระหว่างการท่องเที่ยว VR ในพพิธิภณัฑ ์ 
การ Live Streaming แบบ full HD เป็นตน้ เพื่อมุง่สูก่ารสรา้งบรกิารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมสมยัใหม ่ 
3) พฒันาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วภายในประเทศ เพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วภายในกลุ่มตลาดบน ชนชัน้กลาง
ทีม่จีาํนวนเพิม่ขึน้ตามการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ และจาํนวนผูส้งูอายุทีเ่พิม่ขึน้ และ 4) สง่เสรมิการ
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สรา้งกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสว่นหน่ึงในวถิชีวีติปกตขิองประชาชน เป็นสว่นหน่ึง
ทีส่ะทอ้นความมอีารยะ และคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน (แผนฯระยะ 5 ปีฉบบัที ่14 บรรพที ่36 สรา้ง
ความทนัสมยัในอุตสาหกรรมเชงิวฒันธรรม (健全现代文化产业体系) ระบุในขอ้ที ่2 แนวทางสง่เสรมิ
การบรูณาการการพฒันาทอ่งเทีย่วกบัวฒันธรรม (新华社,2021).  
 “ยนืหยดัในการใชว้ฒันธรรมเพือ่กําหนดรูปแบบการท่องเทีย่วและส่งเสรมิวฒันธรรม เพือ่สรา้ง
ประสบการณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมจนีทีม่เีอกลกัษณ์และมเีสน่ห ์ พฒันาการท่องเทีย่วมวลชนและ
การท่องเทีย่วอจัฉรยิะเชงิลกึ คดิค้นผลติภณัฑ์การท่องเทีย่วในระบบนิเวศการท่องเทีย่ว และปรบัปรุง
ประสบการณ์การใชบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่ว เสรมิสรา้งการบูรณาการแบรนดแ์ละบรกิารการท่องเทีย่ว
ระดบัภูมภิาค สรา้งสถานทีท่่องเทีย่วและรสีอรท์ระดบัโลกทีม่มีรดกทางวฒันธรรมหลากหลาย ควบคู่กบั
การสรา้งเมอืงและแหล่งท่องเทีย่วระดบัชาตทิีม่ลีกัษณะทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น กลุ่มเมอืงท่องเทีย่วเชงิ
พกัผ่อนระดบัชาติและย่าน (เมอืงเก่า ถนน) ทีม่ลีกัษณะทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น ส่งเสรมิการพฒันา
นวตักรรมการท่องเทีย่วสแีดง การท่องเทีย่วมรดกวฒันธรรม ศิลปะการแสดงเพือ่การท่องเทีย่ว ฯลฯ 
ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิาร เช่น วนัหยุดและพกัผ่อน การท่องเทีย่วในชนบท และปรบัปรุงนโยบายการ
พฒันาเรอืสาํราญและการทอ่งเทีย่วบนพื้นทีส่งู ปรบัปรงุโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการท่องเทีย่วและระบบการ
กระจายนักท่องเทีย่ว ส่งเสรมิการปฏวิตัิหอ้งน้ํานักท่องเทีย่ว และเสรมิสรา้งการสรา้งจุดชมววิอจัฉรยิะ 
จดัทาํระบบประเมนิคุณภาพการบรกิารทอ่งเทีย่วและใหบ้รกิารดาํเนินการทอ่งเทีย่วออนไลน์ไดม้าตรฐาน” 

แผนฯ 5 ปีฉบบัที ่14 ดา้นการท่องเทีย่ว ไดแ้สดงทศิทางการพฒันาการท่องเทีย่วจนี ซึง่มุง่เน้น
การบูรณาการ “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” ทีอ่าศยัเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อสรา้งตวัแบบธุรกจิใหม ่ ๆ ใน
อุตสาหกรรมภาคบรกิาร ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการสะทอ้นภาพการปรบัเปลี่ยนบทบาทของการท่องเที่ยว
จาก “หน่ึงในกจิกรรมทางเลอืกเมื่อมเีวลาและมเีงนิ” มาสูก่ารเป็นส่วนหน่ึงของวถิชีวีติปกตขิองประชาชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ระดบัรายไดข้องประชาชนจนีกาํลงักา้วเขา้สูก่ลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ การยกระดบั
คุณภาพชวีติและความมอีารยะของประชาชนจงึเป็นสิง่จําเป็นต่อการกา้วเขา้สู่การเป็นประเทศที่พฒันา
แลว้อยา่งสมบรูณ์  

4.4.2 การพฒันาผลิตภณัฑท่์องเท่ียวไทย เพ่ือรองรบัตลาดนักท่องเท่ียวจีนในช่วงแผนฯ 
จีน 

จากขอ้สรุปภาพรวมแผนฯ 14 ดา้นการท่องเทีย่วทีส่ะทอ้นภาพการออกแบบทีส่อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงบรบิททางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ีทีนํ่าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางรสนิยมการบรโิภค
และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนจีนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยจุดร่วมของการ
เปลี่ยนแปลงสําคญัคอื การทีป่ระชาชนจนีมรีะดบัรายไดท้ีสู่งขึน้ การพฒันาคุณภาพชวีติจงึเป็นประเดน็
หลกัควบคู่กบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” จงึถูกออกแบบเพื่อตอบสนองวถิี
ชวีติ และรสนิยมของประชาชนจนีทีต่อ้งการคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  
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อย่างไรกด็กีารออกแบบผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วใหก้บัประชาชนจนีทีม่จุีดรว่มความตอ้งการดา้น
คุณภาพชวีติที่สูงขึน้ตามระดบัรายไดท้ี่สูงขึน้ ปัจจยัดงักล่าวไม่เพยีงพอต่อการออกแบบผลติภณัฑก์าร
ทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสมสาํหรบัทัง้หมด เพราะในแต่ละกลุ่มประชากรโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่จาํแนกตามระดบั
อาย ุจะพบวา่ประชาชนจนีมรีสนิยมและพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั 

ตวัอยา่งการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมเมือ่จาํแนกตามกลุ่มอายขุองนกัเดนิทาง เชน่ ขอ้มลูจาก Ctrip big 
data [11] รายงานขอ้มลูการท่องเทีย่วช่วงเทศกาลวนัหยุดวนัแรงงาน ปี พ.ศ. 2564 (ถอืเป็นช่วงเทศกาล
วนัหยุดยาวแรกภายหลงัทีป่ระเทศจนีไดท้าํการฉีดวคัซนีใหก้บัประชาชนในประเทศได ้270 ลา้นคน และ
ไม่พบการแพร่ระบาดแบบกลุ่มกอ้นภายในประเทศ) ไดท้ําการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการท่องเทีย่วจําแนก
ตามกลุ่มนักเดนิทางต่าง ๆ คอื กลุ่มนกัเดนิทางทีเ่กดิก่อนทศวรรษที ่ 80 (อายุมากกว่า 40 ปี) เกดิใน 
ยุค 80 (อายุ 30-40 ปี), ยุค 90 (อายุ 20-30 ปี) และหลงัปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) (อายุไมเ่กนิ 20 ปี) 
รวม 4 กลุ่มพบวา่  

นกัเดนิทางทีเ่กดิในยุค 90 มจีาํนวนเดนิทางสงูสุด รอ้ยละ 37 ยุค 80 อยูท่ีร่อ้ยละ 27 ขณะทีเ่กดิ
หลงัปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) Gen Z อยูท่ีร่อ้ยละ 21  สดัสว่นดงักล่าวแสดงว่า Gen Z กลายเป็นกลุ่ม
ดาวรุง่มาแทนกลุ่มทีเ่กดิก่อนปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) (รอ้ยละ 15)  

กลุ่มนกัเดนิทางทีเ่กดิในยคุ 80 กบัหลงัปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ถอืเป็นสองกลุ่มทีม่รีปูแบบการ
ใชจ้่ายในการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั โดยกลุ่มหลงัปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) นิยม
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยง ท้าทาย (หัวซาน) มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประสบการณ์ทีน่่าสนใจ ขณะทียุ่ค 80 นิยมท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อน แนวสวนสนุกต่าง ๆ เพราะสว่นใหญ่มา
กบัครอบครวัลกูเลก็ 

ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาจาก 5 คาํสาํคญัทีน่กัท่องเทีย่วกลุ่ม Gen Z  คน้หามากทีสุ่ดคอื “ของทานเล่น”  
(小吃) “ตลาดกลางคนื” (夜市)  “ชานม” (奶茶) “จุดท่องเทีย่วเชค็อนิ” (打卡) “สถานทีท่ีเ่ป็นสญัลกัษณ์
ของทอ้งถิน่” (地标建筑) ขณะที ่5 คําสาํคญัทีน่ักท่องเทีย่วกลุ่มยุค 80 คน้หามากทีสุ่ดคอื “แหล่ง
ท่องเที่ยว” “ซานย่า” (เมอืงตากอากาศชายทะเลเขตโซนรอ้นอนัดบัหน่ึงของจนีอยู่ในมณฑลไห่หนาน) 
“เสน้ทางขบัรถ” “บารเ์หลา้” “ฉางหลง” (ฉางหลง Safari Park ทีก่วา่งโจว) 

จากตัวอย่างข้างต้นการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์การ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมสําหรบัรองรบัตลาดจนี ในหวัขอ้ 4.4.2 จะนํา “9 ปัจจยัแนวโน้มการท่องเที่ยว” ใน
แผนฯ 14 (MICE สุขภาพ การศกึษา พกัผ่อน ความรูส้กึ สํารวจ วฒันธรรม ประสบการณ์ เกษตร) 
ร่วมกบัการวเิคราะหจ์ําแนกตามกลุ่มอายุของนักเดนิทางเป็น 3 กลุ่มคอื 1) กลุ่มวยัรุ่น-วยัทํางานตอนต้น 
อายตุํ่ากวา่ 30 ปี 2) กลุ่มวยัทาํงานมคีรอบครวั อายุ 30-60 ปี และ 3) กลุ่มวยัเกษยีณ อายุมากกว่า 60 ปี 
การเกบ็ขอ้มูลผ่านการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วและคนจนีทีพ่ํานักอยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม่รวม 3 
กลุ่มคือ กลุ่มที่หน่ึง คนจีนที่เข้ามาพํานักอาศยัเพื่อการลงทุนทําธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ในระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2563-2564 (ชว่งสถานการณ์โควดิ-19 ระบาด) กลุ่มทีส่อง ผูป้ระกอบการไทยในธุรกจิท่องเทีย่วที่
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เกี่ยวขอ้งกบันักท่องเทีย่วจนี รวมถงึตดิต่อทางธุรกจิกบัคนจนี กลุ่มทีส่าม คนจนีทีเ่ขา้มาศกึษาหรอืมลีูก
เขา้มาเรยีนอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

ทัง้น้ีจงัหวดัเชยีงใหม่ถอืเป็นจงัหวดัทีม่คีนจนีพํานักอาศยัระยะยาวมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศ
ไทย ซึ่งข้อมูลจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่พบว่าจํานวนคนจีนที่พํานักในจงัหวดั
เชยีงใหมใ่น ปี พ.ศ. 2563 มจีาํนวนราว ๆ 20,000 คน ประกอบไปดว้ยกลุ่มนกัธุรกจิหรอืมคีรอบครวัตัง้
รกรากในประเทศไทย นักเรยีนระดบัชัน้ประถม มธัยมศกึษาพรอ้มกบัผูป้กครองที่เขา้เรยีนในโรงเรยีน
นานาชาต ิและนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา จงัหวดัเชยีงใหมซ่ึง่เป็นเมอืงท่องเทีย่วสาํคญั 1 ใน 3 (กรุงเทพ 
ภูเกต็ และเชยีงใหม่) ทีค่นจนีนิยมเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วเชงิทศันาจรและพกัผ่อน จงึเป็นหน่ึงในพืน้ที่
สาํหรบัการศกึษาการเปลีย่นแปลงในอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไทยเพือ่รบันกัทอ่งเทีย่วจนีหลงัโควดิ-19  
 แนวโน้มการท่องเท่ียวไทย กลุ่มนักเดินทางจีนวยัรุ่น และวยัทาํงานตอนต้น 
 นักเดนิทางวยัรุ่นและวยัทํางานตอนต้นถือเป็นกลุ่มที่มกีารเติบโตมากที่สุดในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วจนี เป็นกลุ่มทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรปูแบบระบบนิเวศการท่องเทีย่วจนีอย่างสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นกลุ่มที่สร้างธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบของ 
Individualization Platform “ออกแบบตามใจฉนั” ทีก่่อใหเ้กดิ “การแบ่งยอ่ยของแพลตฟอรม์กจิกรรมใน
หว่งโซ่การทอ่งเทีย่ว”  
 งานวจิยัของ ดนยัธญั (2562) ทีใ่ชเ้ทคนิคการทาํเหมอืงขอ้ความเพื่อศกึษากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวจนี และตวัแบบธุรกิจออนไลน์ในตลาดท่องเที่ยวจนีก่อนโควดิ-19 พบว่า การ
ปฏิวัติดิจิทัลได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญขึ้นสามประการคือ ประการที่หน่ึง ดิจิทัลทําให้
เกดิปรากฎการณ์ Supply Chain dis-integration ในธุรกจิท่องเทีย่วเกดิใหม่ ประการทีส่องดจิทิลัทาํให้
เกดิวงลอ้ห่วงโซ่อุปทานแบบ C2B (ซึ่งหมายถงึการนําเอาขอ้มลูกจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิจากฝัง่อุป
สงคม์าออกแบบผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว) ในธุรกจิท่องเทีย่วเกดิใหม่ และประการทีส่ามดจิทิลัทําใหเ้กดิ
รปูแบบ Sharing Economy ในธุรกจิท่องเทีย่วเกดิใหม ่กระบวนการเปลีย่นแปลงดงักล่าวทาํใหก้จิกรรม
หลกัในห่วงโซ่ธุรกิจการท่องเที่ยวต้องปรบัตวัให้สอดคล้องกบัทศิทางที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้น้ีผู้นําการ
เปลีย่นแปลงสาํคญัทีสุ่ดกค็อื “กลุ่มนักเดนิทางจนีวยัรุน่ และวยัทํางานตอนต้น” รปูที ่4.52 ไดส้รุปใหเ้หน็
ทศิทางการพฒันาท่องเทีย่วเพื่อรบักบักลุ่มนกัท่องเทีย่วทีเ่กดิหลงัปี พ.ศ. 2534 (ปี ค.ศ. 1990) ซึง่เป็น
กลุ่มนักท่องเทีย่วอายุไม่เกนิ 30 ปี ถอืเป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วทีม่พีฤตกิรรมแบบ SoLoMo และบางส่วน
เป็น Neo-SoLoMo  
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ทีม่า: สรปุรวบรวมโดยนกัวจิยั 
รปูท่ี 4.52 ทิศทางการพฒันาท่องเท่ียวเพ่ือรบักบักลุ่มหลงัปี พ.ศ. 2534 (ปี ค.ศ. 1990) 
 
 จากรูปที ่4.52 พบว่าใน 9 ปัจจยัแนวโน้มการท่องเทีย่วตามแผนฯ 14 จนีมอียู่ 5 ดา้นทีพ่บว่า
นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มทีเ่กดิหลงัปี พ.ศ. 2534 ใหค้วามสนใจต่อการเขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทยคอื 
 1) ความงามและสุขภาพ ซึ่งไดร้บัอทิธพิลจากดารานักแสดงไทย รวมถึงสาวประเภทสองที่มี
ความสวยเทยีบเท่ากบัหญิงแท้ ทําใหค้นจนีรุ่นใหม่ที่สนใจในการทําศลัยกรรมเสรมิความงามมองเหน็
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในทางเลือกรองจากเกาหลีใต้ เมื่อต้องการทําศัลยกรรมเสริมความงามใน
ต่างประเทศ โดยมองว่าประเทศไทยมศีลัยแพทยท์ีม่ฝีีมอื เทคนิคและเครื่องมอืมคีวามทนัสมยั บรกิารทีด่ ี
มคีวามคุม้ค่าคุม้ราคา การเดนิทางเขา้มาใชบ้รกิารเสรมิความงามทีป่ระเทศไทย ควบคู่กบัการท่องเทีย่ว
เชงิพกัผอ่นก่อนและหลงัการทาํศลัยกรรม ตลาดนกัท่องเทีย่วเพื่อการทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม จงึเป็น
หน่ึงในรปูแบบการทอ่งเทีย่วไทยสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วจนีกลุ่มน้ีในอนาคต  
 2) ตลาดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ปัจจุบนัคนจนีจํานวนมากเลอืกที่จะออกมาเรยีนต่อยงั
ต่างประเทศเพิม่ขึน้ เพราะมองเหน็ประโยชน์ที่จะได้เรยีนรูภ้าษา และมปีระสบการณ์ในการใช้ชวีติใน
ต่างประเทศ และมองว่าประเทศไทยคอืหน่ึงในทางเลอืกทีคุ่ม้ค่าต่อการใชเ้ป็นสปรงิบอรด์สู่ต่างประเทศ 
จํานวนนักศกึษาจนีทีเ่ลอืกเขา้มาศกึษาต่อในไทยทัง้ในทุก ๆ ระดบัเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญั โดยมปีี  
พ.ศ. 2561 นักศกึษาจนีทีเ่ดนิทางไปศกึษาต่อต่างประเทศมมีากกว่า 6.7 แสนคน ในจํานวนน้ีรอ้ยละ 70 
ไปเรยีนต่อใน สหรฐัฯอเมรกิา ยโุรป ออสเตรเลยี รอ้ยละ 20 เรยีนต่อในกลุ่มประเทศทีม่คีุณภาพการศกึษา
สงู เช่น ญี่ปุ่ น สงิคโปร ์เกาหลใีต้ และกลุ่มสุดทา้ยรอ้ยละ 10 เลอืกไปเรยีนต่อในกลุ่มประเทศทีไ่ม่ใช่
กระแสหลกัทางการศกึษา รวมถงึประเทศไทย ที่น่าสนใจคอืครึ่งหน่ึงของกลุ่มน้ี (ประมาณ 3 หมื่นคน) 
เลอืกมาศกึษาต่อใน/ประเทศไทย (中国网科技,2021)  
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การผูกกจิกรรมการท่องเที่ยวเขา้กบัโอกาสการไดม้าเรยีนและใชช้วีติในสถาบนัอุดมศกึษาไทย 
(หลกัสตูรระยะสัน้และหลกัสตูรปรญิญา) จงึเป็นหน่ึงในกจิกรรมการท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความสนใจจากกลุ่ม
นักเดนิทางกลุ่มน้ี ทัง้น้ีประเทศไทยนับเป็นหน่ึงในประเทศที่คนจนีเลอืกมาศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา
เพราะมตีน้ทุนตํ่า เงือ่นไขทางภาษาไมส่งู ใกลก้บัประเทศจนี ขณะเดยีวกนัการศกึษากม็คีุณภาพเพยีงพอ
ต่อการใชเ้ป็นจุดแขง็เพือ่การศกึษาต่อหรอืการทาํงานในอนาคต 

 ทัง้น้ีปัจจุบนัการเรยีนจบจากต่างประเทศ รวมถึงจบจากมหาวทิยาลยัชัน้นําของประเทศไทย  
ยงัมปีระโยชน์ต่อการหางานทาํในเมอืงกลุ่มเทยีรห์น่ึง เชน่ เมอืงเฉิงตู มณฑลเสฉวน เมอืงหางโจว มณฑล
เจอ้เจยีง รวมถงึเมอืงอื่น ๆ ซึ่งเมอืงเทยีรห์น่ึงเมอืงใหม่เหล่าน้ี มคีวามต้องการบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละ
ทกัษะใหเ้ขา้มาอาศยัและทํางานเป็นจํานวนมาก จงึใชว้ธิกีารต่าง ๆ เพื่อดงึดูดแรงงานทกัษะสูงเขา้มา 
เช่นการใหเ้งนิกูอ้ตัราดอกเบีย้ตํ่าสาํหรบัการซือ้บา้น ซึง่เป็นหน่ึงในเงื่อนไขทีไ่ดร้บัความสนใจจากบณัฑติ
จบใหมใ่หย้า้ยเขา้มาอยูพ่าํนกัในเมอืงเหล่าน้ี แต่ขณะเดยีวกนัเมอืงเหล่าน้ีกม็หีลกัเกณฑใ์นการใหท้ะเบยีน
บา้น ซึ่งหลกั ๆ จะเป็นหลกัเกณฑด์า้นพืน้ฐานการศกึษา ทําใหก้ารออกมาเรยีนในต่างประเทศช่วยสรา้ง
โอกาสใหก้บัคนจนีทัง้ต่อการไดง้านทาํ และการไดส้ทิธพิาํนกัอาศยัในเมอืงใหญ่ทีม่โีอกาสทางเศรษฐกจิสงู  
 3) การพกัผ่อน หลกีหนีจากวถิชีวีติจําเจในเมอืงใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยความเครยีดจากการทํางาน 
ด้วยการเลือกเดินทางท่องเที่ยวพกัผ่อน ตามเมืองหรอืสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลและใช้เวลาไม่มาก  
ซึง่ประเทศไทยกเ็ป็นหน่ึงในทางเลอืกดงักล่าว ทัง้น้ีวธิกีารท่องเทีย่วเชงิพกัผอ่นของคนกลุ่มหนุ่มสาวทีย่งั
มพีลงั จงึเลอืกการเดนิทางท่องเทีย่วในรปูแบบเดนิทางไปยงัจุด Check in ทีน่่าสนใจซึง่หาไดจ้ากขอ้มลู
ของนักท่องเที่ยวที่เคยเดนิทางไปก่อนแบ่งปันไว้บนสงัคมออนไลน์ รวมไปถงึขอ้มูลจาก Influencer 
ท่องเทีย่วทีต่นเองตดิตาม ลกัษณะพเิศษของการท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อนของกลุ่มวยัรุ่น วยัทํางานตอนต้น
คอืมเีป้าหมายไปยงัแหล่งท่องเทีย่ว หรอืเรยีนรูป้ระสบการณ์ต่าง ๆ แบบ “Check in” ผา่นการถ่ายภาพ
สวย ๆ แลว้แบ่งปันลงไปใน social network  

การทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่นของกลุ่มวยัทาํงานตอนตน้และวยัรุน่จงึมใิชก่ารทอ่งเทีย่วศกึษาในเชงิลกึ 
หรอืตอ้งเขา้ถงึทุก ๆ เรื่องราวของสถานทีท่ีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว แต่เป็นรปูแบบการบอกเล่าเรื่องราวที่
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางผา่นภาพถ่ายสวย ๆ  
 4) สาํรวจและประสบการณ์ เป็นกลุ่มนกัเดนิทางในรปูแบบ Neo-SoLoMo ซึง่เป็นกระแสใหมใ่น
วยัรุน่และวยัทาํงานตอนตน้ของประเทศจนี เมื่อเกดิปรากฏการณ์กลุ่มคน Gen Z ทีเ่กดิหลงัปี พ.ศ. 2543 
(ค.ศ. 2000) หนัมาใหค้วามสนใจกบักจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิคน้หา ผจญภยั รวมถงึเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์
ผา่นการเดนิทางไปยงัเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว เชน่ เสน้ทางการทอ่งเทีย่วสแีดงเพือ่เรยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์อง
แหล่งท่องเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัพรรคคอมมวินิสต์จนี หรอืกจิกรรมเฉพาะดา้น เช่น การเรยีนมวยไทย การ
ฝึกฝนนัง่สมาธวิปัิสสนา เป็นตน้ ซึง่คนรุน่ใหมเ่ริม่มองหากจิกรรมเชงิลกึทีส่ามารถสรา้งความแตกต่างและ
ตรงกบัความชื่นชอบของตน 
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 5) วฒันธรรมร่วมสมยั และความเช่ือ เป็นทศิทางการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วกลุ่มดงักล่าว 
เพราะกลุ่มวยัทํางานตอนต้นและวยัรุ่นจะให้ความสนใจกบัการเรยีนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่ตนเอง
เดนิทางไปท่องเที่ยว ทัง้ในประเด็นการใช้ชวีติปกติประจําวนั วฒันธรรมการกิน การอยู่ การเดนิทาง 
ตลอดจนประเพณีต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อ ความศรทัธาทางศาสนา สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีอ่ยูร่อบ ๆ 
ตวัของเมอืงท่องเทีย่วปลายทาง อยู่ตามตรอก ซอกซอยของถนนเสน้ต่าง ๆ หรอืแมแ้ต่ในสถานศกึษา 
มหาวิทยาลัย เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สะท้อนภาพพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ช่วยให้ชุมชนเมือง
สามารถออกแบบเสน้ทางการท่องเทีย่วใหม่ ๆ ทีมุ่่งเน้นการนําเสนอ “วถิชีวีติปกต”ิ ใหน่้าสนใจทัง้ใน
รปูแบบ “ถนน/ยา่นวฒันธรรม” ทัง้ในแบบยอ้นอดตีและแบบรว่มสมยั  
 จากแนวโน้มการท่องเที่ยว 5 ปัจจยัขา้งต้นพบว่าในปัจจยัที่ 2 ถึง 5 มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัทัง้ใน
แงมุ่มของรปูแบบพฤตกิรรม รปูแบบช่องทางการสื่อสารทางการตลาด การประชาสมัพนัธ ์และกจิกรรมที่
สามารถออกแบบ แตกต่างกนัเพยีงวตัถุประสงค ์และระยะเวลาที่ใชก้บักจิกรรมเหล่านัน้ ดงันัน้กลยุทธ์
การออกแบบผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว การเลอืกใชช้่องทางและวธิกีารนําเสนอส่งเสรมิการตลาดจงึเป็นสิง่
ทีต่อ้งพจิารณา เชน่ 

- การใชช้่องทาง Social Network ผา่น Live streaming ผา่น Vlog เพื่อนําเสนอเรื่องราววถิี
ชวีติวฒันธรรมร่วมสมยั การใช้ชวีติในเมอืงท่องเที่ยวเพื่อสื่อสารขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมาย รวมถงึการ
ออกแบบเสน้ทางการทอ่งเทีย่วทีมุ่ง่เน้นการเรยีนรูว้ถิชีวีติ เชน่ “เขตเมอืงเก่าเชยีงใหม”่ “ยา่นชอปปิง ชวีติ
กลางคนืพืน้ทีต่่าง ๆ ในกรงุเทพ” เป็นตน้  

- การออกแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วและการเรยีนรูป้ระสบการณ์ที่ตรงกบัความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น “หลกัสูตรระยะสัน้เพื่อการเรยีนในสถาบนัอุดมศกึษา ควบคู่กบัการเรยีนกฬีาทีไ่ม่มี
โอกาสไดเ้รยีนหรอืเขา้ถงึไดย้ากหากอยูใ่นประเทศจนี เชน่ การเล่นกอลฟ์ การเรยีนมวยไทย” 

ขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการแบบอสิระจะกลายเป็นทศิทางธุรกิจที่สามารถเขา้มาให้บรกิารกบั
นักท่องเที่ยวกลุ่มดงักล่าว ผ่านการเข้าไปเป็นผู้ให้บริการในชุมชนสงัคมออนไลน์ เพราะการเข้ามา
ท่องเที่ยวของคนกลุ่มน้ีจะเป็นรูปแบบ เรยีนรูท้่องเที่ยวด้วยตนเอง และต้องการเพยีงการอํานวยความ
สะดวกบางอย่างเฉพาะบางจุดภายในระบบนิเวศการท่องเที่ยวเท่านัน้ เช่น การเดินทาง หรอื ข้อมูล
ชว่ยเหลอืแนะนํา 
 แนวโน้มการท่องเท่ียวไทย กลุ่มนักเดินทางจีนวยัทาํงาน อาย ุ30-60 ปี 

ประเทศจนีวางเป้าหมายสู่การเป็นประเทศที่พฒันาแล้วในระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหน้า ซึ่งหน่ึงใน
ดชันีชี้วดัการเข้าสู่กลุ่มประเทศที่พฒันาแล้วคือระดบัรายได้เฉลี่ยต่อหวัของประชากร ซึ่งเป็นหน่ึงใน
เป้าหมายทีถู่กปรบัวางใหส้อดคลอ้งกบัขนาดทางเศรษฐกจิทีใ่หญ่ขึน้ ปัจจุบนัจนีจงึนับเป็นประเทศทีม่ที ัง้
เมอืงหรอืมณฑลทีม่รีายไดส้งู จนถงึระดบัรายไดป้านกลาง ดงัแสดงในตารางที ่4.6 ซึง่แสดงระดบัรายไดท้ี่
จา่ยไดจ้รงิเฉลีย่ (Disposable Income: DI) จาํแนกตามมณฑล/มหานคร ปี พ.ศ. 2563 

จากตารางที ่4.6 พบว่าแมว้่าปี พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมาจนีจะเป็นประเทศแรกทีม่รีายงานการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 จนตอ้งทาํการปิดเมอืงและปิดประเทศตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 
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ซึง่กระทบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิภายในประเทศ อย่างไรกด็ดีว้ยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่
ได้ผลและรวดเร็วทําให้จีนกลบัมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครัง้เกือบสมบูรณ์
ภายหลงัการปิดเมอืงในไตรมาสทีห่น่ึงของปี พ.ศ. 2563 เท่านัน้ และทําใหปี้ พ.ศ. 2563 เศรษฐกจิจนี
ยงัคงอตัราการเตบิโตเป็นบวก และตวัเลขระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของประชากรกย็งัคงปรบัตวัสงูขึน้  
ตารางท่ี 4.6 ระดบัรายได้ท่ีจ่ายได้จริง (Disposable Income: DI) เฉล่ียจาํแนกตามมณฑล  
                       ปี พ.ศ. 2563 

มณฑล/มหานคร 
DI 

(RMB) 
เตบิโต
(%) 

มณฑล/มหานคร 
DI 

(RMB) 
เตบิโต
(%) 

คา่เฉลีย่ทัง้ประเทศ
เซีย่งไฮ ้
ปักกิง่ 
เจอ้เจยีง 
เทยีนจนิ 
เจยีงซ ู
กวางตุง้ 
ฝเูจีย้น 
ซานตง 

เหลยีวหนิง 
มองโกเลยีใน 

ฉงชิง่ 
หหูนาน 
อนัฮยุ 
เจยีงซ ี
ไหห่นาน 

32,189 
72,232 
69,434 
52,397 
43,854 
43,390 
41,029 
37,202 
32,886 
32,738 
31,497 
30,824 
29,380 
28,103 
28,017 
27,904 

4.1%
4.0% 
2.5% 
5.0% 
3.4% 
4.8% 
5.2% 
4.5% 
4.1% 
2.9% 
3.1% 
6.6% 
6.1% 
6.4% 
6.7% 
4.6% 

หเูป่ย
เหอเป่ย 
เสฉวน 
สา่นซ ี
จีห๋ลนิ 
หนิงเซีย่ 
ซานซ ี

เฮยหลงเจยีง 
เหอหนาน 
กวางส ี
ชงิไห ่
ซนิเจยีง 
ยนูนาน 
กุย้โจว 
ทเิบต 
กานซู่ 

27,881 
27,136 
26,522 
26,226 
25,751 
25,735 
25,214 
24,902 
24,810 
24,562 
24,037 
23,845 
23,295 
21,795 
21,744 
20,335 

-1.5%
5.7% 
7.4% 
6.3% 
4.8% 
5.4% 
5.8% 
2.7% 
3.8% 
5.3% 
6.3% 
3.2% 
5.5% 
6.9% 
11.5% 
6.2% 

ทีม่า: http://finance.people. com.cn/n1/2021/0122/c1004-32008733.html  
 

โดยเมือ่พจิารณาตวัเลข DI ปี พ.ศ. 2563 ดงัแสดงในตารางที ่4.6 พบวา่รายไดพ้รอ้มจา่ยเฉลีย่ต่อ
หวัของประชาชนจนีอยู่ที่ 32,189 หยวนต่อปี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา โดยมหานคร
เซีย่งไฮเ้ป็นเมอืงทีม่คี่า DI ต่อคนสงูทีสุ่ดในประเทศอยูท่ี ่72,232 หยวน รองลงมาคอืกรุงปักกิง่ 69,434 
หยวน และอนัดบัสามไดแ้ก่มณฑลเจอ้เจยีง 52,397 หยวนตามลาํดบั  

ทัง้น้ีเมื่อพจิารณามณฑล/มหานครทีม่รีะดบัรายไดพ้รอ้มจ่ายเฉลี่ยต่อหวัมากกว่า 30,000 หยวน
พบวา่มจีาํนวนทัง้สิน้ 11 มณฑล/มหานคร ในจาํนวนน้ีมถีงึ 9 มณฑล/มหานครทีเ่ป็นเมอืงอยูต่ดิกบัชายฝัง่
ทะเลตะวนัออกจากเหนือจรดใต้ มเีพยีงมองโกเลยี (ทางตอนกลางทางเหนือ) และมหานครฉงชิง่ (ทาง
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ตะวนัตกเฉียงใต้) ทีไ่ม่ใช่เมอืงตดิกบัชายฝัง่ทะเลตะวนัออก แสดงว่ามณฑล/มหานครทีม่รีะดบัรายไดสู้ง
กระจุกตวัอยูใ่นบรเิวณมณฑลฝัง่ทะเลตะวนัออกเป็นหลกั  

อยา่งไรกด็นีโยบายกระจายความมัง่คัง่สูม่ณฑลตอนในทาํใหเ้มอืงใหญ่ ๆ ทีเ่ป็นเมอืงเอกของแต่
ละมณฑลกม็รีะดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อหวัและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูเช่นกนั เช่น การเพิม่ขึน้ของ
ระดบัรายไดพ้รอ้มจ่ายเฉลีย่ต่อหวัประชาชนของมณฑลเสฉวน (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.4) มหานครฉงชิง่ 
(เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.6) มณฑลหหูนาน (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.1) มณฑลอนัฮุย (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.4) และมณฑล
เจยีงซ ี(เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7) ทีถ่อืเป็นกลุ่มมณฑลทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ในกลุ่มกลางตารางทีม่อีตัราการเตบิโตสงู 

กําลงัซือ้ของเมอืงต่าง ๆ ขา้งตน้เป็นสิง่จาํเป็นต่อการศกึษากลยุทธด์า้นการท่องเทีย่วไทยเพื่อรบั
กบันักท่องเทีย่วทัง้ในกลุ่มเมอืงหลกั และเมอืงหลกัเกดิใหม่ทีป่ระชาชนมกีําลงัซือ้สงู (Middle to High 
Income) โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มวยัทํางานอายุระหว่าง 30-60 ปีซึ่งกลุ่มน้ีนิยมเดนิทางท่องเที่ยวพรอ้ม
กลุ่มเพื่อนในองคก์ร กลุ่มเพื่อนทีม่รีสนิยมความชื่นชอบเหมอืน ๆ กนั และกบักลุ่มครอบครวัโดยสามารถ
สรปุทศิทางการพฒันาทอ่งเทีย่วเพือ่รบักบันกัทอ่งเทีย่วกลุ่มอาย ุ30-60 ปีไดด้งัน้ี 

 
ทีม่า: สรปุรวบรวมโดยนกัวจิยั 
รปูท่ี 4.53 ทิศทางการพฒันาท่องเท่ียวเพ่ือรบักบักลุ่มเกิดในยคุ 60 70 และ 80 ปี พ.ศ. 2504-2534 
 

1) กลุ่มสขุภาพและ Wellness ซึง่เป็นกลุ่มผลติภณัฑท์่องเทีย่วทีส่อดคลอ้งกบักลุ่มนกัท่องเทีย่ว
กลุ่มรายไดป้านกลางถงึสงู ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวยัทํางาน 30-60 ปีทีส่นใจ ใส่ใจต่อสุขภาพ และมองว่า
ประเทศไทยคอืหน่ึงในประเทศทีม่จุีดเดน่ในดา้นน้ี  

การสรา้งผลติภณัฑ ์Wellness และสุขภาพอยา่งครบวงจรทัง้ในดา้น 1) อาหารการกนิทีป่ระเทศ
ไทยมจุีดเด่นของอาหารคุณภาพ อุดมด้วยสมุนไพรบํารุงสุขภาพ รสชาติอร่อย สดใหม่ในทุกฤดูกาล   
2) กจิกรรมการออกกาํลงักายในสิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ3) กจิกรรมฝึกฝนเยยีวยาเพื่อการพกัผอ่นทางจติใจ 
และ 4) รกัษาทางการแพทยท์ัง้แบบแผนไทยและร่วมสมยั ควบคู่กบัการใหบ้รกิารแบบหา้ดาวซึ่งเป็น
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จุดเด่นดา้นบรกิารของคนไทย และหากสามารถสรา้งระบบการบรกิารในทุก ๆ ห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อเพิ่มเติมซึ่งยงัเป็นจุดอ่อนสําคญัของการท่องเที่ยวไทยได้ ก็จะช่วยส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ใหม่ดา้นการท่องเทีย่วไทยในกลุ่มนักท่องเทีย่วรายไดป้านกลาง-สูง ยกระดบัสู่การเป็นเมอืง
หรอืประเทศทอ่งเทีย่วเพือ่การพกัผอ่นเชงิสขุภาพอยา่งครบวงจรต่อไป 
 2) การท่องเท่ียวเชิงการศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ทีท่ําใหค้นจนีในจงัหวดัท่องเทีย่ว
หลกั เช่น จงัหวดัเชยีงใหมห่ายไป แต่ปรากฏว่ากย็งัสามารถพบเหน็คนจนีอยูต่ามศูนยก์ารคา้ รา้นอาหาร
หรอืย่านตลาดนัดถนนคนเดนิ ซึง่กค็อืกลุ่มคนจนีทีพ่าํนักอาศยัระยะยาวอยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่พบว่า
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นการพํานักอาศยัในรูปแบบของการนําเอาลูกหลานมาเรยีนอยู่ในโรงเรยีน
นานาชาต ิทัง้ในระดบัประถม และมธัยมศกึษา  
 การเพิม่ขึน้ของโรงเรยีนนานาชาตแิละหลกัสตูรภาษาองักฤษ (English Program) ในโรงเรยีนที่
เปิดสอนระดบัประถมและมธัยมศกึษาของจงัหวดัเชยีงใหม่ในระยะเวลา 3-5 ปีทีผ่่านมา ส่วนหน่ึงเป็นผล
พวงจากอุปสงคข์องนกัเรยีนจากประเทศจนี จนปัจจุบนัโรงเรยีนนานาชาตหิลายแหง่มจีาํนวนนักเรยีนจนี
ในสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 40 ต่อชัน้เรยีน ซึ่งเป็นสดัส่วนทีท่างโรงเรยีนนานาชาตพิยายามจํากดัไม่ใหม้ี
จํานวนมากเกนิไปเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพการเรยีนหากเดก็นักเรยีนชาวจนีเลอืกใชภ้าษาจนีในการ
สือ่สารพดูคุยระหวา่งกนัแทนทีจ่ะใชภ้าษาองักฤษ  
 การเขา้มาเรยีนของนักเรยีนหน่ึงคนยงัพ่วงดว้ยผูป้กครองที่เขา้มาอยู่ด้วยอย่างน้อยอกีหน่ึงคน  
(陪读妈妈) โดยนิยมพกัอาศยัในคอนโดมเินียมหรอืบา้นเช่าในหมูบ่า้นต่าง ๆ ทีส่ามารถเดนิทางไปเรยีน
ไดส้ะดวก ทาํใหใ้นคอนโดมเินียมหลายแหง่ และหลายหมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นทาํเลทีส่ะดวก เกดิเป็นชุมชนคนจนี
ขนาดย่อม ๆ ขึ้นมา คนจนีที่เป็นผู้ปกครองซึ่งเขา้มาพร้อมกบับุตรหลานที่มาเรยีนส่วนใหญ่ คอื บิดา 
มารดา คุณย่า คุณยาย ของครอบครวัชนชัน้กลางในประเทศจนีทีส่ามารถสรา้งทางเลอืกใหก้บัลูกของตน 
ดว้ยการส่งมาเรยีนยงัโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทย เพื่อสรา้งทกัษะทางภาษาองักฤษ ควบคู่กบัการ
ลดความเครยีดจากการระบบการศกึษาภายในประเทศที่เต็มไปดว้ยการแข่งขนั ซึ่งประเทศไทยถอืเป็น
ทางเลอืกทีคุ่ม้ค่าคุม้ราคา เพราะเมื่อคํานึงถงึค่าใชจ้่าย รวมถงึการใหผู้ป้กครองตดิตามมาอยู่ดูแลลูกหน่ึง
คน (มารดา) สว่นอกีคน (บดิา) ทาํหน้าทีท่าํงานเป็นหวัหน้าครอบครวั และสามารถใชเ้วลาวา่งชว่งวนัหยุด
สดุสปัดาหเ์พือ่มาเยีย่มเยอืนลกูและภรรยาได ้จงึเป็นทางเลอืกทีล่งตวั  
 ตลาดการศึกษาระดบัประถมมธัยมสําหรบัคนจีนในจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นอกีหน่ึงภาพสะท้อน
ตลาดขนาดใหญ่ด้านการท่องเที่ยวเชงิการศึกษา ที่ไม่จํากดัเฉพาะการเขา้มาเรยีนเต็มรูปแบบ แต่ยงั
รวมถงึตลาดการศกึษาระยะสัน้ เช่น Summer camp และ Winter camp เพราะคนจนีสมยัใหมม่คีุณภาพ
ชวีติทีด่ขี ึน้ มจีํานวนบุตรน้อยลง จงึตอ้งการมอบคุณภาพการศกึษาทีด่ ีควบคู่กบัการฝึกฝนใหลู้กหลานมี
ความเขา้ใจในบรบิทการเป็น “พลเมอืงโลก” มคีวามเป็นสากล ซึง่ภาษาองักฤษและประสบการณ์ใชช้วีติใน
ต่างประเทศตัง้แต่วยัเดก็จะช่วยใหต้วัเดก็มคีวามแตกต่างกบัเพื่อนในวยัเดยีวกนัทีอ่ยู่ในประเทศจนี การ
จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนภาษา และเสรมิสรา้งประสบการณ์นอกหอ้งเรยีนจงึเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่
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ประเทศไทยมคีวามเหมาะสมทัง้ในดา้น ราคา ความสะดวกในการเดนิทาง กจิกรรมทีส่ามารถเลอืกสรร 
ความปลอดภยั ความเป็นสากล ตลอดจนความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศจนี ทีม่สีว่นต่อ
การตดัสนิใจสง่ลกูหลานเขา้มาใชช้วีติ 

3) MICE โดยเฉพาะในกลุ่ม Meeting และ Incentive ซึง่ประเทศไทยเป็นหน่ึงในฐานการจดั
ประชุมสมัมนาระดับภูมิภาคที่องค์กรระดับสากลในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก นิยมเข้ามาจัดกิจกรรม
ประชุมสมัมนาประจาํปี รวมถงึบรษิทั และองคก์รขนาดใหญ่จากประเทศจนี ซึง่จุดเดน่ดา้นการบรกิาร การ
จดักจิกรรมสําหรบัพนักงาน ความปลอดภยั อาหาร ที่พกั และราคาถือเป็นจุดแขง็สําคญั เช่นเดยีวกบั
ตลาด Incentive ทีบ่รษิทัและองคก์รขนาดใหญ่ของประเทศจนีนิยมใหร้างวลักบัพนกังานเป็นการเขา้มา
ทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่น และจดักจิกรรมในประเทศไทย  
 ประสบการณ์การทําทวัร์ที่ทําให้เข้าใจในพฤติกรรมของคนจีน ร่วมกบัการวางแผนกิจกรรม 
(Organize) ตอ้งถูกนํามาประยุกต์ใชใ้นกจิกรรมการจดัประชุมสมัมนาและการใหร้างวลั โดยปรบัเปลีย่น
รปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบัการสรา้ง Synergy ในองคก์ร รวมไปถงึกจิกรรมเชงิ CSR 
เพือ่สงัคมซึง่เป็นหน่ึงในเงือ่นไขขององคก์รขนาดใหญ่ ทีต่อ้งการแสดงออกถงึการมสีว่นรว่มต่อการพฒันา
สงัคมโลก เช่น กจิกรรมการเขา้ไปพฒันาโรงเรยีนในพืน้ทีช่นบท การมอบอุปกรณ์กฬีา สอนหนังสอืและ
เลีย้งอาหารกลางวนั เป็นตน้  

4) การท่องเท่ียวเชิงพกัผ่อนใน “สวนหลงับ้าน” คอื หลกัคดิในการตอบโจทยค์วามต้องการ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มรายได้กลาง-บน ที่มคีวามต้องการท่องเที่ยวเชิงพกัผ่อน การออกแบบ
กจิกรรมทีใ่หค้วามรูส้กึในการเดนิทางเขา้มาเพื่อการพกัผ่อน ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมที่ออกแบบใหใ้ชเ้วลา
เพื่อการออกกําลงักาย เช่น ออกรอบตกีอล์ฟกบักลุ่มเพื่อน การทํากจิกรรมอยู่ภายในโรงแรมร่วมกบั
ครอบครวั หรอืกจิกรรมบา้นพกัตากอากาศรมิชายหาด พรอ้มกบัทานอาหารทะเลสด สาํหรบัครอบครวัคน
จนีที่มาจากพื้นที่ตอนเหนือที่มอีากาศหนาว ยามบ่ายสามารถเลอืกใช้บรกิารนวดสปา หรอืชอปปิง ใน
ศูนยก์ารคา้ นัง่อยู่ในรา้นกาแฟทีม่บีรรยากาศผ่อนคลาย ส่วนยามคํ่าสามารถเดนิเล่นในย่านหรอืถนนคน
เดนิ พรอ้มกบัรบัประทานของทานเล่นรมิทางทีเ่ป็นอาหารและบรรยากาศของทอ้งถิน่นัน้ ๆ 
 กจิกรรมทัง้หมดทีก่ล่าวถงึในขา้งตน้สามารถใชเ้วลาในชว่งวนัหยุดสุดสปัดาหห์รอืเทศกาลวนัหยุด
ระยะสัน้ หรอืแมก้ระทัง่การลาพกัรอ้นเพือ่มาทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่น โดยกจิกรรมมตีน้ทุนค่าใชจ้า่ยทีต่ํ่ากว่า
การทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

ทัง้น้ีผู้ประกอบการในระบบนิเวศการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ต้องปรบัตัวเพื่อเข้าถึงตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีทัง้ในรูปแบบการออกแบบช่องทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับกลุ่ม  
Neo-SoLoMo และกลุ่มทวัรข์นาดเลก็ที่มาพรอ้มกบัเพื่อน และครอบครวั รวมไปถงึตลาดท่องเทีย่วที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษา และการจดักจิกรรมประชุมสมัมนา และการใหร้างวลั ซึง่ทัง้หมดจําเป็นตอ้งอาศยั
การออกแบบผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วสรา้งมลูคา่เพิม่มากกวา่การเป็นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วใหบ้รกิารแบบ
การทอ่งเทีย่วทัว่ไป   
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แนวโน้มการท่องเท่ียวไทย กลุ่มนักเดินทางจีนวยัทาํงาน อาย ุ60 ปีขึน้ไป 
 กลุ่มนกัเดนิทางสงูวยัจนีเป็นอกีหน่ึงตลาดเป้าหมายสาํคญัสาํหรบัการท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 
เพราะเป็นตลาดทีม่ที ัง้ปรมิาณและคุณภาพ การทาํความเขา้ใจเพื่อหากลยุทธด์า้นการท่องเทีย่วเพื่อรบักบั
ตลาดดงักล่าวจงึมคีวามสําคญั ทัง้น้ีเพื่อให้มองเห็นภาพของตลาดกลุ่มดงักล่าว การศึกษาโครงสร้าง
จาํนวนผูส้งูอายจุนี ตลอดจนพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วจงึมคีวามสาํคญั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 การวิเคราะหโ์ครงสร้างประชากรและพฤติกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มนักท่องเท่ียวสงูวยั 
 1) โครงสรา้งประชากรผูส้งูอายใุนประเทศจนี  
 ขอ้มูลจากการสํารวจสํามะโนประชากรครัง้ที ่7 (การสํารวจครัง้ใหม่จะทําทุก ๆ 10 ปี) (中国新

闻网,2021) รายงานเมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 พบว่าจนีมปีระชากรทัง้สิน้ 1,411.78 ลา้นคน เพื่อ
ขึน้จากการสํารวจเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 72.06 ลา้นคน คดิเป็นจํานวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.38 หรอื
เฉลีย่รอ้ยละ 0.53 ต่อปี เป็นอตัราการเพิม่ขึน้ทีล่ดลง 0.04 จุดเมือ่เทยีบกบัการสาํรวจในรอบก่อนหน้า  

ขณะทีโ่ครงสรา้งประชากรจนีพบว่าเป็นเดก็อายุระหว่าง 0-14 ปีจํานวน 253.38 ล้านคนคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 17.95 ของประชากรทัง้หมด อายุระหว่าง 15-59 ปีจาํนวน 894.38 ลา้นคน คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 63.35 ของประชากรทัง้หมด และอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปจํานวน 264.02 ล้านคนคดิเป็นสดัส่วน 
รอ้ยละ 18.70 ของประชากรทัง้หมด และคดิเป็นสดัสว่นประชากรทีม่อีายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปทีร่อ้ยละ 13.50 
ของประชากรทัง้หมด เป็นตวัเลขทีเ่ขา้ใกลร้ะดบัการเป็นประเทศผูส้งูวยั ซึง่กําลงัเป็นขอ้คําถามสาํคญัถงึ
ความพรอ้มของประเทศจนีต่อการบรหิารจดัการกบัสถานการณ์น้ี ดงัแสดงในรปูที ่ 4.54 ทีแ่สดงขอ้ความ
เกีย่วกบั “การสาํรวจสาํมะโนประชากรครัง้ที ่ 7 ทีจ่ํานวนอตัราเดก็เกดิใหม่กลบัมาเพิม่ขึน้ จากนโยบาย
อนุญาตใหม้ลีูกคนที่สอง ขณะที่จํานวนประชากรผูสู้งอายุกม็สีดัส่วนเพิม่ขึน้ รวมถงึมแีนวโน้มอายุที่ยนื
ยาวมากขึน้ เพราะในปี พ.ศ. 2563 จาํนวนผูส้งูอายุจนีทีม่อีายุตัง้แต่ 80 ปีขึน้ไปมจีาํนวน 35.80 ลา้นคน
เพิม่ขึน้กวา่ 14.85 ลา้นคนจากปี พ.ศ. 2553 

 
ทีม่า: https://www.chinanews.com/gn/2021/05-11/9475074.shtml  
รปูท่ี 4.54  แสดงภาพโปสเตอรร์ายงานโครงสร้างประชากรจีนของ Chinanews.com  
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 ในการวางแผนเพือ่รบักบัสถานการณ์น้ี รฐับาลจนีไดว้างแผนใหก้ลุ่มผูส้งูอายรุะดบัตน้อายรุะหว่าง 
60-69 ปี (สดัสว่นรอ้ยละ 55.83 ของประชากรสงูวยัทัง้หมด) ทีย่งัมคีวามพรอ้มทางรา่งกาย ใหก้ลบัเขา้มา
ทํางานได้ หากความรู้ ประสบการณ์และทกัษะที่มียงัคงมีประโยชน์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
ขณะเดยีวกนัรฐับาลจะมุ่งเน้นการลดค่าใชจ้่ายหรอืตน้ทุนสาํหรบัการมลีูก เพื่อจงูใจใหป้ระชาชนมลีูกมาก
ขึน้ ควบคู่กบัมาตรการทีปั่จจุบนัอนุญาตใหค้รอบครวัทีท่ ัง้สามแีละภรรยาเป็นลูกคนเดยีวใหส้ามารถมลีูก
ไดส้องคน (单独二孩) สูใ่หทุ้ก ๆ ครอบครวัสามารถมลีูกไดส้องคน (全面两孩) มาตรการทัง้หมดถูก
เรง่รบีดาํเนินการเพือ่ชะลอการเขา้สูส่งัคมสงูวยัของประเทศจนีใหย้ดืยาวออกไป  
 ทัง้น้ีนักเศรษฐศาสตรป์ระชากรคาดการณ์ว่าเมื่อถงึปี พ.ศ. 2573 จํานวนประชากรจนีวยัทํางาน
ซึง่นบัจากอาย ุ15-65 ปีจะมจีาํนวนลดลง 70 ลา้นคนจากปี พ.ศ. 2563 โดยจาํนวนประชากรจนีจะเพิม่ขึน้
สูร่ะดบัสงูสดุในอกี 5 ปีต่อจากน้ีคอื ปี พ.ศ. 2568 จากนัน้จาํนวนประชากรจะเริม่ลดลงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2572 
และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2608 ประชากรจนีจะลดลงมาอยู่ที่ 1,248 ล้านคนซึ่งเป็นจํานวนเดยีวกบัจํานวน
ประชากรจนีในปี พ.ศ. 2539 สถานการณ์ดงักล่าวทาํใหจ้นีจะมปีระชากรในวยัทาํงานลดลงแต่มคี่าใชจ้่าย
ทีต่้องใชส้ําหรบัการดูแลผูสู้งอายุเพิม่ขึน้ [16] อย่างไรกด็ดีว้ยโครงสรา้งระบบประกนัสงัคมจนีทีว่าง
พื้นฐานการออมเงนิสําหรบัวยัเกษียณเอาไว้ ร่วมกบัแนวทางการเร่งเพิม่สดัส่วนโครงสร้างวยัทํางาน 
รวมถงึเรยีนรูจ้ากประเทศอื่น ๆ ทีเ่ขา้สู่สงัคมผูส้งูวยัไปก่อนหน้าไมว่่าจะเป็นยุโรปและในเอเชยีดว้ยกนั 
เชน่ ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกงและไตห้วนั กค็าดวา่จนีจะสามารถวางแผนรบัมอืกบัสถานการณ์ดงักล่าวได ้
 2) พฤตกิรรมการเดนิทางทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วสงูวยัผา่น OTA Ctrip.com 
 ตลาดนักท่องเทีย่วสงูวยัจงึเป็นอกีหน่ึงตลาดการท่องเทีย่วทีม่กีําลงัซือ้ และพรอ้มต่อการเดนิทาง
ท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รายงานจาก Ctrip.com [17] ทีท่ําการสอบถามนักท่องเทีย่ว
ผูส้งูอายุจนีในช่วงวนัหยุดเทศกาลวนัชาตจินี ตุลาคม พ.ศ. 2562 (Ctrip กําหนดใหน้ักท่องเทีย่วทีม่อีายุ
ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปจดัอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวยั) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 
รอ้ยละ 65 เดนิทางท่องเทีย่วเฉลี่ยต่อคนมากกว่า 3 ครัง้ต่อปี และพบว่ามนีักท่องเทีย่วสูงวยัเดนิทาง
ท่องเทีย่วไปยงั 74 ประเทศ 858 แหล่งท่องเทีย่วปลายทาง ทรปิการท่องเทีย่วทีใ่ชเ้วลามากกว่า 7 วนัคดิ
เป็นรอ้ยละ 24 และผูสู้งวยัส่วนใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 85 เลอืกทรปิการท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย  
โดยเลอืกใชบ้รกิารทวัรร์าคาสงู  
 ในรายงานยงัพบว่ารอ้ยละ 75 ของผูส้งูอายุมหีลานแลว้ แต่ในจาํนวนน้ีรอ้ยละ 70 ไมจ่าํเป็นตอ้ง
ทําหน้าทีดู่แลหลานเป็นประจํา มเีพยีงรอ้ยละ 12.2 ทีม่หีน้าทีดู่แลเตม็เวลา และรอ้ยละ 13.4 ตอ้งใชเ้วลา
ส่วนใหญ่เพื่อดูแลหลาน รายงานยงัศึกษาไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการพํานักอาศยักบับุตรหลานซึ่ง
พบว่ารอ้ยละ 61 ของผูส้งูอายุไม่ไดอ้ยู่บา้นเดยีวกนักบัลูก มเีพยีงรอ้ยละ 20 ทีพ่กัอาศยัอยู่บา้นเดยีวกนั
กบัลูก จากขอ้มูลทัง้หมดแสดงว่าผูสู้งวยัจนีทุกวนัน้ีมคีดิที่ต้องการความเป็นอสิระต่อการใชช้วีติหลงัวยั
เกษยีณเพือ่ตวัเองมากขึน้ ลดบทบาททัง้ในเชงิการตอ้งพึง่พงิบุตรหลานหรอืการใหบุ้ตรหลานมาพึง่พงิ  

Ctrip ยงัไดร้ายงานการวเิคราะห ์ขอ้มลูกลุ่มทวัรผ์ูส้งูวยัพบว่า มากกว่ารอ้ยละ 50 ชอบเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วกบักลุ่มทวัรส์งูวยัตามลําพงั หรอืมารว่มกลุ่มทวัรพ์รอ้มเพื่อนสนิท แต่ไมช่อบมาท่องเทีย่วพรอ้ม
กบัคูช่วีติหรอืบุตรหลาน ดงันัน้กลุ่มทวัรผ์ูส้งูอายจุงึมกัจะเป็นกลุ่มเพือ่นทีท่าํงาน กลุ่มเพือ่นสมยัเรยีน หรอื
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กลุ่มเพื่อนในชุมชนที่รวมกลุ่มกนัมาเที่ยว การท่องเที่ยวได้กลายเป็นสงัคมชุมชนของผู้สูงอายุในอีก
รปูแบบหน่ึงทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัทีบ่า้น  
 เมื่อพจิารณาประเดน็ดา้นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อการท่องเทีย่วในกลุ่มผูสู้งอายุกพ็บว่า ผูสู้งอายุ
จํานวนมากมทีศันคตทิีด่ต่ีอการใชแ้อปพลเิคชนับนมอืถอื และพยายามหมัน่ฝึกฝนใชง้านเพราะทราบถงึ
คุณประโยชน์ของการใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือต่อการท่องเที่ยว โดยพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของ
นักท่องเที่ยวสูงวยัสามารถทําธุรกรรมการจองต่าง ๆ ผ่านอนิเทอร์เน็ตดว้ยตนเอง ที่เหลอือกีประมาณ 
รอ้ยละ 40 เลอืกใชบ้รกิารผา่นตวัแทนท่องเทีย่วแบบออฟไลน์ มเีพยีงทีเ่หลอือกีไมถ่งึรอ้ยละ 10 ทีใ่หบุ้ตร
หลานตดิต่อดําเนินการให ้ทัง้น้ีปัจจยัการเลอืกแพก็เกจท่องเทีย่วของผูส้งูอายุ จะพจิารณาขอ้มลูดา้นการ
ประกนัความปลอดภยั สุขอนามยัของโรงแรมที่พกั และตารางกจิกรรมที่ไม่แน่น เป็นสามปัจจยัแรกที่
พจิารณา รวมถึงสอบถามขอ้มูลการใช้หรอืการเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ตระหว่างการเดนิทาง เพื่อจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ทอ่งเทีย่วไปในสงัคมออนไลน์ 
 ขอ้มูลอกีประการหน่ึงที่น่าสนใจคอื นักท่องเที่ยวสูงวยัจนีกนิ็ยมวางแผนเสน้ทางการท่องเที่ยว
โดยใชข้อ้มลูจาก KOL (Key Opinion Leader) ดา้นการท่องเทีย่วทีต่นเองตดิตามเช่นกนั โดยพบว่ารอ้ย
ละ 70 ของนักท่องเทีย่วสูงวยัวางแผนการท่องเทีย่วโดยพจิารณาจากการแนะนําของ KOL กล่าวไดว้่า
แนวโน้มการทําการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวยัจีนในอนาคตสามารถเลือกใช้ช่องทางและแนวทาง
เดยีวกนักบันกัทอ่งเทีย่วในวยัอื่น ๆ 
 การศึกษาทิศทางการพฒันาท่องเท่ียวไทยเพ่ือรบักบักลุ่มนักท่องเท่ียวสงูวยั 
 จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจีนที่กําลงัก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ ประกอบกบั
พฤตกิรรมของผูส้งูอายจุนีทีม่คีวามคดิอสิระเพิม่ขึน้ ซึง่สว่นหน่ึงมาจากความพรอ้มทางรายไดข้องผูส้งูอายุที่
ไมจ่าํเป็นตอ้งพึง่พาบุตรหลาน จงึเป็นโอกาสสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยทีจ่ะทาํตลาดกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วสงูวยั  

ขอ้มูลจากนักลงทุนจนีทีเ่ขา้มายงัจงัหวดัเชยีงใหม่พบว่า หน่ึงในธุรกจิทีน่ักลงทุนจนีเลอืกเขา้มา
ลงทุนคอื การทําธุรกจิทวัรส์ําหรบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ และพํานักระยะยาวสําหรบัผูสู้งอายุจนี ดงั
แสดงในรูปที่ 4.55 ซึ่งแสดงทศิทางการพฒันาท่องเที่ยวเพื่อรบักลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุจนี โดยปัจจยั
สนบัสนุนทีท่าํใหน้กัลงทุนจนีสนใจขา้มาลงทุนในธุรกจิดงักล่าวคอื 

 
ทีม่า: สรปุและรวบรวมโดยนกัวจิยั 
รปูท่ี 4.55 ทิศทางการพฒันาท่องเท่ียวเพ่ือรบักลุ่มเกิดก่อนปี พ.ศ. 2504 (ปี ค.ศ. 1960) 
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 ประการทีห่น่ึงการสนับสนุนจากรฐับาลจนีในรูปแบบมาตรการอุดหนุนสําหรบัธุรกจิเอกชนทีเ่ขา้
มาทาํธุรกจิ Long stay ซึง่เกดิจากการมาถงึของสงัคมผูส้งูอายุอยา่งรวดเรว็ จงึทาํใหร้ฐับาลจนีจาํเป็นตอ้ง
มองหาแนวทางบรหิารจดัการกบัผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ รปูแบบการสรา้งทีพ่กัอาศยัเฉพาะสาํหรบั
ผูสู้งอายุเป็นหน่ึงในแนวทางทีร่ฐับาลใหก้ารสนับสนุน โดยการออกนโยบายอุดหนุนใหก้บับรษิทัเอกชน
เพื่อทําการก่อสรา้งโครงการทีพ่กัอาศยัสาํหรบัผูส้งูอายุทีม่มีาตรฐานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จงึทํา
ใหปั้จจุบนันักลงทุนจนีในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยห์นัมาใหค้วามสนใจต่อโครงการทีพ่ํานักระยะยาว
สําหรบัผู้สูงอายุ และมองว่าประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่จงัหวดัเชียงใหม่เป็นหน่ึงในทางเลือกที่มี
ศกัยภาพ  
 ประการทีส่องความเหมาะสมของจงัหวดัเชยีงใหมต่่อการเป็นทีพ่าํนกัอาศยัระยะยาวของผูส้งูอาย ุ
ไม่ว่าจะเป็น ความพรอ้มในดา้น 1) บุคลากรทางการแพทย ์บุคลากรสําหรบัการอภบิาลผูสู้งอายุ และ
สถานพยาบาลทีท่นัสมยั 2) พืน้ฐานความเป็นเมอืงท่องเทีย่ว เพื่อการพกัผอ่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใน
พืน้ทีต่วัเมอืงเก่าเชยีงใหม ่มลีกัษณะทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของผูส้งูอายุจนี ทีไ่ม่นิยมการพาํนกัอาศยั
ในสถานที่ที่อยู่ไกลจากความเป็นเมอืงหรอืโดดเดี่ยว (แตกต่างจากผูสู้งอายุชาติตะวนัตกที่อยู่ไกลจาก
เมือง ชื่นชอบความเงียบสงบ) สามารถเดินทางเพื่อไปทํากิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวนัปกติได้ เช่น  
ออกกําลงักาย เดินเที่ยวถนนคนเดิน ทานข้าวในร้านอาหาร ชอปปิง ในศูนย์การค้า เป็นต้น และ 3) 
ตน้ทุนการลงทุนเพือ่ดาํเนินโครงการทัง้การลงทุนดา้นทีพ่าํนกัอาศยั ทีส่ามารถเลอืกรปูแบบการลงทุนเพื่อ
ก่อสรา้งใหมห่รอืการปรบัโรงแรมขนาดกลางในเขตชุมชนเมอืง ใหเ้ป็นทีพ่าํนกัอาศยัระยะยาว  

ทัง้น้ีเน่ืองจากการเดินทางจากเมอืงใหญ่ของจนีสู่จงัหวดัเชยีงใหม่ก่อนโควดิ-19 เป็นไปอย่าง
สะดวก ใชเ้วลาเดนิทางจากทุก ๆ เมอืงใหญ่ของจนีใชเ้วลาเดนิทางอยู่ระหว่าง 1 ถงึ 5 ชัว่โมง รวมถงึค่า
ครองชพีตํ่า อาหารการกินหลากหลาย และมชีุมชนคนจนีพํานักอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก จงึเหมาะสม
สาํหรบัการพาํนกัอาศยัระยะยาวในลกัษณะของการเป็นบา้นหลงัทีส่อง  

4.5 สรปุ 
 การศกึษาแผนฯ 14 ดา้นการท่องเทีย่วซึง่เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิบอกทศิทางการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงดา้นพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วจนี อนัเป็นขอ้มลูสาํคญั
ต่อการประยุกต์ใชเ้พื่อการวางทศิทางการพฒันาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อใหพ้รอ้มต่อการรบั
นักท่องเทีย่วจนีหลงัสถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลายลง ทัง้น้ีในส่วนของภาพรวมแลว้หากสถานการณ์เริม่
คลี่คลายลงก็คาดว่าประเทศไทยยงัคงเป็นปลายทางเมืองท่องเที่ยวอนัดบัต้น ๆ ของจีน เพราะด้วย
ระยะทางทีใ่กล ้ประกอบกบัการท่องเที่ยวยงัประเทศอื่น ๆ นอกเอเชยียงัมคีวามไม่แน่นอนสูง ทัง้ในมติิ
ความขดัแยง้ทางการเมอืงระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และยุโรป (โดยเฉพาะกบักลุ่มทีเ่ป็น
พนัธมติรกบัสหรฐัอเมรกิา) รวมถงึความสภาพเศรษฐกจิที่แมว้่าจนีจะยงัคงมอีตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิเป็นบวก แต่กต็ํ่ากว่าสถานการณ์ปกตแิละส่งผลต่อการมัน่คงทางการเงนิของครวัเรอืนจนี การ
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เลอืกเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศทีส่ามารถเดนิทางไดส้ะดวก ราคาไมแ่พงและใชเ้วลาสัน้จงึเป็นทางเลอืก
ทีด่กีวา่  
 ดงันัน้การเตรยีมการรบัมอืกบันักท่องเที่ยวจีนที่จะกลบัเข้ามาจึงควรจดัการมาตรการในสอง
ลกัษณะ คอื แบบทีห่น่ึงสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วกลุ่มทัว่ไปทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วเชงิทศันาจร เชงิพกัผอ่น 
ทัง้ในแบบนกัท่องเทีย่วกลุ่มทวัร ์และนกัท่องเทีย่วอสิระ และแบบทีส่อง คอื สาํหรบักลุ่มเป้าหมายเชงิกล
ยุทธ์ทีเ่ป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วทีผู่ป้ระกอบการท่องเที่ยวไทยต้องวางกลยุทธ์เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ใหม่ ๆ 
ใหก้บัผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วเหล่าน้ี ซึ่งในหวัขอ้ที ่4.4.2 ไดใ้หค้วามสําคญักบัการพจิารณาการมองหา
ผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วใหม ่ๆ ผา่นการวเิคราะหท์ศิทางการเปลีย่นแปลงดา้นการทอ่งเทีย่วตามแผนฯ 14 
ด้านการท่องเที่ยวจนี ร่วมกบัการจําแนกกลุ่มนักเดนิทางตามช่วงอายุ เพื่อทําการวเิคราะห์กลุ่มปัจจยั
ทศิทางเปลี่ยนแปลงดา้นกาท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มนักท่องเทีย่ว เพื่อนําไปใชส้ําหรบัต่อยอด
สรา้งผลติภณัฑใ์หม ่ๆ สาํหรบันกัทอ่งเทีย่วจนีต่อไป  
 อย่างไรกด็คีวามไม่แน่นอนของสถานการณ์โควดิ-19 ที่นําไปสู่สถานการณ์ “ความปกตใิหม่ของ
การท่องเที่ยว” และการปฏิวตัิดจิทิลัที่ทําให้พฤติกรรมการของนักท่องเที่ยวจนีเปลี่ยนไป ถือเป็นสอง
ปัจจยัพืน้ฐานที่ผูป้ระกอบการท่องเที่ยวไทยต้องปรบัตวั เพื่อใหพ้รอ้มต่อการเปิดรบันักท่องเที่ยวจนีอกี
ครัง้ไมว่า่จะเป็น  
 1) การจดัทาํ Standard Operation Procedure (SOP) สาํหรบัทุก ๆ กจิกรรมการท่องเทีย่วตัง้แต่ 
การเดนิทาง ที่พกั รา้นอาหาร แหล่งท่องเที่ยว สถานบนัเทงิ รา้นจําหน่ายสนิค้า รวมไปถงึสถานที่และ
สถานประกอบการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในระบบนิเวศการท่องเทีย่ว เพราะใน “ความปกตใิหม่ของการ
ท่องเทีย่ว” มแีนวโน้มทีจ่ะใช ้SOP เพื่อเป็นใบอนุญาตสาํหรบัการเปิดใชบ้รกิารในระดบัสากล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 มแีนวโน้มไม่สามารถจบลงอย่างเบด็เสรจ็สมบูรณ์ได้
ดว้ยวคัซนี (เพราะไวรสัมกีารกลายพนัธุ)์ จงึมโีอกาสเกดิการตดิเชือ้แบบกลุ่มกอ้นเลก็ ๆ ไดเ้สมอ กจิกรรม
ท่องเทีย่วจงึตอ้งยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยัของตนใหพ้รอ้มต่อการควบคุม ลดความเสีย่ง รวมถงึการมี
มาตรการทีเ่ป็นขัน้ตอนมาตรฐานเพือ่สรา้งความเชื่อมัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว  
 2) การเรยีนรูก้ารใชแ้พลตฟอรม์ออนไลน์ดจิทิลั เพื่อมุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการอสิระเชงิดจิทิลั
ด้านการท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันช่องทางอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของคนจีน 
แพลตฟอรม์ออนไลน์ คอื พืน้ทีใ่หมส่าํหรบัการสื่อสารขอ้มลู เพื่อการประชาสมัพนัธ ์การตลาดและสรา้ง
เครอืขา่ยกบักลุ่มลกูคา้ ดงันัน้ความสามารถในการใชช้่องทางออนไลน์เพื่อสรา้งเครอืขา่ยลูกคา้ทัง้ในธุรกจิ
ทัว่ไปและธุรกจิทอ่งเทีย่วจงึมคีวามสาํคญั  

ตวัอย่างเช่น มคัคุเทศก์ภาษาจนีจํานวนหน่ึงที่เคยสรา้งกลุ่มวแีชทกบันักท่องเที่ยวจนีที่เคยมา
เทีย่วประเทศไทย และเคยใชช้่องทางน้ีเพื่อตดิต่อกบัลูกคา้นกัท่องเทีย่วแบบกลุ่มเลก็ทีต่อ้งการท่องเทีย่ว
ประเทศไทย ผา่นการแนะนํากนัในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ปัจจุบนัแมว้่าไมม่นีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มา
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แต่มคัคุเทศกก์ลุ่มน้ีกย็งัอาศยัช่องทางชุมชนสงัคมออนไลน์สาํหรบัแนะนําสนิคา้ไทย หรอืรบัจดัซือ้และส่ง
สนิคา้ไทยไปใหก้บักลุ่มผูซ้ือ้ในประเทศจนี  

ดว้ยรปูแบบเดยีวกนั หากกลุ่มผูป้ระกอบการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบนิเวศการท่องเทีย่วสามารถ
เรยีนรูว้ธิกีารเขา้ถงึกลุ่มนักท่องเทีย่วตลาดปลายทางในประเทศจนีได ้นอกเหนือจากการแนะนําสนิคา้ไทย
แลว้ ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ทีก่ลุ่มคนจนีทีเ่คยมาท่องเทีย่วประเทศไทย หรอืตอ้งการเขา้มาซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร
บางอยา่งในประเทศไทยกส็ามารถใชช้่องทางการทาํการตลาดออนไลน์เพื่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเหล่านัน้
ไดเ้ชน่กนั การต่อยอดจากธุรกจิท่องเทีย่วไปสูธุ่รกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชแ้พลตฟอรม์ดจิทิลัเป็นสื่อกลาง
จึงเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์การสร้างผู้ประกอบการอิสระเชิงดิจิทลัด้านการท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสามารถเรียนรู้ เพื่อสร้างความมัน่คงและทางเลือกทางอาชีพให้พร้อมต่อ
สถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในแบบของการแพรร่ะบาดของสถานการณ์โควดิ-19 
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บทท่ี 5  
ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว (Tourist Journey) 

การทอ่งเทีย่วเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วพนัโดยตรงกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ระบบ
การขนสง่และการเดนิทาง และคุณภาพของธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ เน่ืองจากการท่องเทีย่วยงัอยูใ่น 
สถานะของสนิค้าที่เคลื่อนที่ไม่ได้ นักท่องเที่ยวจงึต้องเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ 
การท่องเที่ยวโดยตรงตามแหล่งและเสน้ทางการท่องเที่ยวที่ตนเองเลอืกเอาไว้ การจ่ายค่าบรกิารหรอื 
ค่าตอบแทนจงึมคีวามสมัพนัธก์บัความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นผลจากคุณภาพ
ของการให้บรกิาร สถานที่ ทําเลที่ตัง้ และบรบิททางสงัคมวฒันธรรมในมติิของนักท่องเที่ยว นอกจาก 
ความสามารถในการจบัจ่าย การท่องเที่ยวยงัขึน้กบัพฤตกิรรมของการใช้เวลาว่างและการพกัผ่อนของ
มนุษย์ การท่องเที่ยวจงึมคีวามเกี่ยวโยงกบักระบวนการของการตดัสนิใจและกลไกการให้คุณค่าของ
มนุษยอ์ยูต่ลอดเวลา 

การท่องเที่ยวเหมือนงานบริการอื่นๆ ที่ค่าตอบแทนจะมีผลจากความพึงพอใจซึ่งจะมี
ความสมัพนัธก์บัจาํนวน ประเภท และพฤตกิรรมของผูร้บับรกิาร การวจิยัในบทที ่5 น้ีจงึมุง่ทาํความเขา้ใจ
จุดอ่อน จุดแข็ง และสภาพปัญหาของการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากการศึกษาประสบการณ์ของ
นกัท่องเทีย่ว (Tourist journey) ตามบุคลกัษณ์ (Tourist persona หรอืภาพตวัแทนของกลุ่มบุคคลทีเ่กดิ
จากการสงัเคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อสรา้งตวัละครสมมุตขิึน้มาเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวเิคราะหข์อ้มูล
ต่างๆ ต่อไป) เพื่อทําความเขา้ใจพฤตกิรรม ความคาดหวงั การใหคุ้ณค่าและขอ้ห่วงกงัวล (Pain point) 
ของนักท่องเทีย่วในประเทศ ผลของการศกึษาในเบื้องต้นจะเป็นรวบรวมขอ้มูลเพื่อนําไปใชใ้นการสรา้ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการปรบัปรุงการให้บรกิารการท่องเที่ยวในระยะสัน้ และใช้ในการ
คาดการณ์พฤติกรรม ประสบการณ์ และความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวในอนาคตตามหลกัการของ 
การออกแบบการบรกิาร (Service design) และสรา้งขอ้เสนอแนะกบัเมอืงหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรยีมพร้อมในการกํากบัดูแลและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวใน 
ภมูทิศัน์เปลีย่นไปในอนาคต  

ระเบยีบวธิวีจิยัของการศกึษาในครัง้น้ีเริม่ตน้จากการทบทวนวรรณกรรม และนําไปสู่การกําหนด
กรอบของการสมัภาษณ์และการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยเน้นการสมัภาษณ์นักท่องเที่ยวและผู้ให้บรกิาร 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นรายบุคคล การศกึษาเบื้องต้นจะใช้การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศกึษา
จุดอ่อนของการกําหนดบุคลกัษณ์ของนักท่องเทีย่วทีม่อียู่ในปัจจุบนั และกําหนดตรรกะของการวเิคราะห ์
บุคลกัษณ์ทีเ่หมาะสมกบังานวจิยั เพื่อนําไปสู่การวเิคราะหป์ระสบการณ์ของนักท่องเทีย่วตามบุคลกัษณ์
ประเภทต่างๆ ทีถู่กสงัเคราะหข์ึน้ทัง้ 12 ลกัษณะตามตรรกะทีเ่ชื่อมโยงกบัพฤตกิรรมและความคาดหวงั
จากการท่องเที่ยวกบัการใช้เวลา ความสมัพนัธ์กบัการใหคุ้ณค่าที่มต่ีอสนิทรพัย์บนทําเลที่ตัง้ของพื้นที่
ท่องเทีย่ว รวมทัง้การวเิคราะหปั์จจยัแวดลอ้มทีจ่ะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของกลุ่มบุคลกัษณ์ในอนาคต  
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การศกึษาในครัง้น้ีอาศยัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีตามกลุ่มต่างๆ มาใช้วเิคราะห์
ประสบการณ์ของนักท่องเทีย่ว ตัง้แต่การหาขอ้มูลจนนํามาสู่การตดัสนิใจเลอืกท่องเทีย่วในประเทศไทย 
การวางแผนการทอ่งเทีย่วทัง้การจองทีพ่กัและโรงแรม ประสบการณ์ระหวา่งการทอ่งเทีย่ว ความประทบัใจ 
และการถ่ายทอดประสบการณ์จนถึงการตดัสนิใจกลบัมาเที่ยวใหม่ ข้อมูลจากการสมัภาษณ์และการ
วเิคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทางด้านการเมอืง สิง่แวดล้อม เทคโนโลย ีสงัคมและประชากร ทําใหท้ราบถึง 
จุดอ่อนไหวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวตามบุคลักษณ์ที่ต่างกันในปัจจุบันและสามารถ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไปพรอ้มกนั 

ขอบเขตของการศกึษาในบทที่ 5 น้ีจะนําเสนอตัง้แต่แนวทางและผลการวเิคราะหป์ระสบการณ์
การท่องเที่ยวในปัจจุบนัของบุคลกัษณ์ที่ถูกสงัเคราะห์ขึน้ ขอ้มูลส่วนน้ีจะถูกนําไปใช้ต่อไปร่วมกบัการ
วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของบุคลกัษณ์นกัท่องเทีย่วในอนาคตเปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรม
และความตอ้งการพืน้ฐานของตวัอย่างกลุ่มนักท่องเทีย่วตามเชือ้ชาต ิเพื่อชีถ้งึบุคลกัษณ์นักท่องเทีย่วใน
อนาคตทีม่คีวามโดดเดน่และสง่ผลต่อภมูทิศัน์ของการทอ่งเทีย่วในเมอืงท่องเทีย่วหลกัทีเ่ป็นกรณีศกึษาทัง้ 
3 เมอืง ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ภเูกต็ และกรงุเทพมหานครต่อไป โดยผลของการคาดการณ์ในบทน้ีจะถูก
ใช้เป็นขอ้มูลในบทที่ 9 และบทที่ 10 ที่จะเป็นการคาดการณ์ฉากทศัน์ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ
กจิกรรมตามเมอืงท่องเทีย่วหลกัและใชใ้นการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานของหน่วยงานและองคก์ร
ทีเ่กีย่วขอ้งการทอ่งเทีย่วต่อไป  

โดยการวจิยัในบทน้ีแบ่งออกเป็น 10 หวัขอ้ไดแ้ก่  
1) วตัถุประสงคก์ารวจิยั  
2) การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั  
3) ระเบยีบวธิกีารวจิยั  
4) การเกบ็รวบรวม และการวเิคราะหข์อ้มลู  
5) การสงัเคราะหข์อ้มลู  
6) การเปลีย่นแปลงของบุคลกัษณ์นกัทอ่งเทีย่วในอนาคต 
7) การเปลีย่นแปลงของนกัทอ่งเทีย่วในอนาคต 
8) ภาพรวมของบุคลกัษณ์รายประเทศ/ สญัชาต ิ
9) อภปิรายลกัษณะการทอ่งเทีย่วตามแกนตรรกะของจงัหวดักรงุเทพมหานคร เชยีงใหม ่และภเูกต็ 
10) สรปุ  

5.1 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

1) เพื่อศกึษา และคาดการณ์กลุ่มบุคลกัษณ์ของนกัท่องเทีย่วในเมอืงท่องเทีย่วในประเทศไทย ผ่าน
การศกึษาจากเมอืงหลกัของประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ภเูกต็ และกรงุเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาประสบการณ์ของลูกค้าและข้อห่วงกังวลของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและ
ต่างประเทศทีท่อ่งเทีย่วในประเทศไทยชว่งก่อน ระหวา่ง และหลงัโควดิ-19  

3) เพือ่เสนอแนะแนวทางการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยในชว่งระหวา่งและหลงัโควดิ-19 ระบาด 
4) เพือ่เสนอแนะชอ่งวา่งทางการวจิยัในอนาคต  
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5.2 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั  

5.2.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
1) การออกแบบบริการ (Service design) 
จากบทความของ Service Design Master ปี พ.ศ. 2559 กล่าวว่า การออกแบบบรกิารเป็น

เครื่องมอื ในการช่วยคดิคน้ และปรบัปรุงบรกิาร โดยอาศยัการศกึษามุมมองจากผูใ้ชง้านจรงิ ในการทํา 
การออกแบบ บรกิารอาศยักระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking Process) 4 ขัน้ตอน  
ตามกระบวนการในแผนภมูริปูที ่5.1 ซึง่มรีายละเอยีดไดด้งัน้ี 

1) การคน้หา (Discover) เป็นขัน้ตอนสาํหรบัคน้หาขอ้มลูเพือ่กรอบแนวคดิและปัญหาในการ
ใหบ้รกิารโดยละเอยีด ผา่นการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มลูเชงิลกึและการศกึษาประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน เพื่อ
ไดม้าซึง่ขอมลูเชงิลกึใหม่ๆ  ทีส่ามารถนํามาสรปุเป็นประเดน็สาํคญั 

2) การกําหนดบ่งชี ้(Define) เป็นขัน้ตอนการนําเอาขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะห ์คดักรองและ
กาํหนดปัญหา เพือ่บ่งชีท้ศิทางและจุดหมายในการศกึษา 

3) การพฒันา (Develop) เป็นขัน้ตอนการระดมความคดิ เพื่อหาวธิแีกไ้ขปัญหาอย่างรอบ
ดา้น ในขัน้ตอนน้ีจะมกีารใช ้Customer Journey เป็นเครือ่งมอืในการระดมความคดิ 

4) การนําไปปฏบิตัจิรงิ (Deliver) เป็นขัน้ตอนในการเลอืกพฒันาแนวคดิและทดลองเพื่อ
ทดสอบประสทิธภิาพ เพือ่นําไปประเมนิผลลพัธต่์อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5.1 โมเดลเพชรคู่ หรือ Double Diamond โดย Service Design Master, 2016 หน้า 9 
เครื่องมือบคุลกัษณ์  (Personal tools) 

 
การออกแบบบรกิารเป็นแนวคดิทีอ่า้งองิผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง (User-centered) ซึ่งเป็นการ

ออกแบบที่รองรบัความต้องการของผู้ใช้โดยตรง ดงันัน้ข ัน้ตอนในการออกแบบบรกิาร จงึต้องให้
ความสําคญัในการ เขา้ใจ และทํางานร่วมมอืพฒันากบัผู้ใช้งาน (User) รวมทัง้ผู้มสี่วนได้เสยี 
(Stakeholder) ในกระบวนการ อยา่งลกึซึง้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูเชงิลกึ (Insight) เพื่อนําไปพฒันาแนวคดิ 
และการออกแบบต่อไป ในการทาํความเขา้ใจผูใ้ชน้ัน้มเีครื่องมอืสาํคญัทีใ่ชศ้กึษา คอื เครื่องมอืบุคลกัษณ์ 
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ตามแผนภาพรปูที ่5.2 ซึง่เป็นการกําหนดกลุ่มบุคลกัษณ์เป็นการจาํลองหน้าตาของ กลุ่มผูใ้ชง้านบรกิาร
ในอนาคต โดยมกีาร กําหนดบุคคลกิ พืน้ฐาน เช่น ช่วงอายุ อาชพี ความชอบ นิสยั ฯลฯ นอกจากน้ียงัมี
การระบุถงึพฤตกิรรม เป้าหมายความตอ้งการ แรงจงูใจ และอุปสรรคของกลุ่มผูใ้ชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5.2 Persona tools โดย Service Design Master, 2016 หน้า 36-37 
 

2) การทาํความเข้าใจประสบการณ์ของลกูค้า (Customer experience) และ 
การเดินทางของลกูค้า (Customer journey)  

ปัจจุบนัประสบการณ์ของลูกคา้มบีทบาทต่อการพฒันาบรกิารในหลากหลายอุตสาหกรรม 
เน่ืองจาก ปัจจุบนัลูกคา้มปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารโดยผา่น “จุดสมัผสั” หรอื “จุดไดร้บัประสบการณ์”  
(Touch point) ในหลากหลายช่องทาง การทาํความเขา้ใจประสบการณ์ของลูกคา้ และการเดนิทางของ
ลูกคา้ในช่วงเวลาหน่ึงเป็นขอ้มูลสําคญัการพฒันาการบรกิารในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ทอ่งเทีย่ว  

Schmitt (1999) กล่าวว่า ประสบการณ์ของลูกคา้ คอื ประสบการณ์หลากหลายมติทิีมุ่ง่เน้น
การสรา้ง การรบัรู ้อารมณ์ พฤติกรรม ความรูส้กึ และสงัคม ที่ตอบโจทย์กบัสนิค้าและบรกิารของ 
ผูใ้หบ้รกิารในระหวา่งเสน้ทางการใชบ้รกิารทัง้หมดของลกูคา้ 

Lemon & Verhoef (2016) ได้นําเสนอแนวคิด “ประสบการณ์ของลูกค้า” แนวคิดน้ีให้
ความสําคญักบัการศกึษาประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างการเดนิทางของลูกค้าในช่วงเวลาหน่ึงๆ 
ผ่านการศกึษาจุดสมัผสัอย่างหลากหลาย นอกจากน้ี จากบทความของ Service Design Master ปี  
ค.ศ. 2016 ยงักล่าวถงึความสาํคญัของการศกึษาจุดสมัผสัอนัเป็นปัจจยัสง่เสรมิการออกแบบเพื่อใหเ้กดิ 
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ผลลพัธท์ีเ่ป็นมติรกบัผูใ้ชง้าน (User-friendly) ดงันัน้ การศกึษาประสบการณ์ของลูกคา้ผา่นการเขา้ใจจุด
สมัผสัต่างๆ จงึเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการพฒันาบรกิารในอนาคต  

จากแผนภาพรปูที ่ 5.3 แสดงใหเ้หน็กระบวนการในการสรา้งประสบการณ์ของลูกคา้ ซึง่
เริม่ตน้จากช่วงก่อนซือ้ทีห่มายรวมถงึการคน้หา ช่วงการซือ้ ไปจนถงึช่วงหลงัการซือ้ จะเหน็ไดว้่าแนวคดิ 
เชิงประสบการณ์ของลูกค้าถือเป็นกระบวนการที่มีพลวัตมีการดําเนินการแบบวนซํ้า เน่ืองจาก 
กระบวนการน้ีรวมเอาประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5.3 Process Model for Customer Journey and Experience โดย Lemon & Verhoef, 2016 
หน้า 77 

  

3) กระบวนการการท่องเท่ียว (Stage of travel) 
การท่องเที่ยวถือเป็นกระบวนการที่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวต้องมีประสบการณ์ผ่าน  

“จุดสมัผสั” อย่างหลากหลาย จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดว้่า กระบวนการการท่องเทีย่ว
เกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ในหลากหลายมติทิีแ่สดงออกทัง้ในดา้นพฤตกิรรม เชงิกายภาพ และเชงิจติใจ  

Carr (2002) กล่าวว่า การท่องเทีย่วเป็นมากกว่าการแสดงออกดว้ยการเดนิทางทีส่ะทอ้น
ออกมาในเชงิกายภาพ แต่การท่องเที่ยวแอบแฝงไปด้วยความหมายเชงิสญัลกัษณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นจติใจและอารมณ์แบบชัว่คราวทีแ่สดงออกใหเ้หน็ถงึความแตกต่างจากสภาวการณ์ปกต ิ 

จากการทบทวนบทวรรณกรรมการท่องเที่ยวมีข ัน้ตอนที่เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฎีทัง้ใน 
เชิงกายภาพและการรบัรู้เชิงจิตวิทยาอย่างเป็นขัน้ตอน ตัง้แต่การตระหนัก การปลดปล่อย การมี
ประสบการณ์รว่ม การกลบัสูถ่ิน่เดมิ ไปจนถงึการกลบัสูส่ภาวการณ์ปกต ิ
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Jafari (1987) กล่าวถงึ แบบจาํลองการท่องเทีย่ว (Tourism model) ซึง่ประกอบไปดว้ย  
5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ Corporation, Emancipation, Animation, Repatriation, และIncorporation 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1) Corporation คอื ช่วงเวลาที่มนุษย์ตระหนักได้ถึงความต้องการที่จะหลบหนี และ
ตดัสนิใจทีอ่ยากจะทอ่งเทีย่ว โดยมกีารเตรยีมตวัทัง้ทางดา้นจติใจและทางกายภาพ 

2) Emancipation คอื ช่วงเวลาของการปลดปล่อย โดยมคีวามเกีย่วขอ้ง 2 กระบวนการ 
ได้แก่ การเคลื่อนย้ายร่างกายออกจากแหล่งอาศยัของบุคคลนัน้ และการยนืยนัการขา้มพรมแดนทาง
จติวทิยาทีท่าํใหบุ้คคลนัน้ขา้มผา่นเกณฑส์งัคมวฒันธรรมปกตทิีต่นอาศยัอยู ่

3) Animation คอื ชว่งทีน่กัทอ่งเทีย่วสมัผสักบัวฒันธรรมการท่องเทีย่วใหม่ๆ  บรเิวณพืน้ที่
เป้าหมายปลายทาง  

4) Repatriation คอื ช่วงเวลาทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งการเดนิทางกลบัสูถ่ิน่ฐาน โดยเกีย่วขอ้ง
กบัการทอ่งเทีย่วทัง้ข ัน้ตอนเชงิกายภาพและการรบัรูเ้ชงิจติวทิยา 

5) Incorporation คอื ชว่งเวลาทีก่ลบัสูส่ภาวการณ์ปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5.4 The Tourist Model โดย Jafari, 1987 หน้า 400 
 

การศกึษาพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วและการตดัสนิใจทอ่งเทีย่วมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัหลากหลาย
ปัจจยั เห็นได้จากปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะออกไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยรวมแล้ว
นักท่องเที่ยวจะอาศยัปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกมาเป็นตวักระตุ้นความตระหนักและตวัช่วยในการ
ตดัสนิใจในการทอ่งเทีย่ว 
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5.2.2 การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1) ขัน้ตอนการตดัสินใจท่องเท่ียว (The Travel Decision Process Model) 
อา้งองิถงึ Schmoll (1977) ไดนํ้าเสนอแบบจําลองขัน้ตอนการตดัสนิใจท่องเทีย่วว่าดว้ย

ปัจจยัทีม่ผีลเกีย่วขอ้ง 4 ประการ อนัไดแ้ก่ 
(1) สิ่งกระตุ้นการท่องเที่ยว คือ ปัจจัยภายนอกทัว่ไป เช่น การโฆษณา วรรณกรรม 

การทอ่งเทีย่ว คาํแนะนําจากนกัทอ่งเทีย่วและการขาย เป็นตน้ 
(2) ปัจจยัภายนอกอื่นๆ คือ ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัมุมมองของการท่องเที่ยว เช่น ความ

เชื่อถอืของการใหบ้รกิารภาพและการรบัรูถ้งึสถานทีท่่องเทีย่ว ประสบการณ์การท่องเทีย่วทีม่คีวามเสีย่ง 
และขอ้จาํกดั เป็นตน้ 

(3) ปัจจยัส่วนบุคคลและสงัคม คือ ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น 
สถานะทางสงัคม คุณสมบตัสิว่นตวั แรงบนัดาลใจ และทศันคตต่ิอคุณคา่ เป็นตน้ 

(4) คุณลกัษณะของการบรกิารการทอ่งเทีย่ว คอื ปัจจยัทีจ่ะถูกคน้พบเมือ่ถงึจุดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5.5 The Travel Decision Process Model โดย Schmoll, 1977 หน้า 1112 
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2) พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว (Vacation tourist behavior model) 
ในขณะที่ Moutinhon (1987) อธิบายถึงแบบจําลองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเทีย่วใน 2 แง่มุม โดยแง่มุมแรกอธบิายถงึการแบ่งแยกปัจจยัในการตดัสนิใจท่องเทีย่วตามช่วง
ระยะเวลา อนัไดแ้ก่ 

(1) ปัจจยัชว่งก่อนการตดัสนิใจ และชว่งตดัสนิใจ เชน่ บุคคลกิลกัษณะ ทศันคต ิแรงกระตุน้
จากการคน้หาขอ้มลู ตวัเลอืก ความเสีย่ง เป็นตน้ 

(2) ปัจจยัช่วงหลงัการซื้อ และประเมนิผล เช่น การประเมนิความเหมาะสม การวเิคราะห์
ตน้ทุนผลประโยชน์ ความพงึพอใจ การยอมรบั เป็นตน้ 

(3) ปัจจยัชว่งการตดัสนิใจในอนาคต เชน่ การซือ้ซํ้า เป็นตน้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5.6 Vacation Tourist Behavior Model โดย Moutinho, 1987 หน้า 25 
 

แงม่มุทีส่องอา้งองิถงึปัจจยัการตดัสนิใจทอ่งเทีย่วจากแนวคดิเชงิพฤตกิรรม ไดแ้ก่ แรงจงูใจ 
(Motivation) การรบัรู ้(Cognition) และการเรยีนรู ้(Learning) ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ท่องเที่ยวนัน้ได้ร ับอิทธิพลมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ ปัจจัยภายในซึ่งเกิดขึ้นจากฝัง่อุปสงค์ โดยมี
ความสมัพนัธ์กบับุคลกิลกัษณะการใหคุ้ณค่าและทศันคตขิองนักท่องเทีย่วเอง และปัจจยัภายนอกทีเ่ป็น
แรงกระตุน้จากฝัง่อุปทาน เชน่ การโฆษณา คาํแนะนํา ความพงึพอใจต่อผูใ้หบ้รกิาร เป็นตน้ 

 



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

161 

3) คณุค่าในการท่องเท่ียว (Value in Tourism)  
เพื่อทําการศกึษาประสบการณ์ของลูกค้าและการเดนิทางของลูกคา้ งานวจิยัส่วนน้ีจะมุ่ง

ศกึษาปัจจยัในการท่องเทีย่วจากฝัง่อุปสงค ์(Demand side) เพื่อกําหนดกรอบแนวคดิประเภทของแต่ละ 
กลุ่มบุคลกัษณ์ผา่นการทาํความเขา้ใจ คุณค่าในการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วแต่ละประเภททีพ่บเจอ ใน
ประเทศไทย 

Gallarza & Gil (2008) กล่าววา่ แนวคดิเรือ่งคุณคา่ไดร้บัความสนใจเพิม่ขึน้จากนกัวชิาการ 
ด้านการตลาด และอกีหลากหลายอุตสาหกรรมในฐานะเป็นตวัชี้วดัของผลการดําเนินงานในระยะยาว 
นอกจากน้ี Pandža (2015) ยังกล่าวถึงความสําคัญของการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และพฤติกรรมท่องเที่ยวในอนาคตผ่านปัจจัยสําคัญ เช่น คุณภาพในการให้บริการ 
บรรยากาศของสถานที ่ประสบการณ์ทางอารมณ์ ชื่อเสยีง งบประมาณ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5.7 Tourist Perceived value โดย Pandža, 2015 หน้า 131 
 

ในขณะเดยีวกนั Oh (1999) และ Tam (2000) แสดงความเหน็ว่าการใหค้วามสนใจใน
การศกึษาคุณคา่ของกลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และนนัทนาการยงัพบเหน็ไดน้้อย โดยการวจิยัที่
ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นศกึษาคุณค่าที่รบัรู ้และการวดัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในเฉพาะเจาะจงใน
หน่ึงรปูแบบการท่องเทีย่ว (Parasuraman, 1997; Kashyap & Bojanic, 2000; Tam, 2000; Petrick & 
Backman, 2002; Petrick, 2003; Al-Sabbahy et al., 2004) ยงัไมม่กีารศกึษาคุณค่าในการท่องเทีย่วที่
เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วในประเทศไทย ดงันัน้ ในงานวจิยัน้ีจะมุง่น้ีศกึษาคุณค่าในการท่องเทีย่ว 
เพือ่นํามาเป็นกรอบแนวคดิในการกาํหนดกลุ่มบุคลกัษณ์  

นอกจากน้ี Komppula (2005) อธบิายวา่คุณคา่ของลกูคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้ ไดแ้ก่  
(1) คุณค่าที่คาดหวงั (Expected value) หมายถงึ คุณค่าที่สะทอ้นถงึความต้องการต่อ

วตัถุประสงคข์องลกูคา้ และสิง่ทีล่กูคา้คาดหวงัใหผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี  
(2) คุณค่าที่ร ับรู้ (Percieved value) หมายถึง คุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และ

ประสบการณ์ของลูกคา้ทัง้ก่อนเขา้รบับรกิาร และขณะใชบ้รกิารอยู ่ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วคุณค่าที่
รบัรูก่้อนเขา้รบับรกิาร ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารขอ้มูล การจอง เป็นต้น ส่วนคุณค่าที่รบัรูข้ณะเขา้รบับรกิาร 
ไดแ้ก่ สิง่อาํนวยความสะดวก การบรกิาร และการใหค้วามชว่ยเหลอื เป็นตน้ 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

162 

(3) คุณค่าที่ไดร้บัจากประสบการณ์ (Experienced value) หมายถงึ คุณค่าที่เกดิขึน้จาก
ประสบการณ์ที่พบระหว่างการให้บรกิารและหลงัจากการให้บรกิารเสร็จสิ้น คุณค่าน้ีจะสะท้อนถึงความ 
พงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณคา่ทีค่าดหวงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5.8 Customer Value Process โดย Komppula, 2005 หน้า 10  
 

4) ความต้องการในการท่องเท่ียว (Tourist demand) 
จากการศึกษากระบวนการการให้คุณค่านั ้นบ่งชี้ให้เห็นว่าตามความต้องการใน 

การท่องเทีย่วสามารถเป็นตวัระบุคุณค่าทีค่าดหวงัของนกัท่องเทีย่วได ้ดงันัน้ งานวจิยัน้ีจะมุง่ศกึษาความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และพฤตกิรรมในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ตามเป้าหมายความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 

ทฤษฎสีาํคญัทีเ่ป็นทีย่อมรบัและนํามาประยุกตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว คอื ทฤษฏี
ลําดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโ์ลว ์(Maslow’s Hierarchy of Human Needs) Mokhtarian et al. (2015) 
กล่าวว่า ตามทฤษฏีลําดบัขัน้ความต้องการของมาส์โลว์นัน้ มนุษย์จะพยายามแสดงการกระทําเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของตวัเองโดยความต้องการของมนุษย์สามารถจดัเป็นลําดบัชัน้เป็นพรีะมดิ  
ไล่จากความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทีส่ดุอยูด่า้นล่าง และความตอ้งการขัน้สงูอยูล่ําดบัสงูสุด เมื่อความตอ้งการ 
ขัน้แรกไดร้บัการตอบสนองแล้วมนุษย์กจ็ะขยบัความต้องการของตนเองไปสู่ข ัน้ถดัไป ทฤษฏลีําดบัขัน้
ความตอ้งการของมาสโ์ลวส์ามารถปรบัใชก้บัความตอ้งการในการทอ่งเทีย่วใน 5 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

(1) รูปแบบความต้องการพื้นฐาน (Physiologiacal needs) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อ 
การจบัจ่ายอาหาร น้ํา เครื่องนุ่งห่ม และทีอ่ยู่อาศยัแบบพืน้ฐาน เป็นตน้ ลกัษณะการท่องเทีย่วน้ีมรีปูแบบ
รวดเรว็และประหยดัเวลาเพือ่ใชใ้นการทาํกจิกรรมต่างๆ   

(2) รูปแบบความต้องการด้านความปลอดภัยและความมัน่คง (Safety and security 
needs) เป็นการท่องเทีย่วโดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น ท่องเทีย่วแบบทาํงาน ท่องเทีย่วแบบการแพทย ์
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ทอ่งเทีย่วแบบปฏบิตัธิรรม ทอ่งเทีย่วแบบบาํบดั เป็นตน้ ลกัษณะการทอ่งเทีย่วน้ีมขีอ้คาํนึงถงึการเดนิทาง
ทีห่ลกีเลีย่งความไมป่ลอดภยั 

(3) รปูแบบความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ (Social or belongings and 
love needs) เป็นการท่องเทีย่วเพื่อทํากจิกรรมดา้นสงัคม อาสาสมคัร ชมรม และกจิกรรมทางศาสนา 
ลกัษณะการทอ่งเทีย่วน้ีมคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่เสรมิการพบปะทางสงัคม 

(4) รูปแบบความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อค้นหา
สถานะทางสงัคม เช่น การท่องเที่ยวแบบผจญภยั การพิชิตจุดท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น ลกัษณะการ
ทอ่งเทีย่วน้ีมเีป้าหมายใหค้นรบัรูถ้งึสถานะหรอืฐานะทีส่งูขึน้ 

(5) รูปแบบความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เป็นการ
ท่องเทีย่วเพื่อคน้หา ความอยากรูอ้ยากเหน็ แสวงหาความหลากหลาย และชื่นชมสุนทรยีภาพ ลกัษณะ
การทอ่งเทีย่วน้ีเป็นการคน้หาเสน้ทางและประสบการณ์ใหมต่ามวตัถุประสงคข์องการทอ่งเทีย่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูท่ี 5.9 Maslow’s Hierarchy of Human Needs 
 

ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่แรงจงูใจและวตัถุประสงคใ์นการทอ่งเทีย่วนัน้ มลีาํดบัขัน้เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการ ซึง่ขึน้กบัความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัตามแต่ละบุคคล 

5) รปูแบบการท่องเท่ียวในประเทศไทยตามทฤษฎีลาํดบัขัน้ความต้องการ 
เพื่อศึกษาประเภทการท่องเที่ยวตามความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมของประเทศไทย  

การคน้ควา้วรรณกรรมสว่นน้ีจงึศกึษารปูแบบการท่องเทีย่วในเมอืงหลกัของประเทศไทยทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม ่และภูเกต็ โดยสามารถสรุปรปูแบบการท่องเทีย่วของประเทศไทยตาม
ทฤษฏลีาํดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโ์ลว ์5 ประเภท ไดด้งัตารางที ่5.1 น้ี 
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ตารางที่ 5.1 การท่องเที่ยวในประเทศไทย (พืน้ที่กรงุเทพมหานคร เชียงใหม่ และภเูกต็) ตามแนวคิด Maslow’s Hierarchy of Human Needs 

1 
รปูแบบความตอ้งการพืน้ฐาน (Physiological) 
การทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วกบัการอาหาร ทีพ่กัอาศยั  
การนอน และความตอ้งการพืน้ฐาน 
 
 

2 
รปูแบบความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 
(Safety/ Security) 
การทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วกบัการทาํงาน การรกัษา 
การออกกลงั กจิกรรมทางศาสนา การบําบดั 

3 
รปูแบบความตอ้งการเป็นทีร่กัและเป็นสว่นหนึ่ง 
(Social) การทอ่งเทีย่วรปูแบบอาสาสมคัร 
กจิกรรมทางศาสนา  การคบคา้สมาคม 

4 
รปูแบบความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem)  
(Higher status) การทอ่งเทีย่วรปูแบบผจญภยั 
ความเชือ่ 

5 
รปูแบบความตอ้งการความสาํเรจ็ในชวีติ 
(Self-actualization) การทอ่งเทีย่วเพือ่คน้หา
ประสบการณ์ใหม ่ทีห่ลากลาย เน้นความสวยงาม 
และมรีะดบั 

กรงุเทพมหานคร  
- อาหารรมิทาง 
- รา้นกาแฟ 
- ตลาด และตลาดนดั  
 
 

กรงุเทพมหานคร  
- การทอ่งเทีย่วเชงิศาสนา 
- การทอ่งเทีย่วธุรกจิไมซ ์
- การทอ่งเทีย่วงานจดัแสดง 
- การทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์
- การทอ่งเทีย่วและทาํงานระยะไกล 
 

กรงุเทพมหานคร  
- การทอ่งเทีย่วดว้ยการปฏบิตักิจิกรรมทาง
ศาสนา 

- การทอ่งเทีย่วเพือ่เยีย่มญาต ิ
- การทอ่งเทีย่วยามราตร ี
 
 

กรงุเทพมหานคร  
- ทวัรจ์กัรยาน 
- กจิกรรมผจญภยัจาํลอง 
- การทอ่งเทีย่วสวนสนุก 
- การทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา 
- การทอ่งเทีย่วเพือ่ผลประโยชน์ 
 
 

กรงุเทพมหานคร  
- การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมและชมุชน 
- การทอ่งเทีย่วดว้ยเรอืสว่นตวั 
- การทอ่งเทีย่วดา้นอาหาร เชน่ รา้นอาหารมชิลนิ 
เป็นตน้ 

- ชอปปิงหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา 
- การทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์และความสวยงาม 
- การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

เชยีงใหม ่ 
- อาหารรมิทาง 
- โฮมสเตย ์
- เกสตเ์ฮา้ส ์
- บูทคีรสีอรท์ 
- รา้นกาแฟ 
- ตลาดและตลาดนดั  

เชยีงใหม ่ 
- การทอ่งเทีย่วเชงิศาสนา 
- การทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์
- การทอ่งเทีย่วและทาํงานระยะไกล 
 
 

เชยีงใหม ่ 
- การทอ่งเทีย่วดว้ยการปฏบิตักิจิกรรม 
  ทางศาสนา 
- การทอ่งเทีย่วเพือ่เยีย่มญาต ิ
- การทอ่งเทีย่วแบบอาสาสมคัร 

เชยีงใหม ่ 
- กจิกรรมผจญภยัธรรมชาต ิ
- ทวัรซ์าฟาร ี
- การทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา 
- การทอ่งเทีย่วเพือ่ผลประโยชน์ 
 
 

เชยีงใหม ่ 
- การทอ่งเทีย่วชมสตัว ์
- การทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิและเชงินิเวศน์ 
- การทอ่งเทีย่วโรงแรม 5 ดาว 
- การทอ่งเทีย่วตามรอยอาหารมชิลนิ 
- การทอ่งเทีย่วตามรอยภาพยนต ์
- การทอ่งเทีย่วศลิปินในพาํนกั 
- ฟารม์สเตย ์
- การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

ภเูกต็  
- อาหารรมิทาง 
- โฮมสเตย ์
- เกสตเ์ฮา้ส ์
- บูทคีรสีอรท์ 
- รา้นกาแฟ 
- ตลาด และตลาดนดั 

ภเูกต็  
- การทอ่งเทีย่วเชงิศาสนา 
- การทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์
- การทอ่งเทีย่วและทาํงานระยะไกล 
 
 

ภเูกต็  
- การทอ่งเทีย่วดว้ยการปฏบิตักิจิกรรม 
  ทางศาสนา 
- การทอ่งเทีย่วเพือ่เยีย่มญาต ิ
- การทอ่งเทีย่วแบบอาสาสมคัร 
- การทอ่งเทีย่วยามราตร ี
- การทอ่งเทีย่วรปูแบบธรรมชาต ิ

ภเูกต็  
- กจิกรรมผจญภยัธรรมชาต ิ
- การทอ่งเทีย่วทางนํ้า เชน่ การดาํนํ้า กฬีาทางนํ้า  
- การทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา 
- การทอ่งเทีย่วแบบฮนันีมนู 

ภเูกต็  
- การทอ่งเทีย่วเกาะ 
- การทอ่งเทีย่วทางนํ้าแบบมรีะดบั เชน่ เรอืยอรช์ 
  เรอืสว่นตวั 
- การทอ่งเทีย่วโรงแรม 5 ดาว 
- การทอ่งเทีย่วตามรอยอาหารมชิลนิ 
- การทอ่งเทีย่วตามรอยภาพยนต ์
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5.3 ระเบียบวิธีการวิจยั  

5.3.1 วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) โดยมกีารรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูม ิ

จากการศกึษาวรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และการรวบรวมขอ้มลูปฐมภูมผิา่นการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(In-depth interview)  

5.3.2 เครื่องมือการวิจยั  
เครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบังานวจิยัน้ีเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมูแิละขอ้มลูปฐมภูม ิ

ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) การศึกษาข้อมลูทุติยภมิูผา่นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยดาํเนินการผา่น 
 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งผ่านบทความ วารสารวชิาการ แผ่นพบัโฆษณา 

และขอ้มลูจากสว่นราชการ 
 การทบทวนขอ้มลูออนไลน์ผา่นการคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ต วารสารออนไลน์ 
2) การศึกษาข้อมลูปฐมภมิูผา่นการการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยดาํเนินการผา่น 
 การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยมกีารนัดแนะเวลาทัง้ในรปูแบบตวัต่อตวั และ

ผา่นโทรศพัท ์ 
 ชุดคาํถามสาํหรบัสมัภาษณ์ 3 ชุด ตามประเภทกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว 

กลุ่มผูม้อีทิธพิลบนสือ่โซเชยีล และกลุ่มผูใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่ว   
 มกีารใชเ้ครื่องมอืการจดัประเภทการด์ (Card sorting) เพื่อทดสอบการตดัสนิใจ

ของผูถู้กสมัภาษณ์ และสรา้งภาพความเขา้ใจ   
 การสมัภาษณ์ผา่นโทรศพัทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
 การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการพูดคุยสอบถามตามสถานที่ท่องเที่ยว 

และการพบปะโดยสว่นตวั 

5.3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อกําหนดกลุ่มตัวอย่าง และศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่าน 

การสมัภาษณ์ การวจิยัน้ีกรอบแนวคดิดว้ยการศกึษาคุณค่าในการท่องเทีย่ว ผา่นปัจจยัดา้นสนิทรพัยแ์ละ
คุณค่าบนทําเลทีต่ ัง้ (Asset-on-location) และระยะเวลาในการท่องเทีย่ว (Time spending) จากนัน้นํา
แนวคดิดา้นคุณคา่มาแบ่งประเภทการทอ่งเทีย่ว และระบุกลุ่มตวัอยา่งเพือ่คดัเลอืกทาํการสมัภาษณ์ 

5.3.4 กรอบแนวคิดด้านคณุค่าในการท่องเท่ียว 
1) ปัจจยัด้านสินทรพัยแ์ละคณุค่าบนทาํเลท่ีตัง้ (Asset-on-location) 

McKercher & Du Cros (2002) กล่าวว่า แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงจะดงึดดูคนทีม่คีวาม
ตอ้งการเขา้มาเยีย่มชม และเรยีนรูจ้ากสนิทรพัยท์ีม่ใีนพืน้ที ่นอกจากน้ี การวจิยัมุมมองและทศันคตขิอง
กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีผ่า่นมายงับ่งชีใ้หเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีม่กีารใหคุ้ณค่ากบัสนิทรพัย์
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ในสถานที ่ไดแ้ก่ การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์นิยม การท่องเทีย่วกลุ่มบุกเบกิและคน้หา การท่องเทีย่วกลุ่ม 
เรยีนรูคู้่กระแส และพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดใ้หคุ้ณค่ากบัสนิทรพัยแ์ละคุณค่าบนทําเลทีต่ ัง้ เช่น 
การท่องเทีย่วแบบครอบครวัสาํคญั การท่องเทีย่วแบบเรงิรื่นเทศกาล การท่องเทีย่วกลุ่มสะอาดปลอดภยั 
และทนัสมยั (อนิทชั รเีสริช์ แอนด ์คอนซลัแทนซี,่ 2555)  

Cho (2008) อธบิายว่ามตีวัแปรหลากหลายทีส่ง่ผลใหส้นิทรพัยแ์ละคุณค่าบนทาํเลทีต่ ัง้เป็น
ปัจจยัดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว เชน่ สภาพภมูปิระเทศ สภาพอากาศ ความชืน้ ความปลอดภยัของสถานที ่เป็นตน้ 
ยิ่งไปกว่านัน้ งานวิจัยจากกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) อธิบายถึง 
กลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคตที่ท่องเที่ยวเพื่อค้นหาประสบการณ์และความต่างทางวัฒนธรรม กลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วน้ีใหคุ้ณคา่กบัสนิทรพัยแ์ละคุณคา่บนทาํเลทีต่ ัง้เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจในการดาํรงชวีติของตน 
เช่น การเดนิทางเพื่อสมัผสัวฒันธรรมที่แตกต่างจากที่ที่ตวัเองอยู่ ในทางกลบักนังานวจิยัน้ียงัชี้ใหเ้หน็
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแบบโพสต์โมเดิร์นนิสม์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มที่พึงพอใจใน 
การท่องเที่ยวด้วยรูปแบบสุนทรียรสแบบใหม่ซึ่งถูกจําลองขึ้นมา นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีให้คุณค่ากับ 
ประสบการณ์ ความสะดวกสบาย และการไดอ้ยู่ร่วมในกระแสนิยม โดยไม่จําเป็นต้ององิกบัความจรงิแท ้
ของสถานที่ ดงันัน้จะเห็นได้ว่าปัจจยัด้านสนิทรพัย์และคุณค่าบนทําเลที่ตัง้จึงเป็นตวัแปรสําคญัในการ 
กาํหนดคุณคา่ของนกัทอ่งเทีย่วซึง่สง่ผลต่อการพฒันารปูแบบการทอ่งเทีย่วทัง้ในปัจจุบนั และอนาคต 

2) ปัจจยัด้านระยะเวลาในการท่องเท่ียว (Time spending) 
นอกจากน้ี เวลายงัเป็นปัจจยัสําคญัที่ส่งผลต่อคุณค่า และรูปแบบในการท่องเที่ยว ดงัที ่

Alegre & Pou (2006) เคยชีใ้หเ้หน็ว่ามตีวัแปรหลายดา้นทีม่ผีลกระทบต่อระยะเวลาการใชเ้วลาในการ
ท่องเทีย่ว เช่น อายุของนักท่องเทีย่ว ฐานะของครอบครวั ระดบัการศกึษา และปัจจยัทางการเงนิ เป็นตน้ 
ในดา้นการตลาด Komppula (2005) ยงัอธบิายว่าปัจจุบนัลูกคา้จ่ายเงนิซือ้บรกิารต่างๆ เพื่อใหไ้ดใ้ชเ้วลา 
และเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมในสถานทีเ่ฉพาะนัน้ๆ (Pine & Gilmore 1999, Mossberg 2001) ยิง่ไปกว่า
นัน้ จากการศกึษาพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทยโดยกองวจิยัการตลาด การท่องเทีย่วแห่งประเทศ
ไทย (2018) ชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างด้านอายุของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อระยะการท่องเที่ยวโดย
นักท่องเทีย่วแต่ละกลุ่มวยัมรีะยะเวลาเฉลี่ยทีใ่ชใ้นการท่องเทีย่วแตกต่างกนั จะเหน็ไดช้ดัว่ากลุ่ม Hi-end 
และกลุ่ม Silver age มกีารใชจ้ํานวนวนัในการท่องเทีย่วยาวทีสุ่ด อกีดา้นหน่ึงลกัษณะพฤตกิรรมการ
ทํางานของคนรุ่นใหม่กเ็ป็นตวัแปรทีส่่งผลต่อการใชเ้วลาในการท่องเทีย่วอา้งองิถงึ Thompson (2019)  
ไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของกลุ่ม Digital nomad ทีม่กีารใชช้วีติแบบเคลื่อนทีอ่ย่างต่อเน่ือง 
นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ีจะไมม่กีารกาํหนดวนัทอ่งเทีย่วทีจ่ะไปและกลบัทีแ่น่นอน นอกจากน้ี กลุ่มนกัท่องเทีย่ว
ประเภทน้ียงัมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายที่สามารถเขา้มาอยู่อาศยัและท่องเที่ยวไดอ้ย่าง
สะดวกสบายดว้ยค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สงู ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าปัจจยัดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วจะเป็นอกีหน่ึง
ปัจจยัทีส่ะทอ้นคุณคา่ของนกัทอ่งเทีย่ว และแนวโน้มรปูแบบการใชเ้วลาวา่งของนกัทอ่งเทีย่วในอนาคต 
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5.3.5 เกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มประชากร 
การวจิยัน้ีอ้างองิกรอบแนวคดิการใหคุ้ณค่าในการท่องเที่ยวด้านสนิทรพัย์และคุณค่าบน

ทาํเลทีต่ ัง้ และระยะเวลาในการท่องเทีย่วขา้งตน้ เพื่อกําหนดกลุ่มประชากรออกเป็นประเภทต่างๆ ตาม
ประเภทการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยในปัจจุบนั โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

 ดา้นสนิทรพัยแ์ละคุณค่าบนทําเลทีต่ ัง้ ใชส้าํหรบัแบ่งประเภทการท่องเทีย่วทีม่รีะดบั
การอา้งองิกบัปัจจยัดา้นสนิทรพัยแ์ละคุณคา่บนทาํเลทีต่ ัง้จากน้อยไปมาก ตวัอยา่งการท่องเทีย่วอา้งองิกบั 
ปัจจยัด้านสนิทรพัย์และคุณค่าบนทําเลที่ตัง้น้อยคือ การท่องเที่ยวที่มปัีจจยันําพาจากคน การบรกิาร 
กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น การมแีรงจูงใจจากข้อได้เปรยีบและผลประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่การ
ท่องเทีย่วอา้งองิกบัปัจจยัดา้นสนิทรพัยแ์ละคุณค่าบนทาํเลทีต่ ัง้มาก คอื การท่องเทีย่วทีม่ปัีจจยันําพาจาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิมรดกและศลิปวฒันธรรมภายในทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

 ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ใช้สําหรบัแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามระยะเวลาการ
ทอ่งเทีย่วจากน้อยไปมาก โดยแบ่งเป็น 

 ระยะเวลาสัน้ ในทีน้ี่คอืประมาณ 1 วนั อา้งองิจากนิยามของนักท่องเทีย่วซึง่หมายถงึ  
ผูเ้ดนิทางมาเยอืนชัว่คราวและพาํนกัอยูค่ร ัง้หน่ึงๆ ไมน้่อยกวา่ 24 ชัว่โมง  

 ระยะเวลาเฉลี่ย ในที่น้ีคอืประมาณ 10 วนั อ้างองิระยะเวลาจากสถิติจํานวนวนั
ทอ่งเทีย่วเฉลีย่ 9.52 วนัของนกัทอ่งเทีย่วขาเขา้ทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย (Thailand Tourism 
Intelligence Center, 2560) 

 ระยะเวลายาว ในทีน้ี่คอืไม่เกนิ 60 วนั อา้งองิจากนิยามของนักท่องเทีย่วซึง่หมายถงึ  
ผู้เดนิทางมาเยอืนชัว่คราวและพํานักอยู่ครัง้หน่ึงๆ ไม่เกิน 60 วนั และระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวที่
กาํหนดระยะเวลาใหพ้าํนกัอยูใ่นประเทศไทยไมเ่กนิ 60 วนั 

5.3.6 ประเภทกลุ่มประชากรตามรปูแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจบุนั 
งานวจิยัทีผ่า่นมามกีารศกึษาและจาํแนกรปูแบบการทอ่งเทีย่วโดยใชเ้กณฑต่์างๆ เชน่ จาํนวน

นกัทอ่งเทีย่ว รปูแบบการเดนิทาง รปูแบบของสถานทีท่อ่งเทีย่ว เป็นตน้ (Tureac & Turtureanu, 2010)  
จากงานวจิยั Research themes for tourism ของ Robinson et al. (2011) ชีใ้หเ้หน็วา่ปัจจุบนั

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากหลายปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยั
ทางสงัคม การรบัรู ้การศกึษา และการตลาด เป็นตน้ นอกจากน้ี Robinson et al. (2011) ชีใ้หเ้หน็ถงึ 
การเปลีย่นแปลงรปูแบบการท่องเทีย่วจากการท่องเทีย่วมวลชน (Mass tourism) สูก่ารท่องเทีย่วเฉพาะทาง 
(Niche tourism) ตามความสนใจของนักท่องเทีย่ว ซึง่เป็นการจําแนกประเภทการท่องเทีย่วทีอ่า้งองิกบั
พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วในปัจจุบนั 

Robinson & Novelli (2005) และ Robinson et al. (2011) ยงัไดจ้าํแนกรปูแบบการทอ่งเทีย่ว
ตามความสนใจ (Interest) ไวอ้ย่างหลากหลาย เช่น การท่องเทีย่วแบบผจญภยั (Adventure tourism) 
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม (Cultural tourism) การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการแพทย ์(Health and 
medical tourism) การท่องเทีย่วเพื่อเยีย่มญาตมิติร (Genealogy tourism) การท่องเทีย่วเชงิกฬีา (Sport 
tourism) การทอ่งเทีย่วเชงิศาสนา (Religious tourism) และการทอ่งเทีย่วเรอืสาํราญ (Cruise tourism) เป็นตน้ 
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ขณะเดยีวกนั Sharafuddin (2015) ไดอ้ธบิายถงึประเภทการท่องเทีย่วตามความสนใจใน
ประเทศไทย เชน่ การทอ่งเทีย่วแบบผจญภยั (Adventure tourism) การทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์(Medical 
tourism) และการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม (Cultural tourism) เป็นตน้  

เพื่อต่อยอดการจําแนกรูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจให้มีมิติที่ครอบคลุมและ
เฉพาะเจาะจงต่อรปูแบบการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยมากขึน้ งานวจิยัน้ีจงึไดจ้าํแนกรปูแบบการท่องเทีย่ว
ตามความสนใจควบคู่ไปกบัคุณค่าดา้นสนิทรพัยแ์ละคุณค่าบนทําเลทีต่ ัง้ และระยะเวลาในการท่องเทีย่ว 
จากการวเิคราะห์สามารถกําหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวตามประเภทการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทัง้สิ้น  
23 กลุ่ม (รปูที ่5.10) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) Holiday leisure การทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่นในวนัหยดุ เน้นความสบายและความผอ่นคลาย
สัน้ๆ ในชว่งวนัหยดุ เชน่ การชอปปิง การสงัสรรค ์เป็นตน้ 

2) Freedom of recreational การท่องเทีย่วเพื่อความบนัเทงิ โดยเน้นความเป็นอสิระและ
ความสนุกสนาน เชน่ กจิกรรมฟูลมนูปารต์ี ้เป็นตน้ 

3) Entertainment tourism (art/ music/ movie) การทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วกบัความบนัเทงิ เช่น 
การทอ่งเทีย่วงานเทศกาลศลิปะ เทศกาลดนตร ีและเทศกาลภาพยนตร ์เป็นตน้ 

4) Benefit tourism การทอ่งเทีย่วเพือ่ผลประโยชน์ เชน่ การทอ่งเทีย่วเพื่อทาํงานในทอ้งที่
ของแรงงานต่างชาต ิการทอ่งเทีย่วของหญงิตัง้ครรภแ์ละคลอดบุตรในต่างแดนเพือ่รบัสญัชาต ิเป็นตน้ 

5) Family visit/ Genealogy tourism การท่องเทีย่วเพื่อเยีย่มญาตมิติร เช่น เยีย่มญาต ิ
และเพือ่น เป็นตน้ 

6) Relationship building การท่องเทีย่วเพื่อสานสมัพนัธ ์เช่น การท่องเทีย่วแบบฮนันีมนู 
การทอ่งเทีย่วกบัครอบครวั การทอ่งเทีย่วเพือ่กระชบัสมัพนัธข์องคนในองคก์ร เป็นตน้ 

7) Sport as audience การท่องเทีย่วตามรอยกฬีาทีต่นชื่นชอบ เช่น มวยไทย ฟุตบอล 
เป็นตน้ 

8) Sport challenge as participant การท่องเทีย่วของนกักฬีา เช่น การท่องเทีย่วพรอ้ม
พฒันาทกัษะทางดา้นกฬีาของนกักฬีา การทอ่งเทีย่วเพือ่ไปแขง่ขนักฬีา เป็นตน้ 

9) Nautica การทอ่งเทีย่วทางทะเล เชน่ การดาํน้ํา การล่องเรอื เป็นตน้ 
10) Rejuvenate การท่องเทีย่วเพื่อรกัษาตนและรบับรกิารทางการแพทย ์เช่น ศลัยกรรม 

ทนัตกรรม เป็นตน้ 
11) Long stay การท่องเทีย่วระยะยาวของชาวต่างชาต ิเช่น การท่องเทีย่วแบบใชช้วีติ

ระยะยาวเพือ่หนีสภาพอากาศหนาวในต่างประเทศ การทอ่งเทีย่วระยะยาวของคนวยัเกษยีณ เป็นตน้ 
12) Work-learn and stay การท่องเที่ยวเพื่อมาศึกษา และประกอบอาชีพ เช่น การ

ทอ่งเทีย่วของนกัศกึษาแลกเปลีย่น การทอ่งเทีย่วพรอ้มทาํงานในพืน้ที ่เป็นตน้ 
13) Culture, history and social การท่องเทีย่วเพื่อเรยีนรูว้ฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และ

สงัคม เชน่ การทอ่งเทีย่วชุมชน เป็นตน้ 
14) Nature appreciation การท่องเทีย่วเพื่อสมัผสัทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น การท่องเทีย่ว

เชงิธรรมชาตภิเูขา แมน้ํ่า ลาํธาร น้ําตก เป็นตน้ 
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15) Quick-religious pilgrimage การท่องเทีย่วเพื่อแสวงบุญระยะสัน้ เช่น การท่องเทีย่ว
ตามวดั และศาสนสถานเพือ่ทาํบุญ และบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นตน้ 

16) Religious pilgrimage การท่องเทีย่วแสวงบุญระยะยาว เช่น การท่องเทีย่วเพื่อปฎบิตัธิรรม 
เป็นตน้ 

17) Business tourism การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ เช่น ธุรกิจการจดัการประชุมขององค์กร 
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) การจดัการประชุมนานาชาติ (Conventions) และ 
การจดัการแสดงสนิคา้และนิทรรศการ (Exhibitions)  

18) Social Impact Tourism (SIT) การท่องเทีย่วเพื่อสรา้งประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การ
ทอ่งเทีย่วรปูแบบอาสาสมคัร การทอ่งเทีย่วเพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

19) Culinary tourism การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น การท่องเที่ยวตามรอย
รา้นอาหารมชิลนิ การทอ่งเทีย่วชมิกาแฟ เป็นตน้ 

20) Quick retreat การท่องเทีย่วเพื่อผอ่นคลายรา่งกายระยะสัน้ เช่น การนวด การทาํสปา 
เป็นตน้ 

21) Rehab and retreat การท่องเทีย่วเพื่อบําบดัรกัษารา่งกายและจติใจระยะยาว เช่น การ 
ทอ่งเทีย่วเพือ่บาํบดัรกัษาอาการตดิยาเสพตดิ เป็นตน้ 

22) Adventure outdoor การท่องเทีย่วรปูแบบผจญภยัภายนอกอาคาร เช่น กจิกรรมขบั
รถแขง่ กจิกรรมเดนิป่า กจิกรรมซปิไลน์ เป็นตน้ 

23) Escape boring vibe การท่องเทีย่วเพื่อหลกีหนีจากสภาพแวดลอ้มเดมิ เช่น ผูเ้รร่อ่น
ดจิทิลั (Digital nomad) ผูท้อ่งเทีย่วและทาํงานทางไกล เป็นตน้  

5.3.7 กลุ่มประชากรเป้าหมายจาํแนกตามรปูแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจบุนั 
จากการจาํแนกกลุ่มประชากรขา้งตน้ตามประเภทการท่องเทีย่วของประเทศไทยในปัจจุบนั 

งานวจิยัน้ีเลอืกดําเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่าง 20 ราย ภายในพืน้ที ่3 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ และภูเกต็ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ที่ถูกคดัเลอืกนัน้ประกอบไปดว้ยนักท่องเทีย่ว  
ผูม้อีทิธพิลบนสื่อโซเชยีล และกลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว ซึง่มบีทบาท ความชอบ และรปูแบบ
การทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ครอบคลุมกบัประเภทการทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 23 ประเภท โดยแบ่งเป็น 

 กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศทีม่าทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 4 ราย 
 กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วผูม้อีทิธพิลบนสือ่โซเชยีล 2 ราย 
 กลุ่มผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 15 ราย 
 กลุ่มมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 12 ราย 
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รปูที่ 5.10  ประเภทของการท่องเที่ยวในประเทศไทยกาํหนดด้วยปัจจยัด้านคณุค่าสินทรพัยแ์ละคณุค่าบนทาํเลที่ตัง้ และระยะเวลาในการท่องเที่ยว  
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5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู และการวิเคราะหข้์อมลู  

5.4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
1) ข้อมลูทุติยภมิู  
งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกบังานวิจยัจาก

วรรณกรรม วารสารเชงิวชิาการ หนงัสอื และขอ้มลูจากสือ่ออนไลน์บนเวบ็ไซตต่์างๆ  
2) ข้อมลูปฐมภมิู 
งานวจิยัน้ีเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิ2 สว่น ไดแ้ก่ 
 การสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มเป้าหมาย โดยผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มลู และคดัเลอืก

คาํถามในการสมัภาษณ์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและทาํการสมัภาษณ์ โดยมกีารใชเ้ครื่องบนัทกึเสยีง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัภาษณ์ในแต่ละครัง้ประมาณ 1-1.30 ชัว่โมง ทัง้น้ีในการสมัภาษณ์ไม่มีการ
สอดแทรกความคิดเห็นของผู้ดําเนินการสมัภาษณ์ สําหรบักลุ่มประชากรที่เลือกสมัภาษณ์นัน้ตาม
เป้าหมายแรกของการวจิยัตอ้งการสมัภาษณ์กลุ่มนกัท่องเทีย่วโดยตรง แต่เน่ืองจากช่วงระยะเวลาการทํา
วจิยัตรงกบัช่วงปัญหาโรคระบาด จงึทําใหไ้ม่มนีักท่องเที่ยวต่างชาตเิขา้มาท่องเที่ยวในประเทศมากนัก 
ทางทมีวจิยัจงึเลือกสมัภาษณ์นักท่องเที่ยวภายในประเทศทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยงัตกค้างอยู ่
รวมทัง้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ให้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของ
นกัทอ่งเทีย่วในมมุมองของผูป้ระกอบการ 

 

 
 

รปูท่ี 5.11 ภาพบรรยากาศการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมาย  
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 การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผูว้จิยัเลอืกทาํการสอบถามถงึพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 
และปัญหาของนักท่องเที่ยวผ่านวิธีการสนทนากลุ่มกบัมคัคุเทศก์ท้องถิ่นที่มปีระสบการณ์เคยรองรบั
นกัทอ่งเทีย่วหลากลายชนชาต ิเชน่ จนี ไตห้วนั รสัเซยี เยอรมนี ฝรัง่เศส และอนิเดยี เป็นตน้ 

 วธิกีารสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม (Non-participant observation) ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสงัเกต
พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ และเขา้ไปพดูคุยสอบถามแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
interview) 

 
รปูท่ี 5.12 ภาพบรรยากาศการสงัเกต และบนัทึกภาคสนาม 
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5.4.2 การวิเคราะหข้์อมลู 
1)  วิธีการวิเคราะห ์

สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลในงานวจิยัน้ีเป็นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพจากขอ้มูลปฐม
ภูมิ โดยใช้การถอดเทปคําสมัภาษณ์เพื่อนํามาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สําหรบัการวิเคราะห ์
จากนัน้นําขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์นํามาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลที่ได้จากการสงัเกต และการศกึษา 
เอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยการวเิคราะหข์อ้มูลเป็นการวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาเน้นการตคีวาม การให้
ความหมายเพื่อสรา้งมโนทศัน์ในการหาความคลา้ยคลงึ และความแตกต่างกนัของขอ้มลู จากนัน้นํามาจดั
กลุ่มคาํ (Key word) และการสรา้งแก่นสาระ (Theme) เพือ่หาขอ้สรปุ  

2) การนําเสนอข้อมลู 
ขอ้มลูของการวจิยัถูกวเิคราะห ์และจาํแนกออกเป็น 4 สว่น สว่นแรกคอืการวเิคราะหค์ุณค่า

ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนที่สองคือข้อมูลพฤติกรรมท่องเที่ยวฝัง่อุปสงค์ (นักท่องเที่ยว)  
ส่วนทีส่ามคอืขอ้มลูการใหบ้รกิารการท่องเทีย่วฝัง่อุปทาน (ผูใ้หบ้รกิาร) และส่วนสุดทา้ยคอืประเดน็ใน 
การพฒันารว่มของฝัง่อุปสงคแ์ละอุปทาน 

 
รปูท่ี 5.13 แผนภาพแสดงวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู และการวิเคราะหข้์อมลู 
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5.5 การสงัเคราะหข้์อมลู  

จากการคน้ควา้วรรณกรรม การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม 
ผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้มอีทิธิพลทางการท่องเที่ยว ผู้ให้บรกิารการท่องเที่ยวและมคัคุเทศก์ท้องถิ่น  
ในประเทศไทยสามารถแสดงภาพรวมของการท่องเทีย่วไทยไดใ้น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ คุณค่าในการท่องเทีย่ว 
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วฝัง่อุปสงค ์(นักท่องเทีย่ว) การใหบ้รกิารท่องเทีย่วฝัง่อุปทาน (ผูใ้หบ้รกิาร) และ
ประเดน็ในการพฒันารว่มของฝัง่อุปสงคแ์ละอุปทาน 

  

รปูท่ี 5.14 แผนภาพแสดงสรปุหวัข้อของการวิจยั 
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5.5.1 คณุค่าในการท่องเท่ียว 
จากการวเิคราะหข์อ้มูล สามารถสรุปคุณค่าในการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านแนวคดิ

ระดบัของคุณค่า Komppula (2005) เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ คุณค่าทีน่กัท่องเทีย่วคาดหวงัในมาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย และคุณคา่ทีน่กัทอ่งเทีย่วรบัรูผ้า่นพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 

1) คณุค่าท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวงัในการมาท่องเท่ียวประเทศไทย  
จากการวเิคราะหข์อ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ พบว่า นักท่องเทีย่วแต่ละ

ประเภทในประเทศไทยมกีารใหคุ้ณค่าทีค่าดหวงัในการท่องเทีย่วรว่มกนั (รปูที ่5.15) โดยสามารถจาํแนก
ไดท้ัง้สิน้ 11 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) Self-pampering คอื การท่องเทีย่วทีใ่หคุ้ณค่ากบัการใหบ้รกิารและดูแลอย่างใกลช้ดิ 
รวมทัง้สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการรบับรกิารทางการทอ่งเทีย่ว เชน่ สภาพอากาศในพืน้ที ่เป็นตน้  

(2) Freedom seeker คอื การท่องเทีย่วทีแ่สวงหาความอสิระ มองหาสิง่ทีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ
ไดใ้นประเทศบา้นเกดิของตน เชน่ การทอ่งเทีย่วทาํกจิกรรมทีส่ามารถมขีอ้ละเวน้เชงิกฏหมาย เป็นตน้ 

(3) Eye opener คอื การทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ทีไ่มส่ามารถคน้หาได้
ในประเทศบา้นเกดิ ใหคุ้ณคา่กบัการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่เชน่ วฒันธรรม องคค์วามรูเ้ฉพาะทาง เป็นตน้ 

(4) Rejuvenator คอื การท่องเทีย่วทีม่องหาคุณค่าในการรกัษาเชงิการแพทย ์โดยมปัีจจยั
สาํคญัคอื ความละเอยีด ทกัษะของบุคคลากร การใหบ้รกิารของสถานบรกิาร และราคา 

(5) Trendy follower/ In-depth hopper/ Challenger คอื การท่องเทีย่วตามกระแส มองหา
ประสบการณ์และความทา้ทายใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้รอบตวั ใหคุ้ณคา่กบัการเดนิทางเพือ่ไปทอ่งเทีย่วในสถานที่
ใหมท่ีย่งัไมเ่คยไป 

(6) World protector คอื การท่องเทีย่วทีต่อ้งการรกัษาสภาพแวดลอ้มโลก มองหาความ
ยัง่ยนืในการทอ่งเทีย่ว ใหคุ้ณคา่กบัการปกป้องรกัษาสภาพแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและความยัง่ยนื
ในชุมชน 

(7) Opportunity catcher คอื การทอ่งเทีย่วทีแ่สวงหาโอกาสจากการท่องเทีย่ว เช่น โอกาส
ในการต่อยอดธุรกจิ เป็นตน้ 

(8) Benefit hunter คือ การท่องเที่ยวที่แสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นผลพลอยได้จากการ
ท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีใหคุ้ณค่ากบัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการท่องเทีย่วทัง้ในเรื่องความคุม้ค่า
ทางการเงนิ การพฒันาทกัษะอาชพี การยกระดบัเชือ้ชาต ิเป็นตน้ 

(9) Relationship builder คอื การท่องเทีย่วเพื่อสานสมัพนัธ ์มกัใหคุ้ณค่ากบับรรยากาศ 
และเวลาในการสรา้งสมัพนัธท์ัง้ในเชงิญาตมิติร สามภีรรยา และครอบครวั เป็นตน้ 

(10) Believer คอื การทอ่งเทีย่วดว้ยความเชื่อทางศาสนา ใหคุ้ณคา่กบัสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายใน
พืน้ที ่และบรรยากาศทีส่งบรองรบัการทาํกจิกรรมทางศาสนา  

(11) World explorer/ Escaper การท่องเทีย่วทีแ่สวงหาการผจญภยั ใหค้วามคุณค่ากบั
สภาพแวดล้อมทีแ่ปลกใหม่ทัง้ธรรมชาติและสรา้งขึน้ใหม่ โดยสถานที่ท่องเที่ยวต้องสรา้งประสบการณ์ 
และมคีวามทา้ทาย  
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รปูที่ 5.15 คณุค่าที่นักท่องเที่ยวคาดหวงัเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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2) คณุค่าท่ีนักท่องเท่ียวรบัรูผ้า่นพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า นักท่องเทีย่วแต่ละประเภทในประเทศไทยมกีารใหคุ้ณค่าที่

รบัรู ้และคุณคา่ทีไ่ดร้บัจากประสบการณ์ในการทอ่งเทีย่วรว่มกนัจาํแนกไดท้ัง้สิน้ 12 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) บุคลกิของผูใ้หบ้รกิาร ความมมีติรไมตรจีติ (Hospitality) คอื การใหค้วามสําคญักบั 

การรบับริการที่มีอตัลกัษณ์ของประเทศไทย โดยการบริการจะต้องมีอธัยาศยัไมตรี และสร้างความ
ประทบัใจในความเป็นมติรไมตรทีีเ่ป็นธรรมชาต ิ

(2) ความคุม้ค่าของค่าใชจ้่าย (Value for money) คอื การใหค้วามสาํคญักบังบประมาณ 
และคา่ใชจ้า่ยทีส่มเหตุสมผล รบัรูถ้งึความคุม้คา่กบัจาํนวนเงนิทีจ่่าย ทัง้น้ีจะเหน็ไดว้่าปัจจุบนัประเทศไทย
ยงัมคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารทีย่งัไมส่งู เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ เน่ืองจากตน้ทุนค่าแรงของผูใ้หบ้รกิาร
ยงัตํ่ากวา่ประเทศพฒันาแลว้อื่นๆ 

(3) ความเชี่ยวชาญและทักษะของผู้ให้บริการ (Skillful service provider) คือ การให้
ความสําคญัต่อบรกิารที่อาศยัความเชี่ยวชาญและทกัษะของผูใ้หบ้รกิาร เช่น บรกิารทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยซึง่ถอืเป็นบรกิารทีน่่าเชื่อถอืระดบัโลก เป็นตน้ 

(4) ความอสิระและบนัเทงิ (Freedom & entertainment) คอื การใหค้วามสาํคญัต่อความเป็น
อสิระ และประสบการณ์ความบนัเทงิทีห่าไดย้ากในประเทศบา้นเกดิ เชน่ เทศกาลฟูลมนูปารต์ี ้เป็นตน้ 

(5) ภูมอิากาศเขตรอ้น (Tropical climate) คอื การใหค้วามสาํคญัต่อสภาพภูมอิากาศที่
แตกต่างจากประเทศบา้นเกดิ ประเทศไทยอยูใ่นเขตรอ้น ใกลเ้สน้ศูนยส์ตูรทาํใหส้ามารถอยูอ่าศยัไดอ้ยา่ง
สบาย ไมม่อุีปสรรคจากสภาพอากาศทีห่นาวเหน็บ 

(6) กฎระเบียบที่ยืดหยุ่น (Less-strictly regulation) คือ การให้ความสําคัญต่อความ
สะดวกสบายในการดํารงชวีติ เน่ืองจากประเทศไทยมกีฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่ยดืหยุ่น คล่องตวัต่อ 
การดาํรงชวีติ และมคีวามเสรภีาพสงู 

(7) มรดกทางศลิปะและวฒันธรรม (Thai art & culture) คอื การใหค้วามสําคญัต่อสนิทรพัย์
ในประเทศไทยเชิงมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศอื่นๆ เช่น มวยไทย  
อาหารไทย นวดไทย เป้นตน้ 

(8) ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว และการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่อย่างต่อเน่ือง 
(Diversity & fresh place) คือ การให้ความสําคัญในความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น  
การเกดิขึน้ของสถานทีท่อ่งเทีย่วใหม่ๆ  และรา้นอาหารใหม่ๆ  อยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

(9) ความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ (Diversity of natural 
resource) คอื การใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาตสิง่ผลใหเ้กดิความหลากหลาย
ของสถานทีท่อ่งเทีย่วทัง้ทะเล ภูเขา แมน้ํ่า น้ําตก เป็นตน้ นอกจากน้ี ความสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ
ยงัมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความหลากหลายของผลผลติและสนิคา้ต่างๆ เชน่ อาหาร ของใช ้เป็นตน้ 

(10) ความเชื่อ ศาสนา และศาสนสถานเชิงพุทธ (Religious and belief) คือ การให้
ความสําคญักบัวฒันธรรมความเชื่อของศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของประเทศไทย การให้
คุณคา่ดา้นศาสนาพทุธสามารถสะทอ้นใหเ้หน็จากความตอ้งการบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ชงิกายภาพ และรปูแบบ
กจิกรรมทางศาสนา  
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(11) ความหลากหลายของการใชช้วีติและการพฒันาในแต่ละพืน้ที ่(Diversity of living and 
development) คอื การใหค้วามสาํคญักบัการมปีระสบการณ์รว่มในการพฒันาพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายของ
ประเทศไทย ซึง่มคีวามแตกต่างทัง้ในเชงิกายภาพและวฒันธรรม เชน่ พืน้ทีชุ่มชน พืน้ทีบ่นดอย เป็นตน้ 

(12) ยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ที ่(Strategic location) คอื การใหค้วามสาํคญัในตําแหน่งพืน้ทีเ่ชงิ
ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพด้านธุรกิจ และการคมนาคม ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเปรียบเสมือน
International gateway หรอื Transit and transfer hub หรอื ศนูยก์ลางธุรกจิภมูภิาคกลุ่มประเทศ CLMV  
 คุณคา่ทีน่กัทอ่งเทีย่วรบัรูผ้า่นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเป็นสว่นหน่ึงของคุณค่าทีน่กัท่องเทีย่ว
คาดหวงัในการมาทอ่งเทีย่วในประเทศไทยโดยมคีวามสมัพนัธด์งัตารางที ่5.2 

5.5.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวฝัง่อปุสงค ์(นักท่องเท่ียว) 
1)  นิยามของแกนในการแบง่ประเภทนักท่องเท่ียว และการจาํแนกบคุลกัษณ์ 

นักท่องเท่ียวตามลกัษณะพฤติกรรม 
การวจิยัสว่นอุปสงคน้ี์ใชเ้กณฑใ์นการจาํแนกประเภทบุคลกัษณ์ 2 ดา้น ไดแ้ก่ เกณฑด์า้น

เวลา และความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอคุณคา่ของการทอ่งเทีย่วประเทศไทย  
เกณฑด์า้นเวลา จาํแนกเป็น 
 ระยะเวลาน้อย หมายถงึ ระยะเวลาไมเ่กนิ 10 วนั อา้งองิระยะเวลาจากสถติจิาํนวนวนั

ท่องเที่ยวเฉลี่ย 9.52 วันของนักท่องเที่ยวขาเข้าที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย (Thailand Tourism 
Intelligence Center, 2560) 

 ระยะเวลามาก หมายถงึ ระยะเวลายาวไมเ่กนิ 60 วนั อา้งองิจากนิยามของนกัทอ่งเทีย่ว ซึง่
หมายถงึ ผูเ้ดนิทางมาเยอืนชัว่คราว และพาํนกัอยูค่ร ัง้หน่ึงๆ ไมเ่กนิ 60 วนั และระยะเวลาของวซ่ีาท่องเทีย่วที่
กาํหนดระยะเวลาใหพ้าํนกัอยูใ่นประเทศไทยไมเ่กนิ 60 วนั 

เกณฑค์วามสมัพนัธท์ีม่ต่ีอคุณคา่ของการทอ่งเทีย่วประเทศไทย 
 ความสมัพนัธก์บัสนิทรพัยต์ํ่า หมายถงึ พฤตกิรรมในการใชช้วีติในการท่องเทีย่วทีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัคุณคา่หรอืการปรบัตวัเขา้หาวถิแีบบไทยน้อย 
 ความสมัพนัธก์บัสนิทรพัยส์งู หมายถงึ พฤตกิรรมในการใชช้วีติในการท่องเทีย่วทีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัคุณคา่หรอืการปรบัตวัเขา้หาวถิแีบบไทยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 5.16 แผนภาพแสดงแกนในการแบ่งประเภทนักท่องเท่ียว และการจาํแนกบคุลกัษณ์ นักท่องเท่ียวตาม

ลกัษณะพฤติกรรม  
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ตารางที่ 5.2 ความสมัพนัธข์องคณุค่าที่นักท่องเที่ยวคาดหวงัในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และคณุค่าที่นักท่องเที่ยวรบัรู้ผา่นพฤติกรรม  
การท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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2) นิยามกลุ่มบคุลกัษณ์และประการณ์การท่องเท่ียว 
จากการวเิคราะหข์อ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ โดยใชเ้กณฑด์า้นเวลา และ

เกณฑ ์ความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอคุณคา่ของการทอ่งเทีย่วประเทศไทยสามารถจาํแนกประเภทของนกัท่องเทีย่ว
ตามกลุ่มบุคลกัษณ์ (Persona) ในปัจจุบนัไดเ้ป็น 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 The Pamperer หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองเชงิสขุภาพ 
 The Enhancer หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองทางสายอาชพี 
 The Catalyst หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 The Thai Toucher หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย 
 The In-depth Escaper หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูห้ลกีหนีเมอืงไปสูป่ระสบการณ์เชงิลกึ 
 The Outing Joiner หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมสง่เสรมิธุรกจิ 
 The Time Spender หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง 
 The Relationship Builder หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์
 The Optimizer หรอื นกัทอ่งเทีย่วชอบปักหมดุสถานที ่   
โดยในแต่ละกลุ่มบุคลกัษณ์จะมคีําอธบิายถงึพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัตาม

รายละเอยีด ดงัน้ี 
 ตวัอยา่งบุคลกัษณ์ (Persona) หวัขอ้น้ีใชเ้พือ่อธบิายลกัษณะของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วโดยรวม 
 คําพูดสําคัญจากการสัมภาษณ์ (Important quotes) เพื่อยกตัวอย่างคําพูดที่เป็น

ประเดน็สาํคญัจากการสมัภาษณ์ 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourist behaviour) เพื่ออธิบายลักษณะพฤติกรรม

โดยรวมของนกัทอ่งเทีย่วพรอ้มยกตวัอยา่งใหเ้หน็ภาพ 
 ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว (Tourist journey) เพื่ออธิบายประสบการณ์ของ

นกัทอ่งเทีย่วโดยแบ่งเป็นชว่งก่อน ระหวา่ง และหลงัการทอ่งเทีย่ว 
 คุณค่าที่คาดหวงั (Expected value) เพื่ออธิบายลักษณะของคุณค่าที่นักท่องเที่ยว

คาดหวงัในการมาทอ่งเทีย่วทีป่ระเทศไทย 
 คุณค่าต่อสนิทรพัยท์อ้งถิน่ (Local asset’s value) เพื่ออธบิายลกัษณะของคุณค่าที่

นกัทอ่งเทีย่วรบัรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากสนิทรพัยท์อ้งถิน่ขณะมาทอ่งเทีย่วทีป่ระเทศไทย 
 ขอ้หว่งกงัวล (Pain point) เพื่ออธบิายถงึขอ้ห่วงกงัวลของนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมา

ทอ่งเทีย่วในประเทศไทย โดยสว่นทีแ่สดงสญัลกัษณ์ * หมายถงึ ขอ้หว่งกงัวลทีเ่ป็นจุดวกิฤตสิง่ผลกระทบ
ต่อการทอ่งเทีย่ว ทาํใหไ้มส่ามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามทีค่าดหวงั 

 ปัจจยัอ่อนไหว (Sensitivity exposition) เพื่ออธบิายปัจจยัอ่อนไหวทีส่ง่ผลต่อความพงึ
พอใจ และความคาดหวงัของนกัทอ่งเทีย่วในการเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 

 ผูช้ว่ยเหลอืและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่าํคญั (Essential helpers and stakeholders)  
 หัวข้อน้ีใช้เพื่อแสดงผู้ช่วยเหลือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ พร้อมอธิบาย

ความสมัพนัธก์บัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 
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รปูที่ 5.17 แผนภาพแสดงประเภทของนักท่องเที่ยวตามกลุ่มบคุลกัษณ์ 9 กลุ่ม 
 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

182 

The Pamperer (นักท่องเท่ียวผูพ้ฒันาตวัเองเชิงสขุภาพ) 
ตวัอย่าง บคุลกัษณ์

 

 

แคทเทอลีน
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน เกบ็เงนิมาผา่ตดั
ศลัยกรรมทีป่ระเทศไทยพรอ้มทอ่งเทีย่วระหวา่ง
การรกัษา 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์  
“ลกูคา้ทีจ่ะมาบาํบดัทีนี่ ่เขาตอ้งการความมัน่ใจวา่มาอยูท่ีนี่น่านๆ แลว้ตอ้งอยูส่บาย มขีองทีเ่ขาตอ้งการ
ครบ” 
พนักงานศนูยบ์าํบดัแห่งหนึง่ใน จ.เชียงใหม่ 
 
“หมอบอกใหก้ดัผา้ก๊อซไว ้ผา่นไป 1 สปัดาหม์าตดัไหม คนไข ้(ชาวอาหรบั) อา้ปากมา เหมน็มากๆ คนไข้
สือ่สารกนัผดิ คดิวา่ใหก้ดัผา้ก๊อซไวต้ลอดเวลา” 
ทนัตแพทยป์ระจาํคลินิกทาํฟันรกัษาลกูค้าต่างชาติ 
 
“เทรนดด์า้นสขุภาพกาํลงัมา สามารถสรา้งจุดขายดา้นสขุภาพแบบ New normal business in tourism” 
มคัคเุทศกท้์องถิน่ 
 

 
  พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  
 นกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีมจุีดประสงคห์ลกัในการเดนิทางมาเพื่อพฒันาตนเองเชงิสุขภาพ โดยเป็นการ 
ท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมเสรมิในช่วงระหว่างเวลารกัษา การเดนิทางในลกัษณะน้ีมกัจะต้องวางแผน
ล่วงหน้าอยา่งชดัเจน จาํเป็นตอ้งศกึษาขอ้มลูและจองบรกิารมาก่อน สว่นใหญ่เป็นการดแูลสุขภาพในเรื่อง 
เร่งด่วน “สขุภาพ ความเป็น ความตายรอไม่ได้” เช่น การบําบดัจากยาเสพตดิ การบําบดัจากอาการ 
ตดิงาน (Workaholic) การผ่าตดัระยะยาวไปจนถงึการดูแลสุขภาพเชงิความสวยงาม (Aesthetic and 
cosmetic) หรอื “การมาทาํสวย” เช่น การทาํทนัตกรรมเชงิความสวยงาม หรอืการศลัยกรรมเพื่อความ
งาม เป็นตน้ 
 พฤตกิรรมอกีรปูแบบของนกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีคอื กลุ่มทีเ่ดนิทางมาประเทศไทยในช่วงเวลาประจํา 
อย่างกลุ่มชาวต่างชาตทิี ่“หนีหนาวมาประเทศไทย” ในช่วงเวลาฤดูหนาวของประเทศทอ้งถิน่ จงึใช้
โอกาสในการมาพกัผ่อนพร้อมรบัการตรวจสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพฟันประจําปี การรบับริการ 
รปูแบบน้ีจงึมโีอกาสเกดิขึน้ซํ้าในรอบปีอย่างต่อเน่ืองทัง้ในรปูแบบนกัท่องเทีย่วเดนิทางคนเดยีว และการ
มาพกัผอ่นพรอ้มตรวจสขุภาพประจาํปีของครอบครวั  
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ตารางท่ี 5.3  ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม The Pamperer 

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม [ตดิต่อผา่นตวักลางผูใ้หบ้รกิาร

เชงิสขุภาพ] 
 หาขอ้มลูกระบวนการ 

รกัษา ราคา และระยะ 
เวลาทีใ่ชล้ว่งหน้าทาง 
ออนไลน์  

 สง่ภาพอาการหรอืรา่งกาย
เพือ่ถามคาํถามไปยงั 
ผูใ้หบ้รกิาร และวางแผน 
การรกัษา 

[ตดิต่อผา่นตวักลางผูใ้หบ้รกิาร
ทีพ่กั] 
 จองตัว๋เครือ่งบนิ 
 จองทีพ่กัและวางแผน

สถานทีท่อ่งเทีย่วตาม
ระยะเวลาของแผนรกัษา 

 แจง้ความตอ้งการพเิศษ

 ต่อรองราคาจากทีต่กลง 
กนั ณ สถานทีร่กัษา 

 ทาํการรกัษาตามแผนที่
กาํหนดและพกัรกัษา
อาการ 

 รอผลการตรวจอาการหรอื
ผลแลบ็ 

 เดนิทางทอ่งเทีย่วในชว่ง 
เวลาระหวา่งรอผล  
(ในกรณีทีอ่าการทัว่ไป  
ไมว่กิฤต) 

 พบปะกลุม่สงัคมของคน 
ในเชือ้ชาตเิดยีวกนัที่
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

 จา่ยเงนิคา่บรกิาร (เงนิสด 
บตัรเครดติ) 

 ตดิตามการรกัษา 
 อาการหลงัการรกัษา 

(Follow-up) 3-4 วนั 
 การตดิตามอาการ (Recall) 

ทุก 6 เดอืน 
 การกลบัมาใชบ้รกิารซํ้า

ประจาํปี  

ข้อห่วงกงัวล (-) ไมม่ ัน่ใจวา่ผูใ้หบ้รกิารไหน
ด ีตอ้งใชต้วักลางในการ
ชว่ยแนะนํา 

(-) กงัวลถงึบรกิารและความ
สบายของการพกัอาศยั 
ระหวา่งรกัษา “ตอ้งอยู่
สบาย” 

(-) กาํแพงภาษา สือ่สาร
ประเดน็ทางสขุภาพ 
คลาดเคลื่อน 

(-) ความเจบ็ปวด เศรา้หมอง 
ระหวา่งการรกัษา และการ
พกัรกัษาอาการ 

(-) กงัวลในความผดิพลาดใน 
การรกัษา ขม่ขูผู่ใ้หบ้รกิาร 
ถงึการฟ้องรอ้ง 

(-) ขอ้จาํกดัของวซี่าไม ่
สามารถอยูร่กัษาเป็น
เวลานาน ตอ้งไปต่อวซี่าใน
ประเทศเพือ่นบา้น (บาง
กรณีเดนิทางมารกัษาอยา่ง
กระทนัหนั ไมม่เีวลาในการ
ขอวซีา่ประเภท Medical 
Visa)

(-) ไมม่สีทิธพิเิศษในการ
จา่ยเงนิ เชน่ การลดหยอ่น 
ทางภาษสีาํหรบัชาวต่างชาต ิ
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 ตารางท่ี 5.3 (ต่อ)   

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
จดุพึงพอใจ  การประเมนิราคาของ 

บรกิารไมแ่พง 
 ใชเ้วลาในการมารกัษา 

อยา่งคุม้คา่พรอ้มกบั 
ทอ่งเทีย่วไปดว้ย 

 ประทบัใจในคุณภาพของ
บรกิารทีเ่หนือกวา่ และ 
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่งูเมือ่เทยีบ
กบับรกิารจากทอ้งถิน่ 

คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 การดแูลสขุภาพพรอ้มการทอ่งเทีย่ว 

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 บุคลกิของผูใ้หบ้รกิาร ความมมีติรไมตรจีติ  
 ความคุม้คา่ของคา่ใชจ้า่ย  
 ความเชีย่วชาญและทกัษะของผูใ้หบ้รกิาร  

ข้อห่วงกงัวล  
(-) การไมม่ัน่ใจคุณภาพของผูใ้หบ้รกิาร ตอ้งใชต้วักลางในการชว่ยแนะนํา* 
(-)  ความกงัวลถงึบรกิารและความสบายของการพกัอาศยัระหวา่งรกัษา* 
(-)  อุปสรรคดา้นกาํแพงภาษา สือ่สารประเดน็ทางสขุภาพคลาดเคลื่อน* 
(-)  ความกงัวลในความผดิพลาดในการรกัษา ขม่ขูผู่ใ้หบ้รกิารเรือ่งการฟ้องรอ้ง* 
(-)  ความเจบ็ปวด เศรา้หมองระหวา่งการรกัษาและการพกัรกัษาอาการ 
(-)  ขอ้จาํกดัของวซ่ีาไมส่ามารถอยูร่กัษาเป็นเวลานาน ตอ้งไปต่ออายวุซ่ีาในประเทศเพือ่นบา้น  

(บางกรณเีดนิทางมารกัษาอยา่งกระทนัหนั ไมม่เีวลาในการขอวซ่ีาประเภท Medical visa) 
(-)  การไมม่สีทิธพิเิศษในการจา่ยเงนิ เชน่ การลดหยอ่นทางภาษสีาํหรบัชาวต่างชาต ิ

ปัจจยัอ่อนไหว  
 ความแตกต่างของวฒันธรรมแต่ละชนชาต ิเชน่ สขุอนามยั 
 ความแตกต่างของการคุม้ครองผูบ้รโิภค เชน่ กฎหมายทีคุ่ม้ครอง 

ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีสาํคญั  
 ตวักลางในการแนะนําบรกิารทางออนไลน์ เชน่ Dental departure แนะนําบรกิารทางทนัตกรรม 
 ล่ามแปลภาษา ชว่ยสือ่สารตลอดการเขา้รบับรกิารโดยเฉพาะในกลุ่มคนจนีและเมยีนมาร ์
 ผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยท์ีเ่น้นกลุ่มลกูคา้ต่างชาตโิดยเฉพาะ เชน่  

ศนูยบ์าํบดัแหง่หน่ึงใน จ.เชยีงใหม ่
คลนิิกทนัตกรรม: ยา่นพระราม 9 รชัดา พฒันาการ นานา หวัหนิ 

 กลุ่มสงัคมของคนในเชื้อชาติเดียวกนัที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย เช่น กลุ่มคนตามร้านอาหาร  
ทีเ่ป็นเจา้ของโดยเชือ้ชาตนิัน้ๆ 
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The Enhancer (นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองทางสายอาชพี) 
ตวัอย่างบคุลกัษณ์ 

 

 

สเตฟาน
นกัมวยแขง่ขนัผูเ้ดนิทางมาทอ่งเทีย่ว และทาํงาน
ในประเทศไทย รกัการเรยีนรูท้กัษะจากคนในพืน้ที ่
เพือ่เสรมิเสน้ทางอาชพี 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์  
“In Ireland, I beat all the fighters already, so I have come here to beat others. If I want to be the 
one in Thai Boxing, I have to stay and grow here; the motherland of Thai Boxing. ” 
นักมวยชาวต่างชาติ 
 
“เมอืงไทยมศีลิปินเยอะ โดยเฉพาะเชยีงใหม ่ศลิปะอยูใ่นทุกอนู แถมคา่ครองชพีตํา่ เหมาะกบัศลิปินทีจ่ะ
มาต่อยอดผลงาน” 
เจ้าของธรุกิจในเชียงใหม่ 
 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  
 นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ีเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยแลว้เกดิความหลงใหลในศลิปวฒันธรรม หรอืวถิี
ชวีติแบบไทยๆ โดยความหลงใหลนัน้นํามาสูค่วามตอ้งการในการพฒันาตนเองทางสายอาชพี (Career path) 
หรอืการมองเหน็โอกาสทางธุรกจิในประเทศไทยในหลากหลายมติโิดยมจุีดประสงค์เพื่อ “สร้างรายได้และ
สร้างช่ือเสียง” ระหว่างการพฒันาทางสายอาชพีนัน้ คนกลุ่มน้ีมกีารเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยเมื่อมี
โอกาสพรอ้มกบัเชญิชวนคนใกลช้ดิหรอืครอบครวัเดนิทางมาเทีย่วในประเทศไทยดว้ย ตวัอยา่ง  

 นักมวยต้องดงัในประเทศไทย นกัมวยต่างชาตเิลอืกทีจ่ะมาพาํนกัในประเทศไทย เพื่อฝึกฝน
ทกัษะจากนกัมวยอาชพี และตอ้งการสรา้งชื่อเสยีงระดบัโลก 

 เชียงใหม่เมืองศิลปะ งานฝีมือ และความคิดสร้างสรรค ์ศลิปินหน้าใหม่ในหลายประเทศ
เลอืกประเทศไทยในการเป็นสถานที่พํานักในการเริม่ทํางานศลิปะ ใชว้ตัถุดบิ และช่างฝีมอืท้องถิ่น  
ในประเทศไทยทีม่คีุณภาพและตน้ทุนไมส่งู บางคนสามารถต่อยอดโอกาสในการพฒันาไปสูธุ่รกจิทีเ่ตบิโต
ในต่างประเทศได ้

 กรุงเทพฯ เมืองธุรกิจอยู่สบาย นักท่องเที่ยวต่างชาติรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบคน
กรุงเทพฯ เลอืกทีจ่ะทาํงานเป็น Data scientist กบับรษิทัชัน้นําประเทศไทย ฝึกพดูภาษาไทย และคบหา
กบัคนรกัในประเทศไทย และมแีผนทีจ่ะชวนใหพ้อ่แมม่าพาํนกัทีป่ระเทศไทยอยา่งถาวรในรปูแบบการพกั
อาศยัในชวีติหลงัเกษยีณ 
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ตารางท่ี 5.4 ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม The Enhancer 

 
 
 

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม  ทอ่งเทีย่วในฐานะ 

นกัทอ่งเทีย่ว 
[ตดิต่อผา่นชอ่งทาง
ออนไลน์ หรอืเครอืขา่ยของ
คนในวงการแต่ละสาย
อาชพี] 
 คน้หาขอ้มลูองคก์ร  

ในการพาํนกัเพื่อพฒันา
ทางสายอาชพี เชน่  
ยมิมวย แกลลอรีศ่ลิปะ 
บรษิทั 

 ทาํงานโดยเกีย่วขอ้งกบั 
ผูใ้หบ้รกิารและธุรกจิ
ทอ้งถิน่ 

 หาอาชพีเสรมิในการสรา้ง
รายได ้

 เรยีนรูว้ฒันธรรมและปรบั
การใชช้วีติวถิไีทย 

 (บางคน) เรยีนภาษาไทย 
เพิม่เตมิเพือ่การสือ่สาร 
และประโยชน์ในการขอ  
วซี่านกัเรยีน 

 ทอ่งเทีย่วรว่มกบัคนใน
ทอ้งถิน่ หรอืชวน 
ครอบครวัคนใกลช้ดิมา 
เทีย่วประเทศไทย 

 แบง่ปันภาพการใชช้วีติ และ
ผลงานในประเทศไทยทาง
โซเชยีลมเีดยี 

ข้อห่วงกงัวล (-) ขอ้มลูบนชอ่งทาง 
ออนไลน์มจีาํกดั ตอ้ง
พึง่พาผูรู้ใ้นเครอืขา่ย 
สงัคม 

(-) ขอ้มลูบนชอ่งทาง 
ออนไลน์ไมอ่พัเดท 

(-) เขา้ไมถ่งึผูใ้หบ้รกิาร
ทอ้งถิน่ เชน่ ชา่งฝีมอื 

(-) เขา้ไมถ่งึขอ้มลูและขัน้ตอน 
ในการขอวซี่า 

(-) เอกสารในการขอวซี่า 
ซบัซอ้น 

(-) วซี่าไมเ่อือ้ต่อการทาํอาชพี 
บางประเภท 

(-) ไมส่ามารถสรา้งรายไดท้ีม่ากพอ
ในการดาํรงชพี ตอ้งเดนิทาง
กลบัประเทศ 

จดุพึงพอใจ  การประเมนิราคาของ
บรกิารไมแ่พง 

 
 

 การไดพ้ฒันาเสน้ทาง 
อาชพี 

 เขา้ถงึคนมชีื่อเสยีงใน 
วงการอาชพี 

 เรยีนรูว้ฒันธรรมไทย 
สรา้งเพือ่นและผกูมติร 
เพิม่เตมิ 

 การไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ระหวา่งทาํงาน 

 เกดิกลุม่ผูต้ดิตามและ ชื่อเสยีง
บนชอ่งทางโซเชยีลมเีดยี 

 บางคนสามารถสรา้งรายได ้
มากขึน้จากการมชีื่อเสยีงและ
เดนิทางไปต่างประเทศ เชน่ 
Thai boxing world tour,  
การแสดงงานศลิปะทีใ่หญ่ขึน้ 
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คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 เรยีนรูแ้ละต่อยอดศลิปวฒันธรรม หรอืวถิชีวีติแบบไทยๆ 
 สรา้งรายไดแ้ละสรา้งชื่อเสยีง 

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 ความคุม้คา่ของคา่ใชจ้า่ย  
 ความเชีย่วชาญและทกัษะของผูใ้หบ้รกิาร  
 กฎระเบยีบทีย่ดืหยุน่  
 มรดกทางศลิปะและวฒันธรรม  

ข้อห่วงกงัวล  
(-) การเขา้ไมถ่งึขอ้มลู และขัน้ตอนในการขอวซ่ีา เอกสารซบัซอ้น* 
(-)  การทีว่ซ่ีาไมเ่อือ้ต่อการทาํอาชพีบางประเภท จนไม่สามารถสรา้งรายไดท้ีม่ากพอในการดํารงชพี 

ตอ้งเดนิทางกลบัประเทศ* 
(-)  ขอ้จาํกดัของขอ้มลูการใชช้วีติบนชอ่งทางออนไลน์ ตอ้งพึง่พาผูรู้ใ้นเครอืขา่ยสงัคม* 
(-)  การไมอ่พัเดทขอ้มลูบนชอ่งทางออนไลน์เกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 
(-)  ความยากลาํบาก และการเขา้ไมถ่งึผูใ้หบ้รกิารทอ้งถิน่ เชน่ ชา่งฝีมอื 

ปัจจยัอ่อนไหว  
 ความขดัสนระหวา่งพฒันาความสามารถและการสรา้งรายได ้

ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีสาํคญั  
 เครอืขา่ยสงัคมของคนในวงการแต่ละสายอาชพี  
 ชอ่งทางออนไลน์ในการประชาสมัพนัธข์อ้มลู 
 แพลตฟอรม์ในการเปรยีบเทยีบคา่บรกิาร เชน่ Grab 
 ผูเ้ชีย่วชาญตวักลางในการแนะนําใหเ้ขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญทอ้งถิน่  
 ผูใ้หค้าํแนะนําในการทาํวซ่ีา เชน่ ทนายความ 
 เพือ่นทอ้งถิน่ แนะนําการใชช้วีติและวฒันธรรมไทย 
 โซเชยีลมเีดยีในการสรา้งชือ่เสยีงและแบง่ปันภาพ 
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The Catalyst (นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม) 
ตวัอย่างบคุลกัษณ์  

 

 

คณุอุ๊
ผูห้ลงใหลในการดื่มกาแฟ ชื่นชอบในการเดนิทาง 
ท่องเที่ยวไปชมิกาแฟทัง้คาเฟ่ใหม่ไปจนถึงแชมป์
บารสิตา้กาแฟระดบัโลก เหน็คุณค่าของเมลด็กาแฟ
เชงิลกึ ท่องเที่ยวไปจนถงึพืน้ที่ปลูกกาแฟ จนเกดิ
การร่วมพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ร่วมกบัคน
ในชุมชน 
 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์  
“หน้าทีข่องเราคอืเขา้ไปชว่ยสรา้งมาตรฐาน แนะนําของดใีนเมอืงใหค้นรูจ้กั”
เจ้าของร้านกาแฟ   
 
“ทาํทวัรท์อ่งเทีย่วชุมชนทลีะเรือ่ง ตามเรือ่งทีส่นใจ ธุรกจิไมใ่ชเ่ป้าหมาย แต่ตอ้งการสรา้งโมเดลเพือ่พฒันา
พื้นที ่โดยต่อยอดจากสิง่ทีม่แีละการสรา้งกจิกรรมเครอืขา่ย” 
เจ้าของร้าน Craft & Care 
 
“เมอืงไทยเป็นเมอืงทีน่กัทอ่งเทีย่วหลงใหล โดยเฉพาะเรือ่งแฮนดเ์มดต่างๆ เชน่ การทอผา้ เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมทีบ่รรพบุรษุทิ้งใหค้นรุน่หลงั แลว้ทาํไมเราถงึทาํใหม้นัสญูหาย เราควรจะสง่เสรมิและอนุรกัษ์
แฮนดเ์มดต่างๆ ใหค้นรุน่ใหม ่ใหฝ้รัง่มาเรยีนรูเ้รือ่งพวกน้ีมากๆ” 
มคัคเุทศกท้์องถิน่ 
 
 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  
 นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีมองหาการท่องเที่ยวเชิงลึกในด้านที่ตนเองสนใจ โดยมีปัจจัยทาง
ศิลปวฒันธรรม ท้องถิ่น และความหลากหลายทางทรพัยากรธรรมชาติเป็นจุดดึงดูดสําคญั คนกลุ่มน้ี
จาํเป็นตอ้งพึง่พาผูเ้ชีย่วชาญในวงการนัน้ๆ เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูเชงิลกึ หรอืสถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งทางวฒันธรรม 
หรอืทรพัยากรธรรมชาติที่คนทัว่ไปเขา้ถึงได้ยาก เมื่อคนกลุ่มน้ีได้เขา้ไป “เรียนรู้และสมัผสัข้อมูล 
เชิงลึก” แลว้มกัจะมองเหน็โอกาสในการนําเอาทกัษะความสามารถของตนเองมาเสนอคนทอ้งถิน่ในการ  
“มีส่วนร่วมในการพฒันาเชิงสงัคม หรือส่ิงแวดล้อมร่วมกบัคนในพืน้ท่ี” เพื่อนํามาพฒันาเป็นโอกาส
ทางธุรกจิหรอืการสรา้งสรรคใ์นพืน้ทีใ่นระยะยาว 
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ตวัอยา่ง 
 กลุ่มคนรกังานสร้างสรรค์และการออกแบบ เดนิทางเขา้ไปในชุมชนเพื่อเรยีนรู้วธิีการ 

ทอผา้ทอ้งถิน่ การใชส้ยีอ้มจากธรรมชาต ิมองเหน็โอกาสในการนํามาพฒันาเป็นผลติภณัฑท์ีร่ว่มสมยั และ
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น ผ้ามัดย้อมธรรมชาติคีรีวง  
จ.นครศรธีรรมราช 

 กลุ่มคนรกักาแฟ และอาหาร เดนิทางท่องเทีย่วขึน้ไปบนดอยทีส่ามารถปลูกกาแฟระดบั
โลก เพือ่สมัผสัประสบการณ์ทีส่ถานทีต่น้ทาง มองเหน็โอกาสในการพฒันาสายพนัธุก์าแฟ และผลติภณัฑ ์
จงึทําหน้าที่เป็นตวักลางในการประสานคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัตัง้เป็นศูนย์การ
เรยีนรูเ้พือ่พฒันาผลติภณัฑท์อ้งถิน่รว่มกนั 
ตารางท่ี 5.5  ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม The Catalyst 

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม [ตดิต่อผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

หรอืเครอืขา่ยของคนในวงการ
แต่ละสายอาชพี] 
 ไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก 

การแบง่ปันขอ้มลูของคน
ในเครอืขา่ย 

 สอบถามขอ้มลูและปรกึษา
จากผูรู้ใ้นวงการ 

 วางแผนและประสานงาน 
ในการเดนิทาง 

 ทอ่งเทีย่วพรอ้มเรยีนรู ้
จากคนทอ้งถิน่ 

 ลงมอืพฒันาเชงิรกุโดย 
การเขา้ไปรบัรูถ้งึปัญหา 
ความตอ้งการ หรอื 
โอกาสในการพฒันา 

 ต่อยอดแนวทางการ 
พฒันามาสูธุ่รกจิ 

 แบง่ปันภาพและเรือ่งราว
ทีพ่บมาเพือ่ชว่ยในการ 
ประชาสมัพนัธท์าง 
โซเชยีลมเีดยีใหค้น 
วงกวา้งรบัรู ้

ข้อห่วงกงัวล (-) คา่ใชจ้า่ยสงู กจิกรรมสว่น
ใหญ่จาํกดัจาํนวนเพือ่คน
กลุม่เลก็ และมคีวาม
ตอ้งการในตลาดตํ่า 

(-) ขอ้มลูอยูใ่นวงจาํกดัและ  
ไมเ่ป็นทางการ 

(-) เดนิทางเขา้ถงึยาก 

(-)  พบเหน็โครงการของ 
ภาครฐัทีเ่ขา้มาสนบัสนุน 
แต่ทาํโดยคนทีไ่มใ่ช ่
ผูเ้ชีย่วชาญ ชุมชนไม่
รูส้กึถงึความมสีว่นรว่ม
และความเป็นเจา้ของ 
ไมเ่กดิการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

(-) รูส้กึผดิถงึการทีไ่มส่ามารถ 
รกัษาสมดุลของการพฒันา
ทีเ่หมาะสมได ้ 

จดุพึงพอใจ  ตื่นเตน้และยนิดทีี ่จะได้
เรยีนรู ้พบเจอ 
ประสบการณ์ใหมท่ีเ่ขา้ถงึ
ยาก 

 

 ไดส้มัผสัประสบการณ์ 
แทจ้รงิจากคนทอ้งถิน่ 

 ไดต่้อยอดองคค์วามรู้
จากประสบการณ์
ทอ่งเทีย่ว 

 ผูต้ดิตามหรอืเพื่อนใน 
วงการ 

 บางคนสามารถสรา้ง 
รายไดจ้ากการมสีว่นรว่ม 
เขา้ไปพฒันา 
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คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 การเรยีนรูแ้ละสมัผสัขอ้มลูเชงิลกึ 
 มสีว่นรว่มในการพฒันาเชงิสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้มรว่มกบัคนในพืน้ที ่

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 มรดกทางศลิปวฒันธรรม  
 ความหลากหลายและความสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 ความหลากหลายของการใชช้วีติและการพฒันาในแต่ละพืน้ที ่ 

ข้อห่วงกงัวล  
 ความจาํกดั และความไมเ่ป็นทางการของขอ้มลูสถานทีเ่ทีย่วเชงิลกึ * 
 การขาดความรูส้กึถงึความมสีว่นรว่มและความเป็นเจา้ของในชุมชน อนันําไปสูก่ารพฒันาทีไ่ม่

ยัง่ยนื * 
 ความรูส้กึผดิถงึการทีไ่มส่ามารถรกัษาสมดุลของการพฒันาทีเ่หมาะสมได ้* 
 การเดนิทางทีเ่ขา้ถงึยาก 
 การดาํเนินการทีข่าดผูเ้ชีย่วชาญของโครงการจากภาครฐัทีเ่ขา้มาสนบัสนุน  
 คา่ใชจ้า่ยทีส่งูอนัสง่ผลใหก้จิกรรมสว่นใหญ่ตอ้งจาํกดัจาํนวนเพือ่คนกลุ่มเลก็ และมคีวามตอ้งการ

ในตลาดตํ่า  
ปัจจยัอ่อนไหว  
 ความสมดุลของความแทจ้รงิ และความสะดวกสบายในการเขา้ถงึสาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว 
 การพฒันาโดยผูเ้ชีย่วชาญ และการมสีว่นรว่มของชุมชน 
 การเขา้ไปทําลายความสมดุลของทอ้งถิน่ เช่น การพฒันาทีร่วดเรว็เกนิไป หรอืการนําเอาความ

ตอ้งการทางตลาดทีเ่กนิกาํลงัต่อการบรกิารจดัการในพืน้ที ่
ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีสาํคญั  
 เครอืขา่ยสงัคมของคนในวงการ   
 ผูเ้ชีย่วชาญตวักลางในการแนะนําใหเ้ขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญทอ้งถิน่  
 หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้มโซเชยีลมเีดยี ในการเขา้ถงึขอ้มูลและ

คาํแนะนําอยา่งไมเ่ป็นทางการ เพือ่นทอ้งถิน่แนะนําการใชช้วีติและวฒันธรรมไทย 
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The Thai Toucher (นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย) 
ตวัอย่างบคุลกัษณ์ 

 

อาเจิน
อาชพีพนกังานราชการ 
นกัทอ่งเทีย่วทีม่เีวลาจาํกดั เดนิทางทอ่งเทีย่ว
ในชว่งเทศกาล เพือ่คน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ  ทีไ่ม่
มใีนประเทศตนเอง 
 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์  
“นกัทอ่งเทีย่วยงัตอ้งซื้อทวัรอ์ยู ่เพราะเขาไมอ่ยากโดนโกงหลายๆ รอบ ราคาทวัรม์นัตอ้งแขง่กนัมี
มาตรฐานอยูแ่ลว้” 
เจ้าของบริษทัทวัรใ์นเชียงใหม่ 
 

“ฝรัง่ไมเ่อาจนี จนีไมเ่อาอนิเดยี ทวัรต์อ้งคอยจดัโซนทีน่ัง่ตามความตอ้งการ” 
เจ้าหน้าท่ีบริษทันําเท่ียว Luxury Yacht 
 
“นกัทอ่งเทีย่วชาวอนิเดยีใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งการกนิเป็นพเิศษ ตอ้งทาํอาหารรองรบัเฉพาะกลุม่” 
เจ้าหน้าท่ีชมรมมคัคเุทศกเ์พ่ือนักท่องเท่ียวอินเดีย 
 
“นกัทอ่งเทีย่วชาวจนีแบบ FIT สว่นใหญ่มาแบบ Private tour เป็นกลุม่มกีารศกึษา ไมช่อบการล่ามสตัว ์
เน้นดแูลชา้ง ไปเล่นกบัชา้ง ป้อนหญา้ใหอ้าหาร บางกลุ่มไปเทีย่ว One day trip เทีย่ววดัตามเมอืงรอง เชน่ 
วดัพระธาตุลาํปางหลวง วดัรอ่งขุน่ บา้นดาํ วดัรอ่งเสอืเตน้” 
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเท่ียวจีน และไต้หวนั 
 

 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  

นกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีใหคุ้ณค่ากบัมรดกทางศลิปวฒันธรรมไทยและความหลากหลายทางธรรมชาต ิ
ในเชงิภาพจําโดดเด่นทีค่นส่วนใหญ่รบัรูถ้งึประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ต้องการมาสมัผสัประสบการณ์ 
โดยตรง เช่น การเขา้ชมวดั ศาสนสถาน การนวดไทย พบปะนักมวยซุปเปอรส์ตาร ์การท่องเที่ยวเกาะ  
การเลี้ยงช้าง เป็นต้น โดยประเทศไทยมักจะเป็น “ประเทศแรกท่ีจะเลือกเดินทางท่องเท่ียว 
ต่างประเทศ” เน่ืองจากค่าใช่จ่ายไม่สูง เดินทางง่าย และมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว 
สามารถ “เท่ียวครบในประเทศเดียว” 
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คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เดนิทางเทีย่วผ่านตวักลางในการจดับรกิารการท่องเทีย่วเน่ืองจากค่าบรกิารที ่
ถูกกว่า และการจดัการของบรกิารที่ครบครนัรองรบัความต้องการพเิศษของนักท่องเทีย่วบางกลุ่ม เช่น 
กลุ่มนักท่องเที่ยวอนิเดยีมคีวามต้องการทางอาหารพเิศษ ผูใ้หบ้รกิารในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างซาฟารี
เวลิดส์ามารถจดัหาอาหารทีร่องรบัความตอ้งการพเิศษไดแ้ละสามารถรองรบันกัท่องเทีย่ว (กรุ๊ปทวัร)์ ได้
ในปรมิาณมากพรอ้มกนั 

ส่วนคนกลุ่มที่เดนิทางท่องเที่ยวเองบางกลุ่มเลือก “ใช้บริการตวักลางในการจดัหาบริการ
ท่องเท่ียว เพ่ือลดปัญหาการโดนฉ้อโกงจากการท่องเท่ียวเอง” ซึง่ตอ้งตดิต่อผูใ้หบ้รกิารหลากหลาย  
และมโีอกาสโดนฉ้อโกงหลายครัง้ 

ตารางท่ี 5.6 ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม The Thai Toucher 

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม [ตดิต่อผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

หรอื ตวักลางจดัการบรกิาร 
ทอ่งเทีย่วในประเทศตน้ทาง] 
 ไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก

การแบง่ปันเรือ่งราวของ
ประเทศไทยจาก 
โซเชยีลมเีดยี 

 ตดิต่อซือ้แพก็เกจทวัร ์
จากบรษิทัในประเทศ 
ตน้ทาง 

[ตดิต่อผา่นตวักลางจดัการ
บรกิารทอ่งเทีย่วในประเทศ
ไทย] 
 มเีวลาระหวา่งทรปิ 

ตอ้งการไปเทีย่ว 
เฉพาะจุด 

[ตดิต่อเพือ่น/คนรูจ้กัที ่
อาศยัในประเทศไทย] 
 ตดิต่อเพือ่มารว่มเดนิ 

ทางทอ่งเทีย่วและอาศยั
ทีพ่กัในประเทศไทย 

 ทอ่งเทีย่วตามทีแ่พก็เกจ
กาํหนด 

 รอ้งขอความตอ้งการ 
พเิศษจากผูใ้หบ้รกิารตาม
ความพงึพอใจหรอื 
ขอ้จาํกดัทีม่ ี

 แบง่ปันภาพและเรือ่งราวจาก
การทอ่งเทีย่วทางโซเชยีล
มเีดยี 
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ)  
 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
ข้อห่วงกงัวล (-) กลวัการโดนฉ้อโกงใน 

ราคาแพก็เกจ 
การทอ่งเทีย่วหากตอ้ง
จดัการเอง 

(-) ถกูปรบัระหวา่งทอ่งเทีย่ว 
(-) ขอ้จาํกดัทางสภาพอากาศ  
    ทาํใหท้อ่งเทีย่วไมไ่ดต้ามที ่
    กาํหนด เชน่ ความสงูของ 
    คลื่นทาํใหไ้มส่ามารถ 
    ออกเรอืได ้
(-) ทอ่งเทีย่วกบักลุม่คนใน  
    กรุป๊ทวัรท์ีไ่มไ่ดป้ระสงค ์
    จะไปดว้ยความไมเ่ตม็ใจ 
(-) ไมเ่ขา้ใจในวฒันธรรมไทย 
    บางประการ ขดัแยง้กบั 
    ความเชื่อทีม่เีชน่  
    การคลอ้งสายสญิจใ์หช้า้ง 
(-) เกดิอนัตรายต่อชวีติจาก 
    การทอ่งเทีย่วทีไ่มร่ะมดั  
    ระวงั เชน่ การทอ่งเทีย่ว 
    เทีย่วกบัสตัว ์ 
    การรบัประทานอาหาร 
    ทีไ่มคุ่น้เคย 

(-) แบง่ปันประสบการณ์แย่ๆ  หรอื
สิง่ทีไ่มเ่หน็ดว้ยจากการ
ทอ่งเทีย่วทางชอ่งทาง 
ออนไลน์ เชน่ การทารณุสตัว ์

จดุพึงพอใจ  บรกิารจดัเตรยีมให ้
พรอ้มโดยไมต่อ้งทาํเอง 

 
 

 ไดท้อ่งเทีย่วครบ 
หลากหลายในทรปิเดยีว 

 ผูต้ดิตามหรอืเพื่อนในวงการ
บางคนสามารถสรา้งรายได้
จากการเขา้ไปมสีว่นรว่มใน
การพฒันา 

 
คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 สมัผสัมรดกทางศลิปวฒันธรรมไทยในหลายมติใินเวลาจาํกดั 
 การทอ่งเทีย่วอยา่งปลอดภยั ไรก้ารฉ้อโกง 

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 บุคคลกิของผูใ้หบ้รกิารความมมีติรไมตรจีติ  
 ความคุม้คา่ของคา่ใชจ้า่ย  
 มรดกทางศลิปวฒันธรรม  
 ความหลากหลายของสถานทีท่อ่งเทีย่ว และการเกดิขึน้ของสิง่ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง  
 ความอสิระและบนัเทงิ  
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ข้อห่วงกงัวล  
(-) อนัตรายจากการทอ่งเทีย่วทีไ่มร่ะมดัระวงัอนัสง่ผลต่อชวีติ เชน่ การเทีย่วกบัสตัว*์ 
(-)  การกลวัการโดนฉ้อโกงในราคาแพก็เกจการทอ่งเทีย่วหากตอ้งจดัการเอง* 
(-)  การไมเ่ขา้ใจในวฒันธรรมไทยบางประการขดัแยง้กบัความเชื่อทีม่ ีเชน่ การคลอ้งสายสญิจใ์หช้า้ง* 
(-) การโดนปรบัระหวา่งการทอ่งเทีย่ว 
(-)  ขอ้จาํกดัทางสภาพอากาศ ทาํใหไ้มไ่ดท้อ่งเทีย่วตามทีก่าํหนด เชน่ ความสงูของคลื่นทาํให ้
     ไมส่ามารถออกเรอืได ้
(-)  ความไมพ่งึประสงคใ์นการรว่มทอ่งเทีย่วกบันกัทอ่งเทีย่วบางกลุ่ม 
(-)  การแบ่งปันประสบการณ์แย่ๆ  หรอืสิง่ทีไ่มเ่หน็ดว้ยจากการทอ่งเทีย่วทางชอ่งทางออนไลน์ เชน่ 
     การทารณุสตัว ์ทอ้งเสยีจากการรบัประทานอาการทีไ่มคุ่น้เคย 

ปัจจยัอ่อนไหว  
 การบรกิารทีต่อ้งคาํนึงถงึความแตกต่างของวฒันธรรมแต่ละชนชาต ิเชน่  

- นักท่องเที่ยวแต่ละชาติพงึพอใจในการอยู่ร่วมกบัชาตอิื่นแตกต่างกนั เช่น ชาวตะวนัตกเลี่ยง
ชาวจนี ชาตสิว่นใหญ่เลีย่งชาวอนิเดยีเน่ืองจากกลิน่ตวั 

- ขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารของชาวอนิเดยี  
- การคลอ้งสายสญิจใ์หช้า้งเป็นการเคารพของคนไทย แต่ชาวตะวนัตกมองเป็นการทารณุสตัว ์

 การใชข้อ้บงัคบัทางกฎหมายดว้ยความต่างทางวฒันธรรม เช่น นกัท่องเทีย่วอนิเดยีถูกปรบัเงนิ 
จากการรบัประทานอาหารขา้งทางแลว้ทาํถนนสกปรก 
 ความไมคุ่น้ชนิของอาหารไทย ทาํใหม้อีาการทอ้งเสยีระหวา่งเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีสาํคญั  
 ชอ่งทางออนไลน์ในการประชาสมัพนัธข์อ้มลูถงึประเทศไทย 
 ตวักลางในการจดับรกิารทอ่งเทีย่วในประเทศตน้ทาง เชน่ ประเทศจนี ประเทศอนิเดยี 
 ตัวกลางในการจัดบริการท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น บริษัททัวร์ ซุ้มขายแพ็กเกจทัวร ์ 

รมิชายหาด/ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
 แพลตฟอรม์การทอ่งเทีย่วออนไลน์ เชน่ Klook, Grab, Tripadvisor 
 ผูใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่ว 
 มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วคนไทย 
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The In-depth Escaper (นกัทอ่งเทีย่วผูห้ลกีหนีเมอืงไปสูป่ระสบการณ์เชงิลกึ) 
ตวัอย่างบคุลกัษณ์ (Persona) 

 

เตเต้
นักท่องเที่ยวผูช้อบคน้หาขอ้มูลเชงิลกึของสถานที่
ต่างๆ ดว้ยการมปีระสบการณ์ร่วมกบักจิกรรมการ
ท่องเที่ยว สวมบทนักรีวิว แนะนําข้อมูลกับกลุ่ม
เพือ่น  
 
 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์  
“หน้าทีข่องเราคอืเขา้ไปชว่ยสรา้งมาตรฐาน แนะนําของดใีนเมอืงใหค้นรูจ้กั”
เจ้าของร้านกาแฟ  
 
“การปีนเขาเป็นเรือ่งทา้ทาย แต่ละคนมกีารเกบ็ Level ตามดอยต่างๆ สิง่ทีคุ่ม้คา่ทีส่ดุคอืบรรยากาศ
ระหวา่งทาง และความรูส้กึเมือ่ถงึยอดเขา” 
เจ้าของเพจ  
 
“เดอืนหนึง่จะอยู ่กทม. แคอ่าทติยเ์ดยีว ถา้มวีนัหยดุองัคารจะลาวนัจนัทรเ์พิม่เพือ่ไปดาํน้ํา ไปเปิดหเูปิดตา
กบัเพือ่นกลุ่มใหม่ๆ ” 
นักท่องเท่ียวสายดาํน้ํา 
 
“มาพกัในเมอืงเก่าและมาเดนิเล่น อยากรูข้อ้มลูเชงิลกึ มกีจิกรรมการทาํ Work shop จบิชากนิขนมพื้นถิน่ 
สว่นคนยโุรปชอบ Local experience ชอบเรยีนรูว้ฒันธรรม" 

มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเท่ียวชาวรสัเซีย 
 
"ชาวฝรัง่เศสสว่นใหญ่ชอบเรือ่งวฒันธรรม เชน่ ทอ่งเทีย่ววดั เมอืงเก่าภเูกต็ไมไ่ดเ้ป็นทีน่่าสนใจของ
ฝรัง่เศสสว่นมากจะชอบไปดกูารทาํงาน วถิชีวีติ มากกวา่ดสูถาปัตยกรรม" 
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเท่ียวชาวฝรัง่เศส  
 
"คนเยอรมนัไมก่ลวั ไมเ่มาคลืน่ ไมเ่มาเรอื บางคนชอบลองกนิอาหารขา้งถนน ไมช่อบอาหารโรงแรม  
นิสยัคอ่นขา้ง Adventure มากกวา่ชาตอิืน่ๆ ชอบไปดวูถิชีวีติ ชอบเดนิตามหมูบ่า้น ชมวถิชีนบท ตอ้งการ
ดคูวามเป็นไทย ปรบัตวัเกง่ และชอบอาหารอสีาน" 
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเท่ียวชาวเยอรมนั 
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พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  
นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีมกัเป็นคนเมอืงรุ่นใหม่ที่เขา้ถงึขอ้มูลทางออนไลน์และเกดิความตระหนักใน

ดา้นการเคารพวฒันธรรมหรอืทรพัยส์นิเชงิสงัคมและสิง่แวดล้อม คนกลุ่มน้ีต้องการ “หลีกหนีความ
วุ่นวายจากสงัคมเมืองมาสมัผสัประสบการณ์เชิงลึกอย่างชิลๆ และช้าๆ” เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึถงึ
การพกัผ่อน ผ่อนคลายจากความเครยีดในการใชช้วีติ บางกลุ่มคนนําเอาทกัษะความสามารถของตนเอง
มามสีว่นรว่มในการ “ทาํกิจกรรมเชิงสงัคมหรือส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างคณุค่าให้แก่ตนเองในเวลาอนั
จาํกดั” คนกลุ่มน้ีจงึจําเป็นจะต้องพึง่พาคนทอ้งถิน่ในการพาใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลหรอืประสบการณ์เชงิลกึที่
คาดหวงั ในขณะเดยีวกนัคนกลุ่มน้ีกลายมาเป็นผูแ้บ่งปันเชงิขอ้มูลในการท่องเที่ยวใหก้บักลุ่มเครอืข่าย
สงัคมหลงัจากการทอ่งเทีย่ว ตวัอยา่งเชน่  
 กลุ่มคนรกัการเดินป่า/ ปีนเขา/ ดาํน้ํา มองหาสถานทีใ่หม่ในการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตอิยู่

เสมอ “เกบ็ใหค้รบและทา้ทายเรือ่ยๆ” เน้นการเขา้ถงึสถานทีท่ีใ่หป้ระสบการณ์เชงิลกึ  
 กลุ่มคนรกัส่ิงแวดล้อม เดนิทางไปทาํกจิกรรมรว่มกนัเพื่อลดปัญหาทางสิง่แวดลอ้มในธรรมชาต ิ

เช่น ทรปิดาํน้ําเกบ็ขยะ 3 วนัทีไ่ม่มคีวามสวยงามภายใตท้อ้งทะเลใหเ้หน็ แต่เน้นการช่วยเหลอืธรรมชาติ
อยา่งแทจ้รงิ 
ตารางท่ี 5.7 ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว กลุ่ม The In-depth Escaper 

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม [เพือ่นทีม่คีวามสนใจเดยีว 

กนั เชน่ ชมรมในทีท่าํงาน] 
 สถานที/่ กจิกรรมดงึดดู 

ใหเ้ขา้รว่ม 
 เพือ่นชกัชวนไปเทีย่ว 

รว่มกนั 
 ตอ้งการใชเ้วลาวนัหยดุ

ทีเ่หลอืใหคุ้ม้คา่  
[ตดิต่อผา่นชอ่งทางออนไลน์
ของผูใ้หบ้รกิารรายยอ่ย] 
 คน้หาขอ้มลูในการ 

ทอ่งเทีย่ว 
 วางแผนและตดิต่อเพือ่ 

จองบรกิาร 
[โซเชยีลมเีดยีของ 
Influencer] 
 ผูเ้ชีย่วชาญ/ ผูม้ชีื่อเสยีง 

ในวงการดงึดดูใหเ้ขา้ 
รว่มกจิกรรม

 ทอ่งเทีย่วและพกัผอ่น
อยา่งชลิๆ และชา้ๆ 

 ทาํกจิกรรมเชงิสงัคมหรอื 
สิง่แวดลอ้มระหวา่ง 
ทอ่งเทีย่ว (บางคน) 

 เพือ่นทอ้งถิน่แนะนํา 
เทคนิคในการท่องเทีย่ว 
อยา่งฉลาด เชน่ การซือ้
แอลกอฮอลลจ์ากรา้น
สะดวกซือ้จะถกูกวา่ซือ้ใน
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 แบง่ปันภาพและเรือ่งราว 
จากการทอ่งเทีย่วทาง 
โซเชยีลมเีดยี 

 มองหาทีท่อ่งเทีย่วในทรปิ
ถดัไปในชว่งเวลาวนัหยดุ 
หรอืวนัทีล่าได ้
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) 

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
ข้อห่วงกงัวล (-) ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลู 

    เชงิลกึไดห้ากไมม่คีน 
    แนะนํา 
(-) ขอ้มลูในการเขา้ถงึ 
    สถานทีท่อ่งเทีย่วหรอื 
    แพก็เกจมน้ีอย ไมม่ ี
    ชอ่งทางรวมศนูย ์
(-) ไมท่ราบวา่ผูป้ระกอบการ
    รายใดใหบ้รกิารด ี
(-) จดัสรรเวลาวา่งทีต่รงกบั  
    กลุม่เพือ่นต่างองคก์ร 
    ทาํไดย้าก 

(-) การเดนิทางโดยขนสง่ 
    สาธารณะลาํบาก 
(-) มคีวามลาํบาก ทา้ทาย 
    ระหวา่งการทอ่งเทีย่ว 

(-) เสยีเวลา เสยีเงนิ และผดิหวงัใน 
    บรกิารทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน  

จดุพึงพอใจ  ตื่นเตน้และเฝ้ารอทีจ่ะได้
พกัผอ่น หลกีหนีชวีติ 
ในเมอืง 

 ใชเ้วลาในการพกัผอ่นจาก
การทอ่งเทีย่วพรอ้มกบั 
สรา้งคุณคา่ใหก้บัตวัเอง 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 ภมูใิจในการเอาชนะความ
ทา้ทายระหวา่งทาง 

 เขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญ/ ผูม้ ี
ชื่อเสยีงในวงการทีส่นใจ 

 เกดิมติรภาพใหมร่ะหวา่งทาง 
ชวนกนัไปเทีย่วในทรปิถดัไป 

 ไดแ้บง่ปันเรือ่งราวและ 
ประสบการณ์ แนะนําสิง่ทีด่ใีห้
เพือ่นทางโซเชยีลมเีดยีต่อ 

 เกดิเป็นงานอดเิรกหรอือาชพีที่
ตดิตามในฐานะผูใ้หข้อ้มลูเชงิ 
การทอ่งเทีย่วเชงิลกึ 

 
คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 หลกีหนีความวุน่วายจากสงัคมเมอืงมาสมัผสัประสบการณ์เชงิลกึ 
 ทาํกจิกรรมเชงิสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้มเพือ่สรา้งคุณคา่ใหแ้ก่ตนเองในเวลาอนัจาํกดั 

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 มรดกทางศลิปะและวฒันธรรม  
 ความหลากหลายของสถานทีท่อ่งเทีย่ว และการเกดิขึน้ของสิง่ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง  
 ความหลากหลายและควาสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 ความหลากหลายของการใชช้วีติและการพฒันาในแต่ละพืน้ที ่ 
 ความเชีย่วชาญและทกัษะของผูใ้หบ้รกิาร  

ข้อห่วงกงัวล 
(-)  การไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูเชงิลกึไดห้ากไมม่คีนแนะนํา * 
(-)  การขาดการเขา้ถงึในขอ้มลูสถานทีท่อ่งเทีย่วหรอืแพก็เกจการทอ่งเทีย่ว เพราะไมม่ชีอ่งทาง 
     รวมศนูย ์* 
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(-)  การไมส่ามารถเขา้ถงึมาตรฐานของผูบ้รกิาร ทาํใหไ้มท่ราบวา่ผูป้ระกอบการรายใดใหบ้รกิารด ี
(-)  ความผดิหวงัในบรกิารทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ทาํใหเ้สยีทัง้เวลาและคา่ใชจ้า่ย 
(-)  ความยากในการจดัสรรเวลาวา่งทีต่รงกบักลุ่มเพือ่นต่างองคก์ร 
(-)  ความลาํบากในการเดนิทางโดยขนสง่สาธารณะ 
(-)  ความลาํบาก และความทา้ทายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว 

ปัจจยัอ่อนไหว  
 ความสมดุลของความแทจ้รงิและความสะดวกสบาย 

ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีสาํคญั   
 เครอืขา่ยสงัคมของคนในวงการ  
 ผูเ้ชีย่วชาญตวักลางในการแนะนําใหเ้ขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญทอ้งถิน่  
 โซเชยีลมเีดยีในการเขา้ถงึขอ้มลูและผูใ้หบ้รกิารรายยอ่ย 
 เพือ่นทอ้งถิน่แนะนําการใชช้วีติและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 ผูใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่ว 
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The Outing Joiner (นกัทอ่งเทีย่วผูร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมสง่เสรมิธุรกจิ) 
ตวัอย่างบคุลกัษณ์ 

 

 

อาชิตา
นักท่องเที่ยวที่มาร่วมกลุ่มท่องเที่ยวกบัเพื่อนร่วม
วงการทางธุรกจิ จากการไดร้บัรางวลัทีส่ามารถทํา
ยอดขายไดต้ามกาํหนด 
 
 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์  
“บรษิทัขายตรงของอนิเดยีมาไทยทเีป็นหมืน่คน เพือ่มาจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธภ์ายในองคก์ร เพราะไทย
มสีถานทีแ่ละบรกิารรองรบัพรอ้ม” 
ชมรมมคัคเุทศก ์เพ่ือนักท่องเท่ียวอินเดีย 
 

“ชว่งหลงัโควดิมบีรษิทัมาเหมาเรอืพาผูป้ระกอบการทางการเกษตรมาเทีย่วเป็นแพก็เกจสมนาคุณทดแทน
การไปเทีย่วต่างประเทศ” 
เจ้าหน้าท่ีบริษทันําเท่ียว Luxury Yacht  
 

“ปัจจุบนัเศรษฐกจิไมค่อ่ยด ีนกัทอ่งเทีย่วชาวสเปนวยัทาํงานมกัจะมาเทีย่วพรอ้มประชุมหรอืไดท้อ่งเทีย่ว
เป็นรางวลัจากการทาํงาน”  
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเท่ียวชาวสเปน 
 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว (Tourist behaviour) 

นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีเดินทางมา “ท่องเท่ียวเพ่ือร่วมกิจกรรมทางธุรกิจในลักษณะของ 
การสร้างสมัพนัธก์บัลูกค้า/ คู่ค้าทางธรุกิจ (Customer/ Partner relationship)” ทัง้ในเชงิการ
ท่องเทีย่วทีเ่ป็นรางวลัแก่พนักงาน บุคคล หรอืคู่คา้ทีส่ามารถทํางานไดต้ามเป้าหมาย (Incentive travel) 
หรือการท่องเที่ยวร่วมกับคนในองค์กรเพื่อประชุม สัมนานอกสถานที่ (Meeting/ Seminar) ดังนัน้ 
การท่องเที่ยวในลักษณะน้ีนักท่องเที่ยวเองจะไม่ใช่ผู้เลือกแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง แต่จะเป็น 
การท่องเทีย่วตามทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานผูม้อบสทิธเิป็นผูก้ําหนดงบประมาณ และรปูแบบการท่องเทีย่ว
ตามความเหมาะสมโดย “ประสบการณ์หรือความรู้สึกระหว่างท่องเท่ียวเป็นส่ิงสาํคญัท่ีองคก์รหรือ
หน่วยงานเจ้าภาพให้ความสาํคญัสงูสดุ” 
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ตวัอยา่ง 
 การสมันาขายตรงของบริษัทจากประเทศอินเดีย เป็นการสมันาที่ผู้เข้าร่วมทุกคนใช้ชีวิต

รว่มกนัตลอดทัง้โปรแกรม โดยไมไ่ดอ้อกไปสถานทีท่อ่งเทีย่วใด  
 การจดัทวัรห์รสูาํหรบัธรุกิจตวัแทนขาย  
 ก่อนจะเกดิสถานการณ์โรคระบาด บรษิทัมกัพาตวัแทนขายไปท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่เมื่อไม่

สามารถเดินทางไปยงัต่างประเทศได้ บรษิัทเลือกการท่องเที่ยวในประเทศระดบัหรู จดัเป็นแพ็กเกจ
สาํหรบัตวัแทน เชน่ พกัโรงแรม Sri Panwa โปรแกรมเทีย่วล่องเรอืปารต์ี ้Hype luxury Yacht รบัประทาน
อาหารระดบั Michelin star ในจงัหวดัภูเกต็ ซึง่เป็นการท่องเทีย่วในมลูค่าทีเ่ทยีบเท่ากบัการเดนิทางไป
ต่างประเทศ ยงัคงสรา้งภาพลกัษณ์และความประทบัใจแก่คูค่า้ โดยปกตแิลว้ผูใ้หบ้รกิารท่องเทีย่วระดบัหรู
ประเภทน้ีมกัจะไมม่กีารนําเสนอบรกิารในรปูแบบแพก็เกจรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารอื่น  

ตารางท่ี 5.8 ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว กลุ่ม The Outing Joiner 

  

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม  ไดร้บัโอกาสเชญิชวนให ้

เขา้รว่มการทอ่งเทีย่ว 
 ทอ่งเทีย่วตามแผนการที่

กาํหนดไว ้
 แบง่ปันภาพและเรือ่งราว 

จากการทอ่งเทีย่วทาง 
โซเชยีลมเีดยี 

ข้อห่วงกงัวล (-) ไมส่ามารถเลอืกกจิกรรม 
การทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่ง
อสิระ (เทีย่วตามที่
กาํหนดมาแลว้) 

(-) ไมอ่ยากรว่มทรปิกบั 
บางกลุม่คนทีไ่มพ่งึ
ประสงค ์

(-) เกดิประสบการณ์แยแ่ลว้ 
จะรอ้งเรยีนไปทางองคก์ร 
ผูจ้ดักจิกรรม 

จดุพึงพอใจ  ไดส้มัผสัการทอ่งเทีย่ว 
ไทยทีอ่าจไมไ่ดต้ัง้ใจ 
มาก่อน 

 กนิหร ูอยูส่บาย  เกดิความประทบัใจและ 
ความรูด้กีบัองคก์รหรอื 
หน่วยงานผูจ้ดั และ
ประเทศไทย 

 เกดิมติรภาพใหมร่ะหวา่ง
ทาง ชวนกนัไปเทีย่ว 
ในทรปิถดัไป 

 ไดแ้บง่ปันเรือ่งราวและ 
ประสบการณ์แนะนําสิง่ที่
ดใีหเ้พือ่นทางโซเชยีล
มเีดยีต่อ 
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คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 การสรา้งสมัพนัธก์บัลกูคา้หรอืคูค่า้ทางธุรกจิ 
 ประสบการณ์หรอืความรูส้กึระหวา่งทอ่งเทีย่วเป็นสิง่สาํคญัทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานเจา้ภาพ 

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 ยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ที ่ 
 บุคคลกิของผูใ้หบ้รกิาร ความมมีติรไมตรจีติ  
 ความคุม้คา่ของคา่ใชจ้า่ย  
 ความเชีย่วชาญและทกัษะของผูใ้หบ้รกิาร  
 กฎระเบยีบทีย่ดืหยุน่  
 ความหลากหลายและความสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ 

ข้อห่วงกงัวล  
(-)  ความไมพ่งึประสงคใ์นการรว่มทอ่งเทีย่วกบันกัทอ่งเทีย่วบางกลุ่ม * 
(-)  ความไมอ่สิระในการเลอืกทาํกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว (เทีย่วตามทีก่าํหนดมาแลว้)  
(-)  ประสบการณ์ทีแ่ยจ่ากการทอ่งเทีย่ว และการรอ้งเรยีนผา่นองคก์รผูจ้ดักจิกรรม 

ปัจจยัอ่อนไหว  
 การบรกิารทีต่อ้งคาํนึงถงึความแตกต่างของวฒันธรรมแต่ละชนชาต ิลกัษณะกลุ่มใหญ่ 

ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีสาํคญั  
 ตวักลางในการจดับรกิารทอ่งเทีย่วในประเทศตน้ทาง เชน่ ประเทศจนี ประเทศอนิเดยี 
 ตัวกลางในการจัดบริการท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น บริษัททัวร์ ซุ้มขายแพ็กเกจทัวร ์ 

รมิชายหาด/ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
 องคก์รหรอืหน่วยงานผูม้อบสทิธกิารทอ่งเทีย่วแกล่กูคา้/ คูค่า้ธุรกจิ 
 ผูใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่ว 
 มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วคนไทย 
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The Time Spender (นกัทอ่งเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง) 
ตวัอย่างบคุลกัษณ์  

 

แมททิว
Digital Nomad เดนิทางท่องเทีย่วระยะยาว เปลีย่น
สถานที่ทํางานไปเรื่อยๆ ด้วยการทํางานทางไกล 
ชอบภูมิอากาศเขตร้อนชื้นของไทย เช่าห้องพัก
แบบรายเดอืน เชา่มอเตอรไ์ซคข์บัขีใ่นเชยีงใหม ่
 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์  
“กลุ่ม Nomad ทีม่าพกัทาํงานออนไลน์ บางคนเป็นบลอ็กเกอรช์อบลุยไปตามทีต่่างๆ แต่กอ็ยากได ้ความ
สบายในการอยูอ่าศยั” 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ธรุกิจอะพารต์เมนต ์
 
“ลกูคา้พกัระยะยาวบางคนกลบัมาพกัเป็นประจาํ มกีารเชา่ทีฝ่ากของ แมก้ระทัง่ฝากมอเตอรไ์ซตก์ม็”ี 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ธรุกิจอะพารต์เมนต ์
 
"คนรสัเซยียคุหลงัมาซื้อบา้นอยู ่ชอบเมอืงไทย มาอยูย่าว หรอืถา้คนมเีงนิจะจองผา่นโรงแรมโดยตรง  
ใชเ้วลาพกัผอ่นจรงิๆ ไปทะเลดว้ยเรอืยอชท ์ชอบพกัผอ่นอยูใ่นวลิล่า" 
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเท่ียวชาวรสัเซีย 
 
“รสัเซยีจะมาทอ่งเทีย่วประเทศไทยชว่งปิดเทอมเดอืน ก.ค. – ส.ค. ประมาณ 3 เดอืน มาพกัผอ่น”   
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเท่ียวชาวรสัเซีย 
 
 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  

นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ีมทีัง้กลุ่มทีเ่ป็นวยัเกษยีณหรอืกลุ่มคนรุน่ใหมท่ีส่ามารถทาํงานทางไกลได ้โดย
เลอืกมาใช ้“ชีวิตชัว่คราวในประเทศไทยด้วยปัจจยัพืน้ฐานท่ีเอ้ือต่อการใช้ชีวิต” เช่น ค่าครองชพีที่
ตํ่ากว่า อากาศแบบรอ้นชื้น ไปจนถึงความอสิระที่มากกว่าในการใช้ชวีติ เช่น การขบัขี่มอเตอร์ไซค์ใน
จงัหวดัหวัเมอืงอย่างเมอืงเชยีงใหม่หรอืภูเก็ตซึ่งกระทําได้ง่ายกว่าในประเทศตนเอง ดงันัน้ คนกลุ่มน้ี
ต้องการสมัผสักบัทรพัย์สนิท้องถิ่นความเป็นไทยน้อย และต้องการใช้ชีวิตที่แวดล้อมด้วยวฒันธรรม
ทอ้งถิน่จากประเทศตน้ทางทีคุ่น้เคยอยา่งการรบัประทานอาหารประจาํชาตริะหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศไทย 
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ตารางท่ี 5.9 ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว กลุ่ม The Time Spender 
 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม [ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารทาง 

ออนไลน์] 
 วางแผนการเดนิทาง 

และจองทีพ่กัระยะยาว 
หรอืแจง้ถงึการจะ 
เดนิทางกลบัไปอกีครัง้ 
(ในรอบถดัไป) 

 เชา่ยานพาหนะสว่นตวั 
เพือ่สญัจร เชน่ 
มอเตอรไ์ซคใ์นเมอืง 
เชยีงใหม ่

[กลุม่เกษยีณอาย]ุ 
 ใชช้วีติดว้ยความสบายๆ 

เชน่ นอนอ่านหนงัสอื 
รมิสระวา่ยน้ํา  
ขีม่อเตอรไ์ซค ์

[กลุม่วยัทาํงาน Digital 
Nomad] 
 ทาํงานในคาเฟ่ co-

working space หรอื
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 ทอ่งเทีย่วพรอ้มการ 
ทาํงาน 

 รบับรกิารพืน้ทีท่าง 
สขุภาพ เชน่ ตรวจ
สขุภาพฟัน 

 ฝากทรพัยส์นิบางสว่นไว ้
ทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นทีพ่กั 

ข้อห่วงกงัวล (-) คา่บรกิารสว่นใหญ่ถกู 
กาํหนดราคาสาํหรบั
ระยะยาวและตอ้ง
จา่ยเงนิล่วงหน้า 

(-) ตอ้งปรบัรูท้กัษะและ
เรยีนรู ้กฎกตกิา 
มารยาทในการ ขบัขีต่่าง
แดนเลก็น้อย 

(-) ขอ้จาํกดัของวซี่าไม ่
    สามารถอยูร่กัษาเป็น 
    เวลานาน ตอ้งไปต่ออายุ 
    วซี่าประเทศทีเ่พือ่นบา้น 

(-) ตอ้งเสยีคา่บรกิารระยะยาว
    แมจ้ะไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่น 
    ประเทศไทย 

จดุพึงพอใจ  มตีวัเลอืกของเมอืงใน 
ประเทศไทยรองรบัการ 
ใชช้วีติทีห่ลากหลาย 

 ยงัคงเขา้ถงึวฒันธรรมที่
คุน้เคยจากบา้นเกดิได ้
เชน่ อาหารอติาเลยีน 
อาหารญีปุ่่ น 

 สามารถเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วพรอ้ม 
ทาํงานได ้

 คา่ครองชพีในบางเมอืง
ตํ่ามาก เชน่ เชยีงใหม ่
(หากเทยีบกบัภูเกต็) 

 สามารถเดนิทางกลบัมา 
ประเทศไทยอกีครัง้ โดย
ไมต่อ้งขนยา้ยทรพัยส์นิ 
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คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 การใชช้วีติ พกัผอ่น และทาํงานในสภาพแวดลอ้มทีส่ะดวกสบายและคุม้คา่ 
 การอาํนวยความสะดวกในการทาํงานทางไกล 

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 ความคุม้คา่ของคา่ใชจ้า่ย  
 ภมูอิากาศเขตรอ้น  
 กฎระเบยีบทีย่ดืหยุน่  
 ความหลากหลายและควาสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ

ข้อห่วงกงัวล  
(-) ขอ้จาํกดัของวซ่ีาไมส่ามารถอยูร่กัษาเป็นเวลานาน ตอ้งไปต่ออายวุซ่ีาประเทศเพือ่นบา้น* 
(-)  การปรบัตวัเพื่อเรยีนรูท้กัษะและกฎกตกิาของแต่ละพืน้ที ่ เช่น การเรยีนรูม้ารยาทในการขบัขี ่

กรณทีีน่กัทอ่งเทีย่วขบัขีย่านพาหนะเอง* 
(-)  ขอ้จํากดัของอตัราค่าบรกิาร โดยส่วนมากมกัจะถูกกําหนดราคาสาํหรบัการพกัระยะยาว และมี

ขอ้บงัคบัการจา่ยเงนิล่วงหน้า  
(-)  ความไมคุ่ม้คา่ในการใชบ้รกิาร เชน่ ตอ้งเสยีคา่บรกิารระยะยาวแมจ้ะไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทย  

ปัจจยัอ่อนไหว  
 การถูกมองวา่เขา้มาแยง่อาชพีของคนในพืน้ที ่

ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีสาํคญั  
 แพลตฟอรม์การทอ่งเทีย่วออนไลน์ เชน่ Klook, Grab, Tripadvisor 
 เพือ่นทอ้งถิน่แนะนําการใชช้วีติและวฒันธรรมไทย 
 ผูใ้หบ้รกิารจากวฒันธรรมต่างชาต ิ 
 ผูใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่ว 
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The Relationship Builder (นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ)์ 
ตวัอย่างบคุลกัษณ์ (Persona) 

 

 

แมร่ี
นักท่องเที่ยวที่เดนิทางมากบัคนรกัและครอบครวั 
เน้นการใชเ้วลาและสรา้งความสมัพนัธร์่วมกนั โดย
ใหค้วามสาํคญัน้อยกบัสนิทรพัยท์อ้งถิน่ 
 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์  
“I think Bangkok is not for family trip because it’s too much going on. Again, it’s traffic all the time 
as well and takes long time to get somewhere if it’s far. But in the island, it’s definitely good for 
family to travel there because it wasn’t that hot for the baby. The baby is a lot happier.” 
นักมวยชาวต่างชาติ 
 
“ไปเทีย่วทีไ่หนกไ็ด ้แคอ่ยากไปใชเ้วลากบัเพือ่นทีไ่ปดว้ยกนั” 
นักศึกษาแลกเปลีย่นชาวจีน 
 
“นักท่องเทีย่วชาวจนีกลุ่มเทีย่วแบบครอบครวัจะเน้นทํากิจกรรมทีไ่ม่เป็นอนัตราย ใช้เวลากบัลูก เช่น 
ใหลู้กลองขีช่า้ง สว่นนกัท่องเทีย่วกลุ่มฮนันีมนูจะเทีย่วแบบสบายๆ อยูต่ามโรงแรมทัว่ไป ถ่ายรปูเล่น เดนิ
ถนนคนเดนิ เทีย่วเมอืงเก่า” 
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเทีย่วชาวจีน 
 
“นกัท่องเทีย่วชาวโมรอ็กโค ไมค่่อยสนใจ Culture แต่สนใจมาพกัผอ่น สนุกสนาน สว่นใหญ่วยัทีม่าจะเป็น
ครอบครวั สว่นนกัทอ่งเทีย่วชาวฝรัง่เศสมกัจะมาเป็นคู ่ชอบดาํน้ํา เดนิป่า" 
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศส 
 
"นกัทอ่งเทีย่วไทย High end ไมค่อ่ยเทีย่ว อยูใ่นวลิล่า ใช ้Fast tack มคีนเกบ็กระเป๋า เชา่เหมาเรอืยอชท ์
ถา้เป็นกลุ่มอยูน่าน (อาทติยข์ึน้ไป) และมากบัครอบครวั มกัจะอยูว่ลิล่าทีม่สีระวา่ยน้ํา” 
ตวัแทนของบริษทัทวัร ์
 
“นกัทอ่งเทีย่วจนีสว่นใหญ่มาเป็นกลุ่มครอบครวั 3-5 คน และไมไ่ปรวมกบักลุ่มครอบครวัอืน่ เน้นเช่ารถคนั
เดยีว ส่วนใหญ่ชอบไปรา้นกาแฟ ชอบชลิๆ อยู่รา้นกาแฟได้ทัง้วนั ตอนเชา้ 1 รา้น ตอนบ่าย 1 รา้น มา
เทีย่วแบบพกัผอ่น สว่นใหญ่เคยมาเมอืงไทยเกนิหนึง่ครัง้” 
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเทีย่วชาวจีน
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พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  
 นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายวยัเดนิทางมาพรอ้มกนั หรอือาจเป็นกลุ่ม
เพื่อนในวยัเดยีวกนัเดนิทางมาดว้ยกนั พวกเขาจงึใหค้วามสาํคญักบั “การใช้เวลาเชิงคณุภาพร่วมกบั 
ผูร่้วมเดินทาง” โดยปัจจยัสาํคญัทีก่ระตุน้ใหม้าทอ่งเทีย่วประเทศไทยสว่นหน่ึงคอืการมคีนรูจ้กัหรอืคนคุน้ 
เคยพกัอาศยั ทาํงาน หรอืเรยีนหนงัสอือยูใ่นประเทศไทย ทาํใหค้รอบครวัหรอืคนใกลช้ดิตดัสนิใจเดนิทาง 
มาใชเ้วลาท่องเทีย่วรว่มกนัทีป่ระเทศไทย โดยคาดหวงัว่าคนทีอ่าศยัอยูน่ัน้จะสามารถเป็นผูแ้นะนําในการ 
“ท่องเท่ียวได้อย่างชาญฉลาด” ประหยดั และคุม้ค่ากว่า อกีทัง้ยงัไม่จําเป็นต้องรบีเร่งในการเขา้ถงึ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วจาํนวนมากในการทอ่งเทีย่วลกัษณะน้ี 

ตารางท่ี 5.10 ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว กลุ่ม The Relationship Builder 
 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม [ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารทาง 

ออนไลน์/ 
เพือ่นทอ้งถิน่ชว่ยจดัการ] 
 วางแผนการเดนิทาง 

และจองทีพ่กั 
 เชา่/ ยมืยานพาหนะ 

สว่นตวัเพือ่สญัจร 
ระหวา่งการทอ่งเทีย่ว 
จากผูใ้หบ้รกิารหรอื 
เพือ่นทอ้งถิน่ 

 ทอ่งเทีย่วแบบเน้นการใช ้
เวลารว่มกนัมากกวา่การ
เขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่ว
จาํนวนมาก 

 เพือ่นทอ้งถิน่แนะนําเทคนิค 
ในการทอ่งเทีย่วอยา่งฉลาด 
เชน่ การซือ้แอลกอฮอลล ์
จากรา้นสะดวกซือ้จะถกู 
กวา่ซือ้ในสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 ใชแ้อปพลเิคชนัในการ
เปรยีบเทยีบราคาบรกิาร 
ป้องกนัการฉ้อโกง 

 แบง่ปันภาพและ 
เรือ่งราวจากการ 
ทอ่งเทีย่วทางโซเชยีล
มเีดยี 

ข้อห่วงกงัวล (-) ใชเ้วลานานในการเลอืก 
    บรกิารทอ่งเทีย่วทีร่องรบั 
    กลุม่คนทีห่ลากหลาย 

(-) สิง่อาํนวยความสะดวก 
    ไมเ่หมาะสม คนหลากหลาย 
    วยั เชน่ กรงุเทพฯ ม ี
    การจราจรตดิขดัไมเ่หมาะ 
    กบัครอบครวัและเดก็เลก็ 
(-) ขนสง่มวลชนยง้เดนิทาง 
   ไมส่ะดวก 
(-) โดนฉ้อโกงจากผูใ้หบ้รกิาร  
    ในฐานะนกัทอ่งเทีย่ว 

(-) ประสบการณ์และ 
    ความพงึพอใจของ 
    แต่ละคนทีไ่ดร้บั 
    ไมเ่ทา่กนัจาก 
    ทรปิเดยีวกนั 
 
 

จดุพึงพอใจ  
 

 รูส้กึคุม้คา่จากการทอ่งเทีย่ว
อยา่งชาญฉลาด  

 ไดใ้ชเ้วลารว่มกนัผา่น 
การทอ่งเทีย่ว 
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คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 การใชช้วีติ พกัผอ่น และทาํงานในสภาพแวดลอ้มทีส่ะดวกสบายและคุม้คา่ 
 การอาํนวยความสะดวกในการทาํงานทางไกล 

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 บุคคลกิของผูใ้หบ้รกิารความมมีติรไมตรจีติ  
 ภมูอิากาศเขตรอ้น  

ข้อห่วงกงัวล  
(-) ความไมเ่หมาะสมของสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ต่อคนหลากหลายวยั เชน่ กรงุเทพฯ ม ี
     การจราจรตดิขดัไมเ่หมาะกบัครอบครวัและเดก็เลก็ *  
(-)  ความไมส่ะดวกของการเดนิทางโดยระบบขนสง่มวลชน *  
(-)  การโดนฉ้อโกงจากผูใ้หบ้รกิารในฐานะนกัทอ่งเทีย่ว *  
(-)  การใชเ้วลาทีน่านในการเลอืกบรกิารทอ่งเทีย่วทีร่องรบักลุ่มคนทีห่ลากหลาย 
(-)  ความแตกต่างเชงิประสบการณ์ และความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วแต่ละคนทีเ่ดนิทาง 
     ในทรปิเดยีวกนั 

ปัจจยัอ่อนไหว  
 สิง่อํานวยความสะดวกที่ไม่รองรบักลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรบั 

เดก็เลก็ ผูส้งูอาย ุ
 มาตรฐานคา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่ทา่กนัสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่ 
 บรรยากาศและประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิในการสรา้งสมัพนัธก์บัผูร้ว่มเดนิทาง 

ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีสาํคญั  
 แพลตฟอรม์การทอ่งเทีย่วออนไลน์ เชน่ Klook, Grab, Tripadvisor 
 เพือ่นทอ้งถิน่ แนะนําการใชช้วีติและวฒันธรรมไทย 
 ผูใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่ว 
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The Optimizer (นกัทอ่งเทีย่วชอบปักหมดุสถานที)่ 
ตวัอย่างบคุลกัษณ์ (Persona) 

 

 

ล่ีเจิง
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ากบัทวัร ์เน้นทอ่งเทีย่วเกบ็สถานที่
สําคัญให้ครบ ชอบการถ่ายรูป และเช็คอินตาม
จุดต่างๆ 
 
 

คาํพดูสาํคญัจากการสมัภาษณ์ 
“เวลาไปทรปิตะลุยกนิ วนัหนึง่กนิท ี5 รา้น เน้นถ่ายรปูมมุสวยๆ และสมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ ” 
เจ้าของเพจ  
 
“คาเฟ่เชยีงใหมม่สีเน่หก์วา่กรงุเทพฯ เพราะเจา้ของเปิดเอง มตีวัตนชดัเจน มเีอกลกัษณ์” 
เจ้าของเพจ และเจ้าของร้านกาแฟ  
 
“ในฐานะ Influencer และเจา้ของรา้นกาแฟทีต่อ้งการไอเดยีไปต่อยอด วนัหนึง่ไปรา้นกาแฟตวัเอง 
อยา่งน้อย 4 แหง่ และหารา้นใหม่ๆ  อกีแหง่เพือ่ไปรวีวิ” 
เจ้าของเพจ และเจ้าของร้านกาแฟ  
 
“นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มทวัรจ์นีเริม่ทวัรต์ ี5 เพือ่ไปเทีย่วทะเลสมิลินั ไปสปา ชอปปิง ดโูชว ์จบทวัรต์อนหา้ทุม่” 
มคัคเุทศกก์ลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน 
 
 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  
 นักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีใหค้วามสําคญักบั “ความคุ้มค่าเชิงปริมาณในการท่องเท่ียว” ต้องการ
ท่องเทีย่วใหค้รบหลากหลายจุดในหน่ึงครัง้ของการท่องเทีย่วระยะสัน้ โดยปัจจยักระตุน้ส่วนหน่ึงคอื การ
ไดภ้าพถ่ายหรอืการไดเ้กบ็เรื่องราวจาํนวนมากเพื่อนํามาเผยแพรบ่นสื่อโซเชยีลมเีดยีทัง้ในฐานะคนทัว่ไป
หรอืผูม้อีทิธพิลทางโซเชยีลมเีดยี ดงันัน้การท่องเทีย่วของคนกลุ่มน้ีจะมกีารวางแผนอย่างชดัเจน โดยมี
เวลาเป็นปัจจยั กาํหนดสาํคญัในการเดนิทางใหค้รอบคลุมในสถานทีท่ีว่างแผนไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 5.11 ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว กลุ่ม The Optimizer 

  

 ก่อนท่องเท่ียว ระหว่างท่องเท่ียว หลงัท่องเท่ียว 
พฤติกรรม [โซเชยีลมเีดยีของ 

Influencer] 
 ไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก

การตดิตามเรือ่งราวทาง
โซเชยีลมเีดยี เชน่ สิง่
แปลกใหม ่สถานทีใ่หม ่

 ชกัชวนกลุม่เพื่อนทีม่ ี
ความชอบเหมอืนกนัไป
ดว้ยกนั 

 วางแผนในการเดนิทาง 
ใหส้ามารถเขา้ถงึ
สถานทีท่ีห่ลากหลาย
มากทีส่ดุในหน่ึงวนั 

 วางแผนในการเตรยีม 
ถ่ายภาพและเกบ็ 
เรือ่งราวจากสถานทีท่ีจ่ะ
ไป เชน่ ความเขา้กนั
ของเสือ้ผา้ 

 ทอ่งเทีย่วอยา่งจาํกดั 
เวลาในแต่ละจุด 

 ถ่ายภาพและเกบ็เรือ่งให้
ไดม้ากทีส่ดุ ตามมมุยอด
นิยม 

 เปลีย่นเสือ้ผา้ระหวา่ง 
การเดนิทาง เพื่อทาํให ้
เสือ้ผา้ในภาพถ่าย 
ไมซ่ํ้ากนั 

 แบง่ปันภาพและเรือ่งราวจากการ
ทอ่งเทีย่วทางโซเชยีลมเีดยี 

ข้อห่วงกงัวล (-) ไมแ่น่ใจวา่สือ่ทีไ่ดร้บัเชื่อ 
ไดจ้รงิหรอืไม ่หรอืเป็น 
เน้ือหาเพือ่ทาํการตลาด 
(Marketing content) 

(-) จดัสรรเวลาวา่งใหต้รงกบั 
กลุม่เพือ่นต่างองคก์รได ้
ยาก 

(-) สถานทีท่ีอ่ยากไปม ี
จาํนวนมากกวา่เวลาทีม่ ี

(-) ขนสง่มวลชนเดนิทางไม่
สะดวก 

(-) ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไม ่
ตรงกบัทีค่าดหวงั 

(-) แออดัจากนกัทอ่งเทีย่ว 
จาํนวนมากทีห่ลัง่ไหลมา
ในสถานทีเ่ทีย่วใหม่
พรอ้มกนั 

(-) ไมส่ามารถควบคุมเวลา 
ตามทีก่าํหนด กระทบ 
กบัแผนทีว่างไว ้

(-) เสยีคา่ใชจ้า่ยจาํนวนมาก 
(-) ผดิหวงั เน่ืองจากประสบการณ์ที่

ไดร้บัตํ่ากวา่ความคาดหวงัทีไ่ด ้
จากขอ้มลูทีแ่นะนําทางโซเชยีล
มเีดยี 

จดุพึงพอใจ  สนุกและคาดหวงัในการ
วางแผนเพือ่ใหไ้ดเ้ขา้ถงึ
สถานทีใ่หมใ่หม้ากทีส่ดุ 

 ไดส้มัผสัประสบการณ์ 
ใหมจ่าํนวนมากในเวลา 
เดยีว 

 ไดภ้าพและเรือ่งราวใน 
การแบง่ปันทางโซเชยีล
มเีดยีจาํนวนมาก 

 ผูต้ดิตามหรอืเพื่อนในวงการ 
 บางคนสามารถสรา้งรายไดจ้าก

การมสีว่นรว่มในการเขา้ไป
พฒันา 
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คณุค่าท่ีคาดหวงั  
 ความคุม้คา่ในการทอ่งเทีย่ว 
 สมัผสัความใหมข่องประสบการณ์ และสถานทีท่ีไ่มเ่คยไป 

คณุค่าต่อสินทรพัยท้์องถ่ิน  
 ความหลากหลายของสถานทีท่อ่งเทีย่วและการเกดิขึน้ของสิง่ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง เชน่ เชยีงใหม ่
     เกดิสิง่ใหมต่ลอดเวลา 
 ความหลากหลายและควาสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 ความคุม้คา่ของคา่ใชจ้า่ย  
 มรดกทางศลิปะและวฒันธรรม เชน่ มวยไทย อาหารไทย นวดไทย  

ข้อห่วงกงัวล (Pain point) 
(-)  ความไม่น่าเชื่อถอืของสื่อบรกิารการท่องเที่ยว ทําใหไ้ม่แน่ใจว่าสื่อที่ไดร้บัเชื่อถอืไดจ้รงิหรอืไม ่

หรอืเป็นเน้ือหาเพือ่ทาํการตลาด (Marketing content)* 
(-)  การจดัสรรเวลาวา่งทีต่รงกบักลุ่มเพือ่นต่างองคก์รทาํไดย้าก* 
(-)  ไมส่ามารถควบคุมเวลาตามทีก่าํหนด สง่ผลกระทบต่อแผนทีว่างไว*้ 
(-)  ความไมส่ะดวกของการเดนิทางโดยระบบขนสง่มวลชน*  
(-)  ความแออดัจากนกัทอ่งเทีย่วจาํนวนมากหลัง่ไหลมาในสถานทีเ่ทีย่วใหมพ่รอ้มกนั  
(-)  คา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทีย่วสงู เน่ืองจากตอ้งการทอ่งเทีย่วในสถานทีท่ีห่ลากหลาย 
(-)  ความผดิหวงัจากประสบการณ์ทีไ่ดร้บั ซึง่ตํ่ากวา่ความคาดหวงัจากขอ้มลูทีแ่นะนําทางโซเชยีลมเีดยี  
(-)  การผดิหวงัจากความคาดหวงัในการทอ่งเทีย่ว เน่ืองจากสถานทีท่ีอ่ยากไปมจีาํนวนมากกวา่เวลาทีม่ ี

ปัจจยัอ่อนไหว  
 การควบคุมเวลาในการทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นไปตามกาํหนด 
 คุณภาพแทจ้รงิของบรกิารทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูบนโซเชยีลมเีดยี 

ผูช่้วยเหลือและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีสาํคญั   
 เครอืขา่ยสงัคมของคนในวงการ  
 โซเชยีลมเีดยีในการเขา้ถงึขอ้มลู รวีวิของผูใ้หบ้รกิารรายยอ่ย และการแบ่งปันเรือ่งราวทีพ่บ 
 ผูใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่ว 
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5.5.3 การให้บริการท่องเท่ียวฝัง่อปุทาน (ผูใ้ห้บริการ) 
นอกจากคุณค่าในการท่องเที่ยว และพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลลพัธ์ที่ไดจ้าก

การศกึษาขอ้มลูฝัง่อุปสงคท์ีก่ล่าวมาขา้งตน้ การวจิยัน้ียงัทาํการศกึษาประเดน็ในการใหบ้รกิารท่องเทีย่ว
ฝัง่อุปทานหรือฝัง่ผู้ให้บริการ โดยสามารถสรุปประเด็นสําคญัได้ 2 ส่วน คือ 1) การพฒันารูปแบบ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันและสถานการณ์ช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19 
situation) 2) บทบาทของนกัทอ่งเทีย่วสูผู่ใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่ว 

1)  ประเด็นการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบนั และ
สถานการณ์การท่องเท่ียวช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19 situation) 

จากการวจิยัสามารถจําแนกการใหบ้รกิารท่องเที่ยวได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารราย
ยอ่ย (Individual service provider) ตวักลางในการใหบ้รกิาร (Intermediary agent) และบรกิารสาธารณะ 
(Public facility and utility provider) โดยในหวัขอ้น้ีจะทาํการสรุปประเดน็การพฒันารปูแบบการท่องเทีย่ว
ของประเทศไทยในปัจจุบนั และสถานการณ์การท่องเทีย่วช่วงการเกดิโรคระบาดโควดิ-19 (COVID-19 
situation) ผา่นการใหบ้รกิารทอ่งเทีย่วใน 3 ประเภท โดยมรีายละเอยีดภาพรวม ดงัน้ี  

 ประเดน็ของผูใ้หบ้รกิารรายยอ่ย  
ประเดน็การพฒันารปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
- ผู้ให้บรกิารสถานที่ท่องเที่ยวมกีารปรบัตวัด้านสถานที่ เพื่อดึงดูดเชงิภาพลกัษณ์ 

เพิม่เตมิ บรกิารเชงิลกึทีม่คีวามชาํนาญพเิศษ จนไปสูก่ารต่อยอดไปจนถงึการพฒันาเชงิลกึในรปูแบบการ 
มสีว่นรว่มกบัทอ้งถิน่ 

- ผูใ้หบ้รกิารทีพ่กัในการท่องเทีย่วมกีารพฒันาบรกิารเสรมิอื่นๆ ไปจนถงึการพฒันา 
บรกิารทีพ่กัทีส่มัพนัธก์บัสงัคมทอ้งถิน่  

สถานการณ์การทอ่งเทีย่วชว่งการเกดิโรคระบาดโควดิ-19 
- การปรบัเปลีย่นรปูแบบของธุรกจิและการใชเ้ครือ่งมอืเทคโนโลย ี
- การปรบัเปลีย่นกฎหมายเพือ่รองรบัสถานการณ์ 
- การสนบัสนุนดา้นเงนิกูส้าํหรบัธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
- การเปลีย่นผา่นอาชพีของแรงงานผูใ้หบ้รกิารในธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
- ตลาดและกาํลงัซือ้ของนกัทอ่งเทีย่ว 
- การสรา้งความเชื่อมัน่สาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว 

 ประเดน็ของผูต้วักลางในการใหบ้รกิาร  
ประเดน็การพฒันารปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
- การปรบัเปลีย่นรปูแบบบรกิารทีม่าจากการลงทุนของนายทุนต่างชาตแิบบเบด็เสรจ็ 
สถานการณ์การทอ่งเทีย่วชว่งการเกดิโรคระบาดโควดิ-19 
- การทอ่งเทีย่วเชงิผลประโยชน์ 
- สถานการณ์ทรปิบรกิารระดบัหร ูราคาประหยดั และมกีารเวน้ระยะหา่ง  
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 ประเดน็ของผูบ้รกิารสาธารณะ  
ประเดน็การพฒันารปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
- การไม่เชื่อมต่อของบรกิารสาธารณะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการขาดความ

ต่อเน่ืองของการเชื่อมต่อระหวา่งบรกิารสาธารณะของภาครฐัและภาคเอกชน 
สถานการณ์การทอ่งเทีย่วชว่งการเกดิโรคระบาดโควดิ-19 
- ความคุม้คา่ในการใหบ้รกิารสาธารณะ 

 

 
รปูท่ี 5.18 แผนภาพแสดงประเดน็การพฒันารปูแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจบุนั 

และสถานการณ์การท่องเท่ียวช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19  
 

ผูใ้หบ้รกิารรายยอ่ย  
สําหรบัผู้ให้บรกิารรายย่อยสามารถจําแนกตามการให้บรกิารหลกั 2 ประเภท ได้แก่  

ผูใ้หบ้รกิารสถานทีท่่องเทีย่ว (Attraction service provider) และผูใ้หบ้รกิารทีพ่กัในการท่องเทีย่ว (Tourist 
accommodation) ซึง่มปีระเดน็การพฒันารปูแบบการท่องเทีย่วและสถานการณ์การท่องเทีย่วช่วงการเกดิ
โรคระบาดโควดิ-19 ดงัน้ี 

 ผูใ้ห้บริการสถานท่ีท่องเท่ียว  
จากการวจิยัพบว่า ผูใ้หบ้รกิารท่องเทีย่วมวีวิฒันาการของการนําเสนอบรกิารใน 3 ระดบั

จาก ‘สถานทีท่่องเทีย่วทีด่งึดูดเชงิภาพลกัษณ์ (Attractive destination)’ มาสู่ ‘บรกิารเชงิลกึทีม่คีวาม
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ชาํนาญพเิศษ (Specialty service)’ และต่อยอดไปจนถงึการพฒันา ‘บรกิารเชงิลกึในรปูแบบการมสี่วน
รว่มกบัทอ้งถิน่ (Local In-depth engagement)’ 

1) ‘สถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่งึดดูเชงิภาพลกัษณ์ (Attractive destination)’ เช่น รา้นอาหารและ
ร้านกาแฟหันมาให้ความสําคัญกับการตกแต่งภายในของร้าน โดยร้านส่วนใหญ่จะออกแบบให้ม ี
จุดถ่ายภาพ (Landmark/ Photogenic spot) หรอืการออกแบบเมนูอาหารทีส่ง่เสรมิในการถ่ายภาพลง
โซเชยีลมเีดยี (Instagramable menu) ซึง่เป็นจุดเชือ้เชญิใหน้ักท่องเทีย่วประสงคม์าถ่ายภาพมากกว่า 
การรบัประทานอาหารหรอืเครื่องดื่ม โดยมปัีจจยัสาํคญัคอืโซเชยีลมเีดยีทีน่ักท่องเทีย่วสามารถเขา้ถงึสื่อ
ไดง้า่ย และสามารถเป็นนกัสรา้งสื่อไดง้า่ยเช่นกนั ปรากฎการณ์ดงักล่าวพบเหน็ไดม้ากในตวัเมอืงจงัหวดั
เชยีงใหมแ่ละกรุงเทพฯ ซึง่ถูกขนานนามใหเ้ป็นเมอืงคาเฟ่ และเป็นจุดเริม่ตน้ใหน้กัท่องเทีย่วรูจ้กัเปิดรบั
วฒันธรรมการรบัประทานอาหารหรอืเครือ่งดื่มทีซ่บัซอ้นมากขึน้  

2) เมื่อ ‘ผูป้ระกอบการมอีงคค์วามรูเ้ชงิลกึมากขึน้’ เป็นปัจจยัสาํคญัทีนํ่ามาสูก่ารนําเสนอ 
‘บรกิารเชงิลกึทีม่คีวามชาํนาญพเิศษ (Specialty service)’ ซึง่มากกว่าการสง่เสรมิเพยีงภาพลกัษณ์ เช่น 
รา้นกาแฟทีห่นัมาใหค้วามสาํคญักบัการนําเสนอกาแฟทีม่คีวามซบัซอ้นในเชงิเรื่องราว การคดัเมลด็และ
สายพนัธุท์ีห่ลากหลาย กระบวนการคัว่ ความเชีย่วชาญของนกัชงกาแฟ (Barista) และรสชาตทิีม่หีลายมติ ิ
โดยนํามาเสนอบรกิารในรปูแบบรา้นกาแฟเฉพาะทาง (Specialty coffee) หรอืรา้นอาหารทีนํ่าเสนอความ
เชีย่วชาญของผูป้รงุอาหารและวตัถุดบิทีห่าไดย้าก เป็นตน้ 

3) การต่อยอดองคค์วามรูเ้ชงิลกึ และความสนใจของผูป้ระกอบการพฒันามาสู ่‘บรกิารเชงิ
ลกึในรปูแบบการมสีว่นรว่มกบัทอ้งถิน่ (Local In-depth engagement)’ โดยมปัีจจยัสาํคญัเป็นการเขา้ถงึ  
‘ตน้น้ําของทรพัยากรทีม่คีุณภาพ’ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติในระดบัทอ้งถิน่ ผูป้ระกอบการหลายคนจงึเหน็
โอกาสในการพฒันาธุรกจิของตนเองไปพรอ้มกบัการพฒันาบรกิารทีใ่หค้วามสาํคญัและความเป็นธรรมกบั
กบัผูผ้ลติทอ้งถิน่ เกดิเป็นการพฒันารูปแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิารเชงิประสบการณ์การท่องเทีย่ว เช่น 
ร้านกาแฟที่มคีวามชํานาญเฉพาะในด้านกาแฟ และมบีรกิารท่องเที่ยวเชิงลึกด้านกาแฟ การต่อยอด
บริการน้ีเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้ปลูกกาแฟบนภูเขาที่มีความสามารถและเล็งเห็น
วฒันธรรมความเป็นอยู่ทีน่่าสนใจ จงึนํามาเสนอเป็นบรกิารท่องเทีย่วตามสถานทีป่ลูกกาแฟสายพนัธุ์
ระดบัโลกใหก้บัคนรกักาแฟ นํากาแฟสายพนัธุด์มีาพฒันาเป็นสนิคา้ภายในรา้น ประกอบกบัการทาํหน้าที่
เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยวิจัยจากมหาวิทยาลัยในการช่วยต่อยอดการพฒันาสายพนัธุ์กาแฟของ
เกษตรกรบนดอยใหม้คีุณภาพมากขึน้รว่มกนั เป็นตน้ 

 ผูใ้ห้บริการท่ีพกัในการท่องเท่ียว  
จากการวิจัยพบว่า ผู้ให้บริการที่พกัอาศัยสําหรบัท่องเที่ยวระยะสัน้มีวิวฒันาการของ 

การใหบ้รกิาร 2 ระดบั จากผูใ้หบ้รกิารทีพ่กัในการท่องเทีย่ว (Tourist accommodation) มาสู ่‘ทีพ่กัทีม่า
พรอ้มกบับรกิารเสรมิ (Accommodation with complimentary service)’ ไปจนถงึการพฒันา ‘บรกิารทีพ่กั
ทีส่มัพนัธก์บัสงัคมทอ้งถิน่ (Social inclusive service)’ 

1) ผูใ้หบ้รกิาร ‘ทีพ่กัในการทอ่งเทีย่ว’ พฒันาการใหบ้รกิารมาสู ่‘ทีพ่กัทีม่าพรอ้มกบับรกิาร
เสรมิ’ เพื่อการแขง่ขนัทางธุรกจิโดยการนําเสนอบรกิารเสรมิประสบการณ์ทีค่รบวงจรใหก้บันกัท่องเทีย่ว
ซึ่งสมัพนัธ์กบัโอกาสในการเดนิทาง เช่น การนําเสนอบรกิารสปาเสรมิจากที่พกัและอาหารเช้าสําหรบั
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นกัท่องเทีย่วทัว่ไป บรกิารถ่ายรปูพรเีวดดิง้พรอ้มบรกิารเช่าชุดแต่งงาน ชุดประจําชาต ิ และทีพ่กัสาํหรบั
นักท่องเที่ยวคู่รกัที่เดินทางมาถ่ายภาพที่ประเทศไทย บริการการบํารุงผิว เส้นผม และเล็บ ให้กับ
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมารบัการรกัษาในระหว่างพกัฟ้ืนในโรงแรมไปจนถงึแนวคดิการนําเสนอบรกิารที่
พกัเพื่อกกัตวัป้องกนัโรคระบาด พรอ้มแพก็เกจกจิกรรมนนัทนาการทีส่ามารถทาํไดโ้ดยไมต่อ้งใกลช้ดิกบั
ผูอ้ื่นเพือ่ลดความเครยีดในระหวา่งกกัตวัภายในทีพ่กั เชน่ การตกีอลฟ์ เป็นตน้ 

2) ผูใ้หบ้รกิารทีพ่กักลุ่มทีเ่ริม่ตระหนักถงึการมสี่วนร่วมพฒันาสงัคมในฐานะพลเมอืง หนั
มานําเสนอ ‘บรกิารทีพ่กัทีส่มัพนัธ์กบัสงัคมทอ้งถิน่’ โดยเฉพาะทีพ่กัในรูปแบบโฮสเทลขนาดเลก็ ไม่ม ี
โครงสร้างเชิงบรกิารอย่างครบวงจร นําช่องว่างทางธุรกิจมาพฒันาเป็นโอกาสในการสร้างการมสี่วน
รว่มกบัสงัคมทอ้งถิน่ เชน่ การบรกิารซกัรดีเสือ้ผา้ทีค่นในชุมชนเป็นผูใ้หบ้รกิาร การนําวตัถุดบิหรอือาหาร
ทอ้งถิน่มานําเสนอในบรกิารของทีพ่กั การรบัซื้อสนิคา้จากผลติภณัฑท์ีผ่ลติในพืน้ที ่เป็นตน้ ถอืเป็นการ
สรา้งสถานการณ์แบบทีไ่ดป้ระโยชน์รว่มกนัระหวา่งธุรกจิและชุมชนในพืน้ที ่

 ข้อห่วงกงัวล  
1) การทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการพฒันาบรกิารมาสู่ ’บรกิารเชงิลกึ’ ขาดความรูค้วามสามารถ

เชงิลกึจงึจาํเป็นตอ้งพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่วในเชงิภาพลกัษณ์ใหม้คีวามสดใหมอ่ยูเ่สมอ 
2) การทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการพฒันาบรกิารมาสู่ ’บรกิารเชงิลกึ’ จําเป็นตอ้งเพิม่มูลค่า

ของสนิคา้ต่อหน่วย เน่ืองจากความตอ้งการทางการตลาดของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการองคค์วามรูเ้ชงิลกึยงั
มน้ีอย 

3) การที่ผู้ประกอบการต้องการพฒันาบริการมาสู่ ‘บรกิารเชิงลึกในรูปแบบการมสี่วน
รว่มกบัทอ้งถิน่ (Local in-depth engagement)’ ตอ้งใชพ้ลงัเครอืขา่ยของคนในแวดวงในการเขา้ถงึ และ
ใชเ้วลาในการพฒันาระยะยาว จาํเป็นตอ้งมเีงนิทุนและความตัง้ใจจรงิ 

 ภาพรวมสถานการณ์การให้บริการของผู้ให้บริการรายย่อยหลงัสถานการณ์โรค
ระบาด 

1) การปรบัเปลีย่นรปูแบบของธุรกจิและการใชเ้ครือ่งมอืเทคโนโลย ี
ผูใ้หบ้รกิารท่องเทีย่วมคีวามจาํเป็นตอ้งเรยีนรูก้ารเขา้ถงึนกัท่องเทีย่วผา่นช่องทางออนไลน์ 

และการปรบัเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อการสร้างรายได้ในสถานการณ์โรคระบาด (รายละเอยีดแสดงใน
ภาคผนวกที ่5.1) เชน่ ผูป้ระกอบการทีพ่กัปรบัธุรกจิมาสูธุ่รกจิการจดัสง่อาหารถงึบา้น หรอืผูป้ระกอบการ
รายยอ่ยอยา่งคนรบัจา้งขบัรถปรบัธุรกจิมาสูก่ารขายอาหารตามสัง่ มกีารเขา้รว่มโครงการ ‘คนละครึง่’ ใน
ฐานะผูป้ระกอบการ จาํหน่ายอาหาร และประยกุตเ์ครือ่งมอืดงักล่าวมาใชใ้นการรบัจา้ง ซือ้สนิคา้จากตลาด 
โดยผูร้บับรกิารกไ็ดร้บัผลประโยชน์ในการลดราคาจากสทิธคินละครึง่ และผูใ้หบ้รกิารสามารถหารายได้
เพือ่ความอยูร่อด  

2) การปรบัเปลีย่นกฎหมายเพือ่รองรบัสถานการณ์ 
ธุรกจิบางประเภทไม่สามารถปรบัรูปแบบธุรกจิเพื่อรองรบัสถานการณ์โรคระบาดได ้เช่น 

ธุรกจิทีพ่กัระยะยาว (Long-stay accomodation) ทีย่ื่นจดทะเบยีนธุรกจิแบบทีพ่กัระยะยาวเพื่อรองรบั 
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นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิหากจะปรบัรปูแบบการนําเสนอบรกิารมาสูท่ีพ่กัระยะสัน้เพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วใน
ประเทศกไ็มส่ามารถทาํไดด้ว้ยขอ้จาํกดัเชงิกฎหมาย  

3) การสนบัสนุนดา้นเงนิกูส้าํหรบัธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
ผูป้ระกอบการไดร้บัผลกระทบเชงิรายไดอ้ยา่งมหาศาล การช่วยเหลอืดา้นเงนิกูด้อกเบีย้ตํ่า 

(Soft loan) หรอืมาตรการพกัชําระหน้ี เป็นมาตรการสําคญัทีผู่ป้ระกอบการรอ้งขอและจําเป็นตอ้งไดร้บั
การเยยีวยาโดยเฉพาะในผูป้ระกอบการทีม่ฐีานลกูคา้เป็นชาวต่างชาต ิและยงัไมส่ามารถปรบัรปูแบบธุรกจิ
เพือ่รองรบัลกูคา้ในประเทศได ้

4) การเปลีย่นผา่นอาชพีของแรงงานผูใ้หบ้รกิารในธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
สถานการณ์โรคระบาดที่ทําใหธุ้รกจิท่องเที่ยวต้องหยุดชะงกั ส่งผลต่อรายได้ การถูกลด

เงนิเดอืนหรอืการตกงานของแรงงานผูใ้หบ้รกิารในธุรกจิท่องเทีย่ว โดยเฉพาะในจงัหวดัภูเกต็ทีต่ลาดของ
นักท่องเที่ยวเกินกว่าครึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทําให้แรงงานจํานวนมากต้องเดินทางกลบั 
ภูมลิําเนาหรอืเดนิทางไปยงัจงัหวดัอื่น เพื่อหาอาชพีและรายไดเ้พื่อความอยู่รอด สถานการณ์ดงักล่าวจะ
สง่ผลต่ออนาคต หากธุรกจิท่องเทีย่วสามารถฟ้ืนตวักลบัมา แรงงานทีเ่คยอยูธุ่รกจิน้ีอาจไมก่ลบัมาทาํงาน
ในธุรกจิทอ่งเทีย่วในปรมิาณทีจ่ะเพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วในอนาคตได ้

5) ตลาดและกาํลงัซือ้ของนกัทอ่งเทีย่ว 
ผูใ้หบ้รกิารท่องเทีย่วต่างกงัวลถงึสถานการณ์โรคระบาดทีส่่งผลต่อความระมดัระวงัในการ

ใช้จ่ายของผูบ้รโิภคในฐานะนักท่องเที่ยว ผูใ้หบ้รกิารต่างมองว่าแมจ้ะมโีครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
เชงิรุก แต่หากนักท่องเที่ยวมกีําลงัซื้อน้อยลงย่อมไม่นําไปสู่การสรา้งรายได้เขา้สู่ผูป้ระกอบการ ดงันัน้
มาตรการสง่เสรมิการท่องเทีย่วตอ้งใหค้วามสาํคญักบักลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่กีําลงัซือ้ และความสามารถใน
การท่องเที่ยวที่มากกว่า เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศผูม้รีายไดสู้ง กลุ่มชาวต่างชาตทิี่ทํางานหรอื 
พกัอาศยัในประเทศผูม้รีายไดส้งู กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทีม่ารบับรกิารทางการแพทยห์รอืการบําบดัสุขภาพเชงิ
เรง่ดว่น เป็นตน้  

6) การสรา้งความเชื่อมัน่สาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว 
ผู้ให้บริการมองว่าภาครัฐและผู้ให้บริการเองจําเป็นต้องสร้างความเชื่อมัน่ด้านความ

ปลอดภยัในสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบที่จบัต้องได้ให้กบันักท่องเที่ยว จากการสํารวจความเห็นจาก
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่ม โครงการ Amazing Thailand SHA standard พบว่า ผูป้ระกอบการเขา้รว่มเพื่อ
เป็นการสรา้งความสบายใจและการมตีรารบัรองจากภาครฐั แต่นักท่องเที่ยวเองมกีารรบัรูถ้ึงมาตรการ
ดงักล่าวน้อย และไม่ได้ให้ความสําคญัมากนัก ประกอบกบัผู้ประกอบการต้องการความมัน่ใจในด้าน
สาธารณสขุ เชน่ การเขา้ถงึวคัซนีของประชาชนทัว่ไปอยา่งครอบคลุม เพือ่ทีจ่ะคาดการณ์สถานการณ์ของ
ธุรกจิทอ่งเทีย่วในอนาคตทีจ่ะสมัพนัธก์บัการวางแผนกลยุทธท์ีจ่ะทาํใหธุ้รกจิอยูร่อด และนกัท่องเทีย่วเกดิ
ความเชื่อมัน่ในการออกมาใชช้วีติและทอ่งเทีย่วอยา่งปลอดภยัอกีครัง้ 
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ตวักลางในการใหบ้รกิาร  
ในการทอ่งเทีย่วปัจจุบนันกัทอ่งเทีย่วหลายกลุ่มยงัตอ้งการพึง่ตวักลางในการนําเทีย่ว ซึง่จะ

เป็นผูช้ว่ยตดิต่อประสานงาน อาํนวยความสะดวก และดาํเนินการจดัทรปิการท่องเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว 
จากการศกึษาและสมัภาษณ์ตวักลางในการให้บรกิารพบประเดน็การพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวและ
สถานการณ์การทอ่งเทีย่วชว่งการเกดิโรคระบาดโควดิ-19 ดงัน้ี 

 การลงทุนของนายทุนต่างชาติแบบเบด็เสรจ็ 
 จากการวจิยัพบว่า ผูป้ระกอบการท่องเที่ยวรายย่อย เช่น ผูใ้หบ้รกิารรถตู้ ตวักลางเสนอ

ขายแพก็เกจทอ่งเทีย่วหน้าชายหาด ต่างไดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาของนายทุนต่างชาตแิบบเบด็เสรจ็ 
เชน่ ธุรกจิทวัรจ์นีทีนํ่าเสนอบรกิารทอ่งเทีย่วในประเทศไทยโดยผูใ้หบ้รกิารท่องเทีย่วแทบทุกภาคสว่นจาก 
ประเทศจนี ตัง้แต่ตวักลางเสนอขาย ทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ โดยใชผู้ใ้หบ้รกิารไทยในสว่น
ทีจ่ําเป็นเท่านัน้ รายไดท้ีเ่กดิจากนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจงึไม่เขา้ถงึผูป้ระกอบการในประเทศ ตามที่
ควรจะเป็น รายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยมเีพยีงเล็กน้อยนัน้ โดยมาจากสนิค้าที่นักท่องเที่ยวอุปโภค 
บรโิภคในร้านสะดวกซื้อ หรอือกีกรณีหน่ึงคอืแพลตฟอร์มจําหน่ายบรกิารท่องเที่ยวทางออนไลน์ เช่น 
Klook เป็นตวักลางทีเ่ขา้มามบีทบาทสําคญัแทนทีต่วักลางการเสนอขายแพก็เกจท่องเทีย่วในทอ้งถิน่  
ซึง่จะสรา้งรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเลอืกซือ้แพก็เกจแบบไมไ่ดว้างแผนล่วงหน้าหรอืการซือ้แบบ 

ขาจร (Walk-in) เทา่นัน้ 
ขอ้หว่งกงัวล 
 ผูป้ระกอบการรายยอ่ยไมม่ทีกัษะเชงิดจิทิลัในการนําเสนอบรกิารและแขง่ขนัในช่องทาง

ออนไลน์  
 ผูป้ระกอบการทัง้รายย่อยและรายใหญ่เสยีโอกาสเชงิธุรกจิ และประเทศไทยสญูเสยี

ทรพัยากรจากการทอ่งเทีย่วทีม่าจากตวักลางต่างชาตแิบบเบด็เสรจ็ 
 ภาพรวมสถานการณ์การให้บริการหลงัสถานการณ์โรคระบาด 

- การท่องเท่ียวเชิงผลประโยชน์ (Travel for Incentive)  
สถานการณ์ของธุรกิจที่มกีารมอบรางวลัให้แก่ พนักงาน บุคคล หรอืคู่ค้าที่สามารถ

ทาํงานไดต้ามเป้าหมายดว้ยการท่องเทีย่วในต่างประเทศ เมื่อเกดิสถานการณ์โรคระบาดทาํใหไ้มส่ามารถ
เดนิทางไปยงัต่างประเทศได ้ธุรกจิผูม้อบรางวลัตอ้งปรบักลยุทธใ์นการจดัการท่องเทีย่วในประเทศทีย่งัคง
สรา้งภาพลกัษณ์และความรูส้กึเชงิบวกแก่คู่คา้ในมูลค่าทีเ่ทยีบเคยีงกบัการเดนิทางไปต่างประเทศ โดย
การนําเสนอ ‘การท่องเทีย่วในประเทศไทยสุดหร’ู เช่น แพก็เกจท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ ทีป่ระกอบดว้ย 
ทีพ่กัโรงแรมระดบัสงูอยา่ง Sri Panwa โปรแกรมล่องเรอืพรอ้มกจิกรรมนนัทนาการกบัดเีจต่างประเทศ 
Hype luxury Yacht และการรบัประทานอาหารตาม Michelin guide โดยรปูแบบการท่องเทีย่วดงักล่าว 
เป็นปรากฎการณ์ใหม่ทีผู่ป้ระกอบการในตลาดระดบับนทีม่ฐีานลูกคา้เดมิเป็นชาวต่างชาตมิาเขา้ร่วมการ
นําเสนอบรกิารแบบแพก็เกจและจาํหน่ายบรกิารในจาํนวนมากใหก้บันกัทอ่งเทีย่วในประเทศเอง 
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- สถานการณ์ทริปบริการระดบัหร ูราคาประหยดั และมีการเว้นระยะห่าง (High-
Quility package tour with social distancing) 

ผูป้ระกอบการทีนํ่าเสนอบรกิารระดบัหรนูัน้เดมิเจาะกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยระดบัสงู หนัมา
ตอบรบัการทําการตลาดแบบทีม่กีารรบัรองจาํนวนลูกคา้ เช่น ธุรกจิเรอืนนัทนาการทีม่กีารพาไปเทีย่วชม
เกาะ ดาํน้ํา และการจดัปารต์ี้พรอ้มดเีจจากต่างประเทศ จากเดมิทีม่นีโยบายไม่เขา้รว่มกบัตวักลางในการ
ท่องเทีย่วเพื่อจําหน่ายบรกิาร หนัมาปรบัรูปแบบธุรกจิในการร่วมมอืกบัตวักลางท่องเทีย่วทีม่กีลุ่มลูกคา้
หลกัเป็นชาวจนี ทําใหธุ้รกจิสามารถสรา้งรายได้อย่างต่อเน่ืองคุ้มค่าที่จะปรบัลดราคาและทํากําไรจาก
ปรมิาณนกัท่องเทีย่วทีม่ากขึน้แบบรวมกลุ่ม (Joined group) หลงัสถานการณ์โรคระบาดเกดิขึน้ ธุรกจิน้ี
จําเป็นต้องปรบักลยุทธ์อกีครัง้ในการเปิดรบันักท่องเที่ยวในประเทศไทย มกีารปรบัลดราคาเพื่อรองรบั
ตลาดนักท่องเทีย่วไทย และรกัษาระยะห่างของนักท่องเทีย่วบนเรอืดว้ยการจํากดัการท่องเทีย่วแบบกลุ่ม
สว่นตวัเทา่นัน้  

บรกิารสาธารณะ  
การท่องเที่ยวจําเป็นต้องพึง่พาบรกิารสาธารณะหลากหลายประเภท ทัง้ในรูปแบบโครงสรา้ง

พืน้ฐาน สิง่อาํนวยความสะดวก และการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ เป็นตน้ จากการศกึษาพบประเดน็ 
การพฒันารปูแบบการทอ่งเทีย่วและสถานการณ์การทอ่งเทีย่วชว่งการระบาดของโรคโควดิ-19 ดงัน้ี 

 การไม่เช่ือมต่อของบริการสาธารณะในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการขาด
ความต่อเน่ืองของการเช่ือมต่อระหว่างบริการสาธารณะของภาครฐัและภาคเอกชน 

การไมเ่ชื่อมต่อของขนสง่สาธารณะในประเทศไทยเป็นประเดน็ปัญหาสาํคญัของนกัท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่ทีเ่ดนิทางมาในประเทศไทย สามารถจาํแนกเป็น 2 ประเดน็ ไดแ้ก่  

1) การไม่เชื่อมต่อของเสน้ทางเดนิรถสายหลกั ส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วไม่สามารถสญัจรไป
ตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ไดอ้ย่างอสิระ จําเป็นตอ้งพึง่พาบรกิารรถสาธารณะสายรอง (Feeder) เช่น  
รถแดงในตัวเมืองเชียงใหม่ รถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ซึ่งบริการรถดังกล่าวมกัพบปัญหาของการไม่มี
มาตรฐานดา้นราคาคา่บรกิาร ทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วหนัไปใชบ้รกิารรถโดยสารผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ เช่น 
Grab ที่ช่วยใหส้ื่อสารถงึสถานทีท่่องเที่ยวปลายทางที่ไม่คุน้เคยดว้ยการปักหมุดบนแผนทีไ่ดง้่ายกว่า 
คา่บรกิารทีม่มีาตรฐานมากกวา่ และการเขา้ถงึรถในเสน้ทางทีห่ลากหลายไดม้ากกวา่ เป็นตน้ 

2) การไม่เชื่อมต่อของรูปแบบการโดยสารแต่ละประเภท ตัง้แต่เที่ยวบินในประเทศถูก
จาํกดัดว้ยความสามารถในการรองรบันกัทอ่งเทีย่วของสนามบนิ ทาํใหเ้ทีย่วบนิทีเ่หมาะสมกบัการเดนิทาง
มาถงึประเทศไทยและท่องเทีย่วมจีํากดั ประกอบกบัการโดยสารทีเ่ชื่อมต่อเสน้ทางกนั เช่น เครื่องบนิต่อ
เรอื และต่อรถทวัรจ์ากผูป้ระกอบการต่างรายไม่เชื่อมโยงหรอืส่งเสรมิกนัในดา้นของตารางเวลาเดนิรถ 
และตารางเดนิเรอื ทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วตอ้งเสยีเวลาในการเดนิทางเป็นเวลานาน 
  ขอ้หว่งกงัวล  

 ผูป้ระกอบการรถโดยสารรายย่อยมภีาพลกัษณ์เชงิลบต่อนักท่องเที่ยว เช่น การเรยีก
คา่บรกิารสงูกวา่ปกต ิ  
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 การที่ผูป้ระกอบการรถโดยสารรายย่อยขาดทกัษะเชงิดจิทิลั เป็นอุปสรรคในการร่วม 
เป็นผูใ้หบ้รกิารบนชอ่งทางออนไลน์ 

 การที่ผู้ประกอบการรถโดยสารรายย่อยไม่สามารถแข่งขนัเชิงราคากับผู้มีอิทธิพล
ทอ้งถิน่ได ้เช่น มาเฟียรถตูห้รอืผูใ้หบ้รกิารทีเ่สยีค่าธรรมเนียมใหก้บัเจา้ของพืน้ทีเ่พื่อจะไดส้ทิธใินการรบั
ผูโ้ดยสารในจุดทีไ่ดเ้ปรยีบกวา่ 

 การที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะไม่สามารถนําเสนอบรกิารขนส่งที่เชื่อมโยงกนั 
ดา้นเวลาดว้ยขอ้จาํกดัเชงิโครงสรา้ง เชน่ การรองรบัของสนามบนิ การรองรบัของทา่เรอื 

 ภาพรวมสถานการณ์การใหบ้รกิารหลงัสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 
 ความคุม้ค่าในการใหบ้รกิารสาธารณะ (Worthiness of public operation) ผูป้ระกอบการ

จํานวนมากทัง้รายใหญ่และรายย่อยประสบปัญหาเรื่องความคุม้ทุนของการใหบ้รกิาร เน่ืองจากจํานวน
ผูใ้ชบ้รกิารลดลง ซึ่งรวมถงึจํานวนนักท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผูใ้หบ้รกิารสาธารณะทุก
รายตอ้งปรบัลดจาํนวนคนในการเขา้รบับรกิาร เช่น การลดจํานวนผูโ้ดยสารเพื่อเวน้ระยะห่างทางสาํหรบั
รถท่องเทีย่วสาธารณะ การปรบัลกัษณะการท่องเทีย่วเป็นการเดนิทางแบบเหมาเป็นกลุ่มส่วนตวั เป็นตน้ 
การปรบัตวัเพื่อรกัษาระยะห่างน้ี เป็นการสร้างความปลอดภยั และรบัผดิชอบในฐานะผู้ให้บรกิารต่อ
สถานการณ์โควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บรกิารจํานวนมากประสบปัญหาความไม่คุ้มทุนในการเปิด
ใหบ้รกิารดว้ยเชน่กนั 

2) การเปล่ียนสถานะ และบทบาทของนักท่องเท่ียวสู่ผูใ้ห้บริการท่องเท่ียว 
จากการวจิยัถงึพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวที่สามารถใชส้ื่อออนไลน์ไดอ้ย่างเชีย่วชาญจน

เ ป็นผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมี เดีย ได้  พบว่ า  นักท่อง เที่ ยวก ลุ่ ม น้ีสามารถผันบทบาทมาสู ่ 
‘ผูใ้ห้บริการด้านข้อมูลการท่องเท่ียว (Information provider)’ ทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามน่าเชื่อถอื 
และขอ้มลูมคีวามรวดเรว็และทนัสมยักว่าผูใ้หบ้รกิารในบางส่วน ในขณะเดยีวกนันักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีเมื่อ
เขา้ถงึขอ้มลูการท่องเทีย่วดา้นใดดา้นหน่ึงในเชงิลกึแลว้สามารถผนัตวัมาสู่ฐานะ ‘ตวักลางผู้ให้บริการ’ 
เช่น การจดัตลาดรวมร้านอาหารดงั การขายคูปองส่วนลดอาหารร้านดงัในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด และทา้ยทีสุ่ดนกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีเองสามารถต่อยอดมาสู ่‘ผูใ้ห้บริการ (Service provider)’ ที่
สามารถสรา้งคุณค่าในการท่องเทีย่วทีเ่หนือกว่าการท่องเทีย่วรปูแบบเดมิ เช่น เจา้ของเพจรวีวิอาหารทีม่ี
ประสบการณ์พาไปชมิอาหารจาํนวนมากเหน็โอกาสในการต่อยอดความสามารถดว้ยการเป็นมคัคุเทศกนํ์า
เทีย่วแบบเสมอืน (Virtual guide) ในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 ระบาด 

  ขอ้หว่งกงัวล 
 การทีผู่ใ้หบ้รกิารไม่สามารถรองรบันักท่องเทีย่วจํานวนมากในเวลาทีไ่ดร้บัการแนะนํา

จนเกดิเป็นกระแสบนชอ่งทางออนไลน์ 
 การที่ผู้ให้บรกิารไม่มทีรพัยากรที่เพยีงพอในการนําเสนอข้อมูลของบรกิารได้อย่าง

รวดเรว็และเป็นปัจจุบนัไดเ้ทา่กบัสือ่ทีแ่บ่งปันโดยนกัทอ่งเทีย่ว 
 การเปลี่ยนบทบาทของนักท่องเที่ยวสู่ผู้ให้บริการในบางตําแหน่ง มีข้อจํากัดทาง

กฎระเบยีบการทอ่งเทีย่ว เชน่ การมใีบอนุญาตนําเทีย่ว เป็นตน้ 
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รปูท่ี 5.19 แผนภาพแสดงการเปล่ียนสถานะและบทบาทของนักท่องเท่ียวสู่ผูใ้ห้บริการท่องเท่ียว 
 

5.5.4 ประเดน็ในการพฒันาร่วมของฝัง่อปุสงค ์และอปุทาน 
จากการศกึษาขอ้มลูทัง้พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วฝัง่อุปสงค ์(นกัทอ่งเทีย่ว) และการใหบ้รกิาร

ท่องเทีย่วฝัง่อุปทาน (ผูใ้หบ้รกิาร) สามารถสรุปประเดน็การพฒันารว่มได ้6 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) ดา้นขอ้มลู  
2) ดา้นบรกิาร 3) ดา้นเวลา 4) ดา้นกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั 5) ดา้นคนทีเ่กี่ยวกบัการท่องเทีย่ว และ 
6) ดา้นงบประมาณและเงนิทุน 

1) ด้านข้อมลู  
ฝัง่อปุสงค ์
 ข้อมูลเก่ียวกับเทคนิค และวิธีการท่องเท่ียวอย่างชาญฉลาดมีอย่างจํากัด 

นักท่องเทีย่วทุกกลุ่มมองหาเทคนิคในการท่องเทีย่วอย่างชาญฉลาดทัง้ในดา้นมาตรฐานราคาของบรกิาร
ทอ่งเทีย่วทีม่กัจะโดนฉ้อโกงจากผูใ้หบ้รกิารในประเทศไทย นกัท่องเทีย่วจงึเลอืกใชข้อ้มลูจากแพลตฟอรม์
ออนไลน์เป็นมาตรฐานในการเปรยีบเทยีบขอ้มูลแทน เช่น Grab เปรยีบเทยีบราคารถโดยสาร Klook 
เปรยีบเทยีบราคาทวัร ์เป็นตน้ ส่วนขอ้มลูดา้นความปลอดภยัของร่างกายและทรพัยส์นิจากคน สตัว ์และ
ภยัธรรมชาติระหว่างท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวกบัสตัว์ การเดนิทางออกทะเล นักท่องเที่ยวมกัไม่มี
ขอ้มลูมาก่อนเมื่อเกดิความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจากขอ้มลู เช่น การทีไ่ม่สามารถออกทะเลในวนัทีม่คีลื่นลม
แรงนําไปสูป่ระสบการณ์ทอ่งเทีย่วทีแ่ยเ่ชน่กนั เป็นตน้ 
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 ข้อมูลในการสร้างความเช่ือมัน่ของผู้ให้บริการจาํเป็นต้องค้นหาผ่านตวักลาง 
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มต้องการข้อมูลที่ยนืยนัถึงความเชื่อมัน่ในคุณภาพของผู้ให้บรกิาร ตัง้แต่ก่อนทํา 
การศกึษาและจองบรกิาร โดยเฉพาะขอ้มลูประเดน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพซึง่สมัพนัธก์บัความ
ปลอดภัยของชีวิตสําหรบักลุ่ม The Pamperer รวมทัง้ความเชื่อมัน่ของข้อมูลในคุณภาพของบริการ
ท่องเทีย่วทัว่ไปทีม่กัเกดิจากกจิกรรมทางการตลาด ซึง่อาจไมต่รงกบัคุณภาพจรงิของบรกิาร สาํหรบักลุ่ม 
The Optimizer หรอื The In-depth Escaper 

 ข้อมูลเก่ียวกบัการขอวีซ่า เอกสารท่ีต้องใช้ และขัน้ตอนในการจดัการมีความ
ซบัซ้อน และเข้าถึงได้ยาก นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทาํกจิกรรมในประเทศไทยระยะยาวอยา่ง
กลุ่ม The Pamperer และ กลุ่ม The Time Spender จะตอ้งมขี ัน้ตอนการดาํเนินการทางวซ่ีาเพื่อสามารถ
อยู่ในประเทศไทยไดย้าวนานขึน้อย่างการเดนิทางไปประเทศเพื่อนบา้นเพื่อต่ออายุวซ่ีาและเสยีค่าใชจ้่าย
เพิม่ ซึ่งขอ้มูลส่วนใหญ่เขา้ถงึไดย้าก ต้องใชเ้อกสารจํานวนมาก และมขี ัน้ตอนที่ซบัซอ้น จนไม่สามารถ 
ดาํเนินการเองไดจ้าํเป็นตอ้งพึง่พาผูเ้ชีย่วชาญ เชน่ ทนายความ หรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นน้ี เป็นตน้ 

 ข้อมูลเก่ียวกบับริการ และสถานท่ีท่องเท่ียวไม่ถกูรวบรวมในช่องทางแบบรวม
ศูนย์ นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเสยีเวลาในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลของบรกิารและสถานที่ท่องเที่ยว 
เน่ืองจาก ‘ไม่มชี่องทางรวมศูนย์ที่แบ่งประเภทของสถานที่และกจิกรรมอย่างเป็นทางการที่น่าเชื่อถือ’  
ส่วนช่องทางของผู้ให้บริการเองบางรายไม่มีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่ม  
The Relationship Builder ทีม่กัจะมนีกัท่องเทีย่วหลากหลายวยัเดนิทางมาพรอ้มกนั ยิง่ใชเ้วลาคน้หา
บรกิารทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการทีห่ลากหลายนานมากกวา่กลุ่มอื่น 

 ข้อมูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงลึกและการเข้าถึงผู้เช่ียวชาญอยู่ในวงแคบ  
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการเข้าถึงประสบการณ์เชิงลึกอย่าง The In-depth Escaper หรือกลุ่ม  
The Catalyst ไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของสถานทีท่ีน่่าสนใจทีย่งัไม่มชีื่อเสยีงหรอืผูเ้ชีย่วชาญในดา้นที่
สนใจได ้เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีส่วนใหญ่ยงัไม่ถูกเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์หรอือยู่ในช่องทางส่วนตวั
ของผูใ้หบ้รกิาร ซึง่การเขา้ถงึจะตอ้งผา่นคนทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกนัแลว้เทา่นัน้ 

 ข้อมลูเก่ียวกบัความแตกต่างทางความเช่ือ และวฒันธรรม อาจนําไปสู่การสร้าง 
ประสบการณ์เชิงลบ นักท่องเทีย่วแต่ละเชือ้ชาตมิคีวามเชื่อ และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ประสบการณ์
ในประเทศไทยบางประเภทที่เกี่ยวกบัความเชื่อของคนไทยอาจไปขดัต่อความเชื่อของคนบางชาต ิเช่น 
ความเชื่อในการคลอ้งสายสญิจใ์หช้า้งของคนไทยถูกมองเป็นการทารุณสตัวข์องชาวตะวนัตก หรอืการไม่
คุน้ชนิอาหารไทยของชาวยโุรปอาจทาํใหเ้กดิปัญหาทอ้งเสยีระหวา่งเดนิทางทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 
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รปูท่ี 5.20 แผนภาพแสดงประเดน็ในการพฒันาร่วมของฝัง่อปุสงค ์และอปุทาน 
 

ฝัง่อปุทาน 
 การขาดแคลนทรพัยากรท่ีเพียงพอในการนําเสนอข้อมูลของบริการได้อย่าง

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั ขอ้มูลจากสื่อที่แบ่งปันโดยนักท่องเทีย่วมคีวามเป็นปัจจุบนัและไดร้บัความ
น่าเชื่อถอืทีม่ากกว่า เน่ืองจากเป็นขอ้มลูทีเ่กดิจากประสบการณ์ของนักท่องเทีย่วโดยตรง ทําใหบ้ทบาท
ของผูป้ระกอบการในการนําเสนอขอ้มลูเชงิประสบการณ์ลดลง ในขณะทีก่ารใหข้อ้มลูพืน้ฐานถงึมาตรฐาน
ของบรกิารและราคายงัคงเป็นขอ้มลูสาํคญั 

 การขาดความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวแต่ละชนชาติท่ีมี
พฤติกรรม วฒันธรรม และข้อกฎหมายท่ีคุ้มครองแตกต่างกนั ผู้ประกอบการหรอืเจ้าหน้าที่ทาง
ภาครฐับางส่วนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเชงิวฒันธรรมในการตอ้นรบันักท่องเทีย่ว ไปจนถงึการใหข้อ้มลู
เชงิกฎหมาย การคุม้ครอง และนําเสนอบรกิารไดอ้ย่างเหมาะสมกบันักท่องเทีย่วแต่ละชนชาต ิเช่น การ
แบ่งกลุ่มนกัท่องเทีย่วในการร่วมเดนิทางทีเ่หมาะสมตามรปูแบบการท่องเทีย่วทีค่ลา้ยคลงึกนั การละเวน้



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

222 

การจบัปรบัในพฤตกิรรมทีเ่ป็นวฒันธรรมของแต่ละชาต ิหรอืการสือ่สารใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ใจถงึวฒันธรรม
ของประเทศไทยอยา่งการดแูลสตัวท์ีอ่าจนําไปสูค่วามเขา้ใจผดิวา่เป็นการทารณุสตัว ์เป็นตน้ (รายละเอยีด
แสดงในภาคผนวกที ่5.2)  

 การขาดข้อมูลในด้านองค์ความรู้ และความสามารถเชิงลึกเพ่ือการพฒันา
สถานท่ีท่องเท่ียว และบริการมาสู่ ‘บริการเชิงลึก’ ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มคีวามเชีย่วชาญทางดา้น
ธุรกจิ การทําการตลาด ดงันัน้ในกลุ่มทีไ่มม่คีวามรูเ้ชงิลกึเองหรอืไมม่ผีูเ้ชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษาเฉพาะทาง 
ร่วมธุรกิจด้วยจะไม่สามารถพฒันาบรกิารไปในเชิงลึกได้ จําเป็นต้องทดแทนด้วยการพฒันาสถานที่
ทอ่งเทีย่วในเชงิภาพลกัษณ์ใหม้คีวามสดใหมอ่ยูเ่สมอ  

 การขาดแคลนทักษะเชิงดิจิทัลของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการรายย่อยไม่
สามารถปรับรูปแบบการนําเสนอบริการและแข่งขนัในช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับพฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ทีพ่ึง่พาการหาขอ้มลูและการเขา้ถงึบรกิารท่องเทีย่วดว้ยตนเองบนช่องทางออนไลน์  
ทาํใหเ้สยีโอกาสในการเขา้ถงึนกัทอ่งเทีย่วโดยตรง สามารถทาํไดโ้ดยผา่นตวักลางในต่างประเทศเทา่นัน้ 

2) ด้านบริการ 
ฝัง่อปุสงค ์
 ผูใ้ห้บริการท่ีมีความสามารถอย่างจาํกดัเป็นอปุสรรคต่อคณุภาพของการบริการ 

ผูใ้หบ้รกิารบางส่วนไม่มทีกัษะที่จะนําเสนอบรกิารใหเ้กดิประสทิธภิาพไดอ้ย่างสูงสุด หากต้องการเพิม่
ทกัษะใหก้บัผูใ้หบ้รกิารประเดน็หลกัทีค่วรสง่เสรมิม ี2 ดา้น คอื    

- ความสามารถทางด้านภาษา ปัญหาของกําแพงทางภาษาทําให้การสื่อสาร
ประเดน็ทางสขุภาพคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะกบันกัทอ่งเทีย่วกลุ่ม The Pamperer  

- ความสามารถทางด้านดิจิทลั ผูใ้หบ้รกิารทอ้งถิน่ เช่น ช่างฝีมอื ศลิปินทอ้งถิน่  
รถเช่าท้องถิ่น ฯลฯ ไม่สามารถนําเสนอบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ทําให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถ
เขา้ถงึไดด้ว้ยตนเอง จาํเป็นตอ้งเขา้ถงึผา่นตวักลางหรอืคนทอ้งถิน่เทา่นัน้ 

 คุณภาพของบริการท่ีไม่มีการรองรบัมาตรฐานอย่างเป็นระบบ นักท่องเที่ยว
ต้องการมาตรฐานของบริการเพื่อความมัน่ใจถึงความคุ้มค่าของเงนิและเวลาที่มอีย่างจํากดัอย่างกลุ่ม  
The Pamperer ต้องการมาตรฐานของบรกิารเชงิสุขภาพที่จะไม่เป็นอนัตรายถงึชวีติ ประกอบกบัความ
ตอ้งการบรกิารทีน่อกเหนือจากการดูแลสุขภาพเพื่อสรา้งความสุข และกําลงัใจระหว่างการพกัรกัษา ส่วน
กลุ่ม The In-depth Escaper ต้องการความมัน่ใจว่าบริการท่องเที่ยวที่เลือกไปจะสามารถสร้าง
ประสบการณ์เชงิลกึที่ทําใหไ้ด้พกัผ่อนอย่างมคีุณภาพ (ความยากลําบากระหว่างการท่องเที่ยวถือเป็น
ความทา้ทายเชงิบวกระหว่างทางสาํหรบัคนกลุ่มน้ี) หรอืกลุ่ม The Time Spender และ The Enhancer  
ทีม่กีารใชช้วีติในประเทศไทยระยะยาวร่วมกบัคนทอ้งถิน่ จําเป็นต้องไดร้บัการอบรมเพื่อการเรยีนรูด้า้น
กฎ กตกิา มารยาท และการปรบัตวับางสว่น เชน่ การขบัขีย่านพาหนะ ภาษาไทยเบือ้งตน้ เป็นตน้ 

 บริการท่ีไม่ได้คาํนึงถึงการอยู่ร่วมกนัของผู้คนหลากหลายเช้ือชาติซ่ึงมีความพึง
พอใจในการท่องเท่ียวต่างกนั นกัท่องเทีย่วแต่ละเชือ้ชาตมิพีืน้ฐานความพงึพอใจ และเงือ่นไขในการใช้
ชวีติและการทอ่งเทีย่วต่างกนั ผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นตอ้งทราบถงึเงือ่นไข และความตอ้งการของคนแต่ละกลุ่ม 
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เช่น เงื่อนไขในการรบัประทานอาหาร ความพึงพอใจที่ต่างกนัในการทํากิจกรรมแบบเดียวกนั หรือ
แมก้ระทัง่ความพงึพอใจในการใชส้ถานทีร่่วมกนั เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถนําเสนอบรกิารแก่นักท่องเทีย่ว
แต่ละชาตใิหเ้กดิความพงึพอใจรว่มกนัสงูทีส่ดุ 

 บริการท่ีไม่ได้คํานึงความหลากหลายทางอายุหรือความสามารถของ
นักท่องเท่ียว นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในรปูแบบหมูค่ณะโดยเฉพาะกลุ่ม The Relationship 
Builder มกัจะเดนิทางร่วมกบัคนหลากหลายวยัทัง้ผูส้งูอายุ เดก็ หรอืผูพ้กิาร ซึง่มคีวามสามารถในการ
เดินทางที่แตกต่างกนั สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อรองรบัความ
ตอ้งการเหล่าน้ี รวมทัง้สิง่อาํนวยความสะดวกเชงิโครงสรา้งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการทอ่งเทีย่ว เชน่ กรงุเทพฯ 
มกีารจราจรตดิขดัจงึไมเ่หมาะกบัครอบครวัและเดก็เลก็ทีจ่ําเป็นตอ้งโดยสารดว้ย ยานพาหนะส่วนตวัใน
การทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

ฝัง่อปุทาน 
 ความสามารถในการให้บริการท่ีไม่สอดคล้องกบัความต้องการของนักท่องเท่ียว

ผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถรองรบันักท่องเที่ยวจํานวนมากในเวลาที่ได้รบัการแนะนําจนเกดิเป็นกระแสบน
ชอ่งทางออนไลน์ 

 การขาดแคลนแรงงานผู้ให้บริการในธรุกิจท่องเท่ียวในระยะยาว สถานการณ์โรค
ระบาดทําใหแ้รงงานจํานวนมากต้องเปลี่ยนอาชพีเพื่อความอยู่รอด หากธุรกจิท่องเที่ยวสามารถฟ้ืนตวั
กลบัมาในอนาคต แรงงานทีเ่คยอยู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจไม่กลบัมาทํางานในจํานวนทีเ่พยีงพอกบั
ความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วในอนาคตได ้

 การไม่เช่ือมต่อของเส้นทางเดินรถสายหลกั นักท่องเทีย่วไม่สามารถสญัจรไปตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างอสิระ จําเป็นต้องพึ่งพาบรกิารรถสาธารณะสายรอง เช่น รถแดงในตวั
เมอืงเชยีงใหม ่รถแทก็ซีใ่นกรงุเทพฯ  

 ไม่มีมาตรฐานค่าบริการในการท่องเท่ียวในประเทศไทย ค่าบรกิารของรถโดยสาร 
หรอืค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ม่มมีาตรฐาน และมกัมกีารคดิราคาสงูกว่าปกต ิทําใหน้ักท่องเทีย่วหนั
ไปใชบ้รกิารรถโดยสารผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ เช่น Grab Klook หรอืบรกิารตวักลางเพื่อการท่องเทีย่ว
ในประเทศไทยทีน่่าเชื่อถอืหรอืบรกิารจากต่างประเทศแบบเบด็เสรจ็ สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

 ความคุ้มทุนในการให้บริการแบบรกัษาระยะห่าง ผูใ้หบ้รกิารประสบปัญหาการ
ใหบ้รกิารเพื่อรกัษาระยะห่างที่อาจไม่คุม้ทุนในการดําเนินการในแต่ละรอบ แต่ต้องดําเนินการเพื่อความ 
อยูร่อดของธุรกจิ 

3) ด้านเวลา 
ฝัง่อปุสงค ์
 ข้อกาํหนดระยะเวลาของวีซ่าไม่สอดคล้องกบัการท่องเท่ียวการรบับริการ และ

การใช้ชีวิตในสถานการณ์จริงของนักท่องเท่ียว นักท่องเทีย่วต่างชาตกิลุ่มทีม่กีารใชช้วีติหรอืทาํงาน
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ทางไกลในประเทศไทยระยะยาวอย่างกลุ่ม The Time Spender และกลุ่ม The Enhancer หรือ
นักท่องเที่ยวที่มารบับรกิารทางการแพทย์หรอืการบําบดัรกัษาอย่างกลุ่ม The Pamperer จําเป็นต้อง
ดาํเนินการทางวซ่ีาเพือ่ต่ออายใุนการรบับรกิารหรอืใชช้วีติในประเทศไทย เชน่ 

- นกัทอ่งเทีย่วบางคนเลอืกทีจ่ะสมคัรเรยีนเพือ่ใหไ้ดว้ซ่ีานกัเรยีน  
- นักท่องเที่ยวบางส่วนจําเป็นต้องเดนิทางออกนอกประเทศไปยงัประเทศเพื่อนบา้น

เพือ่ ‘ทาํวซ่ีารนั’ ซึง่เป็นการเสยีเงนิ และเสยีเวลาเพิม่  
- นักท่องเที่ยวที่ทํางานทางไกลผ่านช่องทางออนไลน์ (ทํางานร่วมกับบริษัทใน 

ประเทศตน้ทาง แต่ใชช้วีติทีป่ระเทศไทย) ไมส่ามารถขอวซ่ีาทาํงานได ้  
- นักท่องเที่ยวบางส่วนเลือกวีซ่าแบบอาสาสมคัรเพื่ออยู่ในประเทศไทยต่อในการ

พฒันาสายอาชพี เช่น นักมวยต่างชาต ิอยา่งไรกต็าม สาํหรบันักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีบางคนทีไ่มส่ามารถหา
รายไดไ้ดเ้พยีงพอต่อการดํารงชวีติ เน่ืองจากประเภทของวซ่ีาที่เป็นอุปสรรคต่อการสมคัรเขา้ทํางานจงึ
จาํเป็นตอ้งเดนิทางกลบัประเทศดว้ยความจาํยอม 

 ข้อจาํกดัทางด้านเวลาในการท่องเท่ียวระยะสัน้ไม่สมัพนัธ์กบัความตัง้ใจใน 
การท่องเท่ียวจาํนวนมาก นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มทีต่ ัง้ใจเกบ็ประสบการณ์การทอ่งเทีย่วจาํนวนมากอยา่งกลุ่ม 
The Optimizer หรือกลุ่ม The Thai Toucher ต้องการที่จะเข้าถึงประสบการณ์ในการท่องเที่ยวให้
ครบถ้วนมากทีสุ่ด เน่ืองจากกงัวลว่าอาจไม่ไดเ้ดนิทางมาท่องเที่ยวบ่อยครัง้ ไม่สามารถเดนิทางไดต้าม
เวลาทีต่อ้งการเน่ืองจากมอุีปสรรคดา้นต่างๆ เชน่ เวลาในการเดนิทางทีค่วบคุมไมไ่ด ้เป็นตน้ 

ฝัง่อปุทาน 
 การไม่เช่ือมต่อด้านเวลาการโดยสารแต่ละประเภท ความสามารถในการรองรบั

นักท่องเที่ยวของสนามบนิ ทําใหเ้ที่ยวบนิที่เหมาะสมกบัการเดนิทางมาถงึประเทศไทยและท่องเที่ยวมี
จาํกดัประกอบกบัการโดยสารทีเ่ชื่อมต่อเสน้ทางกนั เชน่ เครือ่งบนิต่อเรอืและต่อรถทวัรจ์ากผูป้ระกอบการ
ต่างรายไม่เชื่อมโยงหรอืสง่เสรมิกนัในเรื่องตารางเวลาเดนิรถ ตารางเวลาเดนิเรอื ทําใหน้ักท่องเทีย่วตอ้ง
เสยีเวลาในการรอการโดยสารถดัไปเป็นเวลานาน 

4) ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และโครงสร้าง 
ฝัง่อปุสงค ์
 การพฒันาขนส่งสาธารณะท่ีไม่รองรบัการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเทีย่วทุกกลุ่ม

พบปัญหาในการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยขนส่งสาธารณะทีไ่ม่เชื่อมโยงกนั และเขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่วได้
ยาก ประกอบกับประเด็นปัญหาที่ไม่มีมาตรฐานของค่าบริการขนส่งสาธารณะหรือการโดนฉ้อโกง 
นกัท่องเทีย่วบางสว่นจงึหนัไปพึง่บรกิารตวักลางท่องเทีย่วทีช่่วยจดัการรถรบั-ส่ง บางสว่นเลอืกใชบ้รกิาร
ผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีน่่าเชื่อถอืจากต่างประเทศ หรอืบางส่วนมองว่าจําเป็นต้องมเีพื่อนทอ้งถิน่คน
ไทยในการนําเทีย่วและเป็นทีพ่ึง่ใหย้มืรถยนตส์ว่นตวัเพือ่การเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 การนํากฎหมาย และการปรบัลงโทษมาใช้กบันักท่องเท่ียวต่างชาติโดยไม่เข้าใจ
ในบริบท ความต่างเชิงวฒันธรรมนํามาสู่ประสบการณ์เชิงลบของนักท่องเท่ียว นักท่องเที่ยว
ต่างชาตปิฏบิตัตินตามความเคยชนิขณะเดนิทางท่องเที่ยวโดยไม่ไดเ้ขา้ใจบรบิททางสงัคมของประเทศ
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ไทย ทาํใหอ้าจโดนจบัปรบัและลงโทษจากเจา้หน้าทีท่่องเทีย่ว เช่น นกัท่องเทีย่วชาวอนิเดยีทีร่บัประทาน
อาหารริมทางเท้าและสร้างความสกปรกโดยไม่ตัง้ใจ ต้องโดนจับปรับเงินจากเทศกิจทําให้เกิด
ประสบการณ์เชิงลบระหว่างท่องเที่ยว โดยมคัคุเทศก์นําเที่ยวจําเป็นต้องทําหน้าที่ช่วยไกล่เกลี่ยและ
อธบิายถงึลกัษณะของพฤตกิรรมของชาวต่างชาตใิหเ้จา้หน้าทีไ่ดเ้ขา้ใจ เป็นตน้ 

 การพฒันาชุมชนเชิงการท่องเท่ียวท่ีพฒันาโดยไม่มีความเข้าใจลึกซ้ึงนํามาซ่ึง
การพฒันาท่ีไม่ยัง่ยืน นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีความรู้และเกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน 
การท่องเทีย่วเชงิพฒันาอยา่งกลุ่ม The Catalyst หรอื กลุ่ม The In-depth Escaper เลง็เหน็ถงึประเดน็
ปัญหาในการเขา้ไปพฒันาชุมชนเชงิท่องเทีย่วอย่างไม่สมดุล เน่ืองจากผูท้ีเ่ขา้ไปพฒันาไม่มคีวามเขา้ใจ
อย่างลกึซึ้ง ประกอบกบัแนวทางการพฒันาทีไ่ม่ไดเ้ปิดโอกาสใหค้นทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วม และการ
สรา้งความรูส้กึการเป็นเจา้ของการพฒันาร่วม ทําใหก้ารพฒันาที่เกดิขึน้ทําไปอย่างไม่ตรงจุดและไม่นํา 
ไปสูค่วามยัง่ยนื 

ฝัง่อปุทาน 
 การถูกข้อกฎหมายกําหนดจนไม่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือรองรับ

สถานการณ์โรคระบาดได้   ผู้ประกอบการบางประเภท เช่น ธุรกิจที่พักระยะยาว (Long-stay 
accomodation) ทีย่ื่นจดทะเบยีนธุรกจิแบบทีพ่กัระยะยาวไมส่ามารถปรบัรปูแบบการนําเสนอบรกิารมาสู่
ทีพ่กัระยะสัน้ดว้ยขอ้จาํกดัทางกฎหมาย  

 การเสียโอกาสเชิงธุรกิจและการสูญเสียทรพัยากรจากการท่องเท่ียวท่ีมาจาก
ตวักลางต่างชาติแบบเบด็เสรจ็โดยไม่มีมาตรการควบคมุ ผูป้ระกอบการทัง้รายย่อย และรายใหญ่ใน
ประเทศไทยต่างสูญเสยีโอกาสทางธุรกจิและรายได้ให้กบัธุรกจิตวักลางการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่
ดาํเนินการเองอยา่งครบวงจร 

 การถูกข้อจํากัดทางกฎระเบียบในการท่ีจะส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเปล่ียน
บทบาทมาสู่ผู้ให้ บริการในการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมในอนาคต การทีน่ักท่องเทีย่วจะผนัตวัไป
เป็นมคัคุเทศกนํ์าเทีย่วแบบเสมอืนจรงิ (Virtual guide) จากประสบการณ์ของตนเอง อาจไมส่ามารถทาํได้
ดว้ยการขาดเอกสารอนุญาตนําเทีย่ว เป็นตน้ 

5) ด้านคนท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
ฝัง่อปุสงค ์
 นักท่องเท่ียวท่ี มีปริมาณมากสร้างบรรยากาศแห่งความแออัดระหว่าง 

การท่องเท่ียว ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดนิทางเขา้ไปในสถานที่ท่องเที่ยวหน่ึงๆ พรอ้มกนัจํานวนมาก 
โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ที่กําลังได้ร ับความนิยมในกลุ่มของ The Optimizer ทําให้เกิด
ประสบการณ์เชงิลบต่อสถานทีท่่องเทีย่ว หากผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถจดัการระบบการจองหรอืการจดัการ
สถานทีไ่ดอ้ยา่งทนัสถานการณ์ 

 ผูมี้อิทธิพลทางโซเชียลมีเดียเร่ิมมีบทบาทน้อยลง ผูม้อีทิธพิลทางโซเชยีลรายใหญ่
เริม่มบีทบาทน้อยลงในการเชญิชวนนกัทอ่งเทีย่ว เน่ืองจากนกัทอ่งเทีย่วมคีวามระมดัระวงัในการรบัสือ่เชงิ
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การตลาดมากขึน้ นกัทอ่งเทีย่วเริม่หนัมาใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูทีไ่ดป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัการแบ่งปันจาก
เครอืข่ายของคนใกล้ชดิหรอืภาพจรงิที่ปรากฎจากภาพรวมของสื่อออนไลน์มากกว่าเชื่อคําแนะนําจาก
บุคคลทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 เพ่ือนร่วมเดินทางหาเวลาในการมาร่วมเดินทางท่องเท่ียวพร้อมกนัได้ยาก 
นกัท่องเทีย่วในระยะสัน้สว่นใหญ่จาํเป็นตอ้งมเีพื่อนรว่มเดนิทางอยา่งน้อย 1 คน (ยกเวน้กลุ่มทีม่าใชช้วีติ
ในระยะยาวอยา่งกลุ่ม The Time Spender/ กลุ่ม The Enhancer/ กลุ่ม The Pamperer) การนดัหมาย
เพื่อใหเ้พื่อนรว่มทางทุกคนมเีวลาว่างเพื่อมาท่องเทีย่วรว่มกนัเป็นเรื่องทีย่ากลําบาก นักท่องเทีย่วบางคน
ทีช่ื่นชอบในการท่องเทีย่วจงึเลอืกทีจ่ะสรา้งสมัพนัธใ์หม่จากการเดนิทาง เพื่อขยายโอกาสในการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วใหม้ากขึน้จากเครอืขา่ยของเพือ่นกลุ่มใหม ่

ฝัง่อปุทาน 
 การสร้างความเช่ือมัน่สําหรับนักท่องเท่ียวท่ีไม่มีความชัดเจน การสํารวจ

ความ เห็นจากผู้ป ร ะกอบการที่ เ ข้ า ร่ วม โคร งการ  Amazing Thailand SHA standard พบว่ า 
ผู้ประกอบการเข้าร่วมเพื่อเป็นการสร้างความสบายใจ และต้องการมตีรารบัรองจากภาครฐัเท่านัน้ 
ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วมกีารรบัรูแ้ละไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัมากนกั ประกอบกบัผูป้ระกอบการตอ้งการความ
มัน่ใจที่จบัต้องได้และสื่อสารได้อย่างชดัเจนโดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข เช่น การมีวคัซีนที่เข้าถึง
ประชาชนทัว่ไปอยา่งครอบคลุม เพือ่ทีจ่ะคาดการณ์สถานการณ์ของธุรกจิท่องเทีย่วในอนาคตทีจ่ะสมัพนัธ์
กบัการวางแผนกลยทุธท์ีจ่ะทาํใหธุ้รกจิอยูร่อดและนกัทอ่งเทีย่ว เกดิความเชื่อมัน่ในการออกมาใชช้วีติและ
ทอ่งเทีย่วอยา่งปลอดภยัอกีครัง้ 

6) ด้านงบประมาณและเงินทุน 
ฝัง่อปุสงค ์
 นักท่องเท่ียวไม่มีสิทธิพิเศษหรือแรงจูงใจในการใช้จ่ายในบริการราคาสูง หรือ

ค่าบริการระยะยาว นักท่องเที่ยวกลุ่ม The Time Spender และ The Enhancer ที่มีการใช้ชีวิตใน
ประเทศไทยระยะยาวสว่นใหญ่จาํเป็นตอ้งจ่ายค่าบรกิารล่วงหน้า เช่น ค่าบรกิารทีพ่กัรายปี ค่าบรกิารฝาก
ทรพัยส์นิรายปีกบัผูใ้หบ้รกิารทีพ่กั ค่าเช่ารถ ฯลฯ เช่นเดยีวกบันักท่องเทีย่วกลุ่ม The Pamperer ทีม่ี
ค่าใชจ้่ายดา้นบรกิารทางการแพทย ์ทนัตกรรม หรอืการบรกิารเพื่อการบําบดัทีค่่อนขา้งสงูโดยสทิธพิเิศษ
หรอืแรงจูงใจในการจ่ายเงนิจํานวนมากนัน้ ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมส่งเสรมิการขายของผู้ให้บรกิาร 
รายยอ่ยทีจ่ดัขึน้เองเพือ่การแขง่ขนัทางการตลาดเพยีงดา้นเดยีว 

 ค่าบริการของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงลึกมีราคาสงู นกัท่องเทีย่วกลุ่ม The Catalyst 
หรอื กลุ่ม The In-depth Escaper มองว่าคา่บรกิารในการท่องเทีย่วเชงิลกึยงัมรีาคาสงู เน่ืองจากมคีวาม
ตอ้งการทางการตลาดตํ่าและยงัอยูใ่นเครอืขา่ย คนทีส่นใจในวงแคบ นกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีสว่นใหญ่เตม็ใจที่
จะจา่ยเงนิในราคาสงูเพราะเขา้ใจถงึสถานการณ์ แต่สามารถจา่ยไดใ้นจาํนวนครัง้ทีจ่าํกดัเทา่นัน้ 
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ฝัง่อปุทาน 
 การหดตวัของตลาดและกาํลงัซ้ือของนักท่องเท่ียว สถานการณ์โรคระบาดและ

ผลกระทบทางเศรษฐกจิในวงกว้าง ส่งผลใหน้ักท่องเที่ยวมกีําลงัซื้อที่ลดน้อยลง มาตรการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วจําเป็นทีจ่ะตอ้งคํานึงถงึการใหค้วามสาํคญักบักลุ่มนักท่องเทีย่วทีม่กีําลงัซือ้ และความสามารถ 
ในการท่องเทีย่วทีม่ากกว่า เช่น กลุ่มนกัท่องเทีย่วในประเทศผูม้รีายไดส้งู กลุ่มชาวต่างชาตทิีท่าํงาน หรอื
พกัอาศยัในประเทศผูม้รีายไดสู้ง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มารบับรกิารทางการแพทยห์รอืการบําบดัสุขภาพ 
เชงิเรง่ดว่น เป็นตน้ 

 การได้รบัผลกระทบเชิงรายได้และหน้ีสินสะสมจากสถานการณ์โรคระบาด  
ผูป้ระกอบการไดร้บัผลกระทบเชงิรายไดอ้ย่างมหาศาล การช่วยเหลอืดา้นเงนิกูด้อกเบีย้ตํ่า (Soft loan) 
หรือมาตรการการพักชําระหน้ีเป็นมาตรการสําคัญที่ผู้ประกอบการร้องขอ และจําเป็นต้องได้ร ับ 
การเยยีวยาโดยเฉพาะในผูป้ระกอบการทีม่ฐีานลกูคา้เป็นชาวต่างชาต ิและยงัไมส่ามารถปรบัรปูแบบธุรกจิ 
เพือ่รองรบัลกูคา้ในประเทศได ้

 การมีเงินทุนท่ีไม่เพียงพอต่อการพฒันาบริการในระยะยาว รปูแบบของการพฒันา 
‘บรกิารเชงิลกึในรปูแบบการมสีว่นรว่มกบัทอ้งถิน่ (Local In-depth engagement) ตอ้งใชพ้ลงัเครอืขา่ย
ของคนในแวดวงในการเขา้ถงึ และใชเ้วลาในการพฒันาระยะยาวจาํเป็นตอ้งมเีงนิทุนและความตัง้ใจจรงิ 

5.6 การเปล่ียนแปลงของบคุลกัษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต 

   เพื่อประเมนิแนวโน้มความเปลีย่นแปลงของบุคลกัษณ์นกัท่องเทีย่วทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต การศกึษา
ครัง้น้ีไดพ้จิารณาปัจจยัการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ทัง้หมด 5 ดา้น เพื่อพจิารณาว่าปัจจยัดา้นใดบา้งเป็น
ปัจจยัสาํคญัทีจ่ะสง่ผลต่อบุคลกัษณ์นกัท่องเทีย่วใน 3 ระยะ ไดแ้ก่ 1) ก่อนโควดิ-19  2) อนาคตฐานใน
ระยะ 3 – 5 ปีขา้งหน้า นบัตัง้แต่การเริม่ตน้การระบาด ในปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้มา และ 3) อนาคตทีไ่กล
กว่า 3 ปีขึน้ไป ในมติขิองความไมแ่น่นอนทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยการประเมนิจะพจิารณาความสาํคญัเป็น 
4 ระดบัคอื 1) ปัจจยัไมเ่คยมอีทิธพิลของปัจจยัดงักล่าวมาก่อน หรอืมปัีจจยัมาก่อนแต่ไม่มอีทิธพิลเลย 
หรอืปัจจยัทีป่รากฏจะไมส่่งผลอะไรเลย 2) ปัจจยัมอีทิธพิลอยูใ่นระดบัทีต่ํ่า 3) ปัจจยัมอีทิธพิลในระดบัที่
สร้างการเปลี่ยนแปลงหรอืมผีลต่อพฤติกรรมและความพงึพอใจของบุคลกัษณ์ และ 4) ปัจจยัที่ส่งผล
กระทบสงู เป็นปัจจยัทีต่อ้งจบัตามองในการวางแผนหรอืการพฒันาการใหบ้รกิาร โดยมรีายละเอยีดตาม
ตารางที ่5.12 ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 5.12 การประเมินปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ 
บคุลกัษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต  

ปัจจยัด้านต่างๆ  ก่อนโควิด-19 อนาคตฐาน 
ปี พ.ศ. 2562-2567  

อนาคตฐาน 
หลงัโควิด-19 

สงัคม    
1) เดนิทางโดยยานพาหนะสว่นตวั ** *** *** 
2) ระยะหา่งทางกายภาพระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร * *** ** 
3) ทอ่งเทีย่วในสถานทีใ่กลต้วั ใชร้ะยะเวลาสัน้ ** ***  
4) ทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่เลก็ทีรู่จ้กัและไวใ้จ ** *** ** 
5) ความตระหนกัรูถ้งึการมสีว่นรว่มในการพฒันาอยา่งเทา่เทยีมกนั * * *** 
6) ความรูส้กึถงึการเป็นพลเมอืงของโลก * ** *** 
7) ความเทา่เทยีมกนัทางเพศ วยั และเชือ้ชาต ิ *** *** *** 
8) สงัคมผูส้งูอายแุละความมอีายยุนืยาวของประชากร ** * *** 
9) การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life long learning) และใหคุ้ณค่ากบัการ

เรยีนรูแ้บบรูล้กึและรูก้วา้งไปพรอ้มกนั (Deep learning and wide 
learning) (ความแตกต่างระหวา่งนกัทอ่งเทีย่วในและต่างประเทศ) 

* ** *** 

10) การยอมรบัวา่การทอ่งเทีย่วเป็นสิง่จาํเป็นไมใ่ชค่วามฟุ่มเฟือย ** * *** 
ส่ิงแวดล้อม    
1) ความตระหนักรู้ว่าการท่องเที่ยวมีผลกับสมดุลสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ  
** ** *** 

2) จิตสํานึกในการเคารพความแตกต่างทางวฒันธรรม และความ
หลากหลายทางระบบนิเวศธรรมชาต ิ

** ** *** 

3) การท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสมดุล
สิง่แวดลอ้ม 

* * ** 

4) การกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน
การใหบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 

* * *** 

5) คุณภาพสิง่แวดลอ้มและความสามารถในการจดัการปัญหามลพษิ
ขัน้พืน้ฐาน 

** ** *** 

6) การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก * * *** 
เศรษฐกิจ    
1) การควบคุมการเดนิทางและความปลอดภยัของการท่องเที่ยวใน

ประเทศ 
* *** *** 

2) การเตบิโตของธุรกจิการบนิและการเดนิทางดว้ยรถไฟความเรว็สงู ** *** *** 
3) การทํางานที่มีความยืดหยุ่นทางเวลาและสถานที่จนมีผลต่อ

รปูแบบและกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว  
** ** *** 

4) ความหลากหลายและการเกิดใหม่ของทักษะและเทคนิคการ
ใหบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว (New service)  

** ** *** 
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5) เงื่อนไขของภาษี และค่าตอบแทนจากการท่องเที่ยว อาทิ Tax 
refund สาํหรบัการท่องเทีย่ว หรอื Tax reduction สาํหรบักจิการ
การทอ่งเทีย่วทีส่รา้งนวตักรรม หรอืสรา้งการจา้งงานมลูคา่สงู 

* * *** 

6) มาตรการการจดัการการเงนิสาํหรบัการเงนิผ่าน Online transaction 
หรอื Crypto currency อยา่งเป็นระบบ เรยีบงา่ย และเชื่อถอืได ้

- - *** 

7) ความสะดวกในการเขา้ถงึทีพ่กัทางเลอืก และระบบสญัญาการเช่า
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นธรรม 

* * *** 

เทคโนโลยี    
1) การบรกิารและประสบการณ์การทอ่งเทีย่วแบบไรก้ารสมัผสั * *** ** 
2) เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน และการสือ่สารทางไกลเสมอืนจรงิ * * ** 
3) เทคโนโลยทีี่ช่วยการทํางานทางไกล (Remote working) อาท ิ

การประชุมทางไกล  
* *** *** 

4) เทคโนโลยชีว่ยในการสือ่สารภาษานานาชาต ิ ** ** *** 
5) เขา้ถงึฐานขอ้มลูการทอ่งเทีย่วทีถ่กูจดัทาํอยา่งเป็นระบบ * ** *** 
6) ความสนใจท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงและลกึซึ้งมากขึน้  (อิทธพิล

จาก Influencer/ blogger) 
*** ** * 

7) การแบง่ปันขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว ** *** *** 
8) การรวบรวมและประมวลข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นองค์รวมด้วย

ปัญญาประดษิฐ ์
* * *** 

9) ความเรว็และความทัว่ถงึของอนิเทอรเ์น็ต  *** *** *** 
10) เทคโนโลยชีะลอวยัและการแพทยท์างเลอืก * * *** 
การเมืองและการปกครอง    
1) มาตรการตรวจสขุภาพก่อนการตรวจลงตราเขา้ประเทศ * *** ** 
2) การตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ ัว่คราว (Non-immigrant visa) ให้

มปีระเภทย่อยที่สามารถทํางานบางประเภท อาท ิผู้ทํางาน
ทางไกล หรอืผูท้ีเ่ขา้มาฝึกอาชพี ใหอ้ยู่ไดน้านกวา่ 90 วนั แต่ไม่
เกนิ 1 ปี  

- * *** 

3) การตรวจลงตราสาํหรบัคนต่างแดนทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร  (Tourist visa) โดยให้ความสะดวกกบัการเขา้
ประเทศเป็นครอบครวั หรอืกลุม่ทางสงัคม 

- * *** 

4) กระบวนการตรวจลงตราโดยปราศจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
การเมอืง และการเหยยีดเชือ้ชาต ิ

- - * 

5) การส่งเสริมกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
เพิม่ขึน้ 

* * ** 
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6) อตัราการฉีดวคัซนีและความสามารถควบคุมการระบาดของโรค - *** *** 
7) ความสามารถจดัการภยัพบิตัโิดยภาครฐั * *** *** 
8) ความสามารถในการจดัการปัญหาอาชญากรรม การเอารดัเอา

เปรียบนักท่องเที่ยว และความเป็นธรรมในการดําเนินคดีที่มี
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตเิกีย่วขอ้ง 

** ** *** 

9) กฎหมายที่เกื้อหนุนกบัการลงทุนของชาวต่างชาติในธุรกิจเพื่อ
สงัคม  

- - * 

10)  กฎหมายทีเ่อือ้ใหเ้กดิการลงทุนของชาวต่างชาตใินตลาด 
 อสงัหารมิทรพัย ์

* * *** 

หมายเหตุ: “-“  หมายถงึ ไมเ่ป็นปัจจยัทีส่าํคญั,  
   “*”  หมายถงึ ปัจจยัทีม่ผีลน้อย,  
   “**”  หมายถงึ ปัจจยัทีน่่าจบัตามอง,  
           “***”  หมายถงึ เป็นปัจจยัทีม่ผีลมาก 

5.7 การเปล่ียนแปลงของนักท่องเท่ียวในอนาคต 

  ผลจากการวเิคราะหปั์จจยัทีจ่ะสง่ผลกระทบกบับุคลกัษณ์นกัท่องเทีย่วทัง้หมด 5 ดา้น 43 ประเดน็ 
และใน 3 ระยะ นํามาวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของบุคลกัษณ์กลุ่มต่างๆ โดยประเมนิจากโอกาสของการ
เกดิปัจจยัทีศ่กึษาเทยีบกบัผลทีจ่ะเกดิกบับุคลกัษณ์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อประเมนิ
ความเปราะบางและขอ้กงัวลทีเ่ปลีย่นไปของบุคลกัษณ์ และนํามาสูก่ารพจิารณาโอกาส และความน่าสนใจ
ของบุคลกัษณ์ในเชงิการตลาด หรอืการทาํการออกแบบบรกิารใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ ทาํใหพ้บการ
เปลีย่นแปลงของบุคลกัษณ์ทีส่าํคญัใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1) จากบุคลกัษณ์เดมิทัง้ 9 ในระยะยาว จะม ี3 บุคลกัษณ์ทีม่ปัีจจยัเกือ้หนุนสงูและมคีวามสาํคญั
มากอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

  นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย (The Thai Toucher) 
 นกัทอ่งเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง (The Time Spender)  
 นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์(The Relationship Builder) 

2) จากบุคลลกัษณ์เดมิทัง้ 9 ในระยะยาวจะม ี1 บุคลกัษณ์ทีแ่มจ้ะมปัีจจยัเกือ้หนุนพอสมควร แต่
โอกาสหรือการเพิ่มจํานวนจะลดลงหรือไม่น่าสนใจเท่าเดิม ได้แก่ นักท่องเที่ยวผู้หลีกหนีเมืองไปสู่
ประสบการณ์เชงิลกึ (The In-depth Escaper)  

3) จากปัจจยัเกือ้หนุนทีม่อียู่มแีนวโน้มทีบุ่คลกัษณ์ใหม่ 3 กลุ่ม จะปรากฏตวัขึน้มาและมคีวาม
น่าสนใจเพิม่ขึน้มาในระยะยาว ไดแ้ก่   

 นกัทอ่งเทีย่วผูม้กีจิกรรมเคลื่อนตวัตลอดเวลา (The Motion-Based Wanderer)  
 นกัทอ่งเทีย่วผูท้อ่งเทีย่วเพือ่บาํเพญ็ประโยชน์ (The Volunteer Traveller)  
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 นกัทอ่งเทีย่วผูท้อ่งเทีย่วในเสน้ทางทีไ่มใ่ชส่ถานทีท่อ่งเทีย่วหลกั (Tourism Veteran) 
 รายละเอยีดของการวเิคราะห์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของบุคลกัษณ์กลุ่มต่างๆ มี

รายละเอยีดตามตาราง 5.13 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 5.13 การประเมินปัจจยัเกือ้หนุน เทียบกบัจดุเปราะบางในระยะสัน้และระยะยาว และ 
                        โอกาสของการเปล่ียนแปลงต่อบคุลกัษณ์และความน่าสนใจในอนาคต   
 

บคุลกัษณ์ 
ปัจจยัเกื้อหนุน
โอกาสใหม่ 

จดุเปราะบางและข้อกงัวลท่ีเปล่ียนไป โอกาสของการเพ่ิมจาํนวน และ 
ความน่าสนใจในอนาคต ระยะสัน้ ระยะยาว 

1) The Pamperer ผูพ้ฒันา
ตวัเองเชิงสขุภาพ 
พืน้ฐานของบุคลกัษณ์น้ีเป็น 
ผูท้ีห่ว่งใยเรือ่งสขุภาพยอม
เดนิทาง ใชจ้า่ย และใชเ้วลา
เพือ่ใหส้ขุภาพของตนสมบรูณ์
ทีส่ดุ อยา่งไรกต็าม กลุ่ม The 
Pamperer ยงัรวมถงึผูท้ี่
ปรนเปรอตนเองเพือ่ใหไ้ด้
ความสขุกายและสบายใจโดย
ยอมจา่ยเพือ่ใหค้นบรกิารเอา
สิง่ดีๆ  ต่อกายและใจมามอบให ้
การรบับรกิารของคนกลุ่มน้ีจงึ
เป็นไปไดต้ัง้แต่การนวดผอ่น
คลายขัน้พืน้ฐาน การดืม่ กนิ 
และพกัผอ่นทีด่ตี่อสขุภาพ  
การรบับรกิารทาง การแพทยท์ี่
จาํเป็น จนไปถงึบรกิารเสรมิ
ความงาม 
The Pamperer สว่นใหญ่ไม่
คอ่ยอยากเปิดเผยตวั เพราะ
พจิารณวา่เรือ่งของสขุภาพเป็น
เรือ่งสว่นตวั ความสมบรูณ์แบบ
เป็นเรือ่งทีส่ามารถรบัรูไ้ดจ้าก
ภายนอกเขา้สูข่า้งใน  

** 
- การเขา้ถงึขอ้มลู 
และการพฒันา
ตวักลางในการ
แนะนําบรกิาร 
การจา่ยเงนิ 
Online 

- สงัคมผูส้งูอายุ 
และการให้
ความสาํคญัความ
มัน่คงทางสขุภาพ 

- เทคโนโลยกีาร
ชะลอวยั และ 
Telemedical 
services 

- การลดภาษใีห้
ผูใ้หบ้รกิาร 

- การแขง่ขนัสงูใน
ทุกระดบั เพราะ
แมจ้ะมตีน้ทุนทีส่งู
ในบางเรือ่ง  
แต่เป็นประเดน็ที่
กลายเป็นความ
ตอ้งการพืน้ฐาน  

- ฐานของการ
ใหบ้รกิารมฐีานที่
กวา้ง ครอบคลุม
เศรษฐกจิในหลาย
ดา้น ซึง่เป็นทัง้
โอกาสและ
อุปสรรคใน 
การใหบ้รกิาร 

- หาขอ้มลูไดย้ากใน
ภาษาของตนเอง ตอ้ง
อาศยัตวักลางซึง่มี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

- สือ่สารกบัผูใ้หบ้รกิาร
ในขณะทีร่บับรกิาร
ไมไ่ด ้

- ไมเ่ชือ่มโยงกบัระบบ
ประกนัสขุภาพใน
ประเทศ 

- เกดิคดฟ้ีองรอ้งแลว้ไม่
รูว้า่จะไดร้บัความ
ชว่ยเหลอือยา่งไร 

- ไมม่รีะบบการตรวจลง
ตราทีร่องรบัการ
เจบ็ป่วยทีเ่รง่ดว่น 

- การเขา้มารบับรกิาร
โดยขาดพืน้ฐานความ
เขา้ใจและไมเ่ชือ่มัน่
ต่อผูใ้หบ้รกิาร 

- การใหบ้รกิารบาง
ประเภท อาท ิการ
ใหบ้รกิารทาง
การแพทยท์าํใหต้อ้ง
หา่งจากครอบครวั ซึง่
สง่ผลถงึสภาพจติใจ 

- การไดร้บับรกิารจาก 
ผูท้ีไ่มเ่ชีย่วชาญ
หรอืไมม่คีวามรูส้กึ
รว่มกบัความตอ้งการ
ของบุคลกัษณ์กลุม่น้ี   

- การรบัรูล้กัษณะ
เดน่ของการให ้
บรกิารแบบคนไทย 

- เทคโนโลยขีอง
คูแ่ขง่ดกีวา่  

- คา่บรกิารทีต่ํ่ากวา่
อนัเน่ืองมาจากคา่
ครองชพี 

- ความหว่งกงัวล
เรือ่งมาตรฐาน
สาธารณสขุ  

- กลไกการกาํหนด
มาตรฐานของ 
ผูใ้หบ้รกิาร 

- ระบบการตรวจลง
ตราไมเ่ขา้ใจ
ธรรมชาตขิอง
บรกิาร 

*** 
นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ียงัน่าสนใจใน
อนาคต มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ 
เพราะปัญหาเรือ่งสขุภาพจะเป็น
ประเดน็ควบคูไ่ปกบัสงัคมผูส้งูอายุ
และปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นปัญหา
รว่มกนัทัง้โลก แต่ปัจจยัทีท่าํให้
นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ีเพิม่หรอืลดจาก
ปรมิาณทีเ่ป็นอยูจ่ะประกอบดว้ย
ความสามารถของระบบ
สาธารณสขุในประเทศ การเตบิโต
ของตลาดในประเทศ การควบคุม
การใหบ้รกิาร และการสือ่สารและ
การจดัการประสบการณ์ของ
ผูร้บับรกิาร เศรษฐกจิสขุภาพ จะ
กลายเป็นสว่นหน่ึงของเศรษฐกจิ
ภาพลกัษณ์ เชือ่มโยงกบัธุรกจิ
หลายดา้นทัง้สนิคา้และบรกิาร ที่
ตอ้งการการควบคุมคุณภาพ  
การฟ้องรอ้งระวา่งประเทศ แบบไม่
เปิดเผยจะเป็นเรือ่งทีเ่ตรยีมพรอ้ม
มากขึน้ การกาํหนดคุณภาพและ
การสรา้งมาตรฐานของวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้งเป็นเรือ่งทีม่คีวามจาํเป็น  
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2) The Enhancer ผูพ้ฒันา
ตวัเองทางสายอาชีพ 
ประเทศไทยเปิดกวา้งและเป็น
พืน้ทีข่องโอกาส แต่คาํถามที่
สาํคญัคอื สาํหรบัการเรยีนรู้
นอกระบบโรงเรยีนแลว้ 
ประเทศไทยเป็นโอกาสของ 
การเรยีนรูเ้รือ่งอะไรอกีไดบ้า้ง 
การเตบิโตของ The Enhancer 
เป็นเครือ่งบง่ชีว้า่ประเทศไทย
เตบิโตดว้ยการพฒันาความรู้
เป็นฐาน (Knowledge-based 
development) มากน้อยขนาด
ไหน สิง่ทีส่าํคญัคอืการเตบิโต
ของ The Enhancer คอืการ
เปลีย่นเป็นบุคลกัษณ์แบบ 
 The Catalyst ซึง่เป็นบุ
คลกัษณ์ทีจ่ะมกีารฝัง่รากและ
ชว่ยการพฒันาทอ้งถิน่ขึน้มาได้
จรงิ  

**
- ทาํงานไดม้ากกวา่ 
1 อยา่งพรอ้มกนั 
พรอ้มกนัเป็น
กระแสหลกั 

- การตรวจลงตรา
ประเภทใหมท่ี่
เปิดใหค้นหางาน 

- สงัคมแหง่การ
เรยีนรู ้

- การยอมรบัความ
แตกต่างทางเชือ้
ชาต ิ

- การผนัตวัไปสู่
ผูพ้ฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม     

- ความรูไ้มถ่กู
พฒันาขึน้จนสรา้งแรง
ดงึดดูของการเขา้
ทาํงาน  เจอคนรูไ้ม่
จรงิ ตอ้งเสยีเวลาใน
การตามหาแหล่ง
ความรู้  

- ภาพของงานบางงาน
ยงัไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลาย 
หรอืตดิภาพลบ 

- การตรวจลงตราทีต่อ้ง
อา้งองิกบัสถานศกึษา 
แต่ไมไ่ดอ้า้งองิกบั
แหล่งเรยีนรู ้  

- หาขอ้มลูจากภายนอก
ประเทศไดย้าก ตอ้ง
อาศยัปากต่อปาก 
หรอืการเขา้มาใน
ประเทศ 

- ความเชีย่วชาญถกู
บม่เพาะและพฒันา 
ขึน้ในแหล่งอื่น 

- การไมย่อมรบั
ชาวต่างชาตเิขา้มา
ทาํงาน หรอืเขา้มา
เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ทางวฒันธรรม 

- ชาตนิิยมขวาจดั 
จากสงครามการคา้  

- ความเชีย่วชาญถกู
บม่เพาะและพฒันา 
ขึน้ในแหล่งอื่น 

- การไมย่อมรบั
ชาวต่างชาตทิีเ่ขา้
มาทาํงาน หรอืเขา้
มาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ทางวฒันธรรม 
  

** 
บุคลกัษณ์น้ียงัเป็นกลุ่มทีม่ ี
ความน่าสนใจในอนาคต เพราะจะ
สามารถเปลีย่นแปลงเป็นกลุ่มที่
กระตุน้การเตบิโตของกลุ่มอื่นได ้ 
ทีผ่า่นมาจะเหน็ไดว้า่การเตบิโต
ของกลุม่น้ีมขีอ้จาํกดัทีก่ารพฒันา
และการสรา้งความรูใ้นเชงิ 
การปฏบิตัอิอกมาสูส่าธารณะนัน้
อยูใ่นวงทีจ่าํกดั การสรา้งแรงดงึดดู
ของนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ีมปัีญหาทัง้
การสรา้งความรูท้ีล่กึขึน้ 
หลากหลายขึน้ และเป็นระบบมาก
ขึน้ ตลอดจนความรูใ้นลกัษณะน้ี
ไมไ่ดอ้ยูใ่นสถาบนัการศกึษา 
ดงันัน้ จงึไมม่โีครงสรา้งทีส่มบรูณ์
ในการรองรบั แมก้ระทัง่ระบบการ
ตรวจลงตรา  

3) The Catalyst ผูพ้ฒันา
สงัคมและส่ิงแวดล้อม 
นกัทอ่งเทีย่วผูเ้ปลีย่นบทบาท
มาเป็นพลเมอืง ผูก้ระตุน้
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
และการพฒันาในทอ้งถิน่ (The 
Catalyst ไมใ่ช ่Media 
Influencers มคีวามแตกต่างที่
ความเชีย่วชาญ การลงมอื
ปฏบิตั ิรวมถงึการฝังรากลกึ
และกลายเป็นกลไกหน่ึงของ
การพฒันาทอ้งถิน่ 
ผลตอบแทนอยูท่ีก่ารพฒันา
พืน้ทีไ่มใ่ชย่อดผูเ้ขา้ชม) 

**
- ความตอ้งการการ
เชือ่มต่อกบัตลาด
และโลก ในขณะที่
ทอ้งถิน่ยงัมี
ขอ้จาํกดัเรือ่งการ
เขา้ถงึและความ
เขา้ใจขอ้มลู
เฉพาะดา้น 

- การพฒันาธุรกจิ
การทอ่งเทีย่วที่
คาํนึงถงึสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มมาก
ขึน้  การอนุญาต
ใหค้นต่างชาตถิอื
สญัชาตไิทย 
ทาํงานหรอืลงทุน
ในไทยสะดวกขึน้ 
 

- ความรูส้กึผดิหรอื 
ความรูส้กึวา่ไม่
สามารถเป็นสว่นหน่ึง
ของทอ้งถิน่ หรอืการ
พฒันาทอ้งถิน่ไดจ้รงิ 

- ขอ้จาํกดัเรือ่งตน้ทุน 
และการเดนิทาง 
รวมถงึความเขา้ใจ
บทบาทของ
นกัทอ่งเทีย่วกลุม่น้ีกบั
ชุมชนและเจา้หน้าที่
ในทอ้งถิน่  

- คา่ตอบแทนทาง
เศรษฐกจิตํ่า  

- ความเสีย่งทีจ่ะเตบิโต
รวดเรว็หรอืเตบิโต
แลว้ไปทาํลายมลูคา่
ทางวฒันธรรม หรอื
มรดกเชงิพืน้ทีเ่ดมิทีม่ ี
อยู ่ 
 

- การทาํกจิการเพือ่
สงัคม และธุรกจิ

ชุมชนยงัม ี
นอกจากน้ียงัไม่
คอ่ยเปิดโอกาสให้
คนนอกหรอื
ชาวต่างชาตเิขา้มา
มสีว่นรว่ม  

- การขาดความ
เขา้ใจหรอืการ
กาํหนดแนว
ทางการพฒันารว่ม   
เหมอืนเดมิรว่มกนั
ทางกนัได ้ แต่มี
เป้าหมายไมเ่ทา่กนั 
หรอืไมเ่หมอืนกนั 

**
การเปลีย่นแปลงของโลกเกดิขึน้อยู่
ตลอดเวลา สง่ผลต่อประชากร และ
ความตอ้งการทางการตลาด The 
Catalyst คอืกลุ่มบุคลกัษณ์ทีจ่ะ
ชว่ยเชือ่มต่อทรพัยากรในทอ้งถิน่
ทัง้คน กจิกรรม วฒันธรรม วตัถุดบิ 
และสถานทีสู่ต่ลาดโลกดว้ยมมุมอง 
ความรู ้และความแตกต่างทาง
วฒันธรรม แต่บุคลกัษณ์มขีอ้จาํกดั
ทีส่าํคญัตามแบบภาวะหลงั
สมยัใหมค่อืในขณะทีย่อมรบัความ
แตกต่างได ้กระแสชาตนิิยมและ
ทอ้งถิน่นิยมอาจจะเป็นอุปสรรคใน
การขดัขวางและก่อใหเ้กดิความ
รว่มมอื รวมถงึทาํใหบุ้คลกัษณ์งา่ย
ต่อการถกูตคีวามในทางลบ และไม่
เป็นทีไ่วใ้จ  
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 - การปรบัปรงุ
กฎหมายและการ
ใหก้ารสนบัสนุน
ธุรกจิชุมชนและ
กจิการเพือ่สงัคม 

- การคมนาคมและ
การเขา้ถงึพืน้ที่
หา่งไกลทาํไดง้า่ย
ขึน้  

- ความสะดวกของ
การคมนาคมและ
การสือ่สาร
ระหวา่งประเทศ 

- การรกัษาสมดุล
ระหวา่งการรกัษา 
อตัลกัษณ์ การเขา้ถงึ 
และความสามารถใน
การรองรบัการ
ใหบ้รกิาร 

-  เป็นธุรกจิเพือ่สงัคมดู
เหมอืนเป็นทีเ่ริม่ทาํ
ตามไดง้า่ย แต่รกัษา
คุณภาพหรอืความแท้
ไดย้าก 

- พืน้ทีท่ีม่คีวาม
พรอ้มยงัมอียูจ่าํกดั 
และเมือ่ผา่นไป
ระยะหน่ึง แผน
ธุรกจิจะเปลีย่นไป
เป็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งนกัลงทุน
กบัพืน้ทีล่งทุน 

 

4) The Thai Toucher ผูช้อบ
สมัผสัสินทรพัยร์ปูแบบไทย 
ประเทศไทยยงัเป็นเป้าหมาย
ของการเดนิทางต่างประเทศ
ครัง้แรก เน่ืองจากมคีวาม
ชดัเจนทางวฒันธรรมและ
ภาพลกัษณ์ของเมอืงทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนอยูใ่นชุมทางและพืน้ที่
ทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย บุคลกัษณ์กลุ่ม
น้ีแมจ้ะเป็นโจทยพ์ืน้ฐานเพราะ
เป็นนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มใหญ่ และ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ แต่
อยา่งไรกต็ามกลายเป็น 
บุคลกัษณ์ทีส่รา้งภาพจาํและ
กาํหนดใหก้ารทอ่งเทีย่วใน
ประเทศยํ่าอยูก่บัที ่เพราะเป็น
กลุ่มทอ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลาน้อย 
และเทีย่วตามๆ กนัไมไ่ด้
ตอ้งการความลกึซึง้ 

*** 
- การเดนิทาง
ระหวา่งประเทศ
เป็นไปไดง้า่ย  
ประเทศไทยอยูใ่น
ศนูยก์ลางของการ
เดนิทางระหวา่ง
ภมูภิาค ในตลาด
ทีเ่จรญิเตบิโต  
และในพืน้ทีท่ีม่ ี
ประชากรรว่มกนั
งอยูม่ากกวา่ครึง่ 
โลก 

- สงัคมไรเ้งนิสด
แพรก่ระจายไป
ทัว่โดยเฉพาะ
ภมูภิาคเป้าหมาย
ทีเ่ดนิทางเขา้
ประเทศไทยได้
งา่ย แต่ยงัตดิอยูท่ี่
ไมม่ ีPlatform 
กลางทีใ่ชง้านได้
ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

- ความไมเ่ป็นมติรและ
การถกูเอาเปรยีบและ
ฉ้อโกงไดต้ลอดเวลา
แมก้ารเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ  

- การขาดการเตรยีมตวั
เรยีนรูแ้ละความเขา้ใจ
บรบิททางวฒันธรรมที่
อยูใ่นทอ้งถิน่ ทาํให้
งา่ยต่อการเกดิความ
ขดัแยง้ หรอืความรูส้กึ
ดา้นลบต่อกจิกรรมที่
เกดิขึน้ในทอ้งถิน่  

- การเดนิทางตามกนั
เป็นกลุ่มใหญ่และการ
เดนิทางโดยรถยนตส์ู่
แหล่งทอ่งเทีย่ว 
ยอดนิยมทาํใหเ้กดิ 
ผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม และยากที่
จะรกัษาสมดุลระหวา่ง
ชว่งฤดกูารทอ่งเทีย่ว 
และนอกฤดกูาล 
 

- การตคีวามและ
ความคาดหวงั
ความเป็นไทยจาก
นกัทอ่งเทีย่วเป็น
การประกอบสรา้ง
ทางวฒันธรรมทีท่าํ
ใหเ้กดิกบัดกัของ
ประสบการณ์  

- พืน้ทีเ่ป้าหมายหรอื
พืน้ทีท่ ีเ่ป็นตลาด
สาํคญัทีอ่ยูโ่ดยรอบ 
มพีืน้ฐานทาง
วฒันธรรมทีต่่างกนั
มาก  

- Tourism 
overwhelming 
หรอืการกลบัมา
ของกจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่วทีม่าก
เกนิไปในบางพืน้ที่
เพือ่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิน่หลงั 
โควดิ- 19 
 

*** 
บุคลกัษณ์กลุ่มน้ี ยงัคงความสาํคญั
ในอนาคตเน่ืองจากภาพลกัษณ์ของ
ประเทศไทยฝังรากลกึในตลาด
วฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วใน
ระดบันานาชาตมิาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน นอกจากน้ี The Thai 
Toucher เป็นจดุเริม่ตน้ของการ
ทอ่งเทีย่วกลุ่มอื่น ทีใ่ชเ้วลามากขึน้ 
และใชจ้า่ยในพืน้ทีม่ากขึน้  
อยา่งไรกต็าม นกัทอ่งเทีย่ว 
กลุ่มดงักล่าวอาจจะมแีนวโน้ม
ลดลงบา้ง เน่ืองจากการมตีวัเลอืก
ของการเขา้ถงึวฒันธรรมที่
ใกลเ้คยีงกนัในภมูภิาคทีย่งัคง
ความแทต้ามความคาดหวงัของ
นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผสั
ประสบการณ์แบบพืน้ทีก่าํลงั
พฒันาหรอืไรก้ารผสมเจอืปนของ
วฒันธรรมต่างถิน่ รวมถงึขอ้
เรยีกรอ้งเฉพาะดา้น จากขอ้มลูที่
ไดร้บัหรอืคาํบอกเล่าทีไ่ดร้บัมา
ก่อนหน้า การจดัการประสบการณ์
เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้บักลุ่ม 
Thai  Toucher จะเป็นโจทยส์าํคญั
ของเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วต่อไป 
ตราบใดทีก่ารทอ่งเทีย่วยงัเน้น
ความใหม ่ราคาถูก และตอ้งรบั
นกัทอ่งเทีย่วจาํนวนมากต่อไป  
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 - การเดนิทาง
ภายในประเทศ
สะดวกสบายขึน้ 
และเขา้ถงึแหล่ง
ทอ่งเทีย่วต่างๆ 
งา่ยขึน้  

- การตรวจรา่งกาย
และมาตรการ
ควบคุมโรคที่
เขม้ขน้ขึน้หลงั 
โควดิ-19 

- การผอ่นปรนการ
ตรวจลงตราเพือ่
กระตุน้เศรษฐกจิ
การทอ่งเทีย่ว 

- การเปิดรบัความ
แตกต่างทาง
วฒันธรรม 
ความยดืหยุน่
ของชว่งเวลา 
การทาํงานและ
วนัหยุด 

- การกระจายของ
นกัทอ่งเทีย่วนอก
ฤดกูาล 

- ความไมเ่คยชนิและ
ขอ้จาํกดัของอาหาร
และวฒันธรรม  

- ความขดัแยง้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ ี
พืน้ฐานทางวฒันธรรม 
และการเมอืงระหวา่ง
ประเทศ 

- การขาดความรูค้วาม
เขา้ใจต่อกฏระเบยีบ
ในทอ้งถิน่ รวมถงึการ
ขาดความเขา้ใจเรือ่งที่
เป็นขอ้หา้ม สิง่ทีอ่ยู่
เหนือกฏระเบยีบใน
ทอ้งถิน่  

- การขาดมคัคุเทศกท์ี่
เขา้ใจเรือ่งราวและ
รายละเอยีดทีจ่ะสรา้ง
ความเขา้ใจใหก้บัผูท้ี่
สนใจ    

- การเปลีย่นของ
บุคลกิภาพและ
ทศันคตขิองคนไทย
ต่อการใหบ้รกิาร
นกัทอ่งเทีย่ว 

- ความจาํเป็นทีต่อ้ง
รกัษาระยะหา่งทาง
สงัคม และตอ้ง
ทอ่งเทีย่วตาม
มาตรการควบคุม
โรค หรอืมาตรการ
ทางสาธารณสขุอื่น 
(Tourwriter, 2021) 

- การเปลีย่นจาก
ความลาํบากในการ
แลกเปลีย่นเงนิตรา 
ไปสูก่ารนําเงนิเขา้
ระบบไรเ้งนิสด 
รวมถงึการหาที่
จบัจา่ยใชส้อยโดย
ไมต่อ้งใชเ่งนิสดใน
ทุกบรกิาร 
Economictimes 
(2021) แต่ในทาง
กลบักนั ในบาง
ประเทศทีร่ะบบ
จบัจา่ยซือ้ของแบบ
ไรเ้งนิสดยงัไม่
พฒันา  

- ความเชือ่หรอืความ
เขา้ใจต่อการ
จบัจา่ยแบบไรเ้งนิ
สดจะกลายเป็น
อุปสรรคสว่นหน่ึง
ของการทอ่งเทีย่ว
โดยเฉพาะกลุ่มที่
เดนิทางแบบไมม่ี
มคัคุเทศกนํ์า 
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5) The In-dept Escaper ผู้
หลีกหนีเมืองไปสู่
ประสบการณ์เชิงลึก 
ประเทศไทยในฐานะประเทศ
กาํลงัพฒันา และการพฒันา
ทางกายภาพยงัไมส่ามารถ
เขา้ถงึในบางพืน้ทีจ่ะเปลีย่นไป 
ประกอบกบัแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ ี
ความสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ
และตดิอนัดบัโลกทีม่อียูอ่ยา่ง
จาํกดัจะทาํใหป้ระเทศไทย
ไมใ่ชเ่ป้าหมายของ
นกัทอ่งเทีย่วอยา่งผูห้ลกีหนี
ความเป็นเมอืงเหมอืนในยุค
เริม่ตน้ธุรกจิทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ บุคลกัษณ์แบบน้ีเป็น
กลไกสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิกลุ่ม  
Catalyst ทีเ่ขา้มาตามชือ่เสยีง
และเสน่หข์องประเทศไทยใน
อดตี บุคลกัษณ์เดมิทีจ่ะไมเ่พิม่
จาํนวน แต่เปลีย่นเป้าหมายไป
ทีอ่ื่น โดยใชป้ระเทศไทยและ
เมอืงทอ่งเทีย่วหลกัเป็น
ศนูยก์ลางของขอ้มลูและการ
ใหบ้รกิารในระยะแรก 

** 
- ความเป็นเมอืง 

Urbanization ที่
สง่อทิธพิลต่อการ
พฒันาพืน้ทีใ่นทุก
สว่นของประเทศ
ไทย  

- การเดนิทาง
เขา้ถงึพืน้ทีต่่าง
สะดวกมากขึน้ 
ผูค้นเขา้ไปตัง้ 
ถิน่ฐาน หรอื
ครอบครองพืน้ที่
หากมโีอกาส ทาํ
ใหทุ้กพืน้ทีข่อง
ประเทศไดร้บัการ
พฒันาและมคีวาม
เป็นเมอืงปรากฏ
ใหเ้หน็ไมม่ากก็
น้อย  

- แหล่งทอ่งเทีย่วที่
ยงัเหลอือยูจ่ะเป็น
พืน้ทีเ่ปลีย่นแปลง
และเขา้ถงึยาก 
อาท ิทะเล หรอื
พืน้ทีใ่นเขต 
วนอุทยานทีม่ ี
การควบคุมโดยรฐั 

- รฐัจะมสีว่นสาํคญั
ในการคุม้ครอง
พืน้ทีท่ ีเ่ป็น
เป้าหมายของการ
ทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิ  

- การเขา้ถงึขอ้มลูการ
เดนิทางและคุณภาพ
ของแหล่งทอ่งเทีย่ว  

- การสญูเสยีเวลาจาก
การเดนิทางจาก
ศนูยก์ลางการขนสง่สู่
พืน้ทีท่อ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิ 

- ความตอ้งการ
ประสบการณ์ระหวา่ง
การเดนิทาง ทีน่่า
ประทบัใจพอๆ กบั
การเดนิทางในแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว 

- ความตอ้งการความ
ปลอดภยัไปพรอ้มๆ 
กบัความน่าตื่นตาตื่น
ใจของสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ 

- ความตอ้งการอุปกรณ์
พเิศษทีไ่ดม้าตรฐาน
ความปลอดภยั 

- เบือ่ภมูทิศัน์ และฉาก
ทางวฒันธรรม
แบบเดมิ ตอ้งการ
แสวงหาความทา้ทาย
ใหมต่ลอดเวลา 

- ไดร้บับรกิารจาก 
ผูท้ีไ่มเ่ขา้ใจความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 
เน่ืองจากเป็นธุรกจิที่
เขา้ถงึไดง้า่ย 

- คุณภาพของ
สภาพแวดลอ้มไม่
เป็นไปตามความ
คาดหมาย 

- ความสามารถทาง
ดจิทิลัของผู้
ใหบ้รกิาร ณ  
จดุใหบ้รกิาร  

- ทอ้งถิน่ถงึจดุอิม่ตวั 
ไมต่อบรบั
นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ี
อกีต่อไป   

* 
บุคลกัษณ์น้ีจากเดมิจะมี
ความสาํคญัอยูบ่า้ง แต่จะลด
ความสาํคญัลงตามความ
สะดวกสบายของการเขา้ถงึและ
การพฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละความเป็น
เมอืงเขา้ถงึทุกสว่นของประเทศ 
ประเทศไทย อาจจะเป็นจดุเริม่ตน้
ของผูห้ลกีหนีเมอืงหน้าใหม ่หรอื 
ผูท้ีต่อ้งการประสบการณ์เสมอืน
หลกีหนีความเป็นเมอืง แต่ยงั
ตอ้งการความสะดวกสบาย  
จนบุคลกัษณ์ใกลเ้คยีงกลุ่ม  
Time Spender หรอืหนีเพือ่มาอยู่
กบัตวัเอง หรอืสนุกกบัการเดนิทาง
เหมอืนพวก Motion based 
wanderer มากกวา่หนีหรอืยา้ยถิน่
ฐานชัว่คราวเพือ่ประสบการณ์ใหม่
ของชวีติ อยา่งไรกต็าม บุคลกัษณ์
น้ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพฒันาเมอืงรอง หรอืแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสมบรูณ์และ 
ไกลจากสถานทีท่่องเทีย่วหลกั
ออกไป แต่สดุทา้ยหากการพฒันา
เขา้ถงึมาเกนิไป บุคลกัษณ์น้ีจะ
ยา้ยเป้าหมายของการเดนิทางใน
กลุ่มประเทศ CLMV หรอืจนีทาง
ตอนใตแ้ทน 
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6) The Outing Joiner  
ผูร่้วมเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมส่งเสริมธรุกิจ 
บุคลกัษณ์ทีแ่ฝงมากบัการ
บรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วที่
สาํคญัอยา่ง MICE (Meeting, 
Incentive, Conference, and 
Exhibition) บุคลกัษณ์น้ีมี
ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบั การ
จดัการทรพัยากรมนุษย ์
(Human Resource 
Management) ซึง่กาํลงั
เปลีย่นไปเพราะระบบการจา้ง
งานและการทาํงานทีเ่ปลีย่นไป 
การทาํงานทีบ่า้นจะทาํใหก้ลุม่ 
The Outing Joiner จะให้
ความสาํคญักบั Incentive หรอื
การเดนิทางทอ่งเทีย่วเพือ่
รางวลัแหง่การทาํงานมากขึน้ 
ทัง้จดัการดว้ยตนเอง หรอื
องคก์รจดัให ้การให้
ความสาํคญัดงักล่าวจะสง่ผลให ้
เกดิความใสใ่จกบัสถานทีแ่ละ
บรกิารทีจ่ะไดร้บัมากขึน้เพราะ
ถอืวา่เป็นสว่นหน่ึงของ
สวสัดกิารทีส่าํคญั  
บุคลกัษณ์แบบน้ีเป็นโอกาส
ของการกลบัมาเทีย่วซํ้า 
ตามบุคลกัษณ์พืน้ฐานของตน
เพราะเป็นจดุเริม่ตน้ของการ
รบัรูข้อ้มลูดว้ยประสบการณ์
ตรง  

** 
- การระบาดของ 
โควดิ-19 และ
ระบบปัญญา 
ประดษิฐ ์(AI) จะ
สง่ผลการจา้งงาน 

- การทาํงานทีบ่า้น
และการทาํงานที่
ไหนกไ็ดจ้ะสรา้ง
การเปลีย่นแปลง
ใหก้บัการสรา้ง
แรงจงูใจในการ
ทาํงาน และความ
ตอ้งการการ
พกัผอ่น 

- ระบบการสรา้ง
แรงจงูใจและการ
สรา้งใหค้นทาํงาน
รว่มกนัเป็นทมีให้
ได ้ยงัคงเป็นเรือ่ง
สาํคญักบัการ
ทาํงานทีใ่ชค้น 

- ศนูยป์ระชุมขนาด
ใหญ่จะลดบทบาท
ความสาํคญัลง 
(ปุลวชัร ปิติ
ไกรศร, 2021) 

- การแสดงสนิคา้
และการเจรจา
การคา้ บางสว่น
จะเขา้ไปสูร่ะบบ
ความจรงิเสมอืน
และความจรงิ
เสรมิ (VR and 
AR)  

- ประเทศไทยอยูใ่น
พืน้ทีศ่นูยก์ลาง
ของการเดนิทาง
ในภมูภิาคทีม่กีาร
เตบิโตทาง
เศรษฐกจิภาค
บรกิารอยา่งกา้ว
กระโดด 

- ไมม่ทีางเลอืกเพราะ
กจิกรรมการทอ่งเทีย่ว
ถกูจดัหรอืระบุโดย
องคก์รเพือ่ควบคุม
ตน้ทุน 

- องคก์รไมส่ามารถคุม
คุณภาพไดด้ว้ยตนเอง
เพราะตอ้งจดัการผา่น
นายหน้าผูใ้หบ้รกิาร 
ทาํใหก้ารบรกิารแบบ
น้ีไมส่ามารถทาํใหเ้กดิ
ความพงึพอใจสงูสุด
ได ้

- เพือ่ควบคุมตน้ทุน
อาจจะตอ้งมกีาร
จดัการการรวมกลุ่ม
กบัคนภายนอกองคก์ร 
ทาํใหม้โีอกาสพบเจอ
นกัทอ่งเทีย่วทีไ่มพ่งึ
ประสงค ์ 
 

- การเวน้ระยะหา่ง
ทางสงัคม และ
มาตรการการ
ควบคุมโรค 

- ขอ้หว่งกงัวลที่
จะตอ้งพบเจอกนั
คนหมูม่าก และคน
แปลกหน้า 

- ผูใ้หบ้รกิารบาง
ประเภทมจีาํนวน
มากกวา่ความ
ตอ้งการ อาท ิ 
หอ้งพกัคูก่บัศนูย์
ประชุมขนาดใหญ่  
ทาํใหต้อ้งลด
คุณภาพการ
ใหบ้รกิารจดุขาย 

-  กาํหนดความเป็น
ไทย ลดลงหากการ
ลดการสมัผสั หรอื
การพบปะกนั
โดยตรง 

- ผูใ้หบ้รกิารหน้า
ใหมใ่นภมูภิาคที่
เขา้มาในธุรกจิได้
งา่ย ทาํใหเ้กดิ
ตวัเลอืก และ
เงือ่นไขในการ
ใหบ้รกิาร   

- การรบับรกิารและ
ความรูส้กึคุน้เคย
กบัการจดักจิกรรม
แบบความจรงิเสรมิ 
พรอ้มกนัหลาย
สถานที ่ 

- บรกิารซํ้า น่าเบือ่ 
เป็นมาตรฐาน แต่
ไมม่คีวามคดิ
สรา้งสรรค ์เน่ือง 
จากการจาํกดั
ตน้ทุน และการให ้
บรกิารตามอยา่งกนั 

***
โดยพืน้ฐานบุคลกัษณ์กลุ่มน้ีมี
ความคาดหมายต่อการบรกิารตํ่า
เพราะประสบการณ์สว่นใหญ่ไมไ่ด้
ถกูจดัโดยตนเอง แต่การทาํงานที่
บา้นมากขึน้ของบรษิทัและการจา้ง
งานสว่นบุคคลกลายเป็นปัจจยัทีท่าํ
ใหเ้กดิการเพิม่มลูคา่ของการทาํ
กจิกรรมและการพกัผอ่นรว่มกนั  
ในขณะเดยีวกนั เทคโนโลย ี
การประชุมทางไกล และการสรา้ง
ความจรงิเสรมิ จะทาํใหก้ารประชุม
และการพบเจอคนของคนทีอ่ยู ่
ต่างทีจ่ะมาเป็นสว่นชว่ยสาํหรบั 
การทาํกจิกรรมรวมกนัไดง้า่ยขึน้
แมอ้ยูต่่างที ่ปัจจบุนั ประเทศไทย
เองอยูใ่นพืน้ทีข่องโอกาสเพราะได้
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการ
บรกิารดา้นน้ีอยูพ่อสมควรและยงั
ตัง้อยูใ่นทาํเลทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยของ
ภมูภิาค อยา่งไรกต็าม เน่ืองการ
ใหบ้รกิารของบุคลกัษณ์กลุ่มน้ีไมใ่ช่
สิง่ทีท่าํไดย้าก ความเรว็และการ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตจะกลายเป็น
ตวัเลอืกสาํคญัเพิม่เตมิเขา้มา
สาํหรบัการจดักจิกรรมแบบ Hybrid 
นอกจากน้ี จะตอ้งมกีารเตรยีมการ
ใหบ้รกิารทีต่่างออกไปในรปูแบบ
ของความจรงิเสรมิบนการจดั
กจิกรรมในสถานทีจ่รงิพรอ้มกนั 
ในหลายจดุทัว่โลก รวมถงึ 
ความทา้ทายของการตคีวามและ
การสรา้งสมัผสัไทยบนพืน้ที ่
ความจรงิเสรมิ  
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 - ความโหยหา
ประสบการณ์จรงิ 
ความเรว็และการ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต
แบบไรส้ายใน
ระดบัทีร่องรบั
ความจรงิเสรมิ 

 

7) The Time Spender  
ผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง  
การทาํงานทีไ่หนกไ็ด ้และการ
ไมย่ดึตดิกบัสถานที ่มี
ความสามารถในการปรบัตวัสงู 
เป็นกระแสทีไ่มต่ก  
กลุ่มหลกัของ Time Spender 
แยกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คอื  
1) กลุ่มทีม่คีวามสามารถในการ
ผลติ และมกีาํลงัจา่ยพอสมควร 
แบบ Digital Nomad ทาํงาน
ระยะไกล (Remote Working) 
ทีม่งีานและรายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  
2) กลุ่มทีเ่ป็น International 
Homeless ทีเ่ขา้มาดว้ยการ
ตรวจลงตราแบบนกัทอ่งเทีย่ว 
อยูร่ะยะยาวเพือ่ใชช้วีติอยูก่บั
ความตอ้งการของตวัเองเพือ่
กนิ เทีย่ว ดืม่ โดยไมย่ดึตดิกบั
กฎระเบยีบทางวฒันธรรม 
 

*** 
- ความกา้วหน้า
และความทัว่ถงึ
ของเทคโนโลยี
การสือ่สาร 
แบบไรส้าย 

- การเปลีย่นแปลง
ของคา่ครองชพี
และเศรษฐกจิ
ทอ้งถิน่ทีล่ดลง 

- การตรวจลงตรา 
ทีใ่หร้ะยะเวลา 
นานขึน้ หรอื 
การต่ออายุของ
การตรวจลงตรา
โดยไมต่อ้ง
เดนิทางออกนอก
ประเทศ หรอื
สามารถกระทาํได้
ผา่นทาง Online  

- สวสัดกิารดา้น
สขุภาพ ระบบ
ประกนั และภาษี
ขา้มประเทศ  

- ความสะดวก 
การทาํธุรกรรม
ทางการเงนิขา้ม
พรมแดน และการ
ใชจ้า่ยดว้ย 
Crypto Currency 

- การเตบิโตขึน้ของ 
Gen Z ทีม่ชีวีติสว่น
ใหญ่บนโลก
ออนไลน์ขึน้มาเป็น 
ผูป้ระกอบการ และ 

- คา่ครองชพี 
- สญัญาณอนิเทอรเ์น็ต 
- ความตอ้งการทีจ่ะอยู่
ระยะยาว และตอ้งทาํ
การตรวจลงตรานอก
ประเทศ หรอืที่
เรยีกวา่ VISA run 

- การเรยีนรูแ้ละการ
ปรบัตวัเขา้กบั
วฒันธรรมในทอ้งถิน่  

- ความไมเ่ขา้ใจ หรอื
การถกูกดีกนัในฐานะ
คนต่างถิน่  

- บรกิารพืน้ฐานต่างๆ 
ทีเ่สยีในอตัรา 
คนต่างดา้วซึง่สงูกวา่
คนไทยมาก ถงึระดบั
ทีรู่ส้กึวา่เป็นการถกู
กดีกนั  

- การถกูเขา้ใจวา่เป็น
นกัทอ่งเทีย่วมากกวา่
การเป็นพลเมอืง
ชัว่คราว  

- ปัญหา และ
มาตรการการ
ควบคุมและป้องกนั
โรคระบาด 

- การขาดหรอื 
การถกูจาํกดัการ
เขา้ถงึระบบ
สวสัดกิารหรอื
ความคุม้ครอง ขัน้
พืน้ฐานทีเ่พยีงพอ
โดยเฉพาะในภาวะ
วกิฤต  

- สงครามการคา้ 
และการกดีกนัทาง
เทคโนโลย ีนํามา
ซึง่การเลอืกที่
พาํนกัทีส่อดคลอ้ง
กบันโยบายการ
ทาํงาน  

- การเปลีย่นไปของ
วถิชีวีติทอ้งถิน่ที่
เคยตอบรบัความ
ตอ้งการพืน้ฐาน 
รวมถงึความเป็น
มติรของผูค้นใน
ทอ้งถิน่ต่อคน
แปลกหน้า และผู้
มาเยอืน 

- ไมย่อมใหเ้งือ่นไข
ของเวลา และ
ขอ้จาํกดัของ
สถานทีม่ผีลต่อ
ความพงึพอใจทีต่น
จะไดร้บั  

*** 
บุคลกัษณ์จะมกีารเตบิโตเชงิ
ปรมิาณคอ่นขา้งสงู ทัง้ในและ
ต่างประเทศ และมโีอกาสเปลีย่นไป
เป็นบุคลกัษณ์แบบอื่น โดย 
การเปลีย่นแปลงซึง่นอกจาก 
เพิม่จาํนวนและยา้ยเมอืงแลว้  
กลุ่มแรก ถา้มกีารเริม่จดัหรอืสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัทอ้งถิน่  
คนกลุ่มน้ีจะสามารถผนัตวัเองเขา้
มาเป็น The Catalyst ทีเ่ป็นสว่น
หน่ึงของการผลติทอ้งถิน่ไดไ้มม่าก
กน้็อย ในทางกลบักนั กลุ่มทีเ่ทีย่ว
ไปวนัๆ จะอยู่ไดด้ว้ยความแตกต่าง
ของคา่เงนิ และกฎระเบยีบที่
ยดืหยุน่ต่อสถานบนัเทงิของ
ทอ้งถิน่ พวกน้ีจะกลายเป็น The 
Catalyst ของระบบเศรษฐกจินอก
กฎหมาย The Time Spender ยงั
เป็นโอกาสของเมอืงรอง ทีอ่ยูร่อบ
ศนูยก์ลางการเดนิทางและชุมชน
เมอืงขนาดใหญ่ทีม่กีารเชือ่มต่อ
และเขา้ถงึสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต 
และบรกิารพืน้ฐานทีส่มบรูณ์ อาท ิ
จ.เพชรบุร ีและจ.ฉะเชงิเทรา  
อยา่งไรกต็าม บุคลกัษณ์กลุ่มน้ี
พืน้ฐานความพงึพอใจไมไ่ดอ้ยูท่ ีต่วั
ของถิน่ทีอ่ยูเ่ป็นหลกั การอพยพ
เขา้ออก จนถงึทิง้ถิน่ ไมต่ดิถิน่ 
หรอืไมเ่ชือ่มโยงกบัการพฒันาเชงิ
พืน้ที ่จงึเป็นเรือ่งปกตทิีพ่งึเขา้ใจ  
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 Gen Alpha ผูท้ีโ่ต
มาพรอ้มกบัความ
ฉลาดในการเลอืก
รบัและใชข้อ้มลู 
รวมถงึ
ความสามารถ
เฉพาะดา้นทีข่ ึน้มา
เป็นแรงงานตัง้แต่
วยัเดก็ 

 

8) The Relationship Builder 
ผูช้อบสานสมัพนัธ ์
ครอบครวัเป็นโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางสงัคม บุคลกัษณ์
แบบผูช้อบสานสมัพนัธค์อืกลุ่ม
ทีเ่หน็วา่การทอ่งเทีย่วและการ
เดนิทางรว่มกนัเป็นครอบครวั
เป็นกจิกรรมทีท่าํรวมกนัแลว้
ทาํใหค้รอบครวัมคีวามเขม้แขง็ 
และแน่นแฟ้น โดยเริม่จาก
กจิกรรมพืน้ฐานอยา่ง 
การถ่ายรปูแต่งงานและการดืม่
น้ําผึง้พระจนัทร ์แต่จากการที่
โครงสรา้งของประชากรและ
สงัคมเปลีย่นสูอ่ตัราการสมรส
ตํ่า การหยา่รา้งสงู อตัราการ
ตายสงู และการเกดิตํ่า ทาํให้
คาํวา่ครอบครวัและ
ความสมัพนัธฉ์นัทเ์ครอืญาตมิี
ความเปลีย่นไปสูค่รอบครวัและ
กลุ่มทางสมัพนัธแ์บบใหม ่
อยา่งไรกต็าม การทอ่งเทีย่วยงั
ทาํหน้าทีเ่ป็นกจิกรรมสาน
สมัพนัธไ์ดเ้หมอืนเดมิ 
นอกจากน้ี การเดนิทางเป็นหมู่
คณะแบบนี้ จะตอ้งมตีวักลาง
หรอืคนบรหิารจดัการเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการที่
หลากหลาย ซึง่กจิกรรมแบบนี้
สามารถทาํใหเ้กดิการเทีย่วซํ้า
ไดโ้ดยงา่ยรวมถงึการทอ่งเทีย่ว
แบบอื่นตามมาเน่ืองจากการ
จดัการไดย้าก  

*** 
- ความปลอดภยั
จากโรคระบาด
และภยัพบิตั ิ 

- การเดนิทางที่
สะดวกและ
ประเทศไทยตัง้อยู่
กลางภมูภิาคที่
สถาบนัครอบครวั
ยงัมคีวามสาํคญั 
และมกีารเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ 
(Booking.com, 
2020 และ 
Airbnb, 2021)  

- ชว่งชวีติทีย่าวขึน้
ของคน  

- โครงสรา้งทาง
ประชากรแบบ
ใหม ่และการ
ยอมรบัความเป็น
ครอบครวัแบบที่
ไมใ่ชญ่าต ิหรอื
ผา่นระบบการ
สมรสระหวา่งเพศ 

- การออกแบบและ
การใหบ้รกิารที่
คาํนึงถงึทุกคน 
(Inclusive and 
universal design 
and services) 
  

- ความสะดวกสบาย
และความปลอดภยั
ของสถานทีแ่ละการ
เดนิทาง รวมถงึ
ขอ้จาํกดัทีท่าํให้
สมาชกิทุกคนใน
ครอบครวัไมส่ามารถ
เขา้ใชห้รอืรบับรกิารได ้

- การขาดขอ้มลูการ
เลอืกสถานที ่และ
บรกิารทีเ่หมาะสมกบั
ทุกคนในครอบครวั  

- การละเลยของ 
ผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะทาํ
ความเขา้ใจกบัความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ
ผูท้ีต่อ้งการทอ่งเทีย่ว
ในลกัษณะน้ี 

- ระบบประกนัภยั
มาตรฐานสาธารณสขุ 
และระบบการ
ชว่ยเหลอืเมือ่เกดิหตุ
จาํเป็นระหวา่งการ
ทอ่งเทีย่วพรอ้มกบัคน
ในครอบครวั   

- มาตรการเวน้
ระยะหา่ง การสรา้ง
ภมูคิุม้กนั และ
เงือ่นไขทางดา้น
สขุภาพทีเ่พิม่ขึน้  

*** 
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ การเดนิทางกบัครอบครวั
ยงัเป็นเรือ่งสาํคญั แต่จะเปลีย่น
รปูแบบไปเป็นรปูแบบ
ความสมัพนัธข์องครอบครวัทีไ่มใ่ช่
ญาตหิรอืใชค่รอบครวัทีเ่กดิจาก
การสมรสระหวา่งคนต่างเพศ  
การเอือ้ใหเ้กดิการตรวจลงตรา 
แบบครอบครวัทีไ่มใ่ชญ่าต ิหรอื 
ผา่นระบบการสมรส เป็นจดุเดน่
ของสงัคมทีเ่ปิดกวา้งและยอมรบั
ความแตกต่างและใหค้วามสาํคญั
กบัสิง่ทีเ่รยีกวา่ครอบครวัใน
รปูแบบอื่น โอกาสและการ
ดาํเนินการเพือ่รองรบับุคลกัษณ์
กลุ่มน้ี อยูก่บัการใหข้อ้มลูกบัผูท้ี่
ดาํเนินการตดัสนิใจเกีย่วกบั 
การทอ่งเทีย่วเป็นกลุ่มเลก็ และอยู่
บนพืน้ฐานของการทีส่มาชกิทุกคน
มโีอกาสเดนิทางและทาํกจิกรรม
รว่มกนั ตอบสนองความตอ้งการที่
หลากหลายไดอ้ยา่งปลอดภยัพรอ้ม
กนัทัง้ครอบครวั นอกจากนี้  
ในอนาคต (ทีอ่าจมากกวา่ 10 ปี
ขา้งหน้า) การทอ่งเทีย่วผา่นระบบ
ความจรงิเสรมิ จะเขา้มามสีว่นชว่ย
สาํหรบัผูท้ีเ่ดนิทางไมไ่ดใ้หม้สีว่น
รว่มกบัประสบการณ์ของครอบครวั
มากกวา่ทีด่ภูาพถ่ายหรอืการบอก
เล่าประสบการณ์ยอ้นหลงั 
การออกแบบการใหบ้รกิารแบบนี้
จงึควรเน้นการทาํใหเ้กดิ 
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 - โอกาสของการ
เดนิทางพรอ้ม
สตัวเ์ลีย้ง 

- โครงสรา้งของการ
ทาํงาน การเรยีน 
วนัหยุดและเวลา
วา่งทีเ่ปลีย่นไป  
มคีวามยดืหยุน่
มากขึน้  

- ความทัว่ถงึและ
ความเรว็ของการ
สือ่สารแบบไรส้าย 

- เทคโนโลยคีวาม
จรงิเสรมิ 

- การมขีอ้มลูเพือ่
การตดัสนิใจ และ
มตีวัชว่ยในการ
บรกิารจดัการการ
เดนิทางสาํหรบั
ทุกคน  

- พืน้ฐานของการ
ทาํใหเ้มอืงและ
แหล่งทอ่งเทีย่ว
เป็นมติรกบัทุกคน 

- ฐานความเขา้ใจ
และการให้
การศกึษาดา้น
พฤตกิรรมและ
ความตอ้งการของ
นกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาต ิในระบบ
การใหบ้รกิารใน
ประเทศไทย 
ความหลากหลาย
ของแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว และ
บรกิารการ
พืน้ฐานทีมุ่ง่เน้น
ความประทบัใจ 

ความทรงจาํทีด่รีว่มกนั รวมไปถงึ
การกระตุน้การกลบัมาเทีย่วซํ้าเพือ่
ทบทวนความทรงจาํ จนไปถงึการ
ใหบ้รกิารฟ้ืนฟูความสมัพนัธ์
ระหวา่งการเดนิทาง 
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9) The Optimizer ผูช้อบปัก
หมดุสถานท่ี 
บุคลกัษณ์พืน้ฐานของคนทีม่ ี
เวลาในการทอ่งเทีย่วน้อย  
ชอบวางแผน ชอบบรหิาร
จดัการ ชอบความคุม้คา่ และมี
เรีย่วแรงทีจ่ะใชใ้นการเดนิทาง  
การถ่ายภาพ การบนัทกึ
ประสบการณ์ และการสง่ต่อ
เน้ือหา ถอืวา่เป็นความคุม้คา่ที่
เกดิขึน้ภายในการเดนิทางแต่
ละครัง้ ในยุคดจิทิลัทีม่ ี
การแบง่ปันขอ้มลูการเดนิทาง
และสถานทีท่อ่งเทีย่วมากพอ 
ทาํใหก้ารตอบสนอง 
การเดนิทางทีคุ่ม้คา่ทัง้เวลา 
สถานที ่ทาํไดส้ะดวกมากขึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปักหมดุ
การเดนิทางบนแอปพลเิคชนัที่
ใหร้ายละเอยีดของตาํแหน่ง
ทีต่ ัง้บนแผนทีท่ีช่ดัเจนจะมี
บทบาทสาํคญัอยา่งมากสาํหรบั
การสรา้งประสบการณ์  
การเลอืกใชบ้รกิารรถรบัสง่สว่น
บุคคล หรอืการเดนิทางเป็น
กลุ่มเลก็ จะเป็นตวัเลอืกสาํคญั
ของบุคลกัษณ์กลุม่น้ี เพราะจะ
ทาํใหค้วบคุมเวลา และจาํนวน
เป้าหมายของการเดนิทางได้
ตามแผนทีว่างไว ้แต่อยา่งไรก็
ตาม คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
สว่นน้ีตอ้งอยูใ่นการควบคุม 
คา่ใชจ้า่ยในภาพรวม ดงันัน้ 
รศัมกีารเดนิทางจะอยูใ่นระยะที่
จาํกดั หรอืหากสถานทีท่ี่
ตอ้งการจะไปอยูไ่กล และเสยี
คา่ใชจ้า่ยมาก กต็อ้งม ี
ความคุม้คา่ทีจ่ะไปสงูสดุ หรอื
ไมใ่ชต่วัเลอืกแรกในแผนการ
เดนิทาง ในทางกลบักนัพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามหลากหลาย
แบบมหานคร หรอืพืน้ทีม่ ี  

** 
- ขอ้มลูที่
หลากหลายและมี
การจดัระบบ 
มากขึน้ เพือ่ให้
เหน็ความเป็น
ปัจจบุนั และเปิด
โอกาสใหเ้กดิ 
การทบทวน 
ความถกูตอ้ง
เหมาะสมของ
ขอ้มลูทีม่อียูโ่ดย
สาธารณะ 

- ระบบการ
แปลภาษาที่
ถกูตอ้ง  

- ระบบแผนทีด่จิทิลั
ทีแ่มน่ยาํและ
ถกูตอ้งในเรือ่ง
ของขอ้มลูและ
พกิดั 

- การเขา้ถงึ
สญัญาณ
อนิเทอรเ์น็ตที่
ทัว่ถงึและ
สมํ่าเสมอมากขึน้
ในทุกพืน้ที ่ 

- การใหบ้รกิารการ
รบัสง่และเดนิทาง
ทีเ่ป็นธรรม หลาก
หลากหลายผา่น
ระบบ Platform 
และ Ride hailing 
ทีเ่ชือ่ถอืได ้ 

- เครือ่งมอืใน 
การสือ่สารที่
กา้วหน้าและทาํ
ไดห้ลายหน้าที ่
และไมต่อ้งพึง่พา
แหล่งพลงังาน
ระหวา่งการ
เดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยและเวลาเป็น
ตวัตัง้ทีส่าํคญั  

- การเขา้ถงึทีส่ะดวก
และปลอดภยัของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว  

- การเขา้ถงึและความ
แรงของสญัญาณ
อนิเทอรเ์น็ต 

- ความน่าเชือ่ถอืของ
ขอ้มลูเพือ่การ
ตดัสนิใจ 

- ไมส่ามารถจดัสรร
เวลาใหเ้ดนิทาง
รว่มกนัได ้ของสมาชกิ
ในกลุ่ม  

- การเชือ่มต่อการ
เดนิทางใหล้งตวั 
เสยีเวลากบัการ
เดนิทางและการ
เชือ่มต่อ 

-  ขอ้จาํกดัเรือ่งสมัภาระ
- การเขา้ทีพ่กัทีม่ ี
ขอ้จาํกดัเรือ่งของเวลา
เขา้พกั 

- ความผดิหวงัจาก
ขอ้มลูในสือ่สงัคม
ออนไลน์ทีไ่มเ่ป็น
ปัจจบุนัและทาํซํ้า 

- ไมส่ามารถไปใน
สถานทีท่ีต่อ้งการไป
ไดห้มด  

- ความสะดวกในการ
ตรวจลงตรา  

- ระยะหา่งทางสงัคม 
การควบคุมโรค 
และการกกัตวัเพือ่
เขา้ประเทศ 

- ความไวใ้จต่อ
เป้าหมายและ
สถานทีท่ีจ่ะไปวา่
ปราศจากการ
ระบาดของโรค 

- การเดนิทางทีย่าก
ขึน้จากการควบคุม
โรคทาํใหว้าง
แผนการเดนิทางใน
ระยะเวลาทีจ่าํกดั
ยาก 

- คา่บรกิารทีส่งูขึน้ 
และคุณภาพของ
การบรกิารและ
สถานทีท่ีล่ดลงทาํ
ใหก้ารทอ่งเทีย่วใน
เมอืงไทยไมใ่ช่
ความคุม้คา่อกี
ต่อไป 

** 
บุคลกัษณ์กลุ่มน้ีถอืเป็นกลุ่มฐานที่
มมีาก่อนยุคดจิทิลั โดยบุคลกัษณ์
กลุ่มน้ีมกัจะเป็นผูนํ้าในการเดนิทาง
อาจจะมเีพยีงคนเดยีวของ 
การเดนิทางเป็นกลุ่มยอ่ย (Donald, 
W., 2020) การเดนิทางของ 
บุคลกัษณ์น้ีอยูใ่นวงทีจ่าํกดั  
ขยายตามฐานขอ้มลูทีม่อียู ่และมี
การประเมนิความคุม้คา่ล่วงหน้า 
โดยจาํกดัความเสีย่งใหเ้หลอืน้อย
ทีส่ดุ ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งทีไ่มน่่า
แปลกทีค่นกลุ่มน้ีจะไมก่ลบัมาซํ้า 
ในสถานทีเ่ดมิ หากสถานทีแ่หง่นัน้
ไมใ่ชส่ถานทีท่ีส่รา้งความน่า
ประทบัใจจรงิๆ ความสาํคญัของ 
บุคลกัษณ์กลุ่มน้ีคอืคนทีเ่ป็น 
คนรเิริม่หรอืป้อนขอ้มลู 
การทอ่งเทีย่วเขา้ระบบ  
แต่เน่ืองจากมงีานประจาํทีท่าํอยู่
เดมิและมเีวลาจาํกดั จะไมม่โีอกาส
ทีจ่ะผนัตวัเองเป็น The Catalyst ที่
มสีว่นรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ แต่
ในทางกลบักนั The Optimizer 
รูจ้กัสรา้งเน้ือหา และจดัการกบั 
Social Media กจ็ะกลายเป็น 
ผูก้ระตุน้ หรอื Influencer ทีส่าํคญั
ทีจ่ะกระตุน้ทาํใหเ้กดิการทอ่งเทีย่ว
มากขึน้ของคนกลุ่มอื่น และจะมี
บทบาทอยา่งมากหากมบุีคลกัษณ์
น้ีในกลุ่ม The Relationship 
Builder อยา่งไรกต็าม บทบาทของ
บุคลกัษณ์กลุ่มน้ี ไมม่คีวาม
แตกต่างไปจากเดมิเน่ืองจากปัจจยั
ต่างๆ เป็นปัจจยัเดมิทีเ่พิม่เตมิ
เพยีงแคค่วามเรว็ และฐานขอ้มลูที่
มากขึน้ ดงันัน้บทบาทแฝงของการ
เป็น Influencer จะลดลงในขณะที่
ขอ้มลูสามารถเขา้ถงึไดก้บัคนทุก
กลุ่ม ในทางกลบักนั หากไมย่ดึตดิ
กบัการทาํงานประจาํหรอืมี
ระยะเวลาการทอ่งเทีย่วทีจ่าํกดั  
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การจดัการการขนสง่ทีด่จีะเป็น
ตวัเลอืกแรกๆ สาํหรบั 
บุคลกัษณ์กลุ่มน้ี การแบง่ปัน
ประสบการณ์ อาจจะทาํไดท้ัง้
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
หรอืหลงัการเดนิทางซึง่ทาํได้
สะดวกขึน้ผา่นเทคโนโลยแีละ
เครือ่งมอืสือ่สารทีพ่ฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ต่างกบั The Thai 
Toucher ประเทศไทยไมใ่ช่
เป้าหมายโดยตรงของคนกลุ่มน้ี 
แต่เมือ่เทยีบกบัขอ้มลู  
ความคุม้คา่ดา้นคา่ใชจ้า่ย และ
ความสะดวกในการเดนิทาง  
ทาํใหแ้หล่งทอ่งเทีย่วใน
ประเทศอยูใ่นความสนใจของ
คนกลุ่มน้ี 

- การทาํงานทีไ่หน
กไ็ด ้และการ
ทาํงานระยะไกล   

- ระบบการเปิดให้
เกดิการจา่ยคนื 
หรอืสว่นลดจาก
การเขา้รบับรกิาร 
รวมถงึการ
จา่ยเงนิล่วงหน้า 
เครดติ และการ
ทอ่งเทีย่วและลด
ภาษ ี

- การใชจ้า่ยแบบใช้
จา่ยแบบไรเ้งนิสด  

- การพฒันาระบบ
ขนสง่สาธารณะที่
มคีวามทัว่ถงึ 
คล่องตวั และ
เชือ่ถอืได ้ 

- เทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐท์ี่
ชว่ยในการจดัการ
ขอ้มลู เพือ่การ
ตดัสนิใจรวมถงึ
ประเมนิ
สถานการณ์ทีด่ี
ทีส่ดุเพือ่เป็นตว้
เลอืก (ททท. 
2021) 

- การจดัการเดนิทาง
ชว่งเวลากลางคนื 
และเทีย่วกลางวนั 

การผนัตวัเองเป็น The Time 
Spender หรอื The Motion Based 
Wanderer หรอืแมก้ระทัง้  
The Tourism Veteran จะเป็น
ตวัเลอืกทีด่ ีเพราะจะทาํใหท้ัง้การ
อยู ่และการเดนิทางมคีวามคุม้คา่
มากทีส่ดุ หากไมม่ปัีญหาเรือ่ง
ความโดดเดีย่ว (Soleliness) 

10) The Motion-Based 
Wanderer ผูมี้กิจกรรม
เคล่ือนตวัตลอดเวลา 
เป็นกลุ่มทีเ่กดิใหมจ่าก 
การปรบัพฤตกิรรมของคนกลุ่ม
บุคลกัษณ์เดมิ 3 กลุ่ม คอื  
The Time Spender,  
The Optimizer และ The In-
depth Escaper การเกดิขึน้
ของบุคลกัษณ์กลุม่น้ีเกดิจาก 

*** 
- การเชือ่มโยงกนั
ทางบกของภมูภิาค 

- การกระจายตวัของ
ศนูยก์ลางการบนิ
ยอ่ย และการ
เดนิทางดว้ยโหมด
อื่น  

 

- แมจ้ะเป็นกลุ่มทีเ่กดิ
ใหมจ่ากการปรบั
พฤตกิรรมของคนกลุ่ม
บุคลกัษณ์เดมิ 3 กลุ่ม  
แต่จดุเปราะบางที่
เกดิขึน้จะไม่
เหมอืนกบัทัง้ 3 กลุ่ม  

- เพราะการปรบัตวัเป็น
ผลมาจากความ  
ตอ้งการลดความไม ่

- มคีวามตอ้งการ
ควบคุมการ
เดนิทาง การถงึที่
หมาย การเขา้พกั 
คา่ใชจ้า่ย และ 
เหมอืน The 
Optimizer  
 

 

* 
บุคลกัษณ์กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มทีม่ ี
ความน่าสนใจ การเกดิขึน้สะทอ้น
ภาคชวีติของคนรุน่ใหมท่ีใ่ห้
ความสาํคญักบัสิง่ทีไ่ดร้บัและ
ประสบการณ์มากกวา่เป้าหมาย  
การเขา้สูบุ่คลกัษณ์แบบน้ีเป็นไปได้
หลายแนวทาง แต่ปัจจยัทีส่าํคญัคอื
การเปิดใหเ้หน็ขอ้มลูและความ
เป็นไปไดข้องการเดนิทางทีม่ ี



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

242 

ตารางท่ี 5.13 (ต่อ)         

บคุลกัษณ์ 
ปัจจยัเกื้อหนุน
โอกาสใหม่ 

จดุเปราะบางและข้อกงัวลท่ีเปล่ียนไป โอกาสของการเพ่ิมจาํนวน และ 
ความน่าสนใจในอนาคต ระยะสัน้ ระยะยาว 

การลดความเสีย่งจากการเลอืก
ทีพ่าํนกัเพยีงแหลง่เดยีว และ
ใหค้วามสาํคญักบัประสบการณ์
ในการเดนิทางมากกวา่
เป้าหมายในการเดนิทาง   

- ศกัยภาพในการ
เป็นศนูยก์ลาง
เดนิทางทางน้ํา 

- พฒันาการของ
รถยนตไ์ฟฟ้า 
และจดุจอดรถ 
การยอมรบัและ
การเปิดใหต้รวจ
ลงตราการ
เดนิทางขา้มแดน
โดยรถยนตแ์บบ 
Motor home  

- การจดทะเบยีน 
Motor home ใน
ประเทศ  

- จดุจอดพกัและพกั
คา้งของ Caravan 
และ Motor Home  

- การพฒันาระบบ
ขนสง่มวลชน และ
การต่อเชือ่มกบั
ธุรกจิรถเชา่ 

พงึพอใจทีเ่กดิขึน้จน
เกดิเป็นบุคลกัษณ์
แบบใหมข่ึน้มา 

- มคีวามตอ้งการ
ความคล่องตวั และ
ไมย่ดึตดิกบั
สถานที ่และการ
ควบคุมคา่ใชจ้า่ย
แบบ The Time 
Spender  

- ตอ้งการไปทีแ่ปลก 
ไกล ประสบการณ์
ทีค่นอื่นเขา้ไมถ่งึ
แบบ The In-depth 
Escaper 

- ทนไมไ่ดก้บัความ
ไมส่ะดวกของ
ขนสง่มวลชนและ
บรกิารสาธารณะ 
ไมเ่ชือ่ถอืแหล่ง
ทอ่งเทีย่วหลกัและ
การทาํกจิกรรม
รว่มกบัคนหมูม่าก 

ความหลากหลายเชือ่มโยง
เป้าหมายหรอืแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ ี
ความหลากหลายไปพรอ้มกนั  
ปัจจยัอกีประการทีส่าํคญัและทาํให้
การเตบิโตของนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ี
จะอยูใ่นวงทีจ่าํกดัคอืรศัมกีารเทีย่ว
แบบน้ี จะอยูใ่นวงทีก่วา้ง หรอืมี
รปูแบบการเดนิทางทีห่ลากหลาย 
การตรวจลงตราขา้มประเทศ และ
ความสะดวกในการขา้มแดน
ตลอดจนเปิดใหพ้กัคา้งบน
ยานพาหนะ รวมถงึภาวะการ
จราจรในแหล่งทอ่งเทีย่ว กลายเป็น
ขอ้จาํกดัทีส่าํคญั 

11) The Volunteer Traveller 
ผูเ้ดินทางเพื่อบาํเพญ็
ประโยชน์ 
การเดนิทางบาํเพญ็ประโยชน์
อาจจะไมใ่ชเ่รือ่งใหมเ่พราะมี
ทัง้ในระบบสงัคมแบบยดูาห-์
ครสิเตยีนนิตี ้ทีมุ่ง่เดนิทาง
แสวงบุญ และบาํเพญ็ประโยชน์
เพือ่เผยแพรศ่าสนา หรอื
แมก้ระทัง่ในพทุธศาสนานิกาย
มหายาน การเดนิทางบาํเพญ็
ประโยชน์ ถอืวา่เป็นสว่นหน่ึง
ของการหลุดพน้จากสงัสารวฏั 
กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ีจงึไมใ่ช่
กลุ่มใหมใ่นภาพรวมของ
พฤตกิรรม แต่สิง่ทีเ่ปลีย่นไป
คอืการเดนิทางไมไ่ดอ้ยูบ่น
เงือ่นไขทางศาสนา หรอืการ 

*** 
- ปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
ปัญหาความ
เหลื่อมลํ้าทาง
สงัคม และความ
ตกตํ่าทาง
เศรษฐกจิทีท่วี
ความรนุแรงขึน้
ทัว่โลก 

- การเกดิขึน้ของ
องคก์รสาธารณะ
ประโยชน์ และ
ธุรกจิเพือ่สงัคมใน
ระดบัชาต ิและ
นานาชาต ิ

- การเตบิโตขึน้ของ 
Gen Z ทีม่องวา่
การทาํงานและ
การใชช้วีติไมไ่ด้
เป็นเรือ่งตายตวั  

บุคลกัษณ์กลุ่มน้ี
เกดิขึน้มาตรงกลาง
ระหวา่งการทอ่งเทีย่ว
เดนิทางแบบใชเ้วลา
น้อยเพือ่เปิดโลกทีไ่ม่
มใีครเคยพบเคยเหน็
และเตมิเตม็ความ
กระหายใครรู่ข้อง
ตนเองแบบ In-depth 
Escaper ไปสูก่าร
ตดัสนิใจในการใช้
เวลาในสถานทีใ่ดนาน
ขึน้ เขา้ใจและมสีว่น
รว่มกบัการพฒันามาก
ขึน้ แต่ยงัไมเ่ป็นสว่น
หน่ึงของการเป็น
พลเมอืงหรอืมสีว่น
รว่มรบัผดิชอบในการ
พฒันา บุคลกัษณ์น้ีจงึ
มคีวามพงึพอใจและ  

- ความรูส้กึคาดหวงั
กบัการมสีว่นรว่ม
ของการพฒันาที่
เกดิประโยชน์อยา่ง
เป็นรปูธรรม 
(Sugathan, P., & 
Ranjan, K. R., 
2019 และ 
Responsible 
travel, 2021) 

- ความไมม่ัน่ใจต่อ
ความปลอดภยัต่อ
ชวีติและทรพัยส์นิ
ระหวา่งทาํกจิกรรม 
ความเชือ่ใจ เชือ่ถอื
กบัทอ้งถิน่ และรฐั
กบัประโยชน์ทีค่าด
วา่จะไดร้บัของการ
ทาํกจิกรรม  

* 
กลุ่มบุคลกัษณ์น้ีแมจ้ะมอียูเ่ดมิ 
โดยมตีน้ทุนของงบประมาณ 
องคก์ร ความรู ้และความสามารถที่
จะสนบัสนุนเป้าหมายและ 
กจิกรรรมทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
เดนิทาง รวมถงึปัญหาดา้น
เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มที่
จะทวคีวามรนุแรงขึน้ แต่การ
เตบิโตของบุคลกัษณ์กลุ่มน้ีจะถกู
จาํกดัดว้ยเงือ่นไขทางการเมอืง 
และการสรา้งความเขา้ใจถงึ
เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิของการเดนิทาง 
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บาํเพญ็ประโยชน์ในลกัษณะ
การตระหนกัรูคุ้ณคา่ของ 
การให ้หากแต่การรูส้กึมสีว่น
รว่มรบัผดิชอบกบัโลกมปัีญหา 
การเดนิทางทุกการเดนิทางจงึ
ตอ้งมเีป้าหมายทางประโยชน์
สาธารณะควบคู ่หรอืเป็นหลกั
เสมอ (ททท., 2559) 

- คนเราทาํหลาย 
หน้าทีไ่ด ้และการ
ทอ่งเทีย่ว ไมไ่ด้
เป็นไปเพือ่การ
พกัผอ่นของ
ตนเองเสมอไป 

- ความถดถอยของ
เศรษฐกจิไทย ที่
เกดิขึน้พรอ้มกบั
ปัญหาความ
เหลื่อมลํ้าเดมิทีย่งั
แกไ้มไ่ด ้ 

- การเดนิทางเพือ่
ทาํประโยชน์โดย
ไมย่ดึตดิกบัการ
ทาํงานหรอืถิน่ที่
อยู ่เน่ืองจาก
รปูแบบของการ
จา้งงาน และอายุ
ของการทาํงานที่
เปลีย่นไป  

- ไมม่สีถานทีใ่ดบน
โลกทีไ่มเ่คยถกู
สาํรวจ ไมม่ขีอ้มลู 
หรอืไมม่คีนเขา้ถงึ 

ขอ้หว่งกงัวลระหวา่ง 
The In-depth 
Escaper และ The 
Catalyst 

 

12) The Tourism Veteran  
ผูท่้องเท่ียวมากประสบการณ์  
โลกของการเดนิทางและ 
การทอ่งเทีย่วไดส้รา้งคนกลุ่ม
ใหมข่ึน้มาคอื ผูท้ีเ่ดนิทาง
ทอ่งเทีย่วมามากจนเป้าหมาย 
หรอืเสน้ทางไมใ่ช่สิง่ทีจ่าํเป็น
ต่อไปของการสรา้งประสบการณ์
การทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วผูเ้จน
โลกไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูส้งูอายุ 
หรอืผูท้ีเ่ดนิทางมามากดว้ย
วยัวฒุ ิแต่ดว้ยเพราะการ
ทอ่งเทีย่วมอีทิธพิลต่อการใช้
เวลาของผูค้นมาเป็นเวลานาน 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลง
ระหวา่งการใชเ้วลาและสถานที่
เปลีย่นไป 

** 
- การทอ่งเทีย่วถกู
ยอมรบัวา่เป็น
สว่นหน่ึงของ
ปัจจยัในการ
ดาํเนินชวีติหรอื
ไมใ่ชเ่รือ่ง
สิน้เปลอืง แต่เป็น
ความจาํเป็นทีต่อ้ง
มกีระแสการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

- ขอ้จาํกดัของ 
การเดนิทางใน
เรือ่งของเวลา และ
การหา้มเดนิทาง
ดว้ยเหตุผลของ
ภยัพบิตั ิ

บุคลกัษณ์น้ีเกดิขึน้มา
ไดจ้ากสาเหตุทัง้
ขอ้จาํกดัของ 
การเดนิทางหรอื 
การเปลีย่นแปลง
รปูแบบของการ
ทาํงานกบัการพกัผอ่น 
ทาํใหก้ารเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วเป็นเรือ่ง
ประสบการณ์ชัว่ขณะ
มากขึน้ (Temporal 
experience) 
นกัทอ่งเทีย่วผูม้ ี
ประสบการณ์ตดัสนิใจ
บรหิารความพงึพอใจ
ดว้ยตนเอง  

กลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว 
กลุ่มน้ีมกัไมม่ขีอ้จาํกดั 
ชอบลองอะไรใหม่ๆ  
และยดืหยุน่กบั
สถานการณ์ทีค่าด 
ไมถ่งึ ขอ้หว่งกงัวลและ
ความเปราะบางจงึเป็น
เรือ่งพืน้ฐาน อาท ิการ
เขา้ถงึไดย้าก คุณภาพ
ของการเดนิทาง และ
บรกิารทีไ่มด่ ีและการ
เดนิทางทีเ่กดิขึน้ 
น่าเบือ่ และไมใ่หอ้ะไร
ใหมอ่ยา่งทีค่ดิ 

** 
กลุ่มบุคลกัษณ์น้ีมคีวามน่าสนใจกบั
พืน้ทีข่องมหานครหรอืพืน้ที ่
การทอ่งเทีย่วทีม่พีลวตัสงู มคีวาม
หลากหลาย และการเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา The Tourism 
Veteran จะเป็นผูเ้ขา้ไปเปิดพืน้ที่
หรอืเสน้ทางการเดนิทางใหม่ๆ  
หรอืวธิกีารเดนิทางใหม่ๆ  ในพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วเดมิ หาก The Tourism 
Veteran เป็นผูท้ีใ่ชส้ือ่สงัคมและมี
ตน้ทุนทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็  
บุคลกัษณ์กลุ่มน้ีจะกลายเป็น 
แรงบนัดาลใจทีด่ขีองคนกลุ่มยอ่ย 
และนํามาสูก่ารเขา้ถงึพืน้ที ่และ
การทอ่งเทีย่วแบบแมสขึน้ใน
ภายหลงั  
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ผูจ้ดัเจนต่อประสบการณ์การ
ทอ่งเทีย่วจะจดัการต่อเวลาและ
สถานทีท่ีม่อียูจ่าํกดั ใหส้ามารถ
สรา้งประสบการณ์การทอ่งเทีย่ว
ขึน้มาเตมิเตม็ตวัเองโดยไมต่อ้ง
พึง่การพฒันาการทอ่งเทีย่วหรอื
แรงขบัดนัจากภายนอก   

 ดงันัน้ กลุ่มบุคลกัษณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงเป็น 
Tourism Veteran คอื 
The Optimizer ทีม่ี
ประสบการณ์และ
ทอ่งเทีย่วตาม
เป้าหมายทัว่ไปจน
อิม่ตวั 

5.8 ภาพรวมของบคุลกัษณ์รายประเทศ/ สญัชาติ 

   ปัจจัยด้านการเมืองและพื้นฐานทางวัฒนธรรมเป็นส่วนที่ทําให้บุคลักษณ์ของนักท่องเที่ยวม ี
ความแตกต่างกนั เชื้อชาติหรือประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวเป็นภาพสะท้อนความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ทศันคต ิวธิกีารใหคุ้ณค่า รวมถงึการใหค้วามหมายของการท่องเทีย่วทีจ่ะมคีวามสมัพนัธ์กบั
ระบบการจ้างงานและรูปแบบทางเศรษฐกจิ และการผลติของแต่ละประเทศ การวเิคราะหต์ามตารางที ่
5.14 แสดงเปรยีบเทยีบให้เห็นถึงธรรมชาติของนักท่องเที่ยวหรอืบุคลกัษณ์ตามสญัชาติหรอืประเทศ 
ตน้ทางวา่ทีผ่า่นมามลีกัษณะเดน่อยา่งไร มพีฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วและมบุีคลกัษณ์เด่นก่อนโควดิ-19 และ
ประเมนิวา่บุคลกัษณ์ดงักล่าวจะเปลีย่นไปเชน่ไรในระยะยาวจากปัจจยัดา้นต่างๆ ในการเลอืกกลุ่มประเทศ
หรอืสญัชาตเิพื่อมาวเิคราะหค์รัง้น้ี พจิารณาจากสญัชาตทิีม่ที ัง้ปรมิาณนกัท่องเทีย่วและการเตบิโตสงูก่อน
ปี พ.ศ. 2562 รวมกบัการพจิารณาศกัยภาพในการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิทีใ่ชเ้วลาในการเดนิทางไมเ่กนิ 4 
ชัว่โมง เพื่อการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบันักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศ ประเทศหรอืสญัชาติที่นํามา
วิเคราะห์ได้แก่ จีน กลุ่มประเทศอาเซียนที่ไม่รวมไทย ญี่ปุ่ น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 
(สหรฐัอเมรกิาและรสัเซียถูกหยบิยกขึ้นมาเน่ืองจากยงัมกีารเติบโตของนักท่องเที่ยวอยู่ และมคีวาม
แตกต่างของภมูหิลงัการความคดิและการเมอืง) เพือ่เปรยีบเทยีบและชีใ้หเ้หน็ความแตกต่าง การวเิคราะห์
แสดงให้เหน็ว่าแม้จะเป็นบุคลกัษณ์เดยีวกนั แต่ถ้ามพีื้นฐานและภูมหิลงัมาจากคนละประเทศและต่าง
วฒันธรรมกจ็ะมพีฤตกิรรม ความคาดหวงั หรอืขอ้กงัวลที่แตกต่างกนั ซึ่งจะส่งผลกบัความพงึพอใจของ
การใหบ้รกิาร ดงัมรีายละเอยีดทีส่รปุไดด้งัน้ี    
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ตารางท่ี 5.14 การประเมินปัจจยัเกือ้หนุน เทียบกบัจดุเปราะบางในระยะสัน้และระยะยาว และ 
                          โอกาสของการเปล่ียนแปลงต่อบคุลกัษณ์และความน่าสนใจในอนาคตแยกตาม

ประเทศ/สญัชาติ     

ประเทศ/สญัชาติ 
พฤติกรรมและบคุลกัษณ์เด่น

ก่อนโควิด 19 
พฤติกรรมและคาดการณ์กลุ่ม 
บคุลกัษณ์ท่ีน่าสนใจในอนาคต 

จีน 
มจีาํนวนมาก มกีารเปลีย่นแปลงสงู 
มพีลวตัสงูเน่ืองจากจาํนวนมาก  
มคีวามหลากหลายของบุคลกัษณ์ 
อ่อนไหวตามตลาดและนโยบาย
ทางการเมอืง มกีาํลงัซือ้รวมสงู เป็น
สงัคมไรเ้งนิสด เดมิมกัเดนิทางเป็น
กลุม่ใหญ่ผา่นบรษิทันําเทีย่ว  
ไมเ่ชีย่วชาญในการใช้
ภาษาต่างประเทศ และมกัทอ่งเทีย่ว
ในวนัหยดุยาวประจาํชาต ิชอบ
จบัจา่ยซือ้ของฝาก ไปในสถานทีท่ีม่ ี
ความสนุก และชอบวฒันธรรม 
การบรกิารของไทย  
การทอ่งเทีย่วพพิธิภณัฑ ์เพือ่จะไปดู
ของเก่า หรอืวตัถุโบราณโดยสนใจ
ฐานะโบราณวตัถุ หรอืสนใจวตัถุ
มงคล เชื่อถอืเรื่องโชคลาภ  
การกราบไหวบ้ชูาเพือ่ความสาํเรจ็
และความเป็นมงคลในชวีติ แต่ไมด่ื่ม
ดํ่ากบัการงานศลิปกรรมหรอืคุณคา่
ทางประวตัศิาสตร ์ชอบทอ่งเทีย่ว
ทะเล แต่ไมไ่ดช้ื่นชอบการทาํ
กจิกรรมตามชายหาดหรอืการ
อาบแดดเป็นพเิศษ  ในกลุม่ทีม่กีาํลงั
ซือ้สงูมากหรอื VIP จะเดนิทางเป็น
สว่นตวั อยูใ่นโรงแรม หรอืสถานที่
พกัระดบั 5 ดาว ไมค่อ่ยออกไปไหน  

*** 
- เปลีย่นจากการเดนิทางเป็นกลุม่ 
เป็นเดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วดว้ย
ตนเองมากขึน้ (SkiftResearch, 
2020 และการท่องเทีย่วแหง่
ประเทศไทย (ททท.), 2020) 

- เปลีย่นจากการเดนิทางชว่ง
วนัหยดุยาวมาเป็นการกระจาย 
การทอ่งเทีย่วเพือ่การพกัผอ่น
ตลอดทัง้ปีเมือ่มโีอกาส อยา่งไรก็
ตาม วนัหยดุยาวประจาํชาตกิถ็อื
เป็นโอกาสสาํคญัของการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่อาจจะ
เลอืกไปในทีท่ีเ่ดนิทางไกลขึน้ และ
ทีท่ีย่งัไมเ่คยไป  

- ความนิยมซือ้ของทีร่ะลกึกลบั
ประเทศมลีดลง เน่ืองจากสามารถ
สัง่ของทีม่ขีายในตลาดออนไลน์ได ้
นอกจากน้ี การเดนิทางทีส่ ัน้ลง 
การลดการซือ้ของทีร่ะลกึจะชว่ย
ลดปัญหาจากน้ําหนกักระเป๋าที่
เกนิ การซือ้ของฝากเลก็ๆ น้อยๆ 
หรอืการตดัสนิใจซือ้ของชิน้ใหญ่
หรอืของมลูคา่สงู รวมถงึการซือ้
ผลไมส้ดเเพือ่แสดงความพงึพอใจ
หรอืแสดงออกวา่ไปเทีย่ว
ต่างประเทศมา  

- ชอบนวดแผนไทย และการแพทย์
แผนไทย 

- ถ่ายรปู นัง่ตามรา้นหรอืสถานที่
สวยๆ เพือ่เชค็อนิ และนําเสนอใน
สือ่สงัคมของตนเอง รวมถงึการ
เดนิทางเพือ่เขา้มาถ่ายรปูก่อน
แต่งงาน 

*** 
- การสรา้งภมูคิุม้กนัไมเ่ป็นประเดน็
เน่ืองจากเป็นประเทศทีพ่ฒันาวคัซนีได้
เอง หากแต่นโยบายทางสาธารณสขุใน
ประเทศ จะเป็นปราการของการสง่ออก
หรอืนําคนเขา้ในประเทศ 

- ประชากรจนีมกีารเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมอยา่งรวดเรว็ทีอ่อกมาทอ่งเทีย่ว
ในต่างประเทศจะมแีนวโน้มทีม่ ี
การศกึษามากขึน้และสงูขึน้ และจะมี
ความเป็นตะวนัตกมากขึน้  

- สงัคมจะเป็นสงัคมทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีน
ชวีติประจาํวนัสงู (PRMatter, 2561) 
ใชจ้า่ยผา่น e-Payment (Daxue 
Consulting, 2021) รวมถงึการใช้
อุปกรณ์แปลภาษาในการทอ่งเทีย่ว
และใชข้อ้มลูจากเวบ็ไซตเ์พือ่นําการ
ทอ่งเทีย่ว และการทอ่งเทีย่วทีเ่ชื่อถอื
ขอ้มลูเป็นหลกั จงึตอ้งการการบรกิาร
ทีน่่าเชื่อถอื มแีหลง่อา้งองิ และการ
กาํหนดกฎเกณฑท์ีช่ดัเจนรวมถงึ
แสดงและสือ่สารออกมาไดไ้มท่างใดก็
ทางหน่ึง ( ททท.), 2021 และ 
Mckinsey, 2021) 

- มคีวามเปราะบางกบันโยบายทาง 
การเมอืง และมแีนวโน้มทีจ่ะรบั
ผลกระทบจากสงครามทางการคา้ 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงของการ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในประเทศ ซึง่
จะสง่ผลกบัจาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว 
แกวง่ตวัคาดเดาไดย้ากเพราะรฐับาล
จนีมอีทิธพิลอยา่งมากในการสนบัสนุน 
ผลกัดนั และหา้มการเขา้และออกนอก
ประเทศของพลเมอืงไดอ้ยา่งเดด็ขาด 
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ตารางท่ี 5.14 (ต่อ)   

ประเทศ/สญัชาติ 
พฤติกรรมและบคุลกัษณ์เด่น

ก่อนโควิด 19 
พฤติกรรมและคาดการณ์กลุ่ม 
บคุลกัษณ์ท่ีน่าสนใจในอนาคต 

 - ชอบทอ่งเทีย่วในพืน้ทีม่คีวามเป็น
เมอืง ไมเ่ดนิทางไปเมอืงเลก็ หรอื
เมอืงรอง หรอือยูต่ามพืน้ที่
ธรรมชาต ิเน่ืองจากในประเทศจนี
มสีิง่ต่างๆ เหลา่น้ีมากกวา่ ถา้จะ
ไปกเ็ป็นการทดลองไปหรอืมกีาร
จดัใหไ้ป  

- ชอบอาหารไทย และอาหารทะเล  
- ยงัใชภ้าษาจนีเป็นหลกั หรอืจา้ง
คนนําเทีย่วเพือ่พดูภาษาไทยแทน 

- ไมใ่ชเ้งนิสด  
- มกีารเดนิทางทีแ่ฝงโอกาสของการ
ทาํธุรกจิ และการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

- เริม่สนใจความเป็นจนี และ
วฒันธรรมจนีในทอ้งถิน่ ซึง่สว่น
ใหญ่จะเชื่อมโยงกบัคนจนีทาง 
ตอนใต ้ 

- สือ่สงัคมและความบนัเทงิใน
ประเทศมผีลต่อพฤตกิรรมและ
ความตอ้งการการทอ่งเทีย่วสงู  

- บุคลกัษณ์เดน่คอื The Thai 
Toucher, The Pamper, The 
Optimizer และ The Relationship  
Builder 

- นอกจากน้ียงัมกีลุม่นกัเรยีน
นกัศกึษาชาวจนีทีเ่ขา้มาเรยีนใน
ประเทศไทยหรอืไปเรยีนยงั
ต่างประเทศ จะเป็นกลไกสาํคญั
อยา่งยิง่ในกลไกของการทอ่งเทีย่ว
ต่อไปเพราะอยูใ่นฐานะ The 
Enhancer และเป็นตวัเชื่อมกบั
ธุรกจิทีอ่ยูใ่นประเทศจนี  

- กาํลงัซือ้ทีเ่พิม่มากขึน้ และความ
ตอ้งการภาพลกัษณ์ทีจ่ะหลุดพน้จาก
ประเทศผูใ้ชแ้รงงานและอุตสาหกรรม 
3.0 มาสูป่ระเทศพฒันาแลว้เหมอืน
ประเทศตะวนัตก (Alibaba News, 
2021) 

- บุคลกัษณ์เดน่จะใกลเ้คยีงกบัชว่งก่อน
โควดิ-19 แต่มรีายละเอยีดและ 
จุดเปราะบางทีแ่ตกต่างออกไปคอื  
The Thai Toucher ยงัเป็นบุคลกัษณ์
เดน่สาํหรบัตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ และ
ตอ้งการมาทอ่งเทีย่วในต่างประเทศ
ครัง้แรก แต่การมาประเทศไทยอาจจะ
ไมใ่ชเ่รือ่งพเิศษเพราะมตีวัเลอืกใน
ภมูภิาคเพิม่เตมิอกีมาก กลุม่ Thai 
Toucher จะกลายเป็นกลุม่ทีเ่ลก็ลง
และไมไ่ดด้ื่มดํ่ากบัการบรกิารแบบ
ไทยมากนกั และอาจจะมกีลุม่ The 
Motion-based wanderer แฝงตวัเขา้
มา  

- The Pamper ยงัเป็นกลุม่ทีส่าํคญัแต่
จะใหค้วามสาํคญักบัการบรกิารที่
พเิศษ เป็นสว่นตวั และไดม้าตรฐาน
มากขึน้   

- The Optimizer, The Relationship 
Builder จะมาควบคูก่บั The Outing 
Joiner แบบทีเ่ป็นกลุม่เลก็ เน่ืองจาก
ตน้ทุนของการบรกิารในเมอืงไทย
อยา่งไรกถ็กูกวา่ นอกจากน้ี ประเทศ
ไทยยงัปรากฏความเชื่อโยงทางเครอื
ญาตกิบัคนจนีในแผน่ดนิใหญ่ และมี
การใหบ้รกิารทีพ่กัทีม่คีุณภาพ
เหมาะสมกบัการพกัผอ่นเป็น
ครอบครวัทีเ่น้นความหรหูรา
สะดวกสบายมากขึน้ 
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ตารางท่ี 5.14 (ต่อ)   

ประเทศ/สญัชาติ 
พฤติกรรมและบคุลกัษณ์เด่น

ก่อนโควิด 19 
พฤติกรรมและคาดการณ์กลุ่ม 
บคุลกัษณ์ท่ีน่าสนใจในอนาคต 

  - นกัลงทุนในจนีจะมกีารฝังรากลกึการ
ลงทุนในตลาดการทอ่งเทีย่วไทยมาก
ขึน้ในฐานะคนทอ้งถิน่ ซึง่เขา้ใจในการ
สรา้งเสน่หใ์หด้งึดดูนกัทอ่งเทีย่วของ 
ตนจากการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในระยะ
ยาว หรอือยูใ่นฐานะ The Catalyst ใน
บาง segment คนจนีตอ้งการ อาท ิ
สนิคา้และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู รวมถงึ
การขยายตวัของการลงทุนดา้น
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่นโยบายลกู 3 คน
ของจนีจะเป็นนโยบายทีเ่พิม่การ
แขง่ขนัและความหนาแน่นใน 
ประเทศจนี ซึง่จะสง่ผลต่อ 
ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นภมูภิาคน้ี 
อกีครัง้หลงัจากทีน่โยบายน้ีออกไป 
และอาจจะนํามาซึง่การเรยีนและการ
ตัง้ถิน่ฐานนอกประเทศระลอกใหมใ่น
ระยะยาว  

- ไมม่สีญัญาณของกลุม่รกัธรรมชาต ิ
หรอืการกระจายตวัของกลุม่บาํเพญ็
ประโยชน์ และ The Time Spender 
ทีม่าจากจนีเน่ืองจากรปูแบบการใช้
เวลาและนิสยัในการทาํงานของคนจนี
มคีวามจรงิจงัและอุตสาหกรรมทีต่อ้ง
พึง่พาการกระจุกตวัของพืน้ที ่ 

- สนิคา้จากการทอ่งเทีย่วไมใ่ชส่ิง่ทีซ่ือ้
กลบัอกีต่อไป จะเป็นการสัง่ตรงที่
แหลง่ผลติเพือ่นําสง่ตรงถงึบา้น หาก
สนิคา้นัน้มชีื่อเสยีงหรอืเป็นนิยม โดย
การสัง่ไมต่อ้งมปีระสบการณ์ตรงจาก
กาํลงัซือ้รุน่ใหมท่ีเ่รยีกวา่ The Free 
Spender 
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ตารางท่ี 5.14 (ต่อ)   

ประเทศ/สญัชาติ 
พฤติกรรมและบคุลกัษณ์เด่น

ก่อนโควิด 19 
พฤติกรรมและคาดการณ์กลุ่ม 
บคุลกัษณ์ท่ีน่าสนใจในอนาคต 

อาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีพ่ืน้ฐาน 
ทางวฒันธรรมใกลเ้คยีงกบัคนไทย 
แต่มคีวามแตกต่างของรายละเอยีดที่
หลากหลายมากตัง้แต่อาหารการกนิ 
ความเชื่อทางศาสนา ภาษา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ภมูภิาคของอาเซยีนแบง่เป็น 2 
รปูแบบคอื 1) สว่นทีพ่ืน้ทวปีอยู่
ระหวา่งจนีและอนิเดยี มอีาณาเขต
ตดิต่อถงึกนัไดท้างบกโดยมเีสน้ทาง
สายเอเชยีและเสน้ทางรถไฟ
บางสว่นเป็นเสน้ทางในการเชื่อมต่อ 
สว่นอกีกลุม่ประเทศจะเป็นความ
เชื่อมต่อทางทะเลเป็นหลกั 
อาเซยีนยงัจดัอยูใ่นกลุม่ประเทศ
เศรษฐกจิใหม ่มอีตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิสงู และมวีถิกีารผลติและ
รปูแบบทางเศรษฐกจิทาง 
ภมูปิระเทศ และขนาดประชากร
แตกต่างกนั บางประเทศเป็น
ประเทศทีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจิ
มาก่อน บางประเทศเป็นประเทศที่
พฒันาแลว้ และบางประเทศยงั
เผชญิปัญหาทางการเมอืงอยา่ง
ต่อเน่ือง นกัทอ่งเทีย่วของกลุม่
อาเซยีนจงึมคีวามหลากหลาย แต่มี
ลกัษณะรว่มกนัของบุคลกัษณ์  
อยูบ่างประการ  

** 
- นิยมเดนิทางทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่
เลก็มากกวา่การซือ้บรกิารของ
บรษิทัทวัร ์เน่ืองจากเดนิทางงา่ย 
ไมต่อ้งตรวจลงตรา และมคีา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไมส่งูมากนกั  

- การทอ่งเทีย่วในประเทศทีม่ี
พรมแดนตดิกบัประเทศไทย โดย
พืน้ฐานการขา้มแดนเป็นเรือ่งที่
กระทาํเป็นปกต ิการทอ่งเทีย่วจะ
เป็นไปเพือ่จบัจ่ายใชส้อย และมา
พกัผอ่นหรอืแสวงหาประสบการณ์
ทีแ่ตกต่างจากประเทตนเอง 
(Posttoday, 2561) 

- ประเทศในกลุม่อาเซยีนมี
พฒันาการดา้นสงัคมไรเ้งนิสดสงู 
แต่ละประเทศม ีPlatform เป็นของ
ตนเอง ไทยพาณิชย ์(2564). ยงัไม่
เชื่อมโยงระบบทางการเงนิเขา้หา
กนั 

- แมจ้ะมขีอ้ตกลงระหวา่งประเทศและ
ทางเศรษฐกจิรว่มกนั แต่ประเทศใน
อาเซยีนกม็คีวามแตกต่างกนัทัง้ใน
เรือ่งของนโยบายทีว่า่ดว้ยคนต่าง
ดา้ว และการถอืสญัชาต ิ 

- การเดนิทางระหวา่งประเทศ แมว้า่
จะมพีรมแดนทางบกและทางทะเล
ตดิต่อกนั แต่การเชื่อมต่อระหวา่ง
เมอืงหลกั กบัเมอืงหลกัยงัตอ้งทาํ
ผา่นการขนสง่ทางอากาศเน่ืองจาก
สภาพของเสน้ทางและปัญหา
การเมอืงภายในและระหวา่ง
ประเทศ 

 

*** 
- จากการทีภ่มูภิาคน้ีเป็นเขตเศรษฐกจิ
ทีม่กีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองและมี
ประชากรรวมกนัไมต่ํ่ากวา่  
600 ลา้นคน อาเซยีนจงึเป็นตลาด
ใหญ่ทีจ่ะมบุีคลกัษณ์ต่างกนัอยูม่าก 

- กลุม่ทีม่ฐีานเศรษฐกจิดนีกัทอ่งเทีย่ว
บางสว่นจะผนัตวัเขา้มาทอ่งเทีย่วแบบ 
The Time Spender ในรปูแบบของ 
Gig worker หรอืมากบัองคก์รใน
รปูแบบของ The Outing Joiner  

- กลุม่หลกัๆ ในอนาคตคงเป็น The 
Relationship Builder เพราะ
โครงสรา้งทางสงัคมทีย่งัอยูเ่ป็น
ครอบครวัและดแูลผูอ้าวโุส  

- นอกจากน้ี จากการทีป่ระเทศไทยเป็น
ศนูยก์ลางของกจิกรรมและเปิดรบั
ชาวต่างชาต ิเขา้มาทาํงานในประเทศ
อยา่งคอ่นขา้งจะเปิดกวา้ง 
นกัทอ่งเทีย่วจากประเทศทีเ่ป็น
เศรษฐกจิใหม ่จะเขา้มาหาโอกาส 
มากขึน้ในชว่งทีเ่ศรษฐกจิกาํลงัขึน้ 
นกัทอ่งเทีย่วแบบ The Optimizer 
หรอืกลุม่ทีเ่ดนิทางระยะสัน้เพื่อตดิต่อ
ธุรกจิการคา้ และทอ่งเทีย่วไปพรอ้ม
กนักจ็ะเพิม่จาํนวนขึน้ตามการแขง่ขนั
ทางเศรษฐกจิ  
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 - กลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีต่ ัง้ใจเดนิทาง 
มาทอ่งเทีย่วในเมอืงไทยจรงิจงึม ี
บุคลกัษณ์อยู ่3 ลกัษณะคอื The 
Pamperer ทีเ่ขา้มารบับรกิารทาง
การแพทยห์รอืบรกิารดา้นสขุภาพ
ทีพ่ฒันามากกวา่ แต่ยงัอยูใ่นระดบั
ราคาทีจ่า่ยไดใ้นประเทศไทย  
The Relationship Builder ทีเ่ขา้
มาทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะพรอ้มกบั
ญาต ิและ The Optimizer ทีเ่ขา้มา
เทีย่วระยะสัน้ตามแหลง่ทอ่งเทีย่ว
สาํคญัและเขา้มาซือ้ของในสว่นที่
ไมส่ามารถซือ้ไดใ้นประเทศของ
ตนจากขอ้จาํกดัดา้นการนําเขา้   

 

ญ่ีปุ่ น 
โดยพืน้ฐานนกัทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นม ี
บุคลกัษณ์ทีเ่ป็นตวัแทนของ 3 กลุม่ ที่
มพีืน้ฐานจากกลุ่มผูส้งูวยั ครอบครวั
วยัทาํงาน และการท่องเทีย่วคน้หา
ตนเองของวยัรุน่ ซึง่ทัง้ 3 กลุม่แสดง
ถงึโครงสรา้งและการแบ่งแยกหน้าที่
ของประชากร ในสงัคมและ
ความหมายของการท่องเทีย่วพกัผอ่น
ของสงัคมญีปุ่่ นไดอ้ยา่งชดัเจน การทาํ
การตลาดก่อนหน้ามองนกัทอ่งเทีย่ว
ญีปุ่่ นทีเ่ป็นกลุม่พเิศษคอื ผูท้ี่
เกษยีณอายทุีเ่ขา้มาพาํนกัในประเทศ
ไทย มากขึน้ในรปูแบบ Long stay 
(พทัรยีา หลกัเพช็ร, 2560) รวมถงึยงัมี
แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของ
คนรุน่ใหมท่ีเ่ป็น Expat, Freeter, 
Digital nomad จากญีปุ่่ น ซึง่เป็นกลุ่ม 
Long stay เชน่กนั ( ททท., 2018)  
ทีจ่รงิแลว้การท่องเทีย่วในประเทศ 
และความอนุรกัษ์นิยมถอืเป็นพืน้ฐาน  

*** 
- โดยพืน้ฐานนกัทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นถกู
มองวา่เป็นชาตทิีส่ภุาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน เคารพศลิปวฒันธรรม 
และฐานะด ีทาํใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ญีปุ่่ นอาจตกเป็นเหยือ่ของการเอา
รดัเอาเปรยีบไดง้า่ย  

- สาธารณูปโภค สาธารณูปการของ
ไทยไมม่อีธบิายเป็นภาษาญีปุ่่ น 
ตลอดจนคาํอธบิายและสถานที่
ทอ่งเทีย่วต่างๆ ไมค่อ่ยแสดง
รายละเอยีดเป็นภาษาญีปุ่่ น ใน
ระดบัทีค่นญีปุ่่ นจะเรยีนรูไ้ดจ้าก
การทอ่งเทีย่ว แต่จะอาศยัจากการ
อ่าน และขอ้มลูทีค่น้หาดว้ยตนเอง 

- การทอ่งเทีย่วของคนญีปุ่่ นใน
เมอืงไทยจะมาเป็นกลุม่ และเป็น 
Thai Toucher เหมอืนชาตอิื่นๆ แต่ 
Thai Toucher แบบญีปุ่่ นมคีวาม
แตกต่างออกไปตรงทีก่ารเน้น
ความรูล้กึ รูจ้รงิ เกีย่วกบั
ศลิปวฒันธรรมและสถานที ่

** 
- นกัทอ่งเทีย่วญี่ปุ่ นในประเทศไทยมี
แนวโน้มลดลงในเมอืงใหญ่อยา่ง
กรงุเทพฯ เน่ืองจากคา่ครองชพี 
ถบีตวัสงูขึน้เกอืบเทา่โตเกยีว 
นอกจากน้ี การยา้ยฐานการผลติกลบั
ประเทศ และลดการลงทุนใน
ต่างประเทศ ลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัทาํ
ใหน้กัทอ่งเทีย่วจากประเทศญีปุ่่ น 
ลดลง  

- เมอืงทีม่ศีลิปวฒันธรรมและคา่ครองชพี
ทีไ่มส่งูมากยงัเป็นแรงดงึดดูคนรุน่ใหม่
ทีเ่ป็น The Time Spender ใหเ้ดนิทาง
มาทอ่งเทีย่วไดอ้ยู ่การทาํเมอืงใหม้ี
มลูคา่ มเีอกลกัษณ์ทางศลิปวฒันธรรม 
มคีวามสะดวกในการเชื่อมต่อทาง
อนิเทอรเ์น็ต และสะดวกสาํหรบั
นกัทอ่งเทีย่วในการเดนิทางต่อไปยงั
จุดมุง่หมายอื่นจะสามารถดงึดดูชาว
ญีปุ่่ นกลุม่น้ีได ้
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ของบุคลักษณ์ที่มีพื้นฐานเป็นคน
ญีปุ่่ น อาท ิการเคารพธรรมชาต ิการ
กระจุกตัวของการท่อง เที่ยวใน
ประเทศตนเอง และการแบ่งแยก
ระหว่างเรื่องส่วนตวั เรื่องงาน และ
ความเป็นสาธารณะออกจากกนัโดย
เดด็ขาด ทําใหก้ารใชเ้วลาท่องเที่ยว
แบบคนญี่ปุ่ น มคีวามตายตวัเต็มไป
ด้วยระเบียบวินัย และการวางแผน  
เ น่ืองจากรัฐบาลญี่ปุ่ นจัดให้การ
ท่องเที่ยวในประเทศอยู่ในแผนการ
จดัสวสัดิการของรฐัผ่านโครงสร้าง
พืน้ฐานดา้นการเดนิทางทีม่อียูท่ ัว่ถงึ
ในประเทศ ทําให้ชาวญี่ปุ่ นนิยม
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
เป็นหลกั โดยจะเห็นได้จากญี่ปุ่ นมี
มาตรฐานโรงแรมที่พักของตนเอง 
อย่าง OYO ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
มาตรฐานการท่องเที่ยวทัง้ในและ
ต่ า งป ร ะ เ ทศ  คนญี่ ปุ่ น เ ป็ นคน
เดินทางท่องเที่ยวด้วยข้อมูลเป็น
ทุนเดมิดงัจะเหน็ไดจ้ากการเดนิทาง
และการท่องเที่ยวภายในประเทศจะ
เตม็ไปดว้ยป้ายบอกทางและสถานที่
เพือ่อาํนวยความสะดวกใหผู้เ้ดนิทาง
มากกว่าป้ายโฆษณา ดังนั ้นการ
เดินทางของคนญี่ปุ่ นนอกจากจะมี
การเตรยีมการอย่างดแีล้ว คนญี่ปุ่ น
ยงัเป็นชาติที่สนใจรายละเอียดและ
การอ่านแผนที่และการเดนิทางด้วย
ป้ายบอกทาง  ซึ่ งปกติแล้วจะใช้
ภาษาญี่ปุ่ นเป็นหลัก ทัง้ยังร ักการ
อ่านและใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูทีอ่ยู่
ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีดว้ย 

- ทอ่งเทีย่วตามนิสยัทีบุ่คคล 
สว่นใหญ่อ่านออกเขยีนได ้และมี
การสาํรวจขอ้มลูของประเทศไทย
ผา่นแหลง่ต่างๆ  เชน่ บนัทกึการ
เดนิทาง และการคน้หาขอ้มลูของ
ผูนํ้าทวัรช์าวญีปุ่่ นเอง 

- การเดนิทางทอ่งเทีย่วของคน 
กลุม่ใหญ่ เน้นความปลอดภยั 
โดยเฉพาะการเดนิทางของ
ครอบครวั และผูส้งูอาย ุการ
เดนิทางจะเน้นเป็น Relationship 
Builder ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัที่
มคีวามสะดวกและปลอดภยั 
รวมถงึการเยีย่มชมแหลง่มรดก
ทางสงัคมและวฒันธรรมของชาว
ญีปุ่่ นเองกย็งัเป็นทีนิ่ยม 

- คนญีปุ่่ นรุน่ใหมท่ีท่าํงานอสิระ และ
เดนิทางทอ่งเทีย่วตัง้แต่ยงัเดก็ 
สว่นหน่ึงจะเป็น In-depth 
Escaper และมบีทบาทสาํคญั
อยา่งยิง่ทีผ่นัตวัมาเป็น
ผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่ ในสวนที่
เกีย่วขอ้งกบัศลิปวฒันธรรม และ
สิง่แวดลอ้ม ในรปูแบบของ The 
Catalyst และอกีสว่นหน่ึงอาจจะ
เริม่จากการเป็น The Time 
Spender ในเมอืงหลกัทีม่คีา่ครอง
ชพีตํ่า หากพบโอกาสกอ็าจจะ
เปลีย่นตวัเองเป็น The Enhancer 
ต่อไป เน่ืองจากประเทศไทยมี
ความชื่นชมความเป็นญีปุ่่ นอยูเ่ป็น
ทุนเดมิ  

- การทอ่งเทีย่วเดนิทางยงั
ต่างประเทศ อาจจะเป็นคุณคา่กบั
คนบางกลุม่ แต่ไมใ่ชเ่พยีงเพือ่การ 

- นกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหมช่าวญีปุ่่ น มี
แนวโน้มทีจ่ะเป็นนกัทอ่งเทีย่วแบบ 
Motion-based Wanderer และ 
Volunteer Traveler มากยิง่ขึน้ 
เน่ืองจากเป็นชาตทิีเ่คารพธรรมชาต ิ
และวฒันธรรมทอ้งถิน่ ตลอดจน
ตระหนกัรูถ้งึบทบาทและความสาํคญั
ของการรว่มมอืกนัต่อสูก้บัภยัพบิตัิ
ดา้นต่างๆ  

- แมว้า่จะชอบประเทศไทยเป็นทุนเดมิ 
แต่ Thai Toucher ของชาวญีปุ่่ น จะ
ไมข่ยายตวัเทา่ทีค่วรนอกจากปัญหา
ประชากร และเศรษฐกจิทีถ่ดถอย
อยา่งต่อเน่ือง 
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 พกัผอ่น การเขา้ไปเรยีนรู ้และทาํ
ความเขา้ใจ สิง่ต่างๆอยา่งแทจ้รงิ 
เป็นนิสยัประจาํชาต ิดงันัน้ การมา
ทอ่งเทีย่วของคนญีปุ่่ นบางสว่น
อาจจะอยูใ่นฐานะ The Enhancer 
ซึง่สดุทา้ยกลายเป็น The Catalyst 
ดว้ยเชน่กนั 

- ดว้ยความเป็นชาตนิิยม และไม่
ชอบการสือ่สารดว้ยภาษาอื่น คน
ญีปุ่่ นทีเ่ป็น The Catalyst ใน
ทอ้งถิน่ต่างๆ จะมคีวามเชื่อมโยง
กลบัไปทีป่ระเทศญีปุ่่ นเป็นหลกั 
ขอ้มลูหรอืขา่วสาร รวมถงึประเดน็
ทีส่นใจ แตกต่างกบันกัทอ่งเทีย่ว
ชาตอิื่น 

 

รสัเซีย 
นกัทอ่งเทีย่วชาวรสัเซยีเป็นภาพ
ตวัแทนของยโุรปเหนือและกลุม่
ประเทศทีแ่ตกมาจากสหภาพ 
โซเวยีตซึง่เขา้มาเพราะ ความสมัพนัธ์
ทางการทตูและระบบเศรษฐกจิที่
เปลีย่นไปหลงัจากการลม่สลายของ
สหภาพโซเวยีต สภาพความแตกต่าง
ดา้นภมูอิากาศทาํใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ชาวรสัเซยีชื่นชอบการเดนิทางเขา้
มาพกัผอ่นในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีช่ายฝัง่ 
ทะเลและในพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึชายหาด
สาธารณะไดส้ะดวก (ยิง่ศกัดิ ์และ
อาํไพ, 2560) ชาวรสัเซยียงันิยมการ
เดนิทางเขา้มาพกัผอ่นเป็นหมูค่ณะ
พรอ้มกบัครอบครวั และใชเ้วลาอยู่
ในระยะเวลาทีย่าวนาน (ททท., 
2558).  ทาํใหก้ารเขา้มาของ
นกัทอ่งเทีย่วชาวรสัเซยีมสีว่นทาํให้
เกดิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่  

** 
- บุคลกัษณ์ของนกัทอ่งเทีย่วชาว
รสัเซยีทีด่จูากภายนอกเป็นคนที่
แขง็ขนั จรงิจงั แต่แทท้ีจ่รงิแลว้
ชาวรสัเซยีมคีวามเป็นกลุม่กอ้น 
รกัครอบครวั และพวกพอ้ง 
นอกจากน้ี จากภมูอิากาศทีห่นาว
จดั ทาํใหช้าวรสัเซยีรกัการดื่มสรุา 
และชอบการสงัสรรค ์ 

- บุคลกัษณ์พืน้ฐานของชาวรสัเซยี
คอื The Relationship Builder 
และ The Outing Joiner ทีเ่ป็น
กลุม่หรอืครอบครวัใหญ่โดยมี
ความแตกต่างกบับุคลกัษณ์แบบ
เดยีวกนัในชนชาตอิื่นคอื ขอ้หว่ง
กงัวลเรือ่งของความสะดวกและ
ปลอดภยัจะมน้ีอยกวา่ 
 
 
 

 

** 
- จากการเกาะกลุม่ และมลีกัษณะ
เฉพาะตวัของชาวรสัเซยี ทาํใหก้าร
เปลีย่นขอองบุคลกัษณ์ทีเ่สอืบเน่ืองกบั
พฤตกิรรมของชาวรสัเซยีจะไมค่อ่ย
เปลีย่นแปลงในอนาคต  

- นอกจากน้ี ระยะทางทคีอ่นขา้ง
หา่งไกลจากประเทศไทย ทาํใหก้าร
เพิม่จาํนวนของนกัทอ่งเทีย่วไมใ่ช่
เรือ่งทีไ่ดส้ะดวก จะมคีวามเป็นไปไดท้ี่
นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นกลุม่วยัรุน่จะเขา้มา
เป็น The Motion-based Wanderer 
บา้งตามแนวโน้มความนิยมของโลก
แต่คาดหมายวา่ไมไ่ดม้จีาํนวนมากนกั 
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การอยู่อาศยั เน่ืองจากการเช่าอยู่จะ
ถูกกว่ าการ เข้าพักระยะยาวใน
โรงแรม นอกจากน้ี พื้นที่โดยรอบ
ของชุมชนที่พักชาวรัสเซียจะเกิด
การให้บริการและธุรกิจที่ใช้ภาษา
รสัเซยีเป็นพืน้ฐานตามมา เน่ืองจาก
ขอ้จาํกดัในการสือ่สารดว้ยภาษาอื่น 

- การมาพาํนกัระยะยาวของชาว
รสัเซยีทาํใหเ้ป็นโอกาสของ 
บุคลกัษณ์กลุม่ The Pamperer ที่
จะเขา้มารบับรกิารทางการแพทย ์
และสขุภาพในประเทศไทย (ททท., 
2559) 

- การมาพาํนกัในระยะยาวทาํใหเ้หน็
โอกาสของการเขา้มาทาํธุรกจิระยะ
ยาวในประเทศไทย ( ททท., 
2558) ชาวรสัเซยีไมใ่ชก่ลุม่ The 
Catalyst โดยตรงเน่ืองจากการ
เป็นสว่นหน่ึงของการพฒันา
ทอ้งถิน่มไีมม่าก เพราะเน้นการทาํ
การคา้กบักลุม่ของตน และไมเ่น้น
การอนุรกัษ์หรอืเป็นสว่นหน่ึงของ
การพฒันาพืน้ที ่เหมอืนกบันกั
ลงทุนชาวจนี ท่องเทีย่วกลุม่
ประเทศยโุรปตะวนัออกและ
สหภาพโซเวยีดเก่าจาํนวนมาก
เป็น The Enhancer ในดา้นมวย
ไทย เพราะการต่อสูเ้ป็นโอกาส
ทางเศรษฐกจิและการเป็นนกัสูเ้ป็น
คา่นิยมทางสงัคม ซึง่จะตามมา
ดว้ยความนิยมชมชอบวฒันธรรม
บางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะการ
ต่อสู ้

 

สหรฐัอเมริกา 
นกัทอ่งเทีย่วสหรฐัอเมรกิาเขา้มาใน
ประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตต้ัง้แต่ยุคสงครามเยน็ 
นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ีเป็นตวัอยา่งของ
ความหลากหลายของบุคลกัษณ์ 
การทอ่งเทีย่วทีท่าํใหเ้หน็วา่ 
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
การทอ่งเทีย่วมผีลมาจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพการจา้งงาน  

** 
- พืน้ฐานของนกัทอ่งเทีย่วสหรฐั 
อเมรกิา เป็นแบบ The Outing-
Joiner ทีม่าจากการพกัผอ่นของ
ทหารอเมรกินัมาชว่งสงครามเยน็ 
สว่นหน่ึงพฒันาเป็น The Time 
Spender ก่อนยคุ Gig Worker ที่
เขา้มาแสวงหาความสขุตาม 
แหลง่บนัเทงิ และเมอืงตากอากาศ
รมิทะเลทีใ่กลก้บัฐานทพั จนสรา้ง  

** 
- การเตบิโตของนกัทอ่งเทีย่ว
สหรฐัอเมรกิาจะเป็นไปอยา่งจาํกดั
เน่ืองจากความหา่งไกล และตวัเลอืก
ของการทอ่งเทีย่วในภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตม้มีากขึน้ 
โดยเฉพาะในประเทศทีส่หรฐัอเมรกิา
เคยมอีทิธพิลในชว่งสงครามเยน็ และ
มคีวามเชื่อมโยงกนัในความสมัพนัธ์
ในฐานะของประชากรผูอ้พยพ  
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และการใหนิ้ยามและความหมายของ
การทอ่งเทีย่วและการพกัผอ่น  
บุคลกัษณ์ของนกัทอ่งเทีย่ว
สหรฐัอเมรกิามทีัง้ทีเ่ดนิทางคนเดยีว 
มาเป็นกลุม่เลก็ หรอืกลุม่ขนาดใหญ่ 
ซึง่สว่นหน่ึงรูจ้กัประเทศไทยอยา่งดี
จากการศกึษาคน้ควา้ และบางกลุม่
รูจ้กัประเทศไทยจากภาพจาํและ
มายาคตทิางวฒันธรรมทีร่บัรูไ้ดจ้าก
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของ 
ผูอ้พยพยา้ยถิน่ฐานเขา้ไปอยูอ่าศยั
ในสหรฐัอเมรกิาตัง้แต่ยคุสงคราม
เยน็ โดยธรรมชาตขิองชาวอเมรกินัมี
สิง่ทีเ่รยีกวา่ Pioneer หรอื Frontier 
spirit ทีนิ่ยมเดนิทางไกลหรอื
เดนิทางไปในทีไ่มม่คีนเคยไป 
รวมถงึความรูท้ีย่งัไมม่กีารคน้พบ 
หรอืคน้หามาก่อน คนกลุม่น้ีใน
ปัจจุบนัจะอาศยัการเดนิทาง และ
การคน้หาทีก่วา้งไกลไปกวา่ขอบเขต
ทางกายภาพ โดยใหน้ํ้าหนกักบั
ความสนใจเฉพาะบุคคล และเรื่องที่
ตนเหน็วา่เป็นประโยชน์เป็นสาํคญั   
นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัเป็น 
สว่นหน่ึงของกองถ่ายภาพยนตรจ์าก 
Hollywood อยูเ่สมอ เน่ืองจากมี
อุตสาหกรรมการผลติและบุคลากรที่
ไดม้าตรฐาน และกฏระเบยีบมคีวาม
ยดืหยุน่ ไมค่อ่ยมขีอ้หา้มทาง
วฒันธรรมมากมายนกัระหวา่ง 
ถ่ายทาํ ยกเวน้เงือ่นไขทางการเมอืง
ทีห่า้มยุง่เกีย่วกบัสถาบนั ดงันัน้ 
ภาพของเมอืงไทยทีป่รากฏต่อ
สายตาชาวอเมรกินัและชาวโลก 
มกัจะเป็นภาพจาํลองของประเทศ
ดอ้ยพฒันาอื่นหรอืดนิแดนสมมต ิ 

Stereotype ของเมอืงท่องเทีย่วที่
เน้น Sea, Sand, Sun, and Sex 
ในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทย 
รวมถงึสถานบนัเทงิสาํหรบั
ชาวต่างชาตใินยคุแรกๆ ดงันัน้ 
ความเปราะบางพืน้ฐานของเมอืง
ทอ่งเทีย่วแบบน้ีจงึอยูท่ีค่า่ใชจ้า่ย
ในชวีติประจาํวนั รวมถงึคา่ใชจ่า่ย
เพือ่ความบนัเทงิรายวนั ซึง่ถกูกด
และผลกัดนัต่อดว้ยความเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกจิในพืน้ทีท่่องเทีย่ว  

- แตกต่างจากนกัทอ่งเทีย่วชาว
รสัเซยีทีเ่ขา้มาหลงัจากยคุสงคราม
เยน็ The Relationship Builder 
ของชาวอเมรกินัไมไ่ดม้าพรอ้มกบั 
The Time Spender ในชว่งแรก 
แต่มาพรอ้มกบั The Thai 
Toucher และ The In-depth 
Escaper หลงัจากชื่อเสยีงของ
ประเทศไทยในมมุของประเทศ
กาํลงัพฒันาและเมอืงทอ่งเทีย่ว 
เขา้ไปปรากฏอยูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง
ดงั และจากภมูทิศัน์วฒันธรรม
ผา่นชื่อเสยีงของอาหารไทยทีม่ี
ลกัษณะโดดเด่นในสงัคมอเมรกินั 
ดงันัน้การเขา้มาของชาวอเมรกินั
ชว่งตน้ทีเ่ป็น The Thai Toucher 
และ The Relationship Builder จะ
เป็นการเดนิทางผา่นบรษิทัทวัร ์ 
และเดนิทางเป็นหมูค่ณะ สว่น The 
In-Depth Escaper จะเป็นอกีลุ่มที่
เขา้มาผา่นชื่อเสยีงของความ
สวยงามตามธรรมชาต ิและความ
น่าตื่นตาตื่นใจของภมูทิศัน์แบบป่า
ฝนเขตรอ้น (อญัญพชัร , 2559).  

- The Relationship Builder อาจจะยงัมี
อยูบ่า้งจากพลเมอืงสหรฐัอเมรกิาทีม่ ี
เชือ้สายไทย รวมถงึคนไทยทีแ่ปลง
สญัชาตเิป็นสหรฐัอเมรกิา แต่ไมใ่ช่
จาํนวนหลกั 

- การเดนิทางทอ่งเทีย่วอาจจะผา่น
ความรว่มมอืในรปูแบบอื่น อาท ิThe 
Outing Joiner หรอืการเดนิทางเขา้มา
ประชุมสมัมนาเป็นกลุม่ใหญ่ แต่
อยา่งไรกด็ ีภาพรวมของ The Outing 
Joiner มแีนวโน้มลดลง  

- กลุม่ทีน่่าสนใจของประชากร
สหรฐัอเมรกิาทีจ่ะเขา้มาอยูใ่น
เมอืงไทยจงึอาจจะตอ้งอาศยัฐานเดมิ
ของ The Expeditor ทีเ่ปลีย่นบทบาท
มาเป็น The Catalyst หรอืสรา้งแรง
ดงึดดูใหก้ลุม่ The Time Spender ใน
กลุม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เขา้มามี
โอกาสในการเป็น The Catalyst ใน
ดา้นต่างๆ มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การเพิม่โอกาสใหน้กัทอ่งเทีย่วกลุม่น้ี
ไดอ้ยูต่ามเมอืงใหญ่ และเชื่อมโยงกบั
แหลง่งานทีต่อ้งอาศยัความรู้
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี 
ในระยะยาวประเทศไทยจะยงัสามารถ
ดงึดดูให ้The Catalyst, The 
Enhancer หรอื The Asian Toucher 
ใชเ้ป็นฐานของการสาํรวจและเรยีนรู้
ขอ้มลูและความรูใ้หมใ่นภมูภิาค แต่
อุปสรรคสาํคญัจะอยูท่ีก่ารเมอืงทุก
ระดบัตัง้แต่สงครามการคา้ การเมอืง
ในภมูภิาค และการเมอืงในประเทศ
ไทยทีไ่มย่อมใหค้วามเป็นอเมรกินั
หรอืชาตใิดๆ เขา้มามบีทบาทเหนือ
ชาตอิื่น   



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

254 

ตารางท่ี 5.14 (ต่อ)         

ประเทศ/สญัชาติ 
พฤติกรรมและบคุลกัษณ์เด่น

ก่อนโควิด 19 
พฤติกรรมและคาดการณ์กลุ่ม 
บคุลกัษณ์ท่ีน่าสนใจในอนาคต 

 ทีม่กัปรากฏใหเ้หน็ในฉาก
ภาพยนตรด์ว้ยเชน่กนั  

- The In-depth Escaper ตามอยา่ง
ชาวอเมรกินัมคีวามสมัพนัธก์บั 
The Catalyst และ The Volunteer 
Traveler ทีจ่ะเริม่ฝังตวัและหา
โอกาสในการบาํเพญ็ประโยชน์ 
หรอืเป็นสว่นหน่ึงของการพฒันา
ทอ้งถิน่ หากโอกาสอาํนวยตาม
แบบอยา่งของสงัคมเสรนิียม   

 

อินเดีย 
ชาวอนิเดยีและกลุม่ชมพทูวปี 
แทจ้รงิแลว้มคีวามหลากหลายทาง
เชือ้ชาต ิประเพณี และความเชื่อ แต่
มคีวามเหมอืนในเรือ่งของการ
รวมกลุม่ขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ฐานจาก
เครอืญาต ิคตคิวามเชื่อ และ
ประเพณีรว่มกนั ชาวอนิเดยีมกัเดนิ
ทางเขา้มาในเมอืงไทยเป็นกลุม่ใหญ่
เพือ่การประชุมสมัมนาขององคก์ร 
และการจดังานแต่งงาน หรอื 
การเฉลมิฉลองในโอกาสพเิศษ การ
เดนิทางเป็นกลุ่มใหญ่บางครัง้หาก
เป็นงานประชุมอาจจะ 800 – 1,000 
คน และ 200 -300 คนต่อการ
แต่งงาน 1 ครัง้ ซึง่จะเหมอืนกบัการ
จดัเทศกาลเฉลมิฉลองตามประเพณี
อยา่งในอนิเดยี หากแต่ใชส้ถานที่
และบรรยากาศของผูใ้หบ้รกิาร
เทา่นัน้ โดยเฉพาะหากเป็นเรื่อง
สาํคญัทางวฒันธรรม เชน่ อาหาร 
และเครือ่งแต่งกายตามประเพณี 
เจา้ภาพจะนําพอ่ครวัหรอืนกั
ออกแบบเขา้มาเพือ่เป็นสว่นหน่ึง
ของการจดังานดว้ย  

** 
- ดว้ยความเหลื่อมลํ้าทีป่รากฏอยูใ่น
สงัคม และการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของภูมภิาค 
นกัทอ่งเทีย่วอนิเดยีเป็นกลุม่ที่
น่าสนใจ เพราะมแีนวโน้มการ
เตบิโตของจาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว
ตามขนาดของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 
แต่เน่ืองจากความรํ่ารวยยงักระจุก
ตวัและมคีวามเหลื่อมลํ้าทีส่งูมาก 
ทาํใหก้ารเตบิโตของนกัทอ่งเทีย่ว
ทีส่ามารถเดนิทางไปต่างประเทศมี
อตัราตํ่ากวา่ประเทศจนีมาก 
นอกจากน้ี ลกัษณะการทอ่งเทีย่ว
ยงัเป็นการทอ่งเทีย่วแบบ
ครอบครวัใหญ่ (ซึง่ต่างกบัจนีทีม่ ี
ขนาดครอบครวัทีเ่ลก็กวา่ 
เน่ืองจากการบงัคบัใชน้โยบายลกู
คนเดยีวทีม่มีานานแลว้) 

- บุคลกัษณ์นกัท่องเทีย่วอนิเดยีที่
เขา้มาเป็นหลกัคอื The Outing 
Joiner และ The Relationship 
Builder แต่เป็น The Outing 
Joiner และ The Relationship 
Builder ทีม่ลีกัษณะพเิศษ ที่
เจา้ภาพตอ้งจา่ย ซึง่เป็นตน้ทุนที ่

** 
- อนาคตของนกัทอ่งเทีย่วอนิเดยีตอ้ง
หวงัพึง่หรอืคาดเดาการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของคนรุน่ใหมท่ีม่กีาํลงัซือ้
และพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่
เลก็หรอืเป็นคูม่ากขึน้ 

- ปัญหาระยะยาวทีน่่าพจิารณาคอื หาก
สงัคมไทยกา้วสูส่งัคมไรเ้งนิสด แต่
โครงสรา้งทางการเงนิของอนิเดยียงัมี
ความเหลื่อมลํ้าทางดา้นเทคโนโลยอียู ่
(ประชาชาตธิุรกจิ, 2562) 
นกัทอ่งเทีย่วจากอนิเดยีทีเ่ดนิทาง
ทอ่งเทีย่วเองจะตอ้งปรบัตวัเขา้กบั 
การใหบ้รกิารแบบ E-payment ใน
ประเทศไทย ดงันัน้ แมว้า่จะเป็น
ประชากรกลุม่ใหญ่ของโลก แต่จาก
การวเิคราะหบุ์คลกัษณ์ของ 
ชาวอนิเดยีแลว้พบวา่การเตบิโตของ
นกัทอ่งเทีย่วจากเอเชยีกลางจะเป็น
เรือ่งยากหรอืไมม่ลีกัษณะกา้วกระโดด
แมว้า่ภาพรวมทางเศรษฐกจิจะ
พฒันาขึน้กต็าม อยา่งไรกต็าม  
คนไทยเชือ้สายอนิเดยีทีย่งัคงรกัษา
ประเพณีนิยมอยูส่งูมากน่าจะเป็นจุด
เชื่อมต่อทางสงัคมและการคา้ไดเ้ป็น
อยา่งด ีเพราะยงัมคีวามเชื่อมโยง 
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ตนเอง (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 
2562) นอกเหนือจากการจดังาน
ขนาดใหญ่ หนุ่มสาวชาวอนิเดยี ใน
วยัทาํงานนิยมมาเทีย่วในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในกรงุเทพมหานคร 
เน่ืองจาก คา่ใชจ้า่ยทีถ่กูและมคีวาม
สะดวกในการเดนิทางดว้ยขนสง่
มวลชน นอกจากน้ี กองถ่ายจาก
อนิเดยีนิยมใชพ้ืน้ทีร่อบกรุงเทพฯ  
เพือ่ถ่ายทาํเน่ืองจากเดนิทางงา่ย
จากเมอืงหลกัในอนิเดยี และไมค่อ่ย
มปัีญหากบัคนในทอ้งถิน่ หรอืมี
ปัญหาจากกฎระเบยีบในประเทศ  

สงูมาก เพราะเจา้ภาพตอ้งทาํ
หน้าทีร่บัรองและรบัภาระคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ขกทีเ่ชญิมาทัง้หมดไมว่า่จะ
เป็นหลกัสบิหลกัรอ้ยคน ทาํใหก้าร
ขยายตวัของบุคลกัษณ์กลุม่น้ีทาํได้
ลาํบาก หรอืตอ้งอาศยัฐานความ
เหลื่อมลํ้าและทาํการตลาดกบักลุม่
คนทีม่คีวามรํ่ารวยในสงัคมอนิเดยี
จรงิๆ  
นอกจากน้ี แมว้า่ความเชื่อทาง
ศาสนาของชาวอนิเดยีวและชมพู
ทวปี จะมคีวามใกลช้ดิกบัคนไทย
เป็นอยา่งมาก แต่ทีผ่า่นมายงัไม่
คอ่ยปรากฏนกัทอ่งเทีย่วแบบ
แสวงบุญจากกลุ่มประเทศเหล่าน้ี
เขา้มาในเมอืงไทย อาจเป็นเพราะ
กลุม่คนทีเ่ครง่ศาสนาในอนิเดยี 
ไมใ่ชก่ลุม่คนทีม่กีาํลงัจา่ยหลกัของ
สงัคมอนิเดยี 

กบัเครอืญาตใินแผน่ดนิแมท่ัง้ทีบ่รรพ
บุรษุเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย
นานแลว้ (แตกต่างจากคนจนีทีก่าร
เขา้มาแต่ละรุน่ ไมค่อ่ยปรากฏ
ความสมัพนัธฉ์นัเครอืญาตกิบัคนไทย
เชือ้สายจนีในประเทศไทย) 

นักท่องเท่ียวไทยในประเทศ 
บุคลกัษณ์ของนกัทอ่งเทีย่วใน
ประเทศมแีนวโน้มเป็นไดห้ลาย
ประเภท จากผลสาํรวจของสาํนกั
สถติแิห่งชาต ิ(2560) กลา่ววา่
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยมวีตัถุประสงค์
ของการทอ่งเทีย่ว 5 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ เยีย่มครอบครวัและเพือ่น 
(รอ้ยละ 33.1) เพือ่พกัผอ่น (รอ้ยละ 
20.2) ไหวพ้ระและปฏบิตัธิรรม  
(รอ้ยละ 11.7) ตัง้ใจหรอืแวะไป 
รบัประทานอาหาร (รอ้ยละ 9.0) และ
ซือ้ของชอปปิง (รอ้ยละ 8.9) 
ลกัษณะการเดนิทางสว่นใหญ่ของ
นกัทอ่งเทีย่วไทยจะเป็นการ
ทอ่งเทีย่วดว้ยตนเองรอ้ยละ 89.2 
รองลงมาคอืมหีน่วยงานหรอืคณะ 

*** 
- บุคลกัษณ์ของนกัทอ่งเทีย่วมี
หลกัๆ อยู ่3 กลุ่มคอื The 
Relationship Builder,  
The Pilgrimage Local Toucher 
(Thai Toucher), Gastronomic 
Optimizer (The Optimizer) 
กลา่วคอื ถา้ไมเ่ยีย่มญาตหิรอื
เทีย่วกบัเพื่อน กไ็หวพ้ระ ถา้ไม่
ไหวพ้ระ กห็าทีก่นิ วนเวยีนไปอยู่
แบบน้ี ทาํใหโ้ดยทัว่ไป 
นกัทอ่งเทีย่วไทยนิยมเดนิทางดว้ย
ตนเองไมว่า่จะดว้ยรถยนตส์ว่นตวั 
หรอืเชา่รถตูเ้พราะมคีวามยดืหยุน่
ดา้นเวลาและเป้าหมายมากกวา่ 
(Krungthai Compass, 2020) 

*** 
- ก่อนโควดิ-19 กระแสสงัคมไรเ้งนิสด
เตบิโตขึน้ในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง 
สิง่ทีจ่ะเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ
เปลีย่นแปลงของวถิชีวีติและรปูแบบ
การใหบ้รกิารในประเทศไทยซึง่รวมถงึ
การทอ่งเทีย่วหลงัโควดิคอื สงัคมไร้
เงนิสด ดงัจะเหน็ไดจ้ากการใช้
นโยบายทางเศรษฐกจิการคลงั
กระจายรายไดไ้ปสูธุ่รกจิทีเ่สยีโอกาส
อนัเน่ืองมาจากการทีน่กัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาตหิายไปเพราะโควดิ-19 ดว้ย
มาตรการอยา่ง “ชมิ ชอป ใช”้ หรอื 
“เทีย่วคนละครึง่” ซึง่อาศยัชอ่งทางการ
ใชก้ารโอนและจา่ยเงนิผา่น 
บญัชธีนาครโดยตรงเพือ่การกระตุน้ 
การทอ่งเทีย่ว ผลของโครงการ 
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จดัการใหร้อ้ยละ 9.6  
นอกจากน้ี พฤตกิรรมของ
นกัทอ่งเทีย่วไทยสว่นใหญ่จะเน้นไป
ในการทอ่งเทีย่วเชงิพกัผอ่นหยอ่นใจ
รอ้ยละ 42.3 รองลงมาเป็นการ
ทอ่งเทีย่วเชงิศาสนา รอ้ยละ 30.1 
ต่อมาเป็นการท่องเทีย่วแบบพกัผอ่น
ในทีพ่กั ไมท่าํกจิกรรม รอ้ยละ 26.2 
ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม  
รอ้ยละ 17.8 และทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 
รอ้ยละ 9.3 โดยเงือ่นไขของการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัของคน
ไทย ในประเทศ จะขึน้อยูก่บัเงือ่นไข
ทางสงัคมเป็นสาํคญั  

- การจดัเสน้ทางการทอ่งเทีย่วใน
ประเทศจะตอ้งเป็นเฉพาะกจิกรรม 
หรอืเฉพาะกลุม่ อาท ิไหวพ้ระ 9 
วดัซึง่ถอืเป็น Optimizer แบบหน่ึง
ทีต่อ้งเดนิทางใหไ้ด ้9 แหง่ภายใน 
1 วนั หรอืการจดัเสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่ทาํบุญรว่มกนัอยา่ง
การทอดผา้ป่าหรอืทอดกฐนิ กจ็ดั
อยูใ่นกลุม่  Relationship Builder 
and Local Toucher ทีเ่น้น
กจิกรรมเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์
ระหวา่งทางเทา่กนักบัการเขา้ทาํ
กจิกรรมทีจุ่ดหมายปลายทาง หรอื
จะเรยีกวา่ Thai Outing Joiner ได้
เชน่กนั  

- การเดนิทางอบรมสมัมนา ถอืวา่
เป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมกระตุน้
เศรษฐกจิของภาครฐั โดยพืน้ที่
สว่นใหญ่จะเป็นพืน้ทีธ่รรมชาตทิี่
ไมไ่กลจากความเป็นเมอืง หรอื
โรงแรมตามสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
เน่ืองจากเป้าหมายสาํคญัไมไ่ดอ้ยู่
ทีเ่น้ือหาของการอบรม หากแต่อยู่
ทีก่ารไดท้าํกจิกรรมรว่มกนั 
สาํหรบัผูท้ีม่รีายไดส้งู  
การทอ่งเทีย่วในประเทศ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามเมอืง
ทอ่งเทีย่วหลกั จะเป็นเป้าหมาย
ของกลุม่ The Pamperer   

แมจ้ะไมป่ระสบความสาํเรจ็เทา่ทีค่วร 
หากแต่ปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ทาํให้
เหน็วา่ คนรุน่ใหมส่ามารถตอบรบัการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วแบบไรเ้งนิสดได้
เป็นอยา่งด ีและในทางกลบักนัใน
สงัคมไรเ้งนิสดอาจจะเป็นอุปสรรค 
กบันกัทอ่งเทีย่วและผูป้ระกบการ 
บางกลุม่  

- อทิธพิลของสงัคมดจิทิลักบั 
การทอ่งเทีย่วในประเทศไมไ่ดม้ ี
แคก่ารทาํการตลาดผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์  หรอืการทาํธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกสเ์ทา่นัน้ การเปลีย่นแปลง
วถิชีวีติของการทาํงานทีบ่า้น รวมถงึ
ภาวะการตกงานในชว่งโควดิ-19 เป็น
แรงกระตุน้นกัท่องเทีย่วแบบ Time 
Spender ทีเ่ป็น Gig worker ชาวไทย
จะมจีาํนวนมากขึน้ ผลของ Time 
Spender ชาวไทยจะสง่ผลต่อการ
ทดลองอยูแ่ละเทีย่วเมอืงรอง หรอือยู่
และเทีย่วในทอ้งถิน่ตวัเอง โดยที่
ปัจจยัสาํคญัอยูท่ีก่ารเขา้ถงึสญัญาณ
อนิเทอรเ์น็ตทีเ่รว็ แรง และทัว่ถงึไม่
ขาดตอน  

- ศนูยแ์ละรา้นขายของทีร่ะลกึจะซบเซา 
เน่ืองจากการคา้แบบออนไลน์ ซึง่ทาํ
ใหห้าซือ้ของฝากไดท้ัว่ประเทศ โดยที่
นกัทอ่งเทีย่วไมต่อ้งเป็นภาระขนของ 
ดว้ยตนเอง ซึง่จะสง่ผลต่อความ
ตอ้งการความแทแ้ละความจรงิใจทีม่ ี
อยูใ่นสนิคา้และบรกิารทีม่อียูใ่นแหลง่
ทอ่งเทีย่ว ทาํใหบุ้คลกัษณ์แบบ  
The Optimizer จะลดลง และหนัมาให้
ความสาํคญักบัคุณภาพมากกวา่
ปรมิาณทีจ่ะไดร้บั  
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ตารางท่ี 5.14 (ต่อ)         

ประเทศ/สญัชาติ 
พฤติกรรมและบคุลกัษณ์เด่น

ก่อนโควิด 19 
พฤติกรรมและคาดการณ์กลุ่ม 
บคุลกัษณ์ท่ีน่าสนใจในอนาคต 

 - สาํหรบักลุม่วยัรุน่ จะมบีา้งทีเ่ป็น 
The In-depth Escaper แต่
เป้าหมายของการเดนิทางหลกั
ไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารตอ้งการเหน็
ธรรมชาต ิหรอืผจญภยัไปในพืน้ที่
ทีไ่มม่ใีครเคยไปเป็นหลกั หากแต่
การเดนิจะมเีงือ่นไขอื่นควบคูเ่สมอ 
อาท ิThe Relationship  Builder 
รว่มกบัครอบครวั เพือ่น หรอื
สมาคม ทาํใหเ้กดิขอ้จาํกดัของ 
การทีต่อ้งเลอืกเป้าหมาย 
การเดนิทางทีเ่หมาะสมกบัทุกคน  

- ในประเทศไทยกลุม่ The Volunteer 
Traveler มมีานานพอสมควรแลว้ 
อยูใ่นรปูของการออกคา่ย
อาสาสมคัร แต่ในขณะเดยีวกนัก็
แฝงเอา The  Relationship  
Builder และ The Outing Joiner 
เขา้อยูใ่นกจิกรรมไปพรอ้มกนั 
อาท ิการขบั Off Road เขา้ไปแจก
ของในพืน้ทีทุ่รกนัดาร  

- กระแสการอนุรกัษ์และทอ้งถิน่
นิยมในประเทศไมไ่ดนํ้ามาซึง่  
The In-depth Escaper หรอื The 
Local Toucher สูท่อ้งถิน่แต่เพยีง
อยา่งเดยีว การอนุรกัษ์และทอ้งถิน่
นิยมทาํใหเ้กดิ The Catalyst  ซึง่
โดยพืน้ฐานอาจจะมาจากกลุม่ The 
Volunteer Traveler ดว้ยเชน่กนั   

- กระแสอนุรกัษ์และทอ้งถิน่นิยมทาํ
ใหเ้กดิการคน้หาอตัลกัษณ์ประจาํ
ทอ้งถิน่ขึน้มา และนําเสนอออกมา
ในรปูของสนิคา้หน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลติภณัฑ ์  

- นกัทอ่งเทีย่วในประเทศมแีนวโน้มทีจ่ะ
เป็น The Motion-based  Traveler 
มากยิง่ขึน้ จากความตอ้งการเป็น
อสิระ อยูห่า่งไกลผูค้น รวมถงึการลด
ขอ้จาํกดัของการทีต่อ้งหาทีพ่กัในเมอืง
ขนาดเลก็ หรอืในพืน้ทีท่ีไ่มเ่ป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่ว ซึง่สามารถคน้พบและ
เดนิทางเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้จากแผนที่
ดจิทิลัทีม่อียูใ่นอุปกรณ์สือ่สาร  
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ตารางท่ี 5.14 (ต่อ)         

ประเทศ/สญัชาติ 
พฤติกรรมและบคุลกัษณ์เด่น

ก่อนโควิด 19 
พฤติกรรมและคาดการณ์กลุ่ม 
บคุลกัษณ์ท่ีน่าสนใจในอนาคต 

 - นกัทอ่งเทีย่วแบบThe Optimizer 
และการทอ่งเทีย่วแบบปักหมดุและ
แบง่บนัเป็นเน้ือหาของตนลงในสือ่
สงัคมแบบออนไลน์ ทาํใหส้ิง่ทีม่ ี
อทิธพิลทีแ่ทจ้รงิก่อนโควดิ – 19 
กบัการทอ่งเทีย่วไทยคอืสญัญาณ 
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และจุดปักหมดุ
ทีถ่กูทาํขึน้ใหม ่ไมใ่ชส่าระหรอื
เน้ือหาของพืน้ทีท่อ่งเทีย่วโดยตรง 

 

หมายเหตุ:  *  หมายถงึ  กลุ่มประเทศหรอืสญัชาตทิีไ่มม่คีวามน่าสนใจ หรอืไมค่อ่ยมอีทิธพิลต่อการท่องเทีย่วในประเทศไทย ซึง่ในกรณีน้ี
ไม่ปรากฏอยู่ในการวเิคราะห ์เน่ืองจากเลอืกกลุ่มประเทศทีม่อีตัราการเพิม่ของปรมิาณนกัท่องเทีย่ว 10 อนัดบั
แรก และมคีวามแตกต่างกนัของภมูภิาคและพืน้ฐานทางวฒันธรรมมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกนัเทา่นัน้ 

          **   หมายถงึ กลุ่มประเทศหรอืสญัชาตทิี่มอีทิธพิลกบัการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่พอสมควร และมพีลวตัหรอืแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงของบุคลกัษณ์ทีส่ง่ผลมากนกักบัการทอ่งเทีย่วในประเทศ  

         ***  หมายถงึ กลุ่มประเทศหรอืสญัชาตทิีม่อีทิธพิลสงูต่อกจิกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย และมพีลวตัของบุคลกัษณ์ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีส่งูเชน่กนั 

5.9 อภิปรายลกัษณะการท่องเท่ียวตามแกนตรรกะของจงัหวดักรงุเทพมหานคร เชียงใหม่ และ
ภเูกต็ 

จากความพยายามทีจ่ะสรา้งกรอบของการพจิารณาบุคลกัษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบวธิวีจิยัทีจ่ะ
นําไปสู่การคาดการณ์ภูมทิศัน์ของการท่องเทีย่วและพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วในอนาคต การศกึษาจงึ
กําหนดแกนตรรกะขึ้นมาจากคําถามที่ว่า การท่องเที่ยวตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ใน
ระดบัไหนบา้ง และมนุษยค์าดหวงัอะไรกบัการทอ่งเทีย่ว แกนตรรกะทัง้ 2 แกนทีถู่กเลอืกมาใชจ้งึเป็นภาพ
สะทอ้นพฤตกิรรมของบุคลกัษณ์แต่ละกลุ่มว่ามมีติขิองการใชเ้วลาและใหคุ้ณค่ากบัสนิทรพัยบ์นทําเลและ
ที่ตัง้มากแค่ไหน ตวัอย่างของแกนที่ถูกตดัออกไปจากการพจิารณาคอืความสามารถหรอืพฤตกิรรมใน 
การจบัจ่ายใชส้อยเน่ืองจากพบว่า นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มจะมกีรอบของการกําหนดงบประมาณที่จะใช้
ตามรายไดห้รอืรายจา่ยในชวีติประจาํวนั การจดัสรรคา่ใชจ้า่ยเป็นกรอบหลวมๆ ของการกาํหนดระยะเวลา 
และสถานที่ท่องเทีย่วเท่านัน้ ดว้ยเหตุน้ีนักท่องเที่ยวในประเทศไทยจงึมชี่วงของเศรษฐานะที่กวา้งมาก 
และมกีารบรกิารทีป่รบัใหต้อบสนองในทุกชว่งราคา 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีบ่่งชีว้า่ มพีฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วในประเทศมคีวามเป็นไปไดถ้งึ 
23 รปูแบบและมคีวามคาดหวงัจากการท่องเทีย่วถงึ 11 รปูแบบ และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึของ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอกี 4 กลุ่ม พบว่าแกนตรรกะทัง้ 2 แกนทีเ่ลอืกมาสามารถใชอ้ธบิาย จดัประเภท และ
สงัเคราะหป์ระเภทบุคลกัษณ์ทัง้ 9 กลุ่มออกมาไดเ้ป็นอยา่งด ีแกนตรรกะทาํใหเ้หน็พฤตกิรรม และความ
คาดหวงัของบุคลกัษณ์กลุ่มต่างๆ จนนํามาสูก่ารวเิคราะหป์ระสบการณ์นกัท่องเทีย่วและขอ้ห่วงกงัวลและ
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เปราะบางทีม่คีวามแตกต่างกนัตามระยะเวลาและความคาดหวงัทีม่ต่ีอสนิทรพัยบ์นทําเลทีต่ ัง้ทีแ่ตกต่าง
กนั อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาตามนโยบายการท่องเที่ยว หรอืวธิพีจิารณาบุคลกัษณ์และประเภทของ
นกัทอ่งเทีย่วทีพ่จิาณาเฉพาะเชือ้ชาตหิรอืพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเฉพาะทีป่รากฏขึน้เป็นรายปีแลว้พบว่า  
บุคลกัษณ์ทีส่งัเคราะหข์ึน้ชีใ้หเ้หน็วา่ ระบบของการพจิารณาการทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรื่องของการ
อนุญาตเขา้เมอืงไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการเชงิประสบการณ์ทีเ่ปลีย่นไปจากนักท่องเทีย่ว เป็นกลุ่ม
ใหญ่มเีป้าหมายและสถานทีท่่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วทีจ่าํกดั สูเ่ป้าหมายของการท่องเทีย่ว และการ
ใชเ้วลาในรปูแบบและเป้าหมายอื่นทีม่คีวามหลากหลายตามการใหค้วามหมายกบัการทอ่งเทีย่วในปัจจุบนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมเปรียบเทียบกบักรณีศึกษาที่เป็นเมืองหลกัของการท่องเที่ยวใน
ประเทศทัง้ 3 เมอืงพบว่า สถานทีท่่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่วทีป่รากฏอยูใ่นทัง้ 3 เมอืงตอบสนองความ
ตอ้งการพืน้ฐานของมนุษยใ์นมติทิีแ่ตกต่างกนั ตามตารางที ่5.1 และเมื่อนําเอาคุณสมบตัขิองเมอืงมา
แยกแยะตามแกนตรรกะและคุณค่าที่นักท่องเที่ยวคาดหวงัที่จะได้รบัจากการให้บริการและสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทยทัง้ 11 รูปแบบแล้ว ทําให้เห็นว่าเมืองหลักของการท่องเที่ยวทัง้ 3 เมือง 
ตอบสนองการใหคุ้ณค่าต่อสนิทรพัยท์ี่มต่ีอทําเลทีต่ ัง้และระยะเวลาของการท่องเทีย่วที่แตกต่างกนั จาก
ตารางทีแ่สดงการเปรยีบเทยีบระหว่างเมอืง ประเภทของความคาดหวงั พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว และแกน
ตรรกะจะเหน็ว่า เมอืงเชยีงใหมต่อบสนองนกัท่องเทีย่วทีใ่หคุ้ณค่ากบัสถานทีแ่ละทาํเลทีต่ ัง้เป็นหลกัและมี
แนวโน้มทีจ่ะอยูน่าน สว่นกรงุเทพฯ สว่นหน่ึงเป็นเหมอืนทางผา่นทีต่อ้งมาและการอยูย่าวทีไ่มไ่ดย้ดึอยูก่บั
คุณค่าของสถานที่ อาทิ การท่องเที่ยวเพื่อการค้า การแพทย์ และการเยี่ยมญาติ ในขณะที่ภูเก็ตจะ
ตอบสนองการท่องเทีย่วระยะสัน้ถงึกลางไดด้ ีมคีวามหลากหลาย แต่การท่องเทีย่วหรอืความตอ้งการทีจ่ะ
ฝังรากไม่ม ี ยกเวน้การขา้มไปสู่การท่องเทีย่วแบบการอยู่ระยะยาวในฐานะพลเมอืงหรอืกจิกรรมที่ใช้
เวลานานอยา่งการออกเรอืทอ่งเทีย่ว ซึง่ใชเ้พยีงแคเ่มอืงภเูกต็เป็นฐานของการเดนิทาง 
 

 
รปูท่ี 5.21 ลกัษณะการท่องเท่ียวตามแกนตรรกะของจงัหวดักรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และ

ภเูกต็ 
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การศกึษานําเอาแแนวคดิของการออกแบบการบรกิารเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกรอบแนวคดิการ
วจิยั เพื่อความเขา้ใจประสบการณ์ของลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค (นกัท่องเทีย่ว) จนรูถ้งึระดบัความพงึพอใจใน
ขัน้ตอนต่างๆ ของการตดัสนิใจ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใชว้พิากษ์การบรกิารทีม่อียูเ่พื่อพฒันาคุณภาพของ
งานบรกิารใหไ้ดคุ้ณภาพดขีึน้ ตรงจุดมากขึน้ และใชท้รพัยากรน้อยลง แต่จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ
เปรยีบเทยีบกบัผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการของบุคลกัษณ์กลุ่มต่างๆ ถงึขอ้หว่งกงัวลหรอืความพงึพอใจ 
ณ จุดสมัผสั พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการได้รบัทัง้ในสถานะปกติและในช่วงโควิด-19  
มคีวามเกี่ยวพนักนั แต่การพฒันาและการประกอบกจิการมุ่งเน้นทีค่วามพงึพอใจ ณ จุดรบับรกิาร หรอื
ออกแบบ และพฒันาการใหบ้รกิารจากประสบการณ์ในหลายธุรกจิ ใชว้ธิกีารทาํตามกนัมา ขาดการศกึษา
และวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทําให้ผลการศึกษาของนักท่องเที่ยวและ
ผูป้ระกอบการชีไ้ปในทศิทางเดยีวกนั แต่ใหค้วามสนใจคนละประเดน็ 

การศกึษาพบว่า การนําแนวคดิเรื่องของการออกแบบการบรกิารมาใชว้พิากษ์การท่องเที่ยวใน
ภาพรวม มคีวามยากตรงทีค่วามพงึพอใจของการท่องเทีย่วขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในภาพรวมไม่ใช่การ
ให้บริการเป็นส่วนๆ และการที่นักท่องเที่ยวให้คุณค่าของการท่องเที่ยวแตกต่างกันตามกลุ่ม 
บุคลกัษณ์ ทําใหม้าตรฐานการท่องเที่ยวอย่างเดยีวกนัหรอืการบรกิารที่สรา้งชุดประสบการณ์เดยีวกนั
สรา้งความพงึพอใจใหน้กัทอ่งเทีย่วไดแ้ตกต่างกนั ทีผ่า่นมาแมก้ารท่องเทีย่วจะเน้นการท่องเทีย่วเป็นกลุ่ม
ใหญ่ผ่านการให้บริการนําเที่ยวแบบกลุ่ม แต่คําอธิบายคือนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มน้ีจะลดทอนความ 
คาดหวงัลงมาภายใตก้รอบของความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัตัง้แต่การคน้หาขอ้มลูไปจนถงึการวางแผน และ
ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่จงึมแีนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป้าหมายของการ
ท่องเทีย่วไปไดเ้รื่อยๆ ไม่ยดึตดิกบัคุณค่าที่มต่ีอสถานทีแ่ละใหค้วามสําคญักบัความคุม้ค่าของบรกิารใน
ภาพรวมทีไ่ดร้บัมากกวา่การใหค้วามสาํคญัหรอืผกูพนักบัแหล่งทอ่งเทีย่ว 

ในปัจจุบนั แนวโน้มของนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ที่จะจดัการประสบการณ์เพื่อความพงึพอใจของ
ตนเองมมีากขึน้จากขอ้มูลของการท่องเทีย่วทีเ่ขา้ถงึไดม้ากขึน้ ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการต่อการให้
ขอ้มูลของการท่องเทีย่วมผีลอย่างมากเมื่อนักท่องเทีย่วต้องการสรา้งตวัเลอืกเอง หลายครัง้เมื่อขอ้มูลไม่
สมบรูณ์สง่ผลใหน้กัทอ่งเทีย่วบรหิารประสบการณ์ตวัเองผดิไปจากความคาดหวงัเดมิ ในบางกลุ่มอาจสรา้ง
ความพงึพอใจ แต่ในบางกลุ่มคอืความผดิหวงัทีอ่าจส่งผลต่อความพงึพอใจต่อบรกิารในภาพรวม จะเหน็
ไดว้่า ผูป้ระกอบการหรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วมบีทบาทมากขึน้ในฐานะผูบ้รกิารขอ้มลู และจาก
ช่องว่างทาํใหเ้กดิการใหบ้รกิารขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ อาท ิการเปรยีบเทยีบราคา การใหบ้รกิารสอบทวน 
บรกิาร (Review platform or Review agents) จนนําไปสูก่ลุ่มนกัท่องเทีย่วทีท่าํหน้าทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ 
หรือกลุ่ม Influencer ที่ทําหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการท่องเที่ยวในสื่อสาธารณะ และในหลายกรณ ี
กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่าน้ีได้กลายเป็นผู้ประกอบการจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและข้อมูลการ
ทอ่งเทีย่วทีม่อียูใ่นมอื นอกจากน้ี นกัทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการทีเ่น้นประสบการณ์เหล่าน้ีจะเป็นตวัแทน
สาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการท่องเทีย่วทีใ่หคุ้ณค่ากบัสนิทรพัยบ์นทาํเลทีต่ ัง้และสถานทีม่ากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม  
ผูป้ระกอบการทีม่พีืน้ฐานจากการเป็นนกัท่องเทีย่วหรอืผูร้บับรกิารทีเ่ป็นกลไกสาํคญัทีจ่ะผลกัดนัคุณภาพ
ของการทอ่งเทีย่วนัน้ยงัมปีรมิาณและใหบ้รกิารยงัอยูใ่นวงทีจ่าํกดั 
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ความหลากหลายของการทอ่งเทีย่วในประเทศไทย แมจ้ะเป็นจุดแขง็ แต่เมือ่เทยีบกบัการใหข้อ้มลู
ที่มีอยู่อย่างจํากัดเน่ืองจากข้อจํากัดด้านภาษา ทําให้ความหลากหลายของการท่องเที่ยวส่งผลลบ 
เมื่อนักท่องเที่ยวไม่สามารถเขา้ถึงหรอืจดัการขอ้มูลการท่องเที่ยวได้ทัง้หมด จนบางครัง้การหาขอ้มูล 
ท่องเที่ยวใช้เวลามากกว่าการท่องเที่ยวเอง เมื่อใช้เวลาหรือทุนในการเตรียมการมากย่อมทําให ้
ความคาดหวงัมมีากขึ้นตามไปด้วย และความพงึพอใจนัน้อาจลดลงได้ง่าย จากผลของความต้องการ
ข้อมูลเพื่อการออกแบบบริการการท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทําให้บริการข้อมูลแบบ
แพลตฟอรม์ทีไ่ม่มขีอ้จํากดัดา้นภาษาและมรีะบบปัญญาประดษิฐท์ีฉ่ลาดเพยีงพอทีจ่ะประเมนิฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่จะมสีว่นสาํคญัอยา่งมากของการจดัการและพฒันาการใหบ้รกิารต่อไปในอนาคต 

มติดิา้นขอ้จํากดัทางภาษา การสื่อสาร และความเขา้ใจทีม่ต่ีอขอ้กฎหมายและวฒันธรรมทีย่งัเป็น 
อุปสรรคสําคัญอย่างมากของการเข้าถึงและส่งต่อข้อมูล และการเข้ารับบริการ ณ จุดแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ โดยเฉพาะกบันกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าของเวลาเป็นเรื่องสาํคญั ไม่
ว่าจะใช้เวลาสัน้หรอืเวลายาวก็ตาม มกัจะให้ความสําคญักบัขอ้มูลที่ใช้ในการตดัสนิใจมากกว่าการใช้
ทรพัยากรสว่นอื่น 

การศึกษายงัพบว่า เราควรจะพจิารณาผู้ให้บรกิารหรอืฝัง่อุปทานของการท่องเที่ยวแยกเป็น  
3 ระดบั คอื 1) ผูป้ระกอบรายย่อยหรอืผูป้ระกอบการทีเ่ป็นจุดสมัผสัหรอืจุดแลกเปลี่ยนประสบการณ์
โดยตรง 2) ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นตวักลางในการใหบ้รกิาร และ 3) ผูป้ระกอบการทีท่าํหน้าทีด่แูลโครงสรา้ง
พืน้ฐานและนโยบาย ซึง่เมอืงและรฐับาลกลางถอืว่าเป็นผูป้ระกอบการการท่องเทีย่วดว้ยเช่นกนั จากการ
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการรายย่อยพบว่า ผูป้ระกอบการที่มขีนาดเล็กมจุีดแขง็ด้านการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และเป็นจุดเริม่ต้นของการสะสมความรู้ด้านการให้การบรกิาร แต่ใน
บางครัง้ไม่สามารถตอบโจทย์งานบรกิารบางอย่างที่ต้องการการสัง่สมความเชี่ยวชาญที่มผีลต่อความ 
พงึพอใจได ้ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่มจุีดแขง็ดา้นของการสัง่สมองคค์วามรู ้แต่ในบางครัง้ไมม่กีารจดัการ
ความรูท้ีเ่กดิขึน้ในระบบการใหบ้รกิาร เน่ืองจากผูป้ระกอบการขนาดใหญ่มกัจะมกีลุ่มเป้าหมายเฉพาะทํา
ใหล้ะเลยการใหบ้รกิารกลุ่มย่อยหรอืกลุ่มทีม่คีวามต้องการเฉพาะ นอกจากน้ี ผูป้ระกอบรายใหญ่มคีวาม
ยากทีจ่ะปรบัตวัอยูร่อดไดใ้นสถานการณ์โควดิ-19 จากขนาดของการจา้งงานทีม่จีาํนวนมาก 

ในภาพรวมแลว้ผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปยงัไม่ใหค้วามสาํคญักบัความเขา้ใจนกัท่องเทีย่วในระดบั 
Insight และการพฒันาการท่องเทีย่วยงัไมใ่หค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณค่าทีข่ ึน้กบัทาํเลและทีต่ ัง้ และ
ความเชี่ยวชาญนอกจากน้ีในช่วงโควดิ-19 ผู้ประกอบการให้ความสําคญักบันโยบายช่วยเหลือของรฐั  
แต่ในสภาวะปกตผิูป้ระกอบการตอ้งมคีวามยดืหยุน่ในการประกอบการเป็นหลกั 

เมือ่วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้กบันกัทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการ เปรยีบเทยีบกบัปัจจยัสาํคญัที่
ปรากฏในปัจจุบนัทัง้วกิฤตโควดิ-19 เอง และปัจจยัทางดา้นแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืงการปกครอง เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม โดยมปัีจจยัการเปลี่ยนแปลงรวม 43 ขอ้ พบว่า ใน
อนาคตหากการเดนิทางสามารถดาํเนินการไดผ้า่นทัง้การฉีดวคัซนี การเกดิภูมคิุม้กนัหมู ่หรอืการจดัการ
ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้างจนควบคุมการแพร่เชื้อได้จนโควิด-19 ได้แล้ว แม้โควิด-19 จะยงัไม่
หายไป แต่อทิธพิลอื่นๆ จะทําใหเ้กดิการเปลีน่แปลงของบุคลกัษณ์ปัจจุบนัไดใ้น 7 มติ ิตามรปูประกอบที ่
5.22 และมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
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รปูท่ี 5.22 แผนภมิูแสดงการเปล่ียนแปลงของบคุลกัษณ์นักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มในอนาคต 
 

1) ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า และรูปแบบของการทํางานและการจ้างงานที่
เปลีย่นไป The Time Spender จะเป็นกลุ่มทีม่กีารเตบิโตสงู มมีติกิารเปลีย่นแปลงไดห้ลายรปูแบบ อาท ิ
ผนัตวัมาตดิทีม่ากขึน้ผา่นกระบวนการของการกลายเป็นพลเมอืงชัว่คราวและกลายเป็น The Catalyst ทีม่ี
สว่นรว่มกบัการพฒันาทอ้งถิน่ หรอืเปลีย่นรปูแบบของการไมต่ดิทีเ่ป็นการเดนิทางเพิม่มากขึน้หรอืไกลขึน้
เท่าทีก่ารตดิต่อสื่อสารจะทัว่ถงึและสะดวกรวดเรว็พอทีจ่ะตดิต่อกบัโลกภายนอก กลายเป็น The Motion-
based Wanderer  

2) The Relationship Builder จะเป็นกลุ่มทีม่คีวามสาํคญักบัประเทศไทย ในฐานะกลุ่ม
ท่องเทีย่วหลกัทีจ่ะสลบัสบัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัมาท่องเทีย่วจากหลากหลายภูมภิาคของโลก แต่สิง่ทีต่อ้ง
เตรยีมตวัรองรบัหรอืทาํความเขา้ใจกนัทัง้ในเชงิสงัคมและการปกครอง กล่าวคอืในอนาคตจะมกีารเพิม่ขึน้
ของครอบครวัทีไ่มใ่ชญ่าตสิงูขึน้  

3) The Optimizer คือกลุ่มบุคลกัษณ์ที่จะมแีนวโน้มการเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นมากที่สุด ทัง้
อย่างถาวรหรอืชัว่คราว ตามเงื่อนไขของความคุ้มค่าในเรื่องของเวลาและวถิีชวีิตที่จะเปลี่ยนไป อาท ิ
เปลีย่นเป็น The Time Spender หากใหคุ้ณค่าของเวลาและค่าใชจ้่ายมากกว่าการยดึตดิกบัสถานทีห่รอื
เปลี่ยนเป็น Motion-based Wanderer หากต้องการจะควบคุมทัง้ต้นทุนการเดนิทาง และเป้าหมาย 
รวมถึงความคุ้มค่าตลอดเส้นทาง แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการเปลี่ยนหรือการเกิดขึ้นจอง Toursim 
Veteran ผูซ้ึง่ชํ่าชองในการเดนิทาง สามารถเทีย่วหรอืซมึซบับรรยากาศของการท่องเทีย่วพกัผอ่นไดทุ้กที่
ในช่วงเวลาที่ตนจดัสรรไดจ้ากการที่ท่องเที่ยวและเหน็โลกมามากและรูว้่าอะไรคอืสิง่ที่สามารถเตมิเต็ม
ตนเองตอ้งการจากการเดนิทางไปต่างสถานทีไ่ด ้ 

4) กลุ่มที่น่าจะหดตวัหรอืมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมมากสุดคอื The Outing Joiner 
เน่ืองจากการทํางานทีบ่า้นและการลดวนัทํางาน รวมถงึการทําอาชพีอสิระจะเป็นกระแสหลกัของวถิชีวีติ
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ในอนาคต ทางเลอืกของการเดนิทางทอ่งเทีย่วพกัผอ่นเพื่อเสรมิการทาํงานรว่มกนัระหว่างคนในองคก์รจะ
มคีวามสาํคญัขึน้ แต่จะมทีางเลอืกของการใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ ลดขนาดของกลุ่มลง และมคีวามสมัพนัธ์
กบัสนิทรพัยใ์นทอ้งถิน่มากขึน้จากการที ่The Outing Joiner สามารถเลอืกเป้าหมายและรปูแบบของการ
ท่องเทีย่วไดเ้องแลว้หนัมาเชื่อมโยงกจิกรรมดว้ยเทคโนโลยกีารสื่อสารแทนการรวมกนัอยู่ทีใ่ดทีห่น่ึงเพื่อ
ทาํกจิกรรมรวมกนัถอืวา่เป็นตวัเลอืกแบบหน่ึงเทา่นัน้  

5) กลุ่ม The In-depth Escaper มแีนวโน้มทีจ่ะหลกีหนีจากประเทศไทยเน่ืองจากสว่นต่างๆ 
ของพื้นที่ในประเทศไม่มีพื้นที่ไหนหลีกหนีอิทธิพลความเป็นเมืองและการพฒันาได้ พวก The Old 
Escaper ผนัตวัไปเป็น The Catalyst ในพืน้ทีห่รอืทาํงานอาสาอยา่ง The Volunteer Travller แทน ขึน้อยู่
กบัโอกาสในทอ้งถิน่ ปัญหาสิง่แวดลอ้มและสงัคมของไทย และความสามารถในการบรหิารจดัการทุนและ
การทาํงานของนกัเดนิทาง The Escaper รุน่ใหม ่เลอืกจะเทีย่วเมอืงไทยไมห่ยดุกบัที ่ไมแ่สวงหาความลกึ 
แต่จะใชป้ระเทศไทยผา่นไปยงัพืน้ทีต่่างๆ และพาตวัเองใหเ้ป็น The Wanderer แทน 

6) The Thai Toucher และ The Pamperer คอื 2 กลุ่มบุคลกัษณ์ทีถู่กปลดลอ็กหรอืถูกทาํให้
มศีกัยภาพมากขึน้จากการทีข่อ้มลูการทอ่งเทีย่วและเดนิทางในประเทศมคีวามเป็นสากลมากขึน้ทัง้เน้ือหา
ที่ถูกต้อง แม่นยํา และทนัสมยั เขา้ถึงได้ง่าย มใีหเ้ลอืก และมกีลไกการตรวจสอบอยู่เสมอ จากการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างทัว่ถึง จากพืน้ฐานของงานบรกิารที่เป็นอยู่ โอกาสของการเติบโตของ The 
Pamperer มมีากกว่า The Thai Toucher ในเชงิการยกระดบัการใหบ้รกิาร และการลดขอ้หว่งกงัวล 
เน่ืองจากบรกิารทีจ่ะใหก้บั The Pamperer มพีืน้ฐานมาจากความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูและการใหบ้รกิาร 
แต่เรื่องทีน่่าหว่งกงัวลของ The Thai Toucher คอืหลงัโควดิ-19 อาจสง่ผลใหก้ารใหบ้รกิารลดคุณภาพลง 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการที่มปีระสบการณ์บางส่วนผนัตวัไปทําอย่างอื่นจากการที่ธุรกจิเสยีหาย หรอืลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ที่เข้ามาใหม่เข้าให้บริการโดยขาดความเข้าใจ หรอืติดกบัดกัการ
ท่องเที่ยวรายได้ปานกลางทําให้ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวที่คุณภาพดีได้ และทําให้เกิดภาวะ
นักท่องเที่ยวล้นจนคนที่ตัง้ใจมาเที่ยวประเทศไทยตามคําบอกเล่า เปลี่ยนใจไม่กลับมาหรือเปลี่ยน
เป้าหมายไปในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นในภูมภิาคที่ใหบ้รกิารไดใ้กล้เคยีงกนั จนทําใหเ้สยีโอกาสที่บุคลกัษณ์
แบบ The Thai Toucher จะเปลีย่นเป็นกลุ่มทีใ่ชจ้า่ยมากกวา่หรอืมปีระโยชน์กวา่แคก่ารเขา้มาทอ่งเทีย่ว  

7) The Catalyst เป็นบุคลกัษณ์ปลายทางของบุคลกัษณ์หลายกลุ่ม โดยมคีวามสาํคญัของ
การเป็นตวัชี้วดัว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ดึงดูดการอยู่อาศยัและมเีศรษฐกิจฐานความรู้มากขนาดไหน 
เพราะโดยพืน้ฐานของ The Catalyst เป็นนกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชช้วีติอยูใ่นพืน้ทีห่น่ึงนานพอทีจ่ะเหน็โอกาสของ
การเขา้ไปเป็นพลเมอืง และเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมทางเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ซึ่งส่วนหน่ึงอาจจะมาจาก 
The Enhancer ทีต่อ้งการเขา้มาหาความรูใ้นพืน้ที ่สว่นหน่ึงอาจจะมาจาก  The Time Spender ทีเ่ขา้มา
ใชเ้วลาในพืน้ที ่และอกีสว่นอาจจะมาจาก The In-dept Escaper ทีเ่ขา้มาใชท้รพัยากรธรรมชาตเิพื่อเตมิ
เตม็ตนเอง The Catalyst เป็นบุคลกัษณ์ทีอ่ยู่กึ่งระหว่างผูท้ีห่าโอกาสในทางวชิาชพี การทํางาน และ 
นักลงทุนกบัการเขา้ไปเป็นพลเมอืง หรอืเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกจิ แทนทีจ่ะอยู่เพื่อใชเ้งนิหรอืใช้
ตน้ทุนในพืน้ทีแ่ต่เพยีงอยา่งเดยีว นอกจากน้ี การเตบิโตของ The Catalyst ยงัเป็นเครื่องบ่งชีก้ารยอมรบั
ความแตกต่างและการใหโ้อกาสกบัคนแปลกหน้าในสงัคมอยา่งเทา่เทยีมกนัอกีดว้ย 
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จากการศึกษาที่มาและบทบาทของบุคลักษณ์นักท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวแต่ละ 
บุคลกัษณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัระบบนิเวศของเศรษฐกจิการท่องเทีย่วแตกต่างกนัไป แต่ละบุคลกัษณ์จะมี
บทบาทในการเกือ้หนุนคํ้าจุนระบบการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีต่่างๆ แตกต่างกนัไปตามความพรอ้ม ปัจจยั และ
โอกาสทีม่อียูใ่นแต่ละพืน้ที ่ภมูทิศัน์ของบุคลกัษณ์นกัท่องเทีย่วตามเมอืงท่องเทีย่วหลกัจงึมคีวามแตกต่าง
กนัไปตามพืน้ฐาน เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของเมอืง รวมถงึปัจจยัภายนอกทีเ่ป็นภาพใหญ่อย่าง
การเมอืง การเงนิ และเทคโนโลยกีจ็ะทําใหภู้มทิศัน์ของบุคลกัษณ์มคีวามละเอยีดอ่อนทีแ่ตกต่างกนัไปใน
แต่ละพืน้ที ่ซึง่จะทําใหใ้นแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างของบุคลกัษณ์นักท่องเทีย่วจนเป็นเอกลกัษณ์ประจํา
เมอืงด้วยเช่นกนั ดงัจะเหน็ได้จากการเปรยีบเทยีบลกัษณะเด่นของความเป็นเมอืงท่องเที่ยวเทยีบกบั 
บุคลกัษณ์ทีส่รา้งภมูทิศัน์ของการท่องเทีย่วใหม้คีวามชดัเจนขึน้ตามแผนภูมใินรปูที ่5.23 และรายละเอยีด
การอภปิรายดา้นล่าง 

 

 
 
รปูท่ี 5.23 แผนภมิูแสดงการเปรียบเทียบบคุลกัษณ์กบัลกัษณะเด่นของเมืองในปัจจบุนั  
 

สถานะของเชยีงใหม่ในฐานะเมอืงหลกัและศูนยก์ลางของภูมภิาคการท่องเที่ยวอย่างภาคเหนือ
ตอนบน องคป์ระกอบของการเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีโ่ดดเด่นในหลายประการ อาท ิมคีวามอุดมสมบูรณ์ไป
ดว้ยแหล่งท่องเทีย่ว มกีจิกรรมทางเศรษฐกจิทีห่ลากหลาย ค่าครองชพีตํ่าเมื่อเทยีบกบัเมอืงท่องเทีย่วอื่น 
มอีตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และมกีารต้อนรบัคนต่างถิน่เป็นพืน้ฐานของวฒันธรรม โดดเด่นที่ความเป็น
เมอืงวฒันธรรมแบบ “Thai Northern Classics” ซึง่สามารถดงึดดูไดท้ัง้คนไทยและชาวต่างชาต ิมคีวามรู้
ความสามารถในการอนุรกัษ์และสบืทอดองคค์วามรูจ้ากทอ้งถิน่ ในทางกลบัก่อนก่อนโควดิ-19 เชยีงใหมม่ี
ปัญหาพืน้ฐานของความเป็นเมอืง อาท ิจราจร ขนส่งมวลชน และสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่วในเมอืงมกีาร
เตบิโตเพราะ Low-cost airline และ B&B Budget boutique bed and breakfast และมกีารบรกิารระดบั 5 
ดาว ยงัมอียูใ่นปรมิาณทีจ่าํกดั  

ดงันัน้ ไมว่่าจะสถานการณ์ไหน เชยีงใหมต่อ้งการรกัษาสมดุลระหว่างการท่องเทีย่วและสนิทรพัย์
ภายในทอ้งทีไ่วใ้หไ้ด ้เชยีงใหม่จงึตอ้งสรา้งสมดุลระหว่างการท่องเทีย่วภายในเมอืงและนอกเมอืง รวมถงึ
ต้องหาทางผสานวฒันธรรมทอ้งถิน่กบัเทคโนโลยใีหม่ ต้องพฒันาพืน้ที่ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอ่ยแบบเชงิลกึไปพรอ้มกบัการทําเมอืงใหร้องรบัการทาํงานระยะไกล ความเป็นไปไดข้องการพฒันาการ
ท่องเที่ยวและบุคลกัษณ์ที่เหมาะกบัเมืองน้ีคือ เป็นเมืองที่รองรบัการท่องเที่ยวเชิงลึกและการค้นหา



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

265 

ประสบการณ์ใหม่ผ่านบรรยากาศการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มคี่าครองชีพไม่สูง เหมาะสําหรบักลุ่ม 
บุคลกัษณ์ของนกัท่องเทีย่วทีช่อบการท่องเทีย่วทอ้งถิน่ การอาศยัระยะยาวเป็นเมอืงทีค่นทัง้อยากอยูแ่ละ
อยากมาเทีย่ว และการทอ่งเทีย่วของนกัพฒันาพืน้ที ่โดยมบุีคลกัษณ์หลกัทีค่วรคาํนึง ไดแ้ก่ “นกัทอ่งเทีย่ว
ผู้หลีกหนีเมืองไปสู่ประสบการณ์เชิงลึก” “นักท่องเที่ยวผู้ชอบสัมผัสสินทรัพย์รูปแบบไทย” และ 
“นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ”์ และบุคลกัษณ์รอง ไดแ้ก่  “นกัท่องเทีย่วผูท้่องเทีย่วเพื่อช่วยเหลอืความ
ยากจน” “นกัท่องเทีย่วผูพ้ฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” และ “นกัท่องเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง” ดงัภูมทิศัน์ 
บุคลกัษณ์ทีป่รากฏในรปูที ่5.24 น้ี 

 
รปูท่ี 5.24 ร่างภมิูทศัน์ของบคุลกัษณ์ (Persona landscape) ในเมืองเชียงใหม่และพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 
สาํหรบัภเูกต็ทีม่สีภาพของเศรษฐกจิโตเดีย่วอยูต่ลอดเวลา ตัง้แต่การขดุแร ่การปลูกยางพารา จน

มาถงึการทอ่งเทีย่วโดยมกีารเกษตรและประมงเป็นพืน้ฐานทัว่ไป เมื่อเปรยีบเทยีบกบัขนาดเศรษฐกจิแลว้
ภูเก็ตถือว่าเป็นมหานครของการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่มีชื่อเสียงไปทัว่โลก มีภาพลักษณ์ของ 
การท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงพึง่พงิกบัพืน้ที่ธรรมชาติอย่างชายหาด ทะเล โดยมภีูเขาและพืน้ที่
ชุมชนเมอืงเป็นพืน้หลงั สถานทีท่่องเทีย่วส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธ์กบัความสมบูรณ์และความเปราะบาง
ของทรพัยากรธรรมชาต ิภูเกต็เป็นเกาะทีไ่ม่มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นศูนยก์ลางอยา่งชดัเจน แหล่งท่องเทีย่วและทีพ่กั
อาศยักระจายกจิกรรมไปรอบเกาะ โดยมชีายฝัง่ทะเลดา้นอนัดามนัเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญั ทําใหก้าร
ทอ่งเทีย่วของภเูกต็มหีลากหลายในลกัษณะของ Multi-brand เพราะมตีัง้แต่ Sea, Sand, Sun, Sport และ 
Gastronomy นอกจากน้ี ภูเกต็ยงัมสีนามบนินานาชาต ิและท่าเรอืสาํราญทําใหภู้เกต็เป็นศูนยก์ลางของ
การเดนิทางท่องเที่ยวในภูมภิาค และที่ผ่านมาพฒันาการการท่องเที่ยวของภูเก็ตไปถึงจุดที่ต้องพึ่งพา 
ชาวต่างชาติเป็นหลกั ทําใหม้ผีู้ประกอบการและผู้ใหบ้รกิารชาวต่างชาติเป็นองค์ประกอบสําคญัในทุก
ระดบั อยูใ่นระดบัทีส่ามารถสรา้งกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย Subculture ขึน้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
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การเตบิโตอย่างรวดเรว็ทําใหภู้เกต็มปัีญหาพืน้ฐานจากความเป็นเมอืง อาท ิขยะ น้ํา การจราจร 
และค่าครองชพี พืน้ทีพ่กัอาศยักบัแหล่งงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วกระจายตวัไปทัว่เกาะ โดยระบบ
ขนสง่มวลชนใหบ้รกิารไม่ทัว่ถงึ ทาํใหเ้กดิปัญหาจราจร ค่าเดนิทางสาํหรบันกัท่องเทีย่วมรีาคาสงูมากเมื่อ
เทียบกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่ผ่านมาภูเก็ตมีจํานวนนักท่องเที่ยวสูงกว่าประชากร ทําให้ต้องพึ่งพา
แรงงานจากนอกพื้นที่ เป็นโอกาสสําหรบันักลงทุนและแรงงานจากต่างถิ่น แต่ทําให้ค่าใช้จ่ายสําหรบั
นักท่องเทีย่วสูงจนตลาดในประเทศไม่สามารถรองรบัได ้ภูเกต็กลายเป็นเมอืงหลวงของการท่องเที่ยวที ่
ไมม่อีาํนาจในตวัเอง ไมม่กีารคบคุมการเจรญิเตบิโต ทาํใหร้ปูแบบและระดบัของการพกัคา้งทีแ่มจ้ะมคีวาม
หลากหลาย แต่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเกิดภาวะอุปทานมากเกินไปสําหรบัจํานวนห้องพกั และ
ทรพัยากรน้ําไม่เพยีงพอทีจ่ะใหบ้รกิารในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว ทําใหเ้กดิสภาพกบัดกัรายไดป้านกลางที่
ไม่สามารถยกระดบัของการท่องเทีย่วของทัง้เกาะไดพ้รอ้มกนั จนสุดทา้ยภูเกต็ทีเ่คยมคีวามเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วกลบัเปราะบางในภาวะการฟ้ืนตวัจากโควดิ-19 

ดงันัน้ การฟ้ืนฟูเมอืงภูเกต็ในฐานะเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามโดดเด่นดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ทีห่ลากหลาย ตอ้งเริม่ต้นจากการสรา้งความหลากหลายทางกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้
เป็นระบบนิเวศทีไ่มไ่ดพ้ึง่การทอ่งเทีย่วแต่เพยีงอยา่งเดยีว ภูเกต็ควรยอ้นกลบัไปพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ที่ส่งเสริมการใช้ระบบมวลชน การจดัหาน้ํากิน น้ําใช้ และน้ําสํารอง รวมถึงยกระดบัการแพทย์และ 
การดูแลสุขภาวะแบบครบวงจรทัง้คน สิ่งแวดล้อมเมือง และสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นองค์รวม  
(One health) โดยคํานึงถงึการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวและการจดัการสิง่แวดล้อมเพื่อยกระดบั
คุณภาพชวีติคนเมอืง และการควบคุมมลพษิและภยัพบิตัทิี่จะเกดิขึน้ในอนาคต นอกจากน้ี ภูเกต็ควรมี
อาํนาจในการบรหิารตนเองในภาพรวม และใชก้ารขบัเคลื่อนเกาะดว้ยขอ้มลู และเศรษฐกจิฐานความรูจ้าก
ฐานการท่องเทีย่วเดมิเพื่อดงึดดูประชากรใหมเ่พือ่เป็นฐาน City fan club และดงึดดูพลเมอืงชัว่คราวทีม่ี
คุณภาพในฐานะผู้ประกอบการ ดังนัน้ เมืองจึงเหมาะกับกลุ่มบุคลักษณ์ของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม 
“นักท่องเทีย่วผูส้านสมัพนัธ์” และ “นักท่องเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองเชงิสุขภาพ” และบุคลกัษณ์รองไดแ้ก่ 
“นกัทอ่งเทีย่วผูม้กีจิกรรมเคลื่อนตวัตลอดเวลา” “นกัท่องเทีย่วผูช้ื่นชอบสนิทรพัยไ์ทย” และ “นกัท่องเทีย่ว
ผู้หลีกหนีเมอืงไปสู่ประสบการณ์เชงิลึก” เพื่อรวมส่งเสรมิให้เกิด “นักท่องเที่ยวผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ
ธุรกจิ” ต่อไปในอนาคต ดงัภมูทิศัน์บุคลกัษณ์ทีป่รากฏในรปูที ่5.25 น้ี 
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รปูท่ี 5.25 ร่างภมิูทศัน์ของบคุลกัษณ์ (Persona Landscape) รอบเกาะภเูกต็ 

 
กรงุเทพมหานครเป็นมหานครระดบัโลกเป็นศนูยก์ลางของการขนสง่ระดบัภมูภิาค มหานครแหง่น้ี

กาํลงัพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการเดนิทางในเมอืงบนพืน้ฐานของการมปีระวตัศิาสตรก์ว่า 200 ปี โดย
มอีตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมสงู การท่องเทีย่วของมหานครตอ้งพึง่พา High touch และ High culture ไป
พร้อมกับภาพชีวิตและการบริโภคของคนเมืองเชื่อมโยงเป็นเน้ือเดียวกับส่วนอื่น เป็นมหานครที่ม ี
Subculture จาํนวนมากเพราะมคีวามเป็น Cosmopolitan สงู มยีา่นเฉพาะทีม่พีลวตัสงูมาก โดยแต่ละเขต
แต่ละย่านมขีนาดเท่ากบัเมืองๆ หน่ึง ภูมิทศัน์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครมีรศัมีไกลถึง 200 
กิโลเมตรตามรศัมขีองการขยายตวัของความเป็นเมอืงที่ผนวกเมอืงและปรมิณฑลเข้าไว้ด้วยกนัแบบ 
Conurbation ทําให้กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบเป็นเมืองโตใหญ่เพียงเมืองเดียวในประเทศ 
(Primacy city) เป็นพืน้ทีก่ารท่องเทีย่วแรกทีช่าวต่างชาตจิะนึกถงึประเทศไทยและสรา้งแรงดงึดดูแรงงาน
จากระดบัประเทศจนไปสู่ระดบันานาชาติ ทําให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการศึกษา และ
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการอนุรกัษ์และสบืทอดองคค์วามรูจ้ากทอ้งถิน่ไดด้ว้ย
ตนเอง แต่ยงัคงมปัีญหาพืน้ฐานของความเป็นเมอืง อาท ิจราจร ขนส่งมวลชน และสิง่แวดล้อมในระดบั
มหานครดว้ยเชน่กนั 

การพฒันาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครอยู่บนพื้นฐานของการทํามหานครที่ดีรองรบั
ประชากรจาํนวนมากและหลากหลายกลุ่ม ซึง่รวมถงึการพฒันาพืน้ทีเ่พื่อรองรบัการท่องเทีย่วหลากหลาย
กลุ่ม การพฒันาศูนย์รวมบรกิารชัน้นําและมมีาตรฐาน เช่น การแพทย ์อาหาร การพฒันาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบประหยดัเวลา และการยกระดบัการท่องเที่ยว และส่งเสรมิกลุ่มการท่องเที่ยวที่มรีายจ่าย 
ต่อหวัสงูเพื่อเพิม่รายไดแ้ละลดภาระทางการบรโิภคของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ดว้ยความเป็นมหานครควรมี
การบ่มเพาะและนําเสนอบรกิารทีส่รา้งประสบการณ์แปลกใหมแ่ละมคีวามคุม้คา่ รวมถงึสรา้งโอกาสในการ
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ค้นหาประสบการณ์ การสร้างอาชีพและธุรกิจเหมาะสําหรบักลุ่มบุคลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบ
ท่องเที่ยวค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่และหลากหลาย ภูมิทัศน์บุคลักษณ์นักท่องเที่ยวของ
กรงุเทพมหานครและภมูภิาคมหานครจงึมคีวามหลากหลายอนัเกดิจากสว่นผสมของนกัท่องเทีย่วผูพ้ฒันา
ตวัเองเชงิสุขภาพ” “นักท่องเทีย่วผูท้่องเทีย่วในเสน้ทางทีไ่ม่ใช่สถานทีท่่องเทีย่วหลกั” “นักท่องเทีย่ว
ผู้พฒันาตัวเองทางสายอาชีพ” “นักท่องเที่ยวผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ” “นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบ
สนิทรพัยไ์ทย” “นกัท่องเทีย่วผูช้อบปักหมุดสถานที“่ และ “นกัท่องเทีย่วผูส้านสมัพนัธ”์ ทีม่พีฤตกิรรมและ
ความคาดหวงักบัมหานคร ดงัภมูทิศัน์บุคลกัษณ์ทีม่พีลวตัสงูตามทีป่รากฏในรปูที ่5.26 น้ี 
 

 
 

รปูท่ี 5.26 ร่างภมิูทศัน์ของบุคลกัษณ์ (Persona Landscape) ในพื้นท่ีท่องเท่ียวและบริเวณ
โดยรอบกรงุเทพมหานคร 

5.10 สรปุ  

การตดัสนิใจสาํหรบัการท่องเทีย่วเริม่ตน้ตัง้แต่การตดัสนิใจทีจ่ะใชเ้วลาช่วงหน่ึงทีต่่างไปจากการใช้
ชวีติในต่างสถานที ่แลว้จงึเริม่การวางเป้าหมาย การวางแผน การเตรยีมค่าใชจ้่าย การคน้หา ผูร้่วม
เดนิทาง รวมถงึการประเมนิหรอืการตัง้ความคาดหวงัความพงึพอใจกบัประสบการณ์ทีจ่ะไดร้บั ตัง้แต่การ
พาตวัเองเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวที่ตนเองคาดหวงั การกําหนดระดบัความพงึพอใจจากการคาดหวงัต่อ
ประสบการณ์ทีจ่ะไดร้บัเทยีบกบัทรพัยากรทีต่อ้งใช ้ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรอืเงนิทองทีต่อ้งจบัจ่ายตัง้แต่ก่อน
การไดร้บัประสบการณ์ตรงในแหล่งท่องเทีย่วหรอืกจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้จรงิ จงึเป็นกระบวนการ
ค้นหาขอ้มูลซึ่งมผีลจากประสบการณ์เดมิของตนเอง และการแบ่งปันขอ้มูลจากผูอ้ื่น การท่องเที่ยวจงึ
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เหมือนสินค้าตัวอื่นที่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะเป็นกําหนดคุณค่า ราคา และ เพดานของ
ผลตอบแทนทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  

เน่ืองจากนักท่องเที่ยวมีจํานวนมาก ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรม ความคาดหวงั และการให้
ความหมายของการท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัออกไป การทําความเขา้ใจ ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว  
ตามบุคลกัษณ์ของนักท่องเที่ยวทีส่ําคญัเป็นการสะทอ้นและประเมนิภาพรวมของการท่องเทีย่วโดยตรง  
การวเิคราะห์ประสบการณ์นักท่องเที่ยวตามหลกัการของการออกแบบการให้บรกิารเป็นการประเมนิ 
ความพงึพอใจ ความคาดหวงั และขอ้ห่วงกงัวล ณ จุดสมัผสั หรอืจุดรบั/ แลกเปลีย่นประสบการณ์ตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ของกิจกรรมการท่องเที่ยว ตัง้แต่การเริม่ตดัสนิใจที่จะใช้เวลาเพื่อการท่องเที่ยว การ
เตรยีมการระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วไปจนถงึการแบ่งปันประสบการณ์หลงัการทอ่งเทีย่ว  

ในการศกึษาครัง้น้ี ใชก้ารสงัเคราะหป์ระสบการณ์นักท่องเทีย่วผ่านการวเิคราะหบุ์คลกัษณ์ โดย
อา้งองิจากแกนตรรกะของการท่องเทีย่วทีส่าํคญั 2 แกน คอืเงื่อนไขทางระยะเวลาทีใ่ชเ้พื่อการท่องเทีย่ว 
และการใหคุ้ณค่าตามสนิทรพัยข์องการท่องเทีย่วตามทาํเลทีต่ ัง้ (Asset-on-location) ซึง่ทัง้ 2 แกนน้ีจะ
สะทอ้นทัง้พฤตกิรรม และเป้าหมายของการท่องเทีย่วกลุ่มต่างๆ และเป็นการกําหนดบุคลกัษณ์จากความ
ต้องการทางจิตวิทยาหรือแรงจูงใจของการท่องเที่ยวมากกว่าการพิจารณาตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วทีม่อียูใ่นปัจจุบนัอาจจะมมีากถงึ 23 รปูแบบ เมื่อพจิารณา
จากสถานที ่และกจิกรรมการทอ่งเทีย่วตามพืน้ทีศ่กึษาทีเ่ป็นเมอืงหลกั 3 แหง่ในประเทศแลว้ ประเทศไทย
สามารถตอบสนองความคาดหวงั และการใหคุ้ณคา่ของการทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัถงึ 11 รปูแบบ  

อา้งองิจากกลุ่มของการใหคุ้ณคา่ และความคาดหวงัทีเ่กดิในภาพรวม ระเบยีบวธิขีองการศกึษาใน 
ครัง้น้ีมุง่เน้นทีก่ารสมัภาษณ์เชงิลกึทีม่คีวามเกีย่วพนักบักลุ่มตวัอยา่งทัง้ผูท้ีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วโดยตรง และ
ผูท้ี่ให้บรกิารนักท่องเที่ยวเพื่อประเมนิและทําความเขา้ใจความคาดหวงั กจิกรรม และพฤติกรรม การ
ท่องเที่ยว ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมการ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว และหลงัการท่องเที่ยว ตาม
หลกัการของการวเิคราะหป์ระสบการณ์ของลูกคา้ (Customer journey) ในมุมมองของผูร้บับรกิาร และผู้
ใหบ้รกิาร แสดงใหเ้หน็วา่อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยมจุีดเดน่สาํคญัอยูถ่งึ 12 ประการ  

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเทียบเคียงกับแกนตรรกะแล้ว ผลการวิเคราะห์ทําให้สามารถ
สงัเคราะหบุ์คลกัษณ์ของนกัเทีย่วทีม่า/ เคยมา/ และยงัเลอืกอยูแ่ละท่องเทีย่วในประเทศไทยทัง้คนไทย 
และชาวต่างชาติได้ออกมา 9 กลุ่มบุคลกัษณ์ โดยการศึกษาในครัง้น้ีจะไม่พจิารณาบุคลกัษณ์ของ 
นกัทอ่งเทีย่วตามสญัชาตหิรอืเชือ้ชาต ิเน่ืองจากการศกึษาพบวา่ ลกัษณะหรอืพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของ
แต่ละเชื้อชาติหรอืชนชาติที่แสดงออกมาไม่ได้เป็นตวักําหนดความคาดหวงัหรอืการใหคุ้ณค่าของการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่แต่เดิม การท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในการใช้เวลาว่างตามการ
คาดการณ์ทีแ่ต่ละแหล่งท่องเทีย่วจะใหไ้ด ้อย่างไรกต็าม การอธบิายบุคลกัษณ์บางครัง้ยงัมคีวามจําเป็น
จะต้องอา้งองิลกัษณะทางเชือ้ชาต ิอายุ เพศ วยั และเศรษฐานะเหมอืนการสรา้งตวัละครเพื่อใหส้ามารถ 
สร้างความเข้าใจได้ง่าย และเป็นส่วนหน่ึงในการเรียบเรยีงข้อมูลให้มาอยู่ในรูปแบบหรือตรรกะของ 
ประสบการณ์ที่สะท้อนถึงความพึงพอใจและข้อห่วงกังวลต่อจุดสมัผสัหรือจุดที่เกิดการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ตลอดกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว 
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จากการเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึดว้ยการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่า ตวัแปรสาํคญัของการสรา้งความ 
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากประสบการณ์การท่องเที่ยวอยู่ที่ความพร้อม และความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการในมิติต่างๆ อีกด้วย สิ่งที่ได้จากการสมัภาษณ์คือความสําเร็จของการให้บริการการ 
ท่องเทีย่ว องคป์ระกอบของผูใ้หบ้รกิารไม่ไดม้เีพยีงแค่ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่วทีเ่ป็นภาคเอกชน 
ผู้ให้บริการที่พกั การขนส่ง หรอืให้การบรกิารตามวตัถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวเท่านัน้ 
ผูป้ระกอบการในระดบัที่เป็นตวักลางในการเชื่อมนักท่องเที่ยวกบัการใหบ้รกิารอื่นๆ อาท ินายหน้าของ 
บริษัททัวร์ไปจนถึงคนขบัรถตู้ และหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ดูแลความสะดวก ความปลอดภัย 
สาธารณะ และกําหนดมาตรการควบคุมคุณภาพลว้นเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัของฝ่ายผูใ้หบ้รกิาร หรอื 
อุปสงคอ์กีดว้ย ซึ่งขอ้ห่วงกงัวลหรอืปัญหาและอุปสรรคทีผู่ใ้หบ้รกิารในระดบัต่างๆ พบเจอจะสะทอ้น ถงึ
คุณภาพของการให้บริการ ซึ่งจากการสมัภาษณ์พบว่า ก่อนสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มผู้ให้บริการ 
ต้องปรบัตวัตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสการท่องเทีย่วทีเ่ปลี่ยนไปอยู่แลว้ ขณะทีใ่นช่วงสถานการณ์ 
โควดิ-19 ก็มแีนวทางในการปรบัตวัที่เปลี่ยนไปจากเดมิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรบัตวัเพื่อความอยู่รอด 
ทางธุรกจิและเตรยีมพรอ้มเมือ่สถานการณ์ดขีึน้ 

นอกจากน้ี สิง่หน่ึงทีน่่าสนใจจากการศกึษาประสบการณ์ของนักท่องเทีย่วในกลุ่มทีใ่หคุ้ณค่าทาง 
สนิทรพัย์และตามทําเลที่ตัง้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เขา้มาท่องเที่ยวเพื่อต้องการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
(The Enhancer) และผูท้ีเ่ดนิทางเพื่อพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (The Catalyst) คนกลุ่มน้ีมโีอกาสใน 
การผนัตวัเองจากนักท่องเที่ยวมาเป็นผูป้ระกอบการ เน่ืองจากเป็นผูท้ี่มที ัง้ความเชี่ยวชาญ ขอ้มูล และ
เขา้ใจประเทศไทยเป็นอย่างด ีดงันัน้ จากการศกึษาจงึชีใ้หเ้หน็ถงึโอกาสร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่ว 
จากทัง้ผูป้ระกอบการและนักท่องเทีย่ว โดยแบ่งเป็น 6 มติสิําคญั ตัง้แต่การแบ่งปันขอ้มูล ทกัษะ การ
ใหบ้รกิาร การรวมกนัจดัการขอ้จาํกดัดา้นเวลา กฏระเบยีบ บุคลากร รวมถงึการจดัการตน้ทุนรว่มกนัผา่น
แพลตฟอรม์ทางเศรษฐกจิรปูแบบต่างๆ 

จากการประเมินปัจจยัการเปลี่ยนแปลง 5 ด้าน 43 ปัจจยัทัง้ที่มีอยู่เดิมและอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยประเมนิโอกาสในการเกดิและการสง่ผลกระทบต่อบุคลกัษณ์ทัง้ 9 กลุ่มทีม่อียูใ่นปัจจุบนั ทาํให้
เห็นว่าบุคลกัษณ์กลุ่มต่างๆ จะมีข้อห่วงกงัวลที่เปลี่ยนไป รวมถึงจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมตามฐาน 
บุคลกัษณ์เดมิจนถงึขัน้ที่จะขบัเน้นใหเ้กดิบุคลกัษณ์เพิม่เติมเป็นกลุ่มใหม่ที่มคีวามคาดหวงัและชดัเจน
ขึน้มาเป็นส่วนหน่ึงของภูมทิศัน์บุคลกัษณ์ในประเทศไทยอกี 3 กลุ่ม อย่างไรกต็าม เมื่อประเมนิตาม
โอกาสในการเกดิ และผลกระทบของปัจจยัดา้นต่างๆ พบว่า กลุ่มบุคลกัษณ์เดมิยงัเป็นผูเ้ล่นหรอืตวัละคร
หลกัในภมูทิศัน์ของการทอ่งเทีย่วในประเทศ หากแต่จะมกีารเปลีย่นพฤตกิรรม หรอืเพิม่ลดความสาํคญัไป
บา้งตามสถานการณ์ และเงือ่นไขเชงิพืน้ทีท่ีร่องรบัการทอ่งเทีย่วอยู ่ 

แมว้่าการศกึษาในครัง้น้ีจะหลกีเลีย่งการมองบุคลกัษณ์ตามสญัชาต ิแต่การศกึษาพบว่า สญัชาติ
หรอืประเทศตน้ทางหรอืกลุ่มวฒันธรรมพืน้ฐานมผีลทาํใหก้ลุ่มบุคลกัษณ์ต่างๆ มรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั
ออกไปดว้ยเงื่อนไขของโลกทศัน์ ความเชื่อทางวฒันธรรม การเขา้ถงึเทคโนโลย ีโครงสรา้งทางสงัคมและ
ความเหลื่อมลํ้า และปัจจยัทางการเมอืงระหว่างประเทศทีจ่ะทําใหส้ญัชาตหิรอืแหล่งทีม่าทางวฒันธรรม
เป็นตวักําหนดกลุ่มบุคลกัษณ์หลกัของแต่ละประเทศไดพ้บว่า สมมตฐิานทีเ่กดิขึน้ระหว่างการศกึษาทีว่่า 
“พฤติกรรมและความต้องการในการท่องเที่ยวในประเทศ จะเป็นตวักําหนดกลุ่มบุคลกัษณ์เมื่อออกมา
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ท่องเที่ยวยงัต่างประเทศ” โดยการศกึษามุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มประเทศที่มแีนวโน้มว่าจะมอีทิธิพลกบัการ
ท่องเทีย่วของไทยในอนาคตโดยดูจากแนวโน้มการเพิม่ขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2562 และกลุ่มประเทศทีอ่ยู่ใน
พืน้ทีเ่ดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมงระยะการบนิจากประเทศไทยเป็นหลกั แต่ละประเทศหรอืสญัชาตทิี่
ศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารสง่ออกของกลุ่มบุคลกัษณ์หลกัทีจ่ะมาแตกต่างกนั และมรีายละเอยีดของความ
ต้องการที่แตกต่างกันไปด้วยบนพื้นฐานของบุคลักษณ์เดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการภูมิทัศน์และ 
การออกแบบการใหบ้รกิารของการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยไดแ้ตกต่างกนัไปดว้ย  

จากการแกนตรรกะทีก่ําหนดบุคลกัษณ์นักท่องเทีย่วโดยใชค้วามสมัพนัธ์เชงิเวลาและพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวที่มีความสมัพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวกบัสินทรพัย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวมาแค่ไหน ภาพรวมของ
การศกึษาพบว่า จรงิๆ แลว้พืน้ทีท่่องเทีย่วและบุคลกัษณ์ของนักท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่ะเป็นปัจจยัทีร่่วมกนั
กําหนดกลุ่มบุคลกัษณ์ทีจ่ะเขา้มาในพืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคของเศรษฐกจิขอ้มูล บุคคลคนหน่ึงจะ
เปลี่ยนบุคลกัษณ์ไดท้ัง้ในการท่องเทีย่วรอบเดยีวกนัหรอืรอบทีต่่างกนั แต่จะเปลีย่นแปลงไดม้ากแค่ไหน 
ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบของพืน้ทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นปลายทาง เสน้ทาง และพฤตกิรรมจากประเทศต้นทางที่
นักท่องเที่ยวพํานักเป็นหลักหรือเติบโตมา ซึ่งพอถึงจุดหน่ึงจะเกิดนักท่องเที่ยวที่เรียกว่า Tourism 
Veteran คอืเทีย่วตามมโนของฉนั เน่ืองจากการท่องเทีย่วไดก้ล่อมเกลาใหต้นเองเขา้ใจว่าตอ้งการอะไร
จากการไปต่างที่ต่างถิ่น จนถึงขัน้ที่กําหนดให้ที่ไหนก็ได้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของฉัน อย่างไรก็ตาม  
การท่องเที่ยวไม่ใช่เศรษฐกจิที่แยกตวัออกจากพื้นที่ได้อย่างเดด็ขาด นักท่องเที่ยวบางกลุ่มโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ The Catalyst ทีเ่ปลี่ยนแปลงจากกลุ่มบุคลกัษณ์อื่นๆ ผนัตวัมาเป็นตวัแทนหรอืนายหน้าของ 
การพฒันาในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวจะสะท้อนภาพถึงพื้นที่ท่องเที่ยวมีศักยภาพใน 
การเปลี่ยนแปลงตวัเองให้มคีวามยัง่ยนืได้มากแค่ไหนจากการที่นักท่องเที่ยวเปลี่ยนตวัเองให้มาเป็น
พลเมอืงหรอืทิง้ตวัใหต้วัเองเป็นสว่นหน่ึงของการพฒันาพืน้ทีท่อ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมสีว่นรว่ม 

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกลุ่มบุคลกัษณ์ทัง้ 12 กบักรณีศกึษาทัง้ 3 เมอืง แสดงใหเ้หน็ว่า เมอืง
และภมูภิาคทอ่งเทีย่วหลกัทัง้ 3 เมอืงใน 3 ภมูภิาคมพีืน้ฐานของโอกาส ปัญหา และอุปสรรคทีแ่ตกต่างกนั 
ในการศึกษาชิ้นน้ีพจิารณากลุ่มบุคลกัษณ์ที่ปรากฏตวัในพื้นที่ท่องเที่ยวร่วมกบัพื้นที่ท่องเที่ยวเองเป็น 
ภูมทิศัน์บุคลกัษณ์ (Persona landscape) ทีส่ะทอ้นถงึภาพเมอืงท่องเทีย่วในเชงิพฤตกิรรม ความพงึ
พอใจ และความห่วงกงัวลของนักท่องเที่ยวตามกลุ่มบุคลกัษณ์ต่างๆ บนพืน้ทีท่่องเที่ยวเป็นภูมสิณัฐาน
เดยีวกนัทัง้หมด กจิกรรมของกลุ่มบุคลกัษณ์ในพืน้ที่ท่องเที่ยวสะทอ้นปัญหาและโอกาสการท่องเทีย่วที่
นกัท่องเทีย่วจะเจอไปพรอ้มกบัการพฒันาเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาในครัง้น้ีมเีสน้แบ่งเวลาดว้ย
วกิฤตการณ์โควดิ-19 ซึ่งเป็นวกิฤตที่สะทอ้นถงึปัญหาพืน้ฐานของการพฒันาเชงิพืน้ทีไ่ม่เฉพาะพืน้ที่
ท่องเที่ยว แต่รวมถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่พยายามยกระดบัใหต้วัเองเป็นเมอืงท่องเที่ยวเพื่อฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิในดา้นต่างๆ ต่อไป  

จะเห็นได้ว่าการทําความเข้าใจบุคลกัษณ์พื้นฐานของนักท่องเที่ยวจงึเป็นจุดเริม่ต้นที่สําคญัที่
ผูป้ระกอบการจะทาํความเขา้ใจความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วในระดบัลกึซึง้ (Insight) การทาํความเขา้ใจ
มุมมองและการตดัสนิใจเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการท่องเทีย่วทีม่ใีหบ้รกิารอยู่ทัง้ก่อน ระหว่าง และ
หลงัการรบัประสบการณ์ตรงจากพืน้ทีท่่องเทีย่ว การศกึษาและการนําเอาบุคลกัษณ์ฐานทัง้ 9 รปูแบบไป
ใชม้ขีอ้แนะนําเชงิกระบวนการอยู ่6 ขัน้ตอน ดงัน้ี  
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1) ตรวจสอบธุรกิจของตนว่าแท้จริงแล้วมีจุดแข็งที่ตรงไหน และเหมาะกบันักท่องเที่ยวที่ม ี
บุคลกัษณ์หรอืการคาดหวงักบัการทอ่งเทีย่วแบบไหน 

2) การพจิารณาว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหบ้รกิารอยู่ว่าเขา้ข่ายบุคลกัษณ์แบบไหน ใหพ้จิารณา
และทําความเข้าใจตัง้แต่การให้คุณค่า จนถึงข้อห่วงกังวลทัง้ก่อน ระหว่าง และหลังประสบการณ์ 
การทอ่งเทีย่วทีต่นใหบ้รกิาร  

3) พิจารณาปรบัการให้บริการตามความพร้อมที่มีอยู่ รวมถึงการร่วมมือกับธุรกิจหรือการ
ใหบ้รกิารส่วนอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งประสบการณ์ใหน้ักท่องเที่ยว เพื่อร่วมกนัปรบัปรุง โดยมี
เป้าหมายทีก่ารตอบสนองความคาดหวงั เพิม่ความพงึพอใจ และหลกีเลีย่งกจิกรรมทีเ่พิม่ความหว่งกงัวล
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วในภาพรวม  

4) ปรบัปรงุรปูแบบของการใหบ้รกิาร และเลอืกแนวทางการสื่อสารทางการตลาดกบับุคลกัษณ์ที่
เหมาะสมกบัธุรกจิของตน 

5) การพฒันาการท่องเทีย่วตามบุคลกัษณ์ไม่ควรพฒันาตามกลุ่มธุรกจิ แต่ควรเป็นการร่วมมอื
กนัระหวา่งธุรกจิเพือ่ทีจ่ะชว่ยกนัเตมิเตม็ประสบการณ์นกัทอ่งเทีย่วในภาพรวม  

6) การท่องเทีย่วตามกลุ่มบุคลกัษณ์ต้องการหน่วยงานกลางหรอืเจา้ภาพในระดบัทอ้งถิน่ที่เขา้
ใจความต้องการเชิงลึกของนักท่องเที่ยวที่จะทําหน้าที่ประสานความร่วมมือ และเพื่อกระตุ้นให้เกิด
นโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับความต้องการเชิงลึกของบุคลักษณ์นักท่องเที่ยวที่จะมีการ
เปลีย่นแปลงไดต่้อไปในอนาคต  

สาํหรบัหน่วยราชการ เช่น องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) หรอืเทศบาลทีต่อ้งการนํากลยุทธ์
การตลาดดา้นบุคลกัษณ์ไปใช้ ควรเริม่ทําแผนท่องเที่ยวเมอืงอย่างมสี่วนร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคประชาชนวา่มเีป้าหมายจะเป็นเมอืงแบบไหน จะดงึดดูกลุ่มนกัท่องเทีย่วบุคลกัษณ์ประเภทใด แลว้จงึ
ทาํแผนปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มเมอืงใหเ้ป็นไปตามความนิยมของกลุ่มบุคลกัษณ์นัน้ ทัง้น้ีเมื่อประชาคมเมอืงมี
ความเหน็ชอบต่อแผนแลว้จงึทาํกลยทุธก์ารตลาดเพือ่ดงึความสนใจกลุ่มบุคลกัษณ์ทีต่อ้งการ   
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ภาคผนวก 5.1 
การจดัการข้อมลูและแพลตฟอรม์ในการท่องเท่ียว 

 
ข้อมูลและแพลตฟอร์มในการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัสําคญัที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ในทุกการ

เดนิทางของนักท่องเที่ยวจะต้องมกีารเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลตัง้แต่การรบัรู้จนเกิดความอยากที่จะออกไป
ท่องเทีย่ว การตดัสนิใจซือ้ ขณะการท่องเทีย่วไปจนถงึการกลบัมาทอ่งเทีย่วซํ้า ดงันัน้การวจิยัในสว่นน้ีจะ
ทําการศกึษาลกัษณะการใชข้อ้มลูของนักท่องเทีย่วผ่านประสบการณ์ของนักท่องเทีย่วและการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูของผูป้ระกอบการในปัจจุบนัโดยมุ่งศกึษาผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ซึง่เป็นช่องทางทีนิ่ยมใชใ้นหมู่
นกัทอ่งเทีย่วทัง้ในปัจจุบนัและลกัษณะแนวโน้มในอนาคต 

5.1.1    ระบบของการจดัการข้อมลูและประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว (Tourist Journey) 

 

 
ความสมัพนัธข์อง Customer Journey และการเปล่ียนแปลงการนําเสนอข้อมลูการท่องเท่ียว 

 
การให้บรกิารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมขี ัน้ตอนสมัพนัธ์กบัการเดินทางของลูกค้าทุกขัน้ตอน 

ตัง้แต่การสรา้งการรบัรู ้การตดัสนิใจ การซื้อ การใชบ้รกิารขณะท่องเที่ยว และการกลบัมาใชบ้รกิารซํ้า 
ผูป้ระกอบการยงัคงต้องจดัเตรยีมขอ้มูลทัง้ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ แต่ปัจจุบนัการใหข้อ้มูลใน
รูปแบบออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะถูกใช้งานจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคต  
ผูป้ระกอบการหลายรายอาศยัการสรา้งความน่าเชื่อถอืของบรกิารผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตอ์งคก์ร
เพจบนโซเชยีลมเีดยีขององค์กรและเน้นการกระจายขอ้มูลด้วยวธิทีี่เขา้ถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ผ่านช่องทาง
ออนไลน์โดยนําเสนอขอ้มลูผา่นผูม้อีทิธพิลรายยอ่ยเพือ่ใหส้ามารถสรา้งการประชาสมัพนัธไ์ดใ้นวงกวา้ง 

สื่อสาธารณะอย่างโซเชยีลมเีดยีและบล็อกต่างๆมสี่วนช่วยในการตดัสนิใจกบันักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันอย่างมาก การแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านนักท่องเที่ยวรายย่อยที่เป็นคนรู้จ ักของ
นักท่องเทีย่วเอง หรอืเป็นกลุ่มคนทีม่คีวามสนใจเดยีวกนั นักท่องเทีย่วอาศยัขอ้มูลประเภทภาพถ่ายและ
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รายละเอยีดเชงิลกึจากประสบการณ์ท่องเที่ยวจรงิ เช่น คู่มอืท่องเที่ยวเพื่อเป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจ
ทอ่งเทีย่วโดยมรีายละเอยีดตามขัน้ตอนการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ดงัน้ี  

1) ระยะก่อนการท่องเท่ียว  
เป็นระยะที่นักท่องเที่ยวรบัรู้และเปรยีบเทียบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเพื่อใช้

บริการประกอบไปด้วยการรบัรู้ (Awareness) และการค้นหาข้อมูล (Evaluation) ระยะระหว่างการ
ท่องเที่ยวเป็นระยะที่นักท่องเที่ยวตดัสนิใจใช้บรกิารการท่องเที่ยว พูดคุยสอบถาม สัง่ซื้อ ค้นหาและ
สื่อสารระหว่างการเดนิทาง ประกอบไปดว้ย ตดัสนิใจซื้อ (Purchase) และการใชง้านสนิคา้หรอืบรกิาร 
(Service) ระยะหลงัการท่องเทีย่วเป็นระยะทีน่กัท่องเทีย่วมกีารสานสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารเพื่อสรา้งความ
ภกัดใีนการเขา้รบัการใหบ้รกิารครัง้ต่อไป ประกอบไปดว้ย การกลบัมาซือ้ซํ้า (Loyalty) 

1.1) การรบัรู้ (Awareness) 
ปัจจุบนันักท่องเที่ยวมกีารรบัรู้ขอ้มูลการท่องเที่ยวออนไลน์ทัง้แบบเป็นทางการผ่านการ

ประชาสมัพนัธ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ผูใ้หบ้รกิารมกีารใชส้ื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
หลกัคอืเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนั โดยอาศยัการทาํการตลาดผา่น เสริช์เอนจนิ และโซเชยีลมเีดยี 
 

 
แพลตฟอรม์ออนไลน์ท่ีสร้างการรบัรูด้้านการท่องเท่ียว 

 
ช่องทางออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่เปิดกว้างในการสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยว โดยกลุ่ม

นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศมรีูปแบบการเขา้ถงึขอ้มูลบนแพลตฟอรม์ที่แตกต่างกนั PRMatter (2561) 
ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนมีแพลตฟอร์มในการค้นหาที่ค่อนข้างเฉพาะเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยว 
ประเทศอื่นๆ เพราะมแีพลตฟอรม์การรบัรูข้า่วสารเป็นของตวัเอง ตวัอย่างเช่น การใชแ้อปพลเิคชนั Ctrip 
เพื่อจองตัว๋สําหรับเที่ยวออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชัน Meituan Dianping และ Qunar เพื่อค้นหา
รา้นอาหารสูบ่รกิารแบบครบวงจร การใช ้Baidu เป็นเสริช์เอนจนิในการคน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่ว การหา
แรงบนัดาลในการเทีย่วผา่นโซเชยีลมเีดยีอยา่ง Weibo Xiaohongshu Youku ในขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วทัว่ไป
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จะเขา้ถงึขอ้มูลการท่องเที่ยวผ่าน Tripadvisor และเสพสื่อต่างๆ ผ่านโซเชยีลมเีดยีอย่าง Facebook 
Instagram และ Youtube และมกีารใช ้Google เป็นเสริช์เอนจนิในการคน้หาขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว 

นอกจากแพลตฟอร์มที่นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยตรง ยงัมแีพลตฟอร์มที่
น่าสนใจที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เช่นแพลตฟอรม์ดา้นอาหาร เช่น Wongnai และ 
BKKMENU  แพลตฟอรม์ดา้นขา่วสาร เช่น BBC Travel และ Bangkok Post เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูใน
แพลตฟอรม์เหล่าน้ีสามารถสรา้งแรงดงึดดูเชงิสถานทีใ่หก้บันกัทอ่งเทีย่วไดเ้ชน่กนั 
 

 
ตวัอย่างแอปพลิเคชนัท่องเท่ียวท่ีพฒันาโดยคนไทย (ดดัแปลงจาก Motocrossmag, 2564)  

 
จะเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการพฒันาแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง 

แอปพลเิคชนัทีร่วมรวบสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศจาํนวนมาก แต่ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็นกั เน่ืองจาก
ขอ้จํากดัทางด้านฐานข้อมูล การประชาสมัพนัธ์ และรูปแบบการสื่อสาร เช่น อุปสรรคทางด้านภาษา  
การออกแบบหน้าตาการใชง้าน ซึง่อาจจะทําใหน้ักท่องเทีย่วไม่คุน้ชนิและเพิม่ความยุ่งยากในการใชง้าน
นอกเหนือจากแพลตฟอรม์ทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิ 
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ตวัอย่างผูมี้อิทธิพลด้านการท่องเท่ียวไทยบนโซเชียลมีเดีย ดดัแปลงจาก Rainmaker, (2563) 

 
นอกจากน้ี ปัจจุบนัผูม้อีทิธพิลบนโลกออนไลน์มสี่วนช่วยในการกระจายข่าวสารและขยาย

ตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากรูปแบบการนําเสนอที่ทําให้นักท่องเที่ยว
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ยและมคีวามน่าสนใจ โดยผูม้อีทิธพิลบนโลกออนไลน์เหล่าน้ีอาศยัแพลตฟอรม์
โซชยีลมเีดยีที่ไม่เสยีค่าใชจ้่ายเป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสารทัง้ Facebook Instagram และ 
Youtube 
 

 
ตวัอย่างแพลตฟอรม์แบง่ปันประสบการณ์การท่องเท่ียวของคนทัว่ไป 
 

นอกจากการสร้างการรบัรูข้องผูม้อีทิธิพลด้านการท่องเที่ยวและการใช้โซเชยีลมเีดยีแล้ว 
ปัจจุบนัยงัมบีรกิารแพลตฟอรม์ทีส่รา้งการรบัรูด้า้นการทอ่งเทีย่วของคนทัว่ไป ทัง้เวบ็ไซตส์าํเรจ็รปูสาํหรบั
ใช้สร้างบล็อกส่วนตวั และเวบ็ไซต์สาธารณะอย่าง Pantip.com ที่เปิดให้คนทัว่ไปสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์การทอ่งเทีย่วของตวัเองได ้
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จากงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วของ Amedus (2021) ระบุว่า นักท่องเทีย่วไทยมแีนวโน้มที่
จะอ่านรีวิวหรือบันทึกประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวคนอื่นเป็นหลัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท่องเที่ยว ดงันัน้จึงเป็นโอกาสของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวและนโยบายที่จะสนับสนุนการรบัรู้การ
ทอ่งเทีย่วผา่นการแบ่งปันประสบการณ์การทอ่งเทีย่วจากนกัทอ่งเทีย่วรายยอ่ย 

1.2) การค้นหาข้อมลู (Evaluation) 
หลงัจากที่นักท่องเที่ยวได้รบัรูแ้ละเขา้ถงึขอ้มูลท่องเที่ยวจนเกดิความต้องการที่จะออกไป

ท่องเทีย่วแลว้ นักท่องเทีย่วจะทําการคน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่ว เพื่อเปรยีบเทยีบรายละเอยีดทัง้ดา้นการ
ให้บริการ ราคาและประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่านอื่น  ๆ โดยอาศัยแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ผ่านเสริช์เอนจนิ เวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนั ตวัแพลตฟอร์มสามารถจําแนกเป็นประเภทตาม
ธุรกจิการท่องเทีย่ว เช่น การคน้หาเทีย่วบนิ การคน้หารถเช่า การคน้หาโรงแรมและทีพ่กั การคน้หาทวัร ์
เป็นตน้ 

 
แพลตฟอรม์การค้นหาและเปรียบเทียบข้อมลูการท่องเท่ียว 

 
นอกจากน้ี ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายเจ้ามีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อขยายบริการให้

ครอบคลุมทุกบริการการท่องเที่ยว (Multi-product) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 
ตวัอย่างเช่น Expedia Agoda และ Booking.com ทีร่วบรวมบรกิารการท่องเทีย่วอยา่งหลากหลายทัง้
โรงแรม เครื่องบิน รถเช่า ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยภายในแพลตฟอร์มจะมีการนําเสนอข้อมูลที่
หลากหลายทัง้บทความประชาสมัพนัธ ์การเปรยีบเทยีบรายละเอยีดขอ้มลูราคา การสัง่ซื้อแบบเบด็เสรจ็ 
และรวมไปถงึการแบ่งปันประสบการณ์การทอ่งเทีย่ว 
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ตวัอย่างแพลตฟอรม์การค้นหาและเปรียบเทียบข้อมลูการท่องเท่ียวของไทย 
 

   ประเทศไทยเริม่มกีารพฒันาแพลตฟอรม์ทีบ่รกิารใหค้รอบคลุมทุกบรกิารการท่องเทีย่ว (Multi-
product)  เช่น Rubik Trips เวบ็ไซตต์วักลางในการจดัจาํหน่ายสนิคา้และการจองบรกิารท่องเทีย่วทีเ่น้น
กลุ่มตลาดคนจนี (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2564) แต่อย่างไรกต็าม ตวัเวบ็ไซต์ยงัมกีจิกรรมทีเ่ขา้
รว่มในการขายค่อนขา้งน้อยทาํใหไ้มป่ระสบความสาํเรจ็เท่าทีค่วร และ TagThai แอปพลเิคชนัทีร่วบรวม
บรกิารการทอ่งเทีย่วทัง้ทีเ่ทีย่ว ทีพ่กั ทีก่นิ (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2564) แต่ตวัแอปพลเิคชนัยงั
ไมเ่ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3) ลกัษณะการบริโภคข้อมลูการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจาก  

 Skyscanner (2016)    
จากผลสํารวจเชงิลกึของ Skyscanner (2016)     พบว่า นักท่องเทีย่วมกีารคน้หาขอ้มลูการ

ทอ่งเทีย่วผา่นคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอืเป็นหลกั ดงันัน้ลกัษณะการคน้หาในอนาคตจงึควรมุง่เน้นที่
จะสนบัสนุนการทาํฐานขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการใชอุ้ปกรณ์ของนกัทอ่งเทีย่วดว้ยเชน่กนั 

 



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

279 

1.4) ตดัสินใจซ้ือ (Purchase) 
หลงัจากที่นักท่องเที่ยวมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูลการท่องเที่ยวแล้ว เพื่อตดัสนิใจซื้อบรกิาร

การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีการสื่อสารเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทัง้มีการชําระเงินผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ โดยในปัจจุบนัเทคโนโลยกีารสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแอปพลเิคชนัมสี่วน
สนับสนุนในการซือ้บรกิารท่องเทีย่ว ทัง้ในดา้นการสื่อสาร การประชาสมัพนัธ ์และดา้นการใชจ้่าย แต่ละ
ประเทศมชีอ่งทางการสือ่สารหลกัทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ชาวยโุรปจะใช ้Whatsapp ในการสือ่สาร สว่นชาวจนี
จะใช ้Wechat (PRMatter, 2016  ) ในการสือ่สาร ชาวไทยจะใช ้Line ในการสือ่สาร 
 

 
แพลตฟอรม์การส่ือสารและชาํระเงินเพ่ือการท่องเท่ียว 

 
นอกจากน้ีรปูแบบการใชจ้่ายในปัจจุบนัเริม่ปรบัตวัสูส่งัคมไรเ้งนิสด การสรา้งสงัคมไรเ้งนิสด

ถอืเป็นการอํานวยความสะดวกต่อใหก้บันักท่องเที่ยวทัง้ในเชงิการรูปแบบการใชท้ี่คล่องตวัขึน้ มคีวาม
ปลอดภยัมากขึน้ ประหยดัค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมดจิติลัที่ตํ่ากว่า รวมทัง้ช่วยจดบนัทกึการใช้จ่าย 
(Economictimes, 2016) โดยกลุ่มหลกันักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในประเทศไทยทีม่กีารใชจ้่ายผ่านแอปพล ิ
เคชนัแบบสงัคมไรเ้งนิสดเป็นหลกั คอืนกัท่องเทีย่วชาวจนี ดงัจะเหน็ไดจ้ากการปรบัตวัของผูป้ระกอบการ
ทีร่องรบัการจา่ยผา่นแอปพลเิคชนั Alipay และ WeChat Pay มากขึน้ ในขณะทีส่งัคมไรเ้งนิสดในประเทศ
ไทยยงัไม่แพร่หลายเน่ืองจากยงัขาดทกัษะทางดจิทิลั และบรกิารการท่องเทีย่วทีส่นับสนุนการเป็นสงัคม 
ไรเ้งนิสดสว่นใหญ่ยงัจาํกดัอยูใ่นพืน้ทีเ่มอืงเป็นหลกั 

ในปี พ.ศ.  2563 ทีผ่่านมารฐับาลเริม่หนัมากระตุ้นเศรษฐกจิผ่านการใชแ้อปพลเิคชนัอย่าง 
“เป๋าตงั” ซึ่งเป็นแอปพลเิคชนัที่ธนาคารกรุงไทยพฒันาขึน้มาใหค้รอบคลุมธุรกรรมการเงนิทุกประเภท 
สามารถใชจ้า่ยแทนเงนิสดได ้สาํหรบัการท่องเทีย่วเองกไ็ดร้บัการกระตุน้เชงิเศรษฐกจิจากแอปพลเิคชนัน้ี
ผา่นโครงการ ชมิ ชอป ใช ้เราเทีย่วดว้ยกนั คนละครึง่ เราชนะ แอปพลเิคชนั “เป๋าตงั” เป็นแอปพลเิคชนัที่
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ประสบความสําเรจ็จากการมยีอดผูใ้ช้งานจํานวนมาก และสรา้งผลตอบรบัเชงิผลบวกต่อเศรษฐกจิการ
ท่องเที่ยว ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า การพฒันาขอ้มูลสําหรบัแอปพลเิคชนัเชงิการเงนิอย่าง “เป๋าตงั” จงึมสี่วน
สาํคญัในการสนับสนุนการท่องเทีย่ว ซึ่งในส่วน 5.2.2 จะมกีารใหข้อ้เสนอแนะสําหรบัการพฒันาต่อยอด
แอปพลเิคชนั “เป๋าตงั” 

1.5) การใช้งานสินค้าหรือบริการ (Service) 
หลงัทีน่ักท่องเที่ยวไดซ้ื้อบรกิารการท่องเทีย่วแลว้ นักท่องเทีย่วยงัคงต้องการขอ้มูลเพื่อใช้

ขณะท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่เริม่เดนิทางไปจนถงึสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย มากไปกว่านัน้ยงัมี
บริการข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวในสถานที่เป้าหมายที่นําเสนอผ่าน
ช่องทางออนไลน์ดว้ยเช่นกนั โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ทัง้เวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนัซึง่ต้อง
อาศยัอนิเทอรเ์น็ตในการอพัเดทขอ้มลูแบบเรยีลไทม ์

 
แพลตฟอรม์บริการข้อมลูการขณะการท่องเท่ียว 

 
บรกิารขอ้มลูในระยะการใชง้านสนิคา้หรอืบรกิารสามารถจาํแนกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

○ บรกิารพืน้ฐาน เป็นบรกิารหลกัทีใ่ชต้ลอดระยะเวลาการทอ่งเทีย่ว 
■ ด้านการเดินทาง  เช่น  แพลตฟอร์มสนับสนุนการเดินทางในรูปแบบแผนที่ 

แพลตฟอรม์แสดงตารางเดนิรถทีส่ามารถเปรยีบเทยีบราคา และแพลตฟอรม์เรยีกรถสาธารณะ 
■ ดา้นการสือ่สาร เชน่ แพลตฟอรม์ชว่ยแปลภาษา 
■ ดา้นการใชจ้า่ย เชน่ แพลตฟอรม์ชว่ยแปลคา่เงนิตราต่างประเทศ 
■ ดา้นสภาพอากาศ เชน่ แพลตฟอรม์พยากรณ์อากาศ แพลตฟอรม์ตรวจวดัคา่ฝุ่ น 

○ บรกิารเสรมิอื่นๆ เป็นบรกิารรองทีอ่าจมกีารใชง้านหรอืไมใ่ชง้านกไ็ด ้
■ ดา้นการหาเพือ่น เชน่ แพลตฟอรม์หาเพือ่นเทีย่ว แพลตฟอรม์หาคู ่
■ ดา้นอาหาร เชน่ แพลตฟอรม์เดลเิวอรีอ่าหาร 
■ บรกิารที่จดัทําโดยผู้ประกอบการเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการ  เช่น 

เวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของสายการบนิ โรงแรม 
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สําหรบัประเทศไทยก็มกีารพฒันาแอปพลเิคชนัที่สนับสนุนการเดนิทางอย่างหลากหลาย  
แต่ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลาย อกีทัง้ตวัฐานขอ้มลูยงัจาํกดัอยู่แค่บางพืน้ที ่ทําใหเ้มื่อใชง้านจรงิยงัไมส่ามารถสู ้
คูแ่ขง่เดมิในตลาดทีม่ฐีานขอ้มลูครอบคุลมทัว่โลกอยูแ่ลว้ 

 
ตวัอย่างแพลตฟอรม์บริการข้อมลูการเดินทางของประเทศไทย  
(ขอ้มลูจาก: ไทยรฐั (2563) Edtguide (2562) และ Flashyfly (2559)) 

 
ในด้านการให้บรกิารที่พกั หรอืโรงแรมต่างๆ ก็มกีารให้บรกิารข้อมูลที่พกัและสิง่อํานวย

ความสะดวกผ่านแอปพลเิคชนัทางโทรศพัท์ ซึ่งสงัเกตไดว้่าการเขา้ถงึขอ้มูลในช่องทางน้ีจะยงัคงอยู่ใน 
วงแคบ เชน่ โรงแรมระดบัหา้ดาว หรอืระดบักลางขึน้บน 

 
ตวัอย่างแพลตฟอรม์บริการข้อมลูการเข้าพกัของโรงแรมของประเทศไทย 

(ขอ้มลูจาก: Anantara (2021) Centara (2013) และSiamphone (2560)) 
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1.6) การกลบัมาซ้ือซํา้ (Loyalty) 
หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วใชบ้รกิารและท่องเทีย่วเสรจ็สิน้กจ็ะเริม่เขา้สูร่ะยะสุดทา้ยทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการแบ่งปันประสบการณ์สู่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ระยะน้ีเป็นระยะสําคญัที่ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวต้องมสี่วนร่วมในการรกัษาความภกัดขีองนักท่องเที่ยว เพื่อใหเ้กดิการเลอืกกลบัมาใชบ้รกิาร
ทอ่งเทีย่วซํ้าหรอืมกีารแนะนําใหน้กัทอ่งเทีย่วกลุ่มอื่นต่อ  

สงัเกตไดว้่าในระยะน้ีภาคเอกชนจะเป็นผูนํ้าเสนอโปรแกรมความภกัด ี(Loyalty program) 
โดยทีพ่บเจอส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มผูใ้หบ้รกิารโรงแรมและสายการบนิชัน้นําทีม่โีอกาสในการใชบ้รกิารซํ้า
ของนักท่องเที่ยว เน่ืองจากมสีาขาที่หลากหลายกระจายอยู่ทัว่โลก รูปแบบการทําโปรแกรมความภกัด ี 
มหีลากหลายขึน้กบัลกัษณะการใหบ้รกิาร เช่น โปรแกรมเป็นการสะสมคะแนนผ่านการสัง่ซื้อและนําไป
แลกเป็นส่วนลด หรอืการอพัเกรดอื่นๆ การตดิต่อสื่อสารเพื่อรกัษาความสมัพนัธก์บักลุ่มนักท่องเทีย่วเดมิ
ซึง่สว่นใหญ่จะใชอ้เีมลในการสง่ขา่วสารและขอ้เสนอพเิศษ 

 
แพลตฟอรม์บริการข้อมลูการเพ่ือการกลบัมาซ้ือซํา้ 

 
นอกจากน้ี ปัจจุบนัจะมผีูใ้หบ้รกิารตวักลางบรกิารการท่องเที่ยวใชว้ธิกีารร่วมกบัพนัธมติร 

ผู้ประกอบการที่หลากหลายประเภททัง้สายการบิน โรงแรม เช่ารถ กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
โปรแกรมความภกัดใีนเชงิการสะสมแตม้ และแลกรางวลัต่างๆ เช่น กลุ่ม Booking.com Genius Expedia 
Rewards Agoda PointsMAX และ Klook e-Gift Cards 

 
ตวัอย่างโปรแกรมความภกัดีของตวักลางบริการการท่องเท่ียว 
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5.1.2    ข้อท้าทายและข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะในภาพรวมตามประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว 
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  

การเขา้ถงึขอ้มลูการท่องเทีย่วจะมคีวามเชื่อมโยงกบัความชอบของแต่ละบุคคล นอกจากน้ี การใชส้ื่อหรอื
ชอ่งทางการคน้หาขอ้มลูยงัมคีวามเฉพาะในแต่ละชนชาต ิจงึจาํเป็นตอ้งประชาสมัพนัธแ์ละใชช้อ่งทางทีถู่ก
กลุ่มเป้าหมาย แต่อยา่งไรกต็าม ภาษายงัเป็นอุปสรรคในการสือ่สารของผูใ้หบ้รกิารในไทย ดงันัน้ จงึควรมี
การสนับสนุนใหเ้กดิการสื่อสารทีช่ดัเจนเพื่อใหน้ักท่องเทีย่วเขา้ใจและสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูสําหรบั
การตดัสนิใจ นอกจากน้ี การสรา้งความเชื่อมัน่ในการบรกิารอาจไม่ไดส้รา้งเพยีงแค่ขอ้มูลการใหบ้รกิาร 
แต่หมายรวมถงึบรกิาร และกลยทุธใ์นการสรา้งความภกัดอีกีดว้ย 

สําหรบัขอ้เสนอแนะในการพฒันาขอ้มูลและแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสามารถ
จาํแนกออกตามประสบการณ์ของนกัทอ่งเทีย่วได ้ดงัน้ี 

1.1)  การรบัรู้ (Awareness) 
■ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูและทําแคมเปญผ่านแพลตฟอรม์ท่องเทีย่วแบบ  Multi-product 

เน่ืองจากแต่ละแพลตฟอรม์มฐีานลกูคา้ทีเ่ฉพาะเจาะจงอยูแ่ลว้  
■ สนบัสนุนการประชาสมัพนัธผ์า่นผูม้อีทิธพิลในการทอ่งเทีย่วรายยอ่ย 
■ สนับสนุนการทําการตลาดแบบปากต่อปาก เช่น การรวีวิผ่านแพลตฟอรม์โซเชยีล

มเีดยีโดยมแีรงจงูใจ 
1.2)  การค้นหาข้อมลู (Evaluation) 

■ สง่เสรมิการนําเสนอขอ้มลูของผูป้ระกอบการท่องเทีย่วรายยอ่ยและสถานทีท่่องเทีย่ว
ในพืน้ทีร่อง เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ถงึและเปรยีบเทยีบเพือ่ตดัสนิใจ  

■ ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบเขา้ใจง่าย เช่น เล่าเรื่องผ่าน
การใชส้ือ่วดีทิศัน์ออนไลน์  

1.3)  ตดัสินใจซ้ือ (Purchase) 
■ สนบัสนุนการใชช้อ่งทางการสือ่สารออนไลน์ทีห่ลากหลายกบักลุ่มผูป้ระกอบการ  
■ พฒันานวตักรรมการแปลภาษาทีส่ามารถใชร้ว่มกบัชอ่งทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย  
■ การใชง้านสนิคา้หรอืบรกิาร (Service)  
■ พฒันาระบบการให้บรกิารการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม ร่วมกบัระบบที่มอียู่เดิม 

เชน่ แผนทีก่ารเดนิทาง แอปพลเิคชนัของผูป้ระกอบการรายยอ่ย  
■ สนบัสนุนการใชจ้า่ยแบบสงัคมไรเ้งนิสดผา่นการประชาสมัพนัธแ์ละรางวลัจงูใจต่างๆ 

แก่ทัง้ผูป้ระกอบการและนกัทอ่งเทีย่ว ใหเ้กดิการใชจ้า่ยแบบไรเ้งนิอยา่งแพรห่ลาย  
1.4)  การกลบัมาซ้ือซํา้ (Loyalty) 

■ สนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืจากหลายภาคสว่น และสทิธพิเิศษสาํหรบันกัท่องเทีย่ว 
เพือ่ดงึดดูและจงูใจใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วอยา่งทัว่ถงึ 
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2) ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดแอปพลิเคชนัด้านการเงินสาํหรบัการท่องเท่ียว 
ปัจจุบันแอปพลิเคชันด้านการเงินมีผลต่อการสร้างรายได้ในการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น  

แอปพลเิคชนั “เป๋าตงั” ทีถู่กใชเ้ป็นเป็นช่องทางรบัสทิธ ิe-Voucher จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิต่าง ๆ 
ของภาครฐั เช่น เราเทีย่วดว้ยกนั คนละครึง่ เป็นต้น และยงัมฟีีเจอรใ์ชง้านอื่น ๆ ไดแ้ก่ ลงทุนพนัธบตัร 
วอลเลต็ สบม., ใชจ้่ายเงนิทีไ่ดร้บัจากรฐัฯ ดว้ยกระเป๋าอเิลก็ทรอนิกส ์G-Wallet, ตรวจสอบขอ้มลูสทิธ ิ
และนัดหมายเพื่อรบับรกิารโดยไม่มคี่าใช้จ่ายตามนโยบาย สปสช. (Health Wallet), ผูกบญัชี
ธนาคารกรงุไทย โอน เตมิ จา่ย และบรกิารลกูคา้ กยศ. 

 

 
แอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” 

 
2.1) ด้านหมวดหมู่การให้บริการและข้อมลู 
จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชนัเป๋าตงัมกีารให้บรกิารที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ และยงั

ไม่ได้ไล่เรยีงลําดบัศกัดิท์ี่ชดัเจน ยงัเป็นการออกแบบหมวดหมู่เพื่อรองรบัแต่ละโครงการย่อยๆ ของ
ภาครฐั หากตอ้งการพฒันาแอปพลชินัเพื่อรองรบัต่อการท่องเทีย่วมากขึน้ ควรมกีารพฒันาฐานขอ้มลูของ
แต่ละสถานทีท่่องเทีย่วใหม้ากยิง่ขึน้ เช่น ขอ้มูลรา้นคา้ โรงแรม และสถานทีท่่องเทีย่ว นอกจากน้ี ควรมี
การแบ่งแยกหมวดหมู่การใหบ้รกิารที่ชดัเจนเฉพาะเจาะจงสําหรบันักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และภายใน 
แอปพลเิคชนัควรมกีารจดัการขอ้มูลแยกเป็นประเภทตามการใชง้านของลูกคา้ เช่น การประชาสมัพนัธ ์
การชาํระเงนิ สทิธปิระโยชน์ เป็นตน้ 
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2.2) ด้านภาษาท่ีใช้ให้บริการ 
ปัจจุบันแอปพลิเคชันยังมีรูปแบบการให้บริการในภาษาไทยเท่านัน้ ยังไม่มีบริการภาษา 

สากลอื่น ๆ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี เป็นตน้ หากตอ้งการพฒันาแอปพลชินัเพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว
จงึควรมกีารพฒันาการใหข้อ้มลูในหลากหลายภาษา 

2.3) ด้านระบบการยืนยนัตวัตนและการเกบ็รกัษาข้อมลู 
ระบบยนืยนัตวัตนในปัจจุบนัทําได้ 2 รูปแบบ คอื 1) ผูกบญัชกีรุงไทย 2) ใช้บตัรประจําตวั

ประชาชน จะเหน็ไดว้่าการใหบ้รกิารยงัรองรบัแค่เพยีงคนไทย หรอืคนทีม่บีญัชกีรุงไทยในประเทศเท่านัน้  
หากตอ้งการพฒันาแอปพลชินัเพื่อรองรบัการท่องเทีย่วควรมกีารใชร้ะบบยนืยนัตวัตนทีเ่ปิดกวา้งมากขึน้ 
และควรใหค้วามมัน่ใจในการรกัษาขอ้มลูของผูใ้ชง้านเพิม่ขึน้  

2.4) ด้านระบบการชาํระเงิน 
ปัจจุบนัตวัแอปพลเิคชนัสามารถเพิม่บตัรเครดติ-เดบติได ้แต่ตอ้งไดร้บัการยนืยนัตวัตนก่อน 

ซึ่งถอืเป็นขัน้ตอนที่ยงัเป็นอุปสรรคต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากต้องการพฒันาแอปพลชินัเพื่อรองรบั 
การท่องเที่ยวต่างชาติ ควรใหม้กีารเพิม่ช่องทางการชําระเงนิและใหค้ําแนะนําการใช้งานอย่างชดัเจน
สาํหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาตเิพิม่ขึน้ ตวัอยา่งเช่น กรณีลูกคา้คนจนีควรมกีารเชื่อมต่อบรกิารการชาํระเงนิ 
e-Wallet 2 รายคอื Alipay กบั WeChatPay 

2.5) ด้านโครงการสนับสนุนการท่องเท่ียวกบันักท่องเท่ียวต่างชาติ 
 ปัจจุบนัโครงการของภาครฐัยงัเน้นสนับสนุนการกระจายรายได้และใชจ้่ายภายในประเทศ 

หากต้องการพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อรองรบัการท่องเที่ยวที่ตอบโจทยช์าวต่างชาตดิว้ย ควรร่วมมอืกบั
ผู้ประกอบการที่มีกลุ่มลูกค้าหลกัเป็นชาวต่างชาติให้ช่วยประชาสมัพนัธ์โครงการและสนับสนุนสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เพือ่สรา้งแรงดงึดดูในการทอ่งเทีย่ว 

2.6) ด้านกฎระเบียบและโครงสร้างท่ีเอ้ือต่อระบบดิจิทลั 
กรอบของกฎหมายและระเบยีบ รวมถงึโครงสรา้ง และวธิทีํางานภาครฐัยงัเป็นอุปสรรคทีย่งั

ไมเ่อือ้ต่อการสรา้งสงัคมไรเ้งนิสดดว้ยระบบดจิทิลัได ้นอกจากน้ี โครงสรา้งการตดัสนิใจยงัคงมขี ัน้ตอนที่
ซบัซอ้นในเชงิอํานาจอนุมตั ิดงันัน้ การลดขัน้ตอนการอนุมตัหิรอืการกระจายอํานาจสู่ทอ้งถิน่น่าจะช่วย
สนบัสนุนใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินการมากขึน้ 
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ภาคผนวก 5.2 
แนวโน้มของบคุลกัษณ์จากการคาดการณ์ตามสดัส่วน 

ของนักท่องเท่ียวตามสถิติ 
 

5.2.1    กลุ่มประเทศท่ีสาํคญัในการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในตําแหน่งยุทธศาสตร์สําคญัในการเดินทางท่องเที่ยว มหีลาย
ประเทศที่รายล้อม อาทิเช่น  จนี อนิเดยี และกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศเหล่าน้ี
ครอบคลุมจาํนวนประชากรกว่าครึง่โลก และดว้ยรศัมกีารบนิทีเ่หมาะสม  ทาํใหใ้ชร้ะยะเวลาไมน่านในการ
เดนิทางไปยงันานาประเทศ โดยใชเ้วลาประมาณ  4 - 5 ชัว่โมง (รปูที ่ภ 5.2-1) ทําใหป้ระเทศไทยมี
ศกัยภาพในเชงิงยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 
 

 
 
รปูท่ี ภ 5.2 - 1 แผนท่ีโลกแสดงระยะเวลาการบินจากประเทศใกล้เคียงสู่ประเทศไทย 
 
 นอกจากความสะดวกในการเดนิทางแล้ว ประเทศเหล่าน้ียงัถอืว่าเป็นประเทศที่จะมกีารเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ และเป็นกลุ่มประเทศหลกัทีม่บีทบาทต่อการท่องเทีย่วในอนาคต ดงันัน้ ประเทศไทยควรให้
ความสาํคญักบันกัทอ่งเทีย่วในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้จนี และอนิเดยี 
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 หากพจิารณาจํานวนนักเดนิทางจากนานาประเทศทีไ่ดเ้ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม ่
ภเูกต็ และกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 รปูที ่ภ 5.2 – 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (2562) 

รปูท่ี ภ 5.2 - 2 จาํนวนนักท่องเท่ียวจากนานาประเทศ (13 กลุ่มประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน 
                        จงัหวดัเชียงใหม่ ภเูกต็ และกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562)  
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ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (2562) 

รปูท่ี ภ 5.2 - 3 สดัส่วนนักท่องเท่ียวจากนานาประเทศ (13 กลุ่มประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน 
                        จงัหวดัเชียงใหม่ ภเูกต็ และกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562)  
 

  ในภาพรวมพบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยมสีดัส่วนการท่องเทีย่วในประเทศสูงทีสุ่ด โดยเฉพาะ 
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ (ร้อยละ 68 ของจงัหวดัเชยีงใหม่) และในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
พบว่า 3 อนัดบัประเทศแรกจากทัง้หมด 13 ประเทศทีม่กีารเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย คอื 
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน (ร้อยละ 24) นักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน (ร้อยละ 7)  และกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ชาวญีปุ่่ น (รอ้ยละ 4) 
 กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วชาวจนีมสีดัสว่นการเดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งสงูในจงัหวดัภูเกต็ (รอ้ยละ 
29 ของจํานวนนักท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็) และกรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 26 ของจํานวนนักท่องเทีย่ว
ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร) เช่นเดยีวกบันกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นและกลุ่มประเทศอาเซยีนทีนิ่ยมท่องเทีย่ว
ในกรงุเทพมหานคร รองลงมาเป็นจงัหวดัภเูกต็ และเชยีงใหม ่ตามลาํดบั 
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 สําหรบักลุ่มประเทศอื่นๆ มีสดัส่วนในการท่องเที่ยวที่ไม่ได้สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและกลุ่ม 3 ประเทศขา้งตน้ และสว่นใหญ่มกัเขา้มาทอ่งเทีย่วในกรงุเทพมหานครเป็น
หลกั เช่น สหราชอาณาจกัร เกาหล ีสหรฐัอเมรกิา อนิเดยี ฝรัง่เศส และกลุ่มตะวนัออกกลาง แต่สําหรบั
กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวรสัเซยีและเยอรมนีนัน้นิยมท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็มากกว่าจงัหวดัอื่น โดยเฉพาะ
ประเทศรัสเซียที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็น 2 เท่าของจํานวนนักท่องเที่ยวใน
กรงุเทพมหานครและเชยีงใหม ่
 เมือ่เปรยีบเทยีบแนวโน้มการเขา้มาของนกัท่องเทีย่วจากนานาประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ 
2562 (ตารางที่ ภ 5.2 - 1) พบว่า จํานวนนักท่องเที่ยวชาวจนีมอีตัราการเพิม่ขึ้นอย่างมากในจงัหวดั
เชยีงใหม่ (รอ้ยละ 330) ภูเกต็ (รอ้ยละ 174) และกรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 97) อกีกลุ่มนักท่องเทีย่วทีม่ี
อตัราการเพิม่ขึน้ใน 3 จงัหวดัอยา่งเหน็ไดช้ดั คอื กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวรสัเซยีและเกาหล ีโดยชาวรสัเซยีที่
เข้ามาท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 126 ขณะที่อตัราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว 
ชาวเกาหลีใต้ในกรุงเทพมหานครมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ถึง 1.5 เท่า เป็นร้อยละ 104 สําหรับ
นกัท่องเทีย่วกลุ่มอาเซยีนมอีตัราการเขา้มาท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้รอ้ยละ 47 แต่ในจงัหวดั
เชยีงใหมแ่ละภเูกต็มอีตัราการเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

ตารางท่ี ภ 5.2 - 1 เปรียบเทียบจาํนวนนักท่องเท่ียวจากนานาประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน  
     จงัหวดัเชียงใหม่ ภเูกต็ และกรงุเทพมหานคร ระหว่างปี พ .ศ . 2556 และ 2562 

ประเทศ 
เชียงใหม่ ภเูกต็ กรงุเทพมหานคร 

พ .ศ . 2556 พ .ศ . 2562 % เพ่ิม  -ลด  พ .ศ . 2556 พ .ศ . 2562 % เพ่ิม  -ลด  พ .ศ . 2556 พ .ศ . 2562 % เพ่ิม  -ลด  
China 280,125 1,204,515 330 1,139,273 3,118,901 174 4,411,997 8,707,352 97
Russia 5,954 13,469 126 715,877 909,261 27 335,296 408,620 22
USA 136,300 244,714 80 211,018 191,583 -9 696,343 860,084 24
Korea 78,339 131,884 68 253,109 284,429 12 483,253 984,233 104
UK 142,834 206,934 45 308,085 337,691 10 602,898 873,566 45
Middle East 45,189 52,739 17 148,953 117,800 -21 619,897 588,734 -5
France 163,896 167,386 2 195,237 296,504 52 627,588 504,436 -20
ASEAN 
(-Thailand) 

203,117 196,774 -3 626,937 629,199 0 2,082,017 3,067,581 47 

Japan 168,090 156,505 -7 235,717 267,320 13 1,592,728 1,772,094 11
Germany 137,113 118,297 -14 449,452 638,609 42 662,466 560,624 -15
India 20,099 16,093 -20 143,306 225,535 57 631,978 998,917 58
Australia 125,419 76,633 -39 576,496 482,320 -16 551,541 521,264 -5
ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (2556 และ 2562) 

 จากข้อมูลเชิงสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 และข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนนักท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2562 ในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และ
กรงุเทพมหานคร ทาํใหส้ามารถจาํแนกกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพเป็น 2 สว่น คอื  
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1) กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่มีอยู่เดิม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวไทย กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน กลุ่ม
นักท่องเที่ยวอาเซียน กลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น กลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย และกลุ่มนักท่องเที่ยว
สหรฐัอเมรกิา 

2) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สําคญัที่มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างเป็นนัยสําคญั ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว
อนิเดยี 
 ดงันัน้ การวจิยัสว่นใหญ่จงึทาํการมุง่คน้หาขอ้มลูเชงิสถติพิฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มดงักล่าว 
เพื่อแสดงแนวโน้มบุคลกัษณ์สําคญัของนักท่อเที่ยวที่ควรใหค้วามสนใจในพืน้ที่จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเก็ต 
และกรงุเทพมหานคร 

5.2.2    แนวโน้มกลุ่มนักท่องเท่ียวและบคุลกัษณ์ของแต่ละประเทศ 
 จากสมมตฐิานของการวจิยัคาดการณ์ว่าเมื่อการเดนิทางสะดวกขึน้ นักท่องเทีย่วจะมกีารเตรยีม
ตัวเพื่อท่องเที่ยวน้อยลง และนําพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่คุ้นชินจากในประเทศของตนมาใช ้
ขณะท่องเที่ยว ดงันัน้ การท่องเที่ยวจงึควรปรบัตวัเพื่อรองรบัวฒันธรรมที่หลากหลาย ความชอบ และ
พฤตกิรรมของแต่ละชนชาต ิโดยการวจิยัในส่วนน้ีทําการรวบรวมพฤตกิรรม และแนวโน้มบุคลกัษณ์ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศทีส่ําคญัต่อการท่องเทีย่วไทยไว ้2 กลุ่ม คอื 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวหลกัที่มอียู่
เดมิ 2) กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วสาํคญัทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) กลุ่มนักท่องเท่ียวหลกัท่ีมีอยู่เดิม 
1.1) กลุ่มนักท่องเท่ียวจีน 

 จากงานวิจัยการวิเคราะห์ห่วงโซ่ อุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า 
นักท่องเทีย่วจนีมแีนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการท่องเทีย่วจากเดมิดว้ยการเดนิทางกบักลุ่มทวัรส์ู่การ
ทอ่งเทีย่วแบบอสิระ (อคัรพงศ ์และคณะ, 2561) จากขอ้มลูจองการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (2563) บ่งชี้
ว่า ในปี พ.ศ. 2561 นักท่องเทีย่วชาวจนีเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยมรีะยะเวลาพํานักเฉลี่ย
ประมาณ 7.76 วนั ซึง่เป็นนกัท่องเทีย่วประเภท FIT ทีเ่ดนิทางเองมากถงึรอ้ยละ 78 โดยเดนิทางเพื่อการ
พกัผ่อนเป็นหลกั นอกจากน้ี งานวจิยัของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวจนี
เดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยเฉลีย่ 1.55 จงัหวดั โดยนิยมเดนิทางไปเยอืน กรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 
58.30) ชลบุร ี(รอ้ยละ 30.25) ภูเกต็ (รอ้ยละ 24.80) เชยีงใหม ่(รอ้ยละ 18.40) และกระบี ่(รอ้ยละ 11.21) 
ซึง่ส่วนใหญ่นิยมพกัในโรงแรมหรอืรสีอรต์ (รอ้ยละ 93.44) ในส่วนของกจิกรรมท่องเทีย่วหลกั คอื การ
คน้หาประสบการณ์ เช่น การลองอาหารไทย (รอ้ยละ 98.42) การผ่อนคลายดว้ยการนวดและสปา (รอ้ยละ 
73.17) การเทีย่วชมแหล่งศลิปวฒันธรรม เช่น สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์วดั พพิธิภณัฑ ์(รอ้ยละ 71.09) 
และการทาํกจิกรรมบรเิวณชายทะเล (รอ้ยละ 67.52) 
 จากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวจนีขา้งต้นสามารถชี้ให้เหน็ถึงความเป็น 
บุคลกัษณ์ในรปูแบบของ The Thai Toucher หรอื นักท่องเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ูปแบบไทย  
The Optimizer หรอื นกัท่องเทีย่วชอบปักหมุดสถานที ่และThe Motion-Based Wanderer นกัท่องเทีย่ว
ผูม้กีจิกรรมเคลื่อนตวัตลอดเวลา 
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    พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วและการใชเ้งนิในประเทศ 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนีเป็นประเทศผูนํ้าที่มพีฤตกิรรมการใชจ้่ายแบบไรเ้งนิสดผ่าน
โทรศพัท์มอืถือ จากผลสํารวจพบว่าในปี พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 92 ของประชากรในเมอืงใหญ่ใช้จ่ายผ่าน 
Wechat Pay และ Alipay แมก้ระทัง่ประชากรนอกเมอืงกว่ารอ้ยละ 47 กม็กีารใชจ้่ายผา่นโทรศพัทม์อืถอื 
โดยในปี พ.ศ. 2563 ชาวจนีกว่า 776 ลา้นคน มกีารใชจ้่ายผ่านโทรศพัทม์อืถอื (Daxue Consulting, 2021) 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าในช่วงโควิด-19 ผู้บริโภคจีนสามารถปรบัตัวไปสู่เทรนด์ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว  
โดยเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคอายุน้อยทีใ่ชแ้พลตฟอรม์ดจิทิลั (Young Free Spenders) ซึง่มแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้
รอ้ยละ 60 ของการเตบิโตทัง้หมด 
 นอกจากน้ียงัเกิดปรากฏการณ์ “Premiumization” ขึน้อย่างต่อเน่ือง สงัเกตได้จาก
พฤตกิรรมทีช่าวจนีใหค้วามสนใจในแบรนดพ์รเีมยีมและสนิคา้คุณภาพสงู รวมทัง้สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ 
(Alibaba News, 2021) ผลสาํรวจจาก Mckinsey (2021) ชีใ้หเ้หน็แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
ชาวจนีชว่งโควดิ-19 ทีส่าํคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ชาวจนีเลอืกทีจ่ะทอ่งเทีย่วดว้ยตนเองหรอืเป็นเดนิทางกลุ่ม
ย่อยแบบส่วนตัว โดยพึ่งพาการค้นหาข้อมูลและการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2) นกัทอ่งเทีย่วจนีเลอืกทีจ่ะเดนิทางไปยงัในสถานทีท่่องเทีย่วภายนอก ทะเล รสีอรท์ และการพกัผอ่นกบั
ครอบครวั โดยเน้นความสมัพนัธท์ีล่กึซึง้พรอ้มประสบการณ์จากธรรมชาต ิเชงิวฒันธรรม และอาหาร และ 
3) ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการใช้จ่ายสูงมีเพิ่มมากขึ้นและนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีมองหา
ประสบการณ์และกจิกรรมระหวา่งการทอ่งเทีย่ว 

1.2) กลุ่มนักท่องเท่ียวอาเซียน 
 Posttoday (2561) อา้งวา่จากสถติขิองการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) ระบุใหเ้หน็
ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซยีนจํานวนกว่ารอ้ยละ 70 เดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยดว้ยตนเอง 
และรอ้ยละ 20 เลอืกใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่ว โดยเกอืบทัง้หมดของจาํนวนนกัท่องเทีย่วในกลุ่มน้ีมกีารเดนิ
ทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นครอบครวั พฤตกิรรมหลกัในการเดนิทางของนักท่องเทีย่วกลุ่มอาเซยีนม ี 
3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การท่องเทีย่วระยะสัน้ในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์เน่ืองจากเดนิทางสะดวก ใชเ้วลาไมน่าน 
และมสีถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจ อาท ิธมีพารค์ 2) การเดนิทางท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ เน่ืองจากเชื่อมัน่ใน
ระบบการแพทยไ์ทย โดยสว่นใหญ่เป็นกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วจากประเทศเมยีนมาร ์และ 3) การเดนิทางเขา้มา
ทอ่งเทีย่วเพือ่ถ่ายรปูพรเีวดดิง้และฮนันีมนู ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วจากประเทศเวยีดนาม 
 จากพฤตกิรรมส่วนใหญ่ของนักท่องเทีย่วกลุ่มอาเซยีนขา้งต้นสามารถชี้ใหเ้หน็ถงึความ
เป็นบุคลกัษณ์ในรูปแบบของ The Relationship Builder หรอื นักท่องเที่ยวผูช้อบสานสมัพนัธ ์ 
The Optimizer หรอืนกัท่องเทีย่วชอบปักหมุดสถานที ่และ The Pamperer หรอื นกัท่องเทีย่วผูพ้ฒันา
ตวัเองเชงิสขุภาพ 
   พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วและการใชเ้งนิในประเทศ 
 กลุ่มประเทศอาเซยีนถอืเป็นกลุ่มทีน่่าจบัตามองในดา้นพฤตกิรรมการใชจ้่ายทีม่แีนวโน้ม
เขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดอยา่งกา้วกระโดด ตวัอยา่งเชน่ ประเทศเวยีดนาม มพีฤตกิรรมการใชจ้่ายผา่นช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอื e-Payment มากขึน้ในกลุ่มผูบ้รโิภครายไดป้านกลาง สงัเกตไดจ้ากมลูคา่การชาํระเงนิ
ผา่นระบบ e-Payment ในเวยีดนามสงูถงึ 6.14 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ในปี พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 
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จากปีก่อนหน้า (ไทยพาณิชย,์ 2564) ในสว่นของประเทศสงิคโปรถ์อืเป็นอกีประเทศทีม่กีารปรบัตวัเขา้สู่
สงัคมไรเ้งนิสดมากขึน้ จากจํานวนการลงทะเบยีนใชจ้่ายผ่าน PayNow ทีเ่พิม่ขึน้จาก 1.6 ลา้นคน เป็น 
4.9 ลา้นคน อยา่งไรกต็าม รฐับาลกย็งัคงชะลอการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดผา่นการสนบัสนุนชอ่งทางการชาํระ
เงนิทีไ่มใ่ชช่อ่งทางออนไลน์รวมทัง้การใชร้หสั ATM PIN เพือ่ลดปัญหาการฉ้อโกง (Straitstimes, 2021) 
 สาํหรบัประเทศมาเลเซยีกถ็อืเป็นอกีประเทศทีม่กีารเตบิโตของการใชจ้่ายแบบไรเ้งนิสด
จากสถติพิบว่า จํานวนการใชจ้่ายผ่าน e-Money ในปี พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 14 จากปี พ.ศ. 
2562 เป็นรอ้ยละ 20.8 นอกจากน้ียงัมบีรษิทั Fintech ทีค่รองตลาดการใชจ้า่ยหลากหลายดา้น เช่น Boost  
ครองตลาดรา้นคา้รายย่อย Grabpay ครองตลาดการสญัจร และ Touch n Go (TnG) ทีค่รองการจ่าย 
ค่าผา่นทางพเิศษภายในประเทศ (Theedgemarkets, 2020) นอกจากน้ี ประเทศอนิโดนีเซยีกเ็ป็นอกีหน่ึง
ประเทศทีม่กีารเตบิโตของจํานวนผูใ้ชจ้่ายแบบไรเ้งนิสดอย่างกา้วกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มชนชัน้กลาง 
จากสถติกิารใชจ้่ายในรปูแบบดจิทิลัระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 มกีารเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 207.6 และ 
ยงัมบีรษิทั Fintech ทีค่รองตลาดอยา่ง GoPay OVA และ DNA (Oxford Business Group, 2020). 

1.3) กลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่ น 
 นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูสู้งวยัทีเ่กษียณอายุเขา้มาพํานัก
ในประเทศไทยมากขึน้ในรปูแบบ Long Stay รวมถงึพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของคนรุน่ใหมท่ีม่แีนวโน้ม
เป็น Expat, Freeter, Digital nomad จากญีปุ่่ นทีเ่ป็นกลุ่ม Long stay เช่นกนั (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 
2561) นอกจากน้ี การสํารวจปัจจยัในการพํานักระยะยาวของชาวญี่ปุ่ นสามารถจําแนกพฤตกิรรมได ้ 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มบําเพญ็ประโยชน์และอนุรกัษ์นิยม เป็นกลุ่มทีช่ื่นชอบการท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิ
ส่วนใหญ่เดนิทางมาท่องเที่ยวครัง้แรก โดยมาลําพงัคนเดยีวและจดัการทรปิดว้ยตนเอง 2) กลุ่มเน้น
กจิกรรมนันทนาการในครอบครวั เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ เช่น ป่า ภูเขา 
น้ําตก โดยมาเป็นครอบครวัและจดัการทรปิดว้ยตนเอง และ 3) กลุ่มรกัษาเอกลกัษณ์รสนิยมส่วนตวั  
ซึง่ชอบทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิมกัเดนิทางเป็นครอบครวัและมาครัง้แรก (พทัรยีา หลกัเพช็ร, 2560) 
 จากพฤตกิรรมส่วนใหญ่ของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นขา้งต้นสามารถชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็น 
บุคลกัษณ์ในรปูแบบของ The Enhancer หรอื นักท่องเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองทางสายอาชพี The Time 
Spender นกัท่องเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง The In-depth Escaper หรอืนกัท่องเทีย่วผูห้ลกีหนีเมอืงไป 
สูป่ระสบการณ์เชงิลกึ และ The Relationship Builder นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์

1.4) กลุ่มนักท่องเท่ียวรสัเซีย 
 การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (2558) กล่าวว่า นกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยีทีเ่ดนิทางเขา้มา
ท่องเทีย่วในประเทศไทย มหีลากหลายพฤตกิรรม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเพื่อการพกัผอ่น
ทัว่ไป ซึง่นิยมเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วทีม่แีสงแดดและชายทะเล มกัจะชอบทํากจิกรรมทางน้ํา เช่น 
ดําน้ํา เป็นต้น 2) กลุ่มนักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มทําธุรกจิ อาท ิการนําเขา้-ส่งออกสนิคา้  
3) กลุ่มนกัท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์อาท ิเดนิทางเพื่อมารกัษาดวงตา 4) กลุ่มนกัท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ที่
เดนิทางเขา้มาเพื่อศกึษาธรรมชาต ิและ 5) กลุ่มนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาชมกฬีา และประชุมหรอื
สมัมนา นอกจากน้ี ยงัชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวรสัเซียมพีฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศกบั
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ครอบครวั คู่ครอง และเพื่อนมากกว่าการเดนิทางคนเดยีว โดยนิยมเลอืกการเดนิทางแบบหมู่คณะรอ้ยละ 
46.46 รองลงมาเป็นการเดนิทางดว้ยการวางแผนและจดัการเดนิทางดว้ยตนเองรอ้ยละ 25.22 
 จากพฤตกิรรมสว่นใหญ่ของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยีขา้งตน้สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็น 
บุคลกัษณ์ในรปูแบบของ The Relationship Builder นกัท่องเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์The Motion-Based 
Wanderer นกัท่องเทีย่วผูม้กีจิกรรมเคลื่อนตวัตลอดเวลา The Pamperer นกัท่องเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเอง 
เชงิสขุภาพ และ The Outing Joiner นกัทอ่งเทีย่วผูร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมสง่เสรมิธุรกจิ 

1.5) กลุ่มนักท่องเท่ียวสหรฐัอเมริกา 
 นักท่องเที่ยวชาวอเมรกินันับเป็นอกีกลุ่มที่เขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวน 
มากรองจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออก โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีให้ความสนใจด้านประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรม ซึง่มกัจะท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิเช่น ทะเล ภูเขา และน้ําตก เป็นตน้ และ
มักเลือกรับประทานอาหารแบบไทยๆ สําหรับจุดหมายที่ชาวอเมริกันชอบไปเยือนมากที่สุด คือ  
ภาคตะวนัออกและภาคใต้ เช่น จงัหวดัภูเก็ต เป้าหมายส่วนใหญ่ของเดนิทางมาประเทศไทย คอืเพื่อ
พกัผอ่นชว่งวนัหยดุ เยีย่มเพือ่น และคนรูจ้กัในเมอืงไทย โดยในการเดนิทางท่องเทีย่วในแต่ละครัง้ใชเ้วลา
ประมาณ 6-10 วนั หรอื 11–15 วนั (อญัญพชัร, 2016) 
 จากพฤตกิรรมส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวอเมรกินัขา้งต้นสามารถชี้ใหเ้หน็ถงึความ
เป็นบุคลกัษณ์ในรปูแบบของ The Thai Toucher หรอื นักท่องเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย 
The In-depth Escaper หรอืนกัท่องเทีย่วผูห้ลกีหนีเมอืงไปสูป่ระสบการณ์เชงิลกึ และ The Relationship 
Builder หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์

1.6) กลุ่มนักท่องเท่ียวไทย 
 สถติจิากการท่องเที่ยวในปัจจุบนัยงัคงหมายรวมการเขา้พกัที่มาจากการท่องเที่ยวและ
การประกอบธุรกจิต่าง ๆ กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวไทยนัน้ มคี่าใชจ้่ายต่อหวัต่อทรปิทีน้่อยกว่านักท่องเทีย่ว
ต่างชาติ และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยยงัถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่มคีวามสําคญัต่อ 
การท่องเที่ยวในระยะยาวของประเทศ จากการสํารวจของสํานักสถิติแห่งชาติ (2560) กล่าวว่า
วตัถุประสงคก์ารทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 5 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย การเยีย่มเยอืนครอบครวั
และเพื่อน (ร้อยละ 33.1) การพกัผ่อน (ร้อยละ 20.2) การไหว้พระและปฏิบัติธรรม (ร้อยละ 11.7)  
การตัง้ใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร (ร้อยละ 9.0) และการซื้อของหรือช้อปป้ิง (ร้อยละ 8.9)  
โดยลกัษณะการเดนิทางส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวดว้ยตนเองรอ้ยละ 89.2 รองลงมา คอื มหีน่วยงาน
หรือคณะจดัการให้ร้อยละ 9.6 นอกจากน้ี พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่จะเน้นการ
ทอ่งเทีย่วในเชงิพกัผอ่นหยอ่นใจ (รอ้ยละ 42.3) รองลงมาเป็นการทอ่งเทีย่วเชงิศาสนา (รอ้ยละ 30.1) การ
ท่องเที่ยวแบบพกัผ่อนในที่พกั ไม่ทํากจิกรรม (รอ้ยละ 26.2) การท่องเที่ยวเชงิศลิปวฒันธรรม (รอ้ยละ 
17.8) และการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ (รอ้ยละ 9.3) 
 จากพฤตกิรรมส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยขา้งต้นสามารถชี้ใหเ้หน็ถงึความเป็น 
บุคลกัษณ์ในรูปแบบของ The Relationship Builder หรอืนักท่องเที่ยวผูช้อบสานสมัพนัธ์ และ  
The Thai Toucher หรอืนกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย 
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2) นักท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างเป็นนัยสาํคญั 
2.1)  กลุ่มนักท่องเท่ียวอินเดีย 

  จากผลการวจิยัของธนาคารแหง่ประเทศไทย (2562) ระบุว่านกัท่องเทีย่วชาวอนิเดยีมี
พฤตกิรรรมการท่องเทีย่วหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อประชุมสมัมนาทีจ่ดัโดยบรษิทั
หลายแหง่ในอนิเดยี รปูแบบการเดนิทางของกลุ่มน้ีเป็นแบบคณะใหญ่ประมาณ 800 คน การท่องเทีย่วมกั
เน้นซื้อของแบรนด์เนม และพกัโรงแรมหรู นิยมเที่ยวสถานบนัเทงิ มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหวัต่อทรปิกว่า 
76,000 บาท 2) การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาแต่งงาน การท่องเที่ยวลกัษณะน้ีจะเกิดกบักลุ่มเศรษฐี
อนิเดยี จากสถติมิกีารแต่งงานในไทยปีละประมาณ 300 คู่ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมงานมากกว่า 200 คนต่องาน 
ค่าใชจ้่ายต่องานประมาณ 10-120 ล้านบาท งานแต่งงานจะจดัภายในโรงแรม 5 ดาว การเดนิทางของแขก
ทีม่ารว่มงานจะเขา้มาเทีย่วทัง้ก่อนและหลงัวนังาน โดยมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวัต่อทรปิกว่า 50,000 บาทขึน้ไป 
และ 3) กลุ่มท่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อน ส่วนใหญ่อยู่ในวยั Millennial (อายุ 25-35 ปี) ลกัษณะการท่องเทีย่วเป็น
การเดนิทางกบักลุ่มเพื่อน ครอบครวั และคู่รกั (Honeymoon) ซึ่งมกีารใชจ้่ายไม่มาก เน่ืองจากยงัไม่มี
รายได ้หรอืรายไดน้้อย นักท่องเทีย่วบางกลุ่มมกีารกูย้มืเงนิเพื่อนํามาใชใ้นการท่องเทีย่ว ค่าใชจ้่ายเฉลี่ย
ต่อหวัต่อทรปิประมาณ 27,000 บาท 
 จากพฤตกิรรมสว่นใหญ่ของนกัท่องเทีย่วชาวอนิเดยีขา้งตน้สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็น 
บุคลกัษณ์ในรปูแบบของ The Outing Joiner หรอื นกัท่องเทีย่วผูร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมสง่เสรมิ
ธุรกจิ และ The Relationship Builder หรอื นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์

  พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วและการใชเ้งนิในประเทศ 
 ปัจจุบนัคนอนิเดยีในหลายเมอืงเริม่มกีารเปลี่ยนพฤตกิรรมการใชเ้งนิจากการใชเ้งนิสด
เป็นการทําธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ ซื้อของผ่านโทรศพัทม์อืถอืในลกัษณะ QR Code 
ทุกรา้นคา้และรา้นอาหาร จนกระทัง่หาบเรแ่ผงลอยกเ็ริม่มกีารปรบัตวัเป็นแบบสแกนจ่ายเงนิ (Opentech, 
2018) อย่างไรก็ตาม จํานวนผู้ทําธุรกรรมผ่านออนไลน์ยงัถือเป็นสดัส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกบัจํานวน
ประชากรทัง้ประเทศกว่า 1,250 ล้านคน เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยงัคงประสบปัญหาที่ไม่สามารถเขา้ถึง
เทคโนโลยไีด ้ซึง่ปัจจุบนัมจีาํนวนผูใ้ชง้านสมารท์โฟนเพยีง 1 ใน 4 ของประชากรทัง้ประเทศ 
   จากการวิเคราะหข้์างต้นสามารถสรปุกลุ่มบคุลกัษณ์ท่ีสาํคญัของแต่ละจงัหวดัได้ดงัน้ี 

ตารางท่ี ภ 5.2 - 2 กลุ่มบคุลกัษณ์ท่ีสาํคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ ภเูกต็ และกรงุเทพมหานคร 

จงัหวดั 
กลุ่ม 

เชียงใหม่ ภเูกต็ กรงุเทพมหานคร 

นักท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีมี
อยู่เดิม 

กลุม่นกัทอ่งเทีย่วไทย 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วจนี 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่ว
สหรฐัอเมรกิา 

กลุม่นกัทอ่งเทีย่วไทย 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วจนี 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วรสัเซยี 
 

กลุม่นกัทอ่งเทีย่วไทย 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วจนี 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วอาเซยีน 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น 
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จงัหวดั 
กลุ่ม 

เชียงใหม่ ภเูกต็ กรงุเทพมหานคร 

นักท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีมี
แนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างมี
นัยสาํคญั 

 กลุม่นกัทอ่งเทีย่วอนิเดยี กลุม่นกัทอ่งเทีย่วอนิเดยี 

บคุลกัษณ์ท่ีสาํคญั The Relationship Builder  
The Thai Toucher  
The In-depth Escaper 

The Relationship Builder  
The Thai Toucher  
The Motion-Based 
Wanderer  
The Pamperer  
The Outing Joiner 

 The Relationship Builder 
The Thai Toucher  
The Outing Joiner  
The Pamperer 
The Time Spender  
The Enhancer  
The In-depth Escaper 

ทีม่า: รวบรวมโดยนกัวจิยั 
 
 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
 

296 

บทท่ี 6
ผลกระทบของโควิด-19 และการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียว 

ในปี พ.ศ. 2562 รายรบัจากการท่องเทีย่วทัว่โลกขยายตวัรอ้ยละ 2.19 มมีลูค่าถงึ 1.49 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐั (ปรบัอตัราเงนิเฟ้อแลว้) ซึง่สงูเป็นประวตักิารณ์ ในปี พ.ศ. 2562 (WTO, 2021) ยอดรวม
การส่งออกดา้นท่องเทีย่วและการเดนิทางมขีนาดเทยีบเท่ารอ้ยละ 7 ของการสง่ออกโลก และรอ้ยละ 29 
ของการสง่ออกภาคบรกิาร (WTO, 2019) 

เมื่อเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไปถงึกว่า 221 ประเทศและอาณาเขต (Territories) ทัว่โลก 
เศรษฐกจิโลกจงึไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง พลวตัของเศรษฐกจิโลกจงึเป็นตวักําหนดความเป็นไปไดใ้น
การฟ้ืนตวัของการเดนิทางและการท่องเทีย่ว ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 UNWTO ประกาศว่าในปี  
พ.ศ. 2563 การทอ่งเทีย่วทัง้โลกลดลงรอ้ยละ 73 และเมื่อตน้เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ประมาณรอ้ยละ 
34 ของจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่วยงัไมเ่ปิดใหม้กีารท่องเทีย่ว ซึง่ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยลูกคา้
ใหญ่ของไทย คอื ประเทศจนี ประเทศเยอรมนี และประเทศรสัเซยี นอกจากน้ียงัคาดการณ์ว่าในช่วงไตร
มาสแรกปี พ.ศ. 2564 จาํนวนนกัท่องเทีย่วนานาชาตจิะลดลงรอ้ยละ 85 หรอืลดลงประมาณ 260 ลา้นคน  
(WTO, March 2021) เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปี พ.ศ. 2563 

บทน้ีมวีตัถุประสงค์ที่จะทบทวน 1) การประเมนิสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกขององค์กร
นานาชาติ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการคาดการณ์ถึงผลที่อาจจะกระทบต่อการฟ้ืนตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว และตลาดท่องเทีย่วทีส่าํคญัของไทย 2) ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิ
และการทอ่งเทีย่วไทย และ 3) วเิคราะหค์วามพรอ้มของนกัทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 

6.1 การฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียวโลก 

การท่องเที่ยวโลกจะกลบัไปเหมอืนเดมิเมื่อไหร่ คําตอบที่ชดัเจนที่สุดสําหรบัคําถามน้ีกค็อื เมื่อ
การระบาดของโควิด-19 สงบลง ซึ่งนักระบาดวิทยาคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีหลังจากที ่
นานาประเทศไดเ้ริม่ฉีดวคัซนีไปแลว้คอืประมาณปลายปี พ.ศ. 2566 แต่โควดิ-19 ไดส้รา้งบาดแผลทาง
เศรษฐกจิไวอ้ย่างรุนแรง การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิท่องเที่ยวกค็งชา้กว่านัน้ และขึน้กบั 3 ปัจจยัหลกั คอื  
1) ความรวดเรว็ในการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการบนิ 2) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิของประเทศที่สําคญั
ดา้นการทอ่งเทีย่ว และ 3) นโยบายของรฐับาลของประเทศตน้ทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศจนี 

คําถามต่อมาก็คือ การเดินทางประเภทไหนจะฟ้ืนตัวก่อน โดยทัว่ไปมักจะคาดการณ์ว่า 
การเดนิทางเพื่อธุรกจิเป็นเรื่องสําคญั ดงันัน้ การเดนิทางเพื่อการทําธุรกจิน่าจะฟ้ืนตวัก่อน แต่ความจรงิ
ไม่เป็นเช่นนัน้ ในปี พ.ศ. 2540 หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเพื่อธุรกจิลดลงเรว็กว่าการท่องเทีย่ว
เพือ่การพกัผอ่น และยงัฟ้ืนตวัหลงัการทอ่งเทีย่วเพือ่การพกัผอ่น โรงแรมมกีารฟ้ืนตวัของอตัราการเขา้พกั
ในวนัหยดุดกีวา่ในวนัธรรมดา (Skift Research, 2020) สาเหตุทีก่ารเดนิทางเพือ่ธุรกจินัน้มกีารฟ้ืนตวัชา้ก็
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เพราะธุรกจิสามารถใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารทางไกลในการเจรจาและประชุมได ้นอกจากนัน้ ธุรกจิขนาดใหญ่ก็
ยงัใหค้วามสาํคญักบัความรบัผดิชอบเกีย่วกบัสุขภาพของบุคลากรและกฎระเบยีบของรฐั จงึทาํใหก้ารฟ้ืน
ตวัของการเดนิทางในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิคอ่นขา้งชา้  

การเดนิทางเพือ่ธุรกจินัน้ ปกตมิสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 15 - 20 ของการเดนิทางทัง้หมดหากนบั
จากจาํนวนผูเ้ดนิทาง แต่หากนับจากรายไดแ้ลว้การเดนิทางเพื่อธุรกจินัน้มคีวามสาํคญัมาก และสามารถ
สร้างกําไรให้กบัสายการบินและโรงแรมได้มากกว่าการเดินทางเพื่อการพกัผ่อน สําหรบัสายการบิน 
ถงึแมว้่าการเดนิทางของนักธุรกจิจะเป็นสดัส่วนน้อย คอื ประมาณรอ้ยละ 10 ของผูโ้ดยสาร แต่กม็สี่วน
แบ่งในกําไรถงึรอ้ยละ 55 – 75 ผูบ้รหิารของบรษิทัตวัแทนท่องเทีย่วขนาดใหญ่มคีวามเหน็ว่า หาก 
โควดิ-19 ไม่ยดืเยือ้ไปเป็น 4 - 5 ปีแลว้ การเดนิทางเพื่อธุรกจิน่าจะกลบัมาเทยีบกบัก่อนโควดิ-19 ได้
ภายในสองปี 

สาเหตุหน่ึงที่ทําให้การเดินทางเพื่อการพักผ่อนฟ้ืนก่อนการเดินทางเพื่อธุรกิจ ในยุโรปและ
สหรฐัอเมรกิาเกดิจากการที่ผูค้นหนีศูนยก์ลางแห่งโรคระบาดไปอยู่ชนบท การสํารวจของ McKinsey & 
Company พบวา่ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี แคนาดา ฮอ่งกง สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา การ
เดนิทางเพื่อเยีย่มเพื่อนและญาติจะเป็นปัจจยัหนุนที่สําคญัที่สุดสําหรบัการเดนิทางเพื่อการพกัผ่อน Skift 
Research คาดการณ์ว่า การเดนิทางเพื่อการพกัผอ่นจะกลบัมาเหมอืนเดมิก่อนการเดนิทางเพื่อธุรกจิกจ็รงิ 
แต่การเดนิทางเพื่อพกัผ่อนน้ีจะมขีนาดกลุ่มเลก็ลง ไม่ใชม้คัคุเทศก์ เป็นการเดนิทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาต ิ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การออกกําลงักาย และสนใจกจิกรรมทีส่มาชกิในครอบครวัสามารถมสีว่นรว่มได ้
ผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศคาดวา่แนวโน้มน้ีจะยงัคงอยูห่ลงัจากทีโ่ควดิ-19 ไดส้ิน้สดุลงแลว้  

สิง่ทีเ่กดิขึน้ในเมอืงไทยกด็จูะมแีนวโน้มคลา้ยคลงึกนั เมื่อรฐับาลเปิดการท่องเทีย่วหลงัลอ็กดาวน์
จากการระบาดครัง้ที ่1 รสีอรท์ในจงัหวดัเชยีงใหมข่ายหอ้งไดด้กีวา่โรงแรมในเมอืง และธุรกจิในเมอืงในวนั
ธรรมดานัน้ยงัต้องปิดอยู่มาก อย่างไรกด็แีนวโน้มที่พบในประเทศไทยกค็อื คนไทยจะเที่ยวระยะสัน้
มากกว่าทีจ่ะใชก้ารเดนิทางโดยเครื่องบนิ ทาํใหจ้งัหวดัใกลก้บักรุงเทพมหานครทีส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ย
รถยนตส์ว่นตวัมกีารฟ้ืนตวัทีด่ขี ึน้กวา่จงัหวดัทีต่อ้งเดนิทางไกล 

อกีขอ้คน้พบทีน่่าสนใจของสถาบนัวจิยัต่างประเทศกค็อืว่า ในช่วงเวลาของโควดิ-19 นัน้ราคา
ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีส่าํคญั ปัจจยัทีส่าํคญัมากกว่าเป็นเรื่องเกีย่วกบัความปลอดภยั ความใกลไ้กลของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากถิ่นที่อยู่อาศยั และความหนาแน่นของมนุษย์ในจุดหมายปลายทาง นโยบายใหม่ เช่น  
Work from home (WFH) จะนําไปสู ่Working from anywhere และโควดิ-19 ทาํใหเ้สน้แบ่งระหว่างการ
เดนิทางเพือ่ธุรกจิและการเดนิทางเพือ่พกัผอ่นนัน้ชดัเจนน้อยลง ในอนาคตผูค้นกจ็ะเดนิทางเพื่อธุรกจิและ
เพือ่ทอ่งเทีย่วในทรปิเดยีวกนัมากขึน้ หากสามารถจดัสรรเวลาและงบประมาณไดล้งตวั 

ในประเทศที่เขา้ถงึกนัไดง้่ายโดยการเดนิทางด้วยรถยนต์ ปรากฏว่าบุ๊คกิ้งการเดนิทางโดยการ
เดนิทางทางอากาศนัน้ลดลงอย่างมาก เช่น ในประชาคมยุโรป เป็นต้น ส่วนการเดนิทางระหว่างประเทศ
นัน้ McKinsey คาดการณ์ว่าการเดนิทางระหว่างประเทศจะเริม่ต้นระหว่างประเทศที่อยู่ใกล้กนัมากกว่า
การเดนิทางระยะไกล ในประเทศจนีซึ่งประชาชนมคีวามรูส้กึว่าสถานการณ์ปลอดภยัแลว้ การเดนิทางก็
ขยายตวัขึน้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเดนิทางในประเทศช่วงวนัหยุดยาวเน่ืองในวนัแรงงานเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และแม้แต่ผู้เกษียณอายุก็ยงัต้องการเดนิทางท่องเที่ยวเช่นกนั แต่สําหรบัการ
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เดนิทางระหว่างประเทศ ประเทศจนีอนุญาตใหเ้ฉพาะกลุ่มคนทีม่คีวามจําเป็นสามารถเดนิทางไดเ้ท่านัน้ 
และตอ้งปฏบิตัตินตามมาตรการกกัตวั ทาํใหค้นจนีสว่นใหญ่ไมส่ามารถเดนิทางระหวา่งประเทศได ้

รายงานของ Skift (Skift Research, 2020) คาดคะเนว่า เศรษฐกจิท่องเทีย่วโลกวดัจากรายรบั
รวมทัง้โลกจะกลบัมาดีเหมือนกบัปี พ.ศ. 2562 นัน้จะไม่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2566 แต่ไม่น่าจะเกินปี  
พ.ศ. 2567 จีนจะฟ้ืนตัวเร็วกว่าทัง้โลก 1 ปี และเศรษฐกิจท่องเที่ยวจีนจะฟ้ืนฟูเช่นเดิมในช่วงปี  
พ.ศ. 2565–2566 แต่จะเดนิทางไดห้รอืไมข่ึน้อยูก่บันโยบายรฐับาลจนี ซึง่ขณะน้ีเน้นใหค้นจนีท่องเทีย่วใน
ประเทศ ส่วนญี่ปุ่ นคาดว่าจะได้รายรบัจากการท่องเที่ยวถึงระดบัปี พ.ศ. 2562 ภายในปี พ.ศ. 2567 – 
2568 สาธารณรฐัเยอรมนีก็ฟ้ืนตวัภายใน พ.ศ. 2565 – 2566 และสหรฐัอเมรกิาช้าที่สุด คอื ระหว่างปี  
พ.ศ. 2567 – 2568 สว่นไทยนัน้ Skift เหน็วา่ โอกาสจะใชท้อ่งเทีย่วภายในประเทศมาชดเชยนัน้คงจะยาก
ทีจ่ะทดแทนไดเ้ตม็ที ่รายงานของ Skift Research ระบุว่า แมแ้ต่ในสหรฐัอเมรกิาทีอ่าศยัการท่องเทีย่วใน
ประเทศเพื่อสรา้งรายได้ใหพ้อ ๆ กบัรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ยงัไม่สามารถชดเชย 
การสญูเสยีรายไดจ้ากการท่องเทีย่วระหว่างประเทศได ้ไทยจงึตอ้งพึง่ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างภาครฐับาล
และภาคเอกชนของไทยกบัจนี เพือ่เรยีกตลาดจนีซึง่เป็นตลาดต่างประเทศทีใ่หญ่ทีส่ดุกลบัมาใหไ้ดบ้างสว่น 
 

 
หมายเหตุ:  คาดการณ์การท่องเที่ยวของ 10 ประเทศ ได้แก่ 1) เยอรมนี 2) อนิเดยี 3) จนี 4) ฝรัง่เศส 5) อติาล ี 

6) สเปน 7) เมก็ซโิก 8) สหรฐัฯ 9) สหราชอาณาจกัร และ 10) ญีปุ่่ น 

ทีม่า: McKinsey & Company (2020) 
รปูท่ี 6.1 การคาดการณ์รายได้รวมจากภาคการท่องเท่ียว  
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6.2  การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวและการเดินทาง 

ภาคสว่นทีจ่ะขยายตวัก่อนน่าจะเป็นการเจรจาธุรกจิทีจ่าํเป็นตอ้งพบปะกนัต่อหน้า สว่นภาคธุรกจิ
ท่องเทีย่วทีจ่ะเตบิโตทา้ยสุด คอื ธุรกจิทีว่่าดว้ยอเีวนทแ์ละการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่ สาํหรบั
ประเภทของอุตสาหกรรมทีจ่ะฟ้ืนตวัพรอ้มทีจ่ะเดนิทางเพื่อทําธุรกจิก่อน คอื อุตสาหกรรมทางการแพทย ์
อุตสาหกรรมการผลติ และการขนส่ง ส่วนอุตสาหกรรมที่ฟ้ืนตวัต่อมาจะเป็นภาคส่วนทีเ่กี่ยวกบัการเงนิ 
อสงัหารมิทรพัย์ พลงังาน และอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีส่วนอุตสาหกรรมที่จะฟ้ืนตวัท้ายสุดน่าจะเป็น
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ และการให้บริการ ซึ่งสามารถให้บริการ
ออนไลน์ได ้แต่การคาดการณ์ประการหลงัอาจไม่จรงิสาํหรบัประเทศไทย ซึง่มผีูต้อ้งการหนีโควดิ-19 มา
องิอาศยัเน่ืองดว้ยสถติกิารตดิโควดิ-19 ของไทยตํ่า Skift Research ยงัไดค้าดการณ์อนาคตของ
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วหลกัต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 

1) อุตสาหกรรมดา้นการบนิไดร้บัการกระทบกระเทอืนอย่างรุนแรง และไม่คดิว่าจะกลบัมาเท่า
เดมิ (ปี พ.ศ. 2562) จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2567 อุตสาหกรรมการบนิในเอเชยีล้วนมสีถานการณ์ที่ดกีว่าใน
ยุโรปและสหรฐัฯมาก สาํหรบัสถานการณ์การบนิในยุโรปค่อนขา้งทีจ่ะเลวรา้ย เพราะผูบ้รโิภคมทีางเลอืก
ในการเดนิทาง โดยทางบกและเรอื เชน่ สายการบนิเยอรมนั ไดแ้ก่ ลุฟทฮ์นัซ่ามรีายไดล้ดลงถงึรอ้ยละ 89 
สว่นรายไดข้อง Air France/ KLM กล็ดลงรอ้ยละ 82 มกีารคาดการณ์ว่า แมว้่าสายการบนิจะเริม่ฟ้ืนตวัได้
ในปี พ.ศ. 2567 แต่สถานการณ์กอ็าจจะไมเ่หมอืนเดมิ เพราะว่ารฐับาลซึง่ใหค้วามช่วยเหลอืแก่สายการ
บินเหล่าน้ีได้เพิม่เงื่อนไขให้สายการบินที่ขอการสนับสนุนจากรฐัให้ลงทุนในอากาศยานที่มกีารปล่อย
คารบ์อนตํ่า ซึง่หมายความวา่ในอนาคตแมแ้ต่สายการบนิของประเทศกาํลงัพฒันา เชน่ ประเทศไทยกต็อ้ง
สนใจเงื่อนไขดา้นสิง่แวดล้อมมากขึน้กว่าเดมิอกี โควดิ-19 ไดเ้ร่งกระบวนการของนวตักรรมเทคโนโลยี
การบนิดา้นการลดพลงังาน และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี ในระยะสัน้ผูบ้รโิภคอาจจะไดร้บั
ผลประโยชน์กบัการแข่งขนัการตดัราคากนัเช่นทีเ่กดิขึน้ในประเทศจนี แต่ในระยะยาว เน่ืองจาก Supply 
ทีล่ดลง ราคาตัว๋เรอืบนิกอ็าจมแีนวโน้มสงูขึน้ เน่ืองจากตน้ทุนสงูขึน้จากความจาํเป็นของสายการบนิทีต่อ้ง
ชาํระหน้ีทีเ่พิม่ขึน้ และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของผูใ้ชบ้รกิาร 

2) สาํหรบัอุตสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กัทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรง เชน่ ในสหรฐัฯ ผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 มากกว่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในสองวกิฤตทีผ่า่นมา (วกิฤตเศรษฐกจิ และวกิฤต
โรคซาส)์ โดยมากกว่าถงึ 4 เทา่ และคาดว่าความตอ้งการของโรงแรมและทีพ่กัจะไมเ่หมอืนเดมิจนกระทัง่
ปี พ.ศ. 2566 สว่นรายไดต่้อหอ้งหรอื RevPar ลดลงประมาณรอ้ยละ 44 - 47 ตลอดปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
เทยีบกบัราคาหอ้งในปีก่อนหน้า สาํหรบัรายไดต่้อหอ้งนัน้จะฟ้ืนตวัชา้กว่าจาํนวนหอ้ง โดยจะฟ้ืนตวัเตม็ที่
ในปี พ.ศ. 2567 อยา่งไรกด็ ีจนีซึง่เป็นลูกคา้หลกัของไทยไดเ้หน็การฟ้ืนตวัทีค่่อนขา้งดกีว่าประเทศอื่นทัง้
อตัราการเขา้พกั รายรบัต่อหอ้ง และอตัราค่าหอ้งต่อวนัทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากการท่องเทีย่วเพื่อการพกัผอ่น
สาํหรบัฤดกูาลในฤดรูอ้นปี พ.ศ. 2563 

ขอ้มูลในอดตีชีใ้หเ้หน็ว่าเมื่อเกดิวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ กลุ่มทีส่ายป่านยาวกค็อืองคก์รขนาด
ใหญ่นัน้จะไดเ้ปรยีบกว่ากลุ่มอื่น และหลงัวกิฤตแลว้องคก์รเหล่าน้ีกม็กัจะมขีนาดทีใ่หญ่ขึน้ หลงัโควดิ-19 
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แลว้สิง่ทีโ่รงแรมอสิระเลก็ ๆ จะตอ้งทํากค็อื สรา้งเครอืขา่ยและสรา้งแบรนดร์่วมกนั หรอื หาแนวร่วมโดย
ทาํการตลาดรว่มกนั จุดเดน่ของสนิคา้ทีต่่างกนั หรอืใชพ้ืน้ทีซ่ึง่อาจจะอยูใ่นโลเกชนัต่างกนั 

เน่ืองจากการท่องเทีย่วเพื่อการพกัผอ่นน่าจะกลบัมาไดเ้รว็กว่าการเดนิทางเพื่อธุรกจิ รสีอรท์หรอื
ทีพ่กันอกเมอืงจะดกีว่าในเมอืง จากการดูขอ้มลูของ Club Med ทีป่ระเทศจนี พบว่า อตัราการเขา้พกั
เพิม่ขึน้จนกระทัง่สูงถงึรอ้ยละ 88 ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปกค็อืการแข่งขนั
ระหว่างโรงแรมกบัอพารท์เมนท์หรอืที่พกัใหเ้ช่ารุนแรงขึน้ Vrbo ซึ่งเป็นแบรนด์ของที่พกัใหเ้ช่าของ 
Expedia ไดร้บัการจองทีด่ขี ึน้ แต่ Airbnb ซึง่อาศยัการขายทีพ่กัในเมอืงมากกว่าตอ้งลดการจา้งงานของ
ตนเองลงถงึรอ้ยละ 25 ในปี พ.ศ. 2563 

3) สําหรบับรษิทัทวัรซ์ึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลกัของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองจากอุตสาหกรรม
สายการบนิและอุตสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กั มสีดัสว่นของรายไดป้ระมาณหน่ึงในสบิของรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวและเดนิทางทัง้หมด การสํารวจบรษิัททวัร์ 1,200 แห่งทัว่โลก พบว่า ในเดอืนเมษายน  
พ.ศ. 2563 การระบาดของโควดิ-19 ไดท้ําใหย้อดจองหอ้งพกัผ่านบรษิทัทวัรล์ดลงถงึรอ้ยละ 85 ในปี  
พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี เป็นเพราะบรษิทัทวัรน์ัน้โฟกสัทีก่ลุ่มทวัรก์รุ๊ปเป็นสว่นใหญ่ ในกลุ่มน้ีบรษิทัทวัรอ์อนไลน์
เป็นบริษัทที่ได้เปรียบกว่าบริษัททัวร์อื่น หลังโควิด-19 อาจจะเห็นว่ากลุ่มที่มีคุณภาพจะเป็นกลุ่มที่
ไดเ้ปรยีบกวา่ 

4) อุตสาหกรรมเรือสําราญเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รบัผลกระทบที่รุนแรงมาก จนกระทัง่บาง
ประเทศจาํเป็นตอ้งใชเ้รอืสาํราญเป็นทีพ่กัชัว่คราวหรอืฉุกเฉิน เชน่ ประเทศสงิคโปรใ์ชเ้รอืสาํราญเป็นทีพ่กั
ชัว่คราวของคนงานต่างดา้วทีต่้องพกัฟ้ืนจากโควดิ-19 สาํหรบัโอกาสในอนาคตกข็ึน้อยู่กบัความสามารถ
ในการเรยีกความเชื่อมัน่ของลกูคา้ เพราะเรอืสาํราญเป็นอุตสาหกรรมทีม่นีกัทอ่งเทีย่วทีค่อ่นขา้งจะมคีวาม
จงรกัภกัดสีงู 
 การคาดการณ์พลวตัเศรษฐกจิโลกชี้ใหเ้หน็ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะยงักลบัมาไม่ถงึเทรนด์
เดมิ (ปี พ.ศ. 2562) ในระยะเวลาอนัใกล้น้ี อย่างเรว็ที่สุดกค็งเป็นปี พ.ศ. 2567 ซึ่งสอดคล้องกบัการ
คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนที่มกีารระบาดโรคโควดิ-19 ของ 
McKinsey & Company (Binggeli, U., Constantin, M., & Pollack, E., 2020) ระบุว่า มลูค่าการใชจ้่าย
ของนกัท่องเทีย่วจะกลบัมาเท่ากบัปี พ.ศ. 2562 ในปี พ.ศ. 2567 ซึง่แต่ละประเทศจะมรีะยะเวลาการฟ้ืน
ตวัทีแ่ตกต่างกนั อย่างเรว็อาจจะฟ้ืนตวักลบัขึน้มาเทยีบเท่ากบัปี พ.ศ. 2562 ไดใ้นปี พ.ศ. 2565 หรอื 
2566 ตารางที ่6.1 แสดงอตัรารายไดข้องภาคการท่องเทีย่วรวมในปี พ.ศ. 2563 ทีค่าดว่าจะลดลง เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2562 และ การคาดการณ์ปีทีร่ายไดจ้ะฟ้ืนตวักลบัมาเทยีบเท่าปี พ.ศ. 2562 ของ
นานาประเทศ อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของหลายประเทศอาจสามารถกลบัมาเทียบเท่ากบั 
ปี พ.ศ. 2562 ได้ แต่โครงสร้างหรือบริบทบางอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ประกอบการ 
ตอ้งเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงน้ี  
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ตารางท่ี 6.1 การลดลงและการคาดการณ์ของรายได้ในภาคการท่องเท่ียวของต่างประเทศ 
   เปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 
ประเทศ อตัราการลดลง (ร้อยละ) ปีท่ีรายได้จะกลบัมาเท่าปี พ.ศ. 2562

เยอรมนี 30-45 2565-2566 
อนิเดยี 30-40 2565-2566 
จนี 40-50 2565-2566 
ฝรัง่เศส 35-50 2566 
อติาล ี 35-50 2566-2567 
สเปน 40-60 2566-2567 
เมก็ซโิก 35-50 2566-2568 
สหรฐัอเมรกิา 35-50 2567 
สหราชอาณาจกัร 45-55 2567 
ญีปุ่่ น 20-30 2567-2568 

    ทีม่า: McKinsey & Company (2020) 
 
 สาํหรบัการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทย การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ศูนยว์จิยัดา้นตลาดการท่องเทีย่ว, 2563) ไดท้าํการคาดการณ์ระยะเวลาการฟ้ืนตวัไวว้่าอาจใชเ้วลาอยา่ง
น้อย 6 ปี (พ.ศ. 2569) ตลาดการทอ่งเทีย่วไทยจงึจะกลบัมาเทยีบเท่ากบัปี พ.ศ. 2562 เมื่อพจิารณาระดบั
การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมหลกัในประเทศ พบว่า อุตสาหกรรมการบนิจะฟ้ืนตวัไดก่้อนอุตสาหกรรมอื่น
ในปี พ.ศ. 2569 หลงัจากนัน้อุตสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กัจงึจะฟ้ืนตวัตามมาในปี พ.ศ. 2571 ขณะที่
ธุรกิจทวัร์มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจจะสามารถฟ้ืนตวัได้ในปี พ.ศ. 2573 หรอืใช้
ระยะเวลาเวลามากกว่านัน้ เน่ืองจากธุรกจิทวัรม์หีลายปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง และแมว้่าบรษิทัจะมมีาตรการ
ดา้นความสะอาดเพิม่ขึน้ แต่นกัท่องเทีย่วยงัคงไมว่างใจทีจ่ะเดนิทางเป็นกลุ่มใหญ่ อนาคตของธุรกจิทวัร์
จงึขึน้กบัพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมแีนวโน้มจะท่องเที่ยวอย่างอสิระมากขึน้ และใช้
บรกิารบรษิทัทวัรล์ดลง 

6.3 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและการเมืองโลก 

 การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทาํใหธุ้รกจิสายการบนิและการท่องเทีย่วหยุดชะงกั ระดบัรายไดต่้อ
หวัของประชากรและการจบัจ่ายสนิคา้ลดลง โดยเฉพาะการใชจ้่ายนอกบา้น ซึง่รวมไปถงึการใชจ้่ายดา้น
การท่องเที่ยวด้วย นิตยสาร Foreign Policy ได้ชวนนักคดิชัน้นําของโลกจํานวน 12 คน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงนักเขยีนมือรางวลั 
มารว่มกนัคาดการณ์หน้าตาของโลกหลงัจากยุคไวรสัโควดิ-19 (กานตธ์รีา ภูรวิกิรยั, 2563) สว่นใหญ่เหน็
พอ้งกนัว่าการที่สหรฐัอเมรกิาประสบความล้มเหลวในการรบัมอืการวกิฤตโรคระบาดในครัง้น้ี จะทําให้
บทบาทผูนํ้าระดบันานาชาตถิูกถ่ายโอนไปยงัฝัง่ตะวนัออก (จนี)  
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 ทัง้น้ี โควดิ-19 ยงัส่งผลทางการเมอืงอกีดว้ย หลายประเทศทีล่ม้เหลวในการรบัมอืกบัสถานการณ์ 
โควดิ ส่งผลให้ประชาชนสูญเสยีความเชื่อมัน่ในเรื่องโลกาภิวตัน์ และแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกจะหวน
กลบัมาคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เน่ืองจากไม่มแีรงจูงใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ที่มาจากการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิรว่มกนั (กานตธ์รีา ภรูวิกิรยั, 2563) ทัง้น้ี การทีร่ฐับาลของแต่ละประเทศมแีนวโน้มการสนใจตวัเอง 
(Inward) และการพึง่พงิตวัเองมากขึน้ จะส่งผลใหเ้กดิความอ่อนแอดา้นห่วงโซ่อุปทาน (Supply chains) 
ระหว่างประเทศ ประกอบกบัการทีป่ระชากรในประเทศหนัเขา้หาการปกป้องจากภาครฐัของตนมากขึน้ 
อาํนาจของรฐับาลกอ็าจเปลีย่นแปลงไป ผูนํ้าประเทศจาํนวนมากอาจลงัเลทีจ่ะสละอาํนาจใหมท่ีไ่ดม้า  
 นักคิดยงัได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม จากเดิมใช้การผลิตระบบ  
Just-in-time (ผลติตามจํานวนความต้องการซื้อ) ซึง่โควดิ-19 แสดงในเหน็ว่าระบบน้ีก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายจํานวนมาก ดงันัน้ บรษิทัต่าง ๆ จงึมแีนวโน้มทีต่้องตดัสนิใจเกี่ยวกบัรูปแบบการผลติใหม่ และ
รฐับาลอาจเขา้มาแทรกแซงในกระบวนการมากขึ้น ซึ่งจะทําให้บรษิทัได้กําไรลดลง แต่ช่วยให้ระบบม ี
ความมัน่คงและยดืหยุน่มากขึน้ 
 การคาดการณ์โลกน้ีอาจนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในระดบัรากฐาน โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ 
คอื ระยะสัน้ และ ระยะยาว ในระยะสัน้จะก่อใหเ้กดิการอภปิรายเรื่องแผนยุทธศาสตรท์ีก่ําหนดนโยบาย
ของประเทศและเอนเอยีงไปทางชาตนิิยม แต่ในระยะยาว แนวโน้มเกี่ยวกบัประชาธปิไตยจะกลบัมาอกี
ครัง้ พรอ้มกบัความเป็นสากลรปูแบบใหมท่ีเ่น้นการปกป้องและการนําไปปฏบิตั ิ
 สําหรบัการคาดการณ์อย่างเลวรา้ยมากที่สุด คอื ศกัยภาพเศรษฐกจิโลกอาจลดลง โดยเฉพาะ
ประเทศทีก่ําลงัพฒันานัน้มคีวามเสีย่งอย่างมากทีจ่ะต้องถูกโยกยา้ยฐานการผลติไปยงัแหล่งทีเ่หมาะสม
กว่า หรอื กลบัสู่บรษิทัแม่สําหรบัอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคญัในการครองชพีหรอืที่เป็นแกนของห่วงโซ่
อุปทาน ในส่วนระดบันานาชาตอิาจก่อใหเ้กดิความไรเ้สถยีรภาพและความขดัแยง้ทัง้ภายในและระหว่าง
ประเทศ ซึง่หลายประเทศจะตอ้งเผชญิกบัช่วงเวลาทีย่ากลําบากในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ อยา่งไรกต็าม ยงัมี
ประโยชน์ที่ได้รบัจากวกิฤตการณ์ในครัง้น้ี คอื ความแขง็แกร่งในระบบสุขภาพระดบัโลกที่เพิม่ขึน้ และ 
อาจเกดิความรว่มมอืแบบพหภุาค ีเพือ่รบัมอืกบัประเดน็ระดบัโลกรว่มกนั 

6.4 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อประเทศไทย 

6.4.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
 ประเทศไทยประสบกบัวกิฤตการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ประมาณช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 ซึง่ได้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เศรษฐกจิไทยหดตวัรุนแรงทีสุ่ดในรอบ 23 ปี 
จากวกิฤตเศรษฐกจิกจิตม้ยาํกุง้ในปี พ.ศ. 2540 จากการประกาศลอ็กดาวน์ของแต่ละประเทศ เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค ทําใหป้ระเทศไทยไม่สามารถส่งออกสนิคา้ไปยงัประเทศเหล่านัน้ได ้การส่งออก
ของไทยในปี พ.ศ. 2563 หดตวัประมาณร้อยละ 19.6 และภาพรวมผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
ปี พ.ศ. 2563 ตดิลบรอ้ยละ 6.1 เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 2562 (สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต,ิ 2564) เน่ืองจากการปิดเมอืงป้องกนัการแพรร่ะบาดโควดิ-19 และการลงทุนของเอกชนทีป่รบั
ลดลง รวมถงึการใชจ้า่ยภายในประเทศทีห่ดตวัลงดว้ย ขณะทีก่ารใชจ้า่ยภาครฐัยงัขยายตวั 
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 กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า 
หลงัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในปลายปี พ.ศ. 2562 สง่ผลใหปี้ พ.ศ. 2563 เกดิการหดตวัทาง
เศรษฐกจิในหลายประเทศ นอกจากน้ี IMF ได้มกีารปรบัการพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกจิใน 
ปี พ.ศ. 2564 ในช่วงเดอืนมกราคมและมนีาคมดขีึน้ เน่ืองจากประชาชนในหลายประเทศไดร้บัการฉีด
วคัซนีมากขึน้ สาํหรบัประเทศไทยมกีารปรบัการพยากรณ์ลดลงจากเดอืนมกราคม (ตารางที ่6.2) 

ตารางท่ี 6.2 การพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจก่อนและหลงัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ประเทศ/ กลุ่ม 
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
พยากรณ์ปี พ.ศ. 2564 

เดือนมกราคม เดือนเมษายน 
โลก 2.8 -3.3 5.5 6.0 
สหรฐัอเมรกิา 2.2 -3.5 5.1 6.4 
กลุม่ประเทศยโุรป 1.3 -6.6 4.2 4.4 
จนี 6.0 2.3 8.1 8.4 
ญีปุ่่ น 0.3 -4.8 3.1 3.3 
อนิเดยี 4.2 -8.0 11.5 12.5 
ไทย 2.4 -6.1 2.7 2.6 

ทีม่า: IMF, World Economic Outlook (2021) 
 
 สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(2564) ไดท้ําการการวเิคราะหก์ารเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 พบว่า นอกจากการนําเขา้และการสง่ออกจะถูกผลกระทบ
อย่างหนักแลว้ ยงัพบว่า ภาคบรกิารในประเทศมกีารหดตวัมากถงึรอ้ยละ 6.5 โดยอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บั
ผลกระทบโดยตรง คอื อุตสาหกรรมภาคการผลติและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกจิโรงแรม 
รา้นอาหาร ธุรกจิสายการบนิ ธุรกจิก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัย ์ ธุรกจิน้ํามนั และธุรกจิยานยนต์ ซึง่ไม่
สามารถฟ้ืนตวัสู่ระดบัเดมิ (ในปี พ.ศ. 2562) ไดภ้ายใน 2 ปีขา้งหน้า แต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(ธนาคารไทยพาณชิยจ์าํกดั, 2563) 
 ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ที่ตามมาอกีอย่าง คอื เกดิการเลกิจา้งงานหรอืลดชัว่โมง
ทาํงาน โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มธุรกจินันทนาการทีถู่กลดค่าจา้งและเวลาการทํางานลงเป็นจํานวนมาก 
นอกจากน้ี การสาํรวจขอ้มลูผูว้่างงานในไตรมาสที ่2 ปี พ.ศ. 2563 มจีาํนวนผูว้่างงานกว่า 4.29 แสนคน 
และจากการสาํรวจในไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2564 พบว่า มจีาํนวนผูว้่างงานเพิม่ขึน้เป็น 7.58 แสนคน โดยมา
จากภาคการผลติและบรกิารเป็นหลกั (สาํนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2564) 
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ทีม่า: ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (2563) 
รปูท่ี 6.2 ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทย 
 
 เศรษฐกจิไทยในปี พ.ศ. 2563 ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 หนกักว่าเกอืบทุกประเทศในแถบ
อาเซยีน เน่ืองจากประเทศไทยมกีารพึง่พาการท่องเทีย่วสงูกว่าประเทศอื่น ธุรกจิต่างๆ โดยเฉพาะธุรกจิ
ในกลุ่มภาคการท่องเทีย่วตอ้งดงึเงนิสาํรองทีม่อียูม่าใชจ้่ายในชวีติประจาํวนัเป็นระยะเวลานาน ซึง่อาจจะ
ใชเ้วลานานไปจนถงึปีช่วงตน้ปี พ.ศ. 2565 นอกจากน้ี มงีานวจิยัทีไ่ดท้าํการศกึษาผลกระทบโควดิ-19 ใน
สองระลอกทีผ่า่นมาต่อสถานการณ์ความยากจน พบว่า ประเทศไทยมคีนจนเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2562 ถงึ 
5.1 ลา้นคน รวมเป็น 9.4 ลา้นคน (รอ้ยละ 13.57 ของประชากรไทยทัง้หมด) และหากมาตรการช่วยเหลอื
เยยีวยาสามารถเขา้ถงึผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งเตม็ที ่จะสามารถชว่ยใหค้นไทยหลุดพน้จากการเป็นคนจน
หรอืคนเกอืบจนไดถ้งึ 5.4 ลา้นคน (พริยิะ ผลพริฬุห ์และคณะ, 2564) 
 แมป้ระเทศไทยจะประสบความสําเรจ็ในการควบคุมการระบาดของโรคโควดิ-19 แต่กลบัส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากดงัที่กล่าวมาข้างต้น ภาครฐัจึงมีบทบาทสําคญัในการเข้ามาช่วยพยุง
เศรษฐกจิ และบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยการใชน้โยบายการเงนิการคลงั 
ซึง่ไดม้กีารออกพระราชกําหนดใหก้ระทรวงการคลงักูเ้งนิ 1 ลา้นลา้นบาท เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคม 
อยา่งไรกต็ามนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิดว้ยการแจกเงนิ มผีลทีไ่มย่ ัง่ยนืในระยะยาว นอกจากน้ี รฐับาลให้
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจดัสรร Soft loan วงเงนิรวม 5 แสนลา้นบาท ทีอ่ตัรา 0.01% ต่อปีใหแ้ก่ธนาคาร
พาณิชยนํ์าไปปล่อยกูต่้อแก่ธุรกจิ SME ซึง่หากเป็นหน้ีเสยีประชาชนกต็้องมารบัภาระหน้ีสาธารณะใน
อนาคต (ปรานี ทนิกร, 2563) ทัง้น้ี สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(2564) ได้
แสดงขอ้มลูหน้ีครวัเรอืนในไตรมาสที ่4 ปี พ.ศ. 2563 มหีน้ีสนิครวัเรอืนจํานวน 14.02 ลา้นลา้นบาท 
ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.9 จากปี พ.ศ. 2562 มสีดัสว่นหน้ีสนิรอ้ยละ 89.3 ต่อจดีพี ีซึง่ยงัคงเพิม่สงูขึน้
อยา่งต่อเน่ืองตามการหดตวัของภาวะเศรษฐกจิ 
 ภาคการทอ่งเทีย่วเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งมากทีส่ดุจากสถานการณ์โควดิ-19 
สําหรบัการฟ้ืนตวัของการท่องเที่ยวในทุกประเทศ การท่องเที่ยวในประเทศจะฟ้ืนตวักลบัมาก่อนการ

 Telecommunication 
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 Food and Beverages 

 Hotels 
 Restaurants 
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ท่องเที่ยวนานาชาติ เน่ืองจากการท่องเที่ยวในประเทศเป็นวธิีการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยรวม อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในประเทศก็ยงัไม่สามารถชดเชยการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาตไิด้ โดยเฉพาะประเทศที่พึง่พงิการท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างมาก (รูปที่ 6.3) ประเทศ
เหล่านัน้โดยเฉพาะประเทศไทย จงึไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิมากเป็นพเิศษ ดงันัน้การเปิดประเทศ
และการฟ้ืนตวัดา้นการท่องเทีย่วคาดการณ์ว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศ
ไทย, 2563) 
 

 
                                                                                                      หน่วย: รอ้ยละ 

ไทย 29 71 
สเปน 44 56 

ฝรัง่เศส  66 34 
อติาล ี 76 24 
ญีปุ่่ น 81 19 

สหราชอาณาจกัร  83 17 
สหรฐัอเมรกิา 84 16 

เยอรมนี 86 14 

ทีม่า: WTTC (2021) 
รปูท่ี 6.3 อตัราการพ่ึงพารายได้การท่องเท่ียวจากต่างชาติของประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง

สาํคญัของโลกปี พ.ศ. 2562 
 
 แมว้่ามาตรการควบคุมโรคโควดิ-19 ของประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพรร่ะบาดของโรค
ไดใ้นระดบัหน่ึง ทัง้น้ี กย็งัเกดิคาํถามวา่รฐับาลใชม้าตรการทีเ่ขม้งวดมากเกนิไปหรอืไม ่ซึง่ยงัไมม่งีานวจิยั
ในประเทศไทยทีต่อบคําถามน้ี แต่จากในต่างประเทศไดม้กีารวจิยัเปรยีบเทยีบอตัราการแพร่ระบาดก่อน
และหลงัมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19 โดย Hsiang et al. (2020) พบว่าจาํนวนผูต้ดิเชือ้
ในประเทศจนี เกาหลใีต ้อติาล ีอหิรา่น ฝรัง่เศส และสหรฐัอเมรกิา จะเพิม่ขึน้มากกวา่ 60 ลา้นราย หาก
ไมไ่ดม้กีารดาํเนินมาตรการใด ๆ เพื่อยบัยัง้การแพรร่ะบาด และหากว่าประเทศสหรฐัอเมรกิามมีาตรการ
บงัคบัใหส้วมหน้ากากอนามยัในเดอืนมนีาคมปี พ.ศ. 2563 จะช่วยลดจํานวนผูต้ดิเชือ้ในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2563 ไดถ้งึรอ้ยละ 10 ขณะที ่งานวจิยัของ Brauner et al. (2021) พบว่ามาตรการทีช่่วยลดอตัรา
การแพรร่ะบาดทีไ่ดผ้ลมากทีสุ่ด คอื การไมอ่นุญาตใหม้กีารรวมกลุ่มเกนิ 10 คน และปิดสถานศกึษา แต่
การศกึษาไม่ไดพ้จิารณาถงึมาตรการบงัคบัสวมหน้ากากอนามยัทีม่ตีน้ทุนทางเศรษฐกจิตํ่ากว่ามาตรการ
อื่น (อา้งใน นฎา และ ธนิสา, 2564) 

นักท่องเท่ียวในประเทศ นักท่องเท่ียวต่างประเทศ 

% รายได้จาก
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6.4.2 ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทย 
 สําหรบัการท่องเที่ยวของประเทศไทยนับว่ามกีารเติบโตอย่างก้าวกระโดดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 
ต่อเน่ืองเรื่อยมาจนกระทัง่ก่อนเกดิสถานการณ์โควดิ-19 จากการป้องกนัการแพรร่ะบาดดว้ยการประกาศ 
ลอ็กดาวน์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรการเคอรฟิ์ว ยกเลกิกจิกรรมดา้นการท่องเทีย่วต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การจา้งงานประกอบกบัเผชญิการปฏริูปหรอืการเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการใชเ้ทคโนโลย ี(Disruption) 
อย่างรวดเรว็ ทําใหส้ถานประกอบการจํานวนมากต้องรบัมอืกบัเหตุการณ์รอบดา้นและปัจจยัเสีย่งทีม่าก
ขึน้ และตลาดแรงงานอาจมแีนวโน้มเปลีย่นรปูแบบการจา้งงานไปจากเดมิใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ เป็น
การจา้งงานรายชัว่โมง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ความปกตแิบบใหม ่(New Normal) 
 การประกาศลอ็กดาวน์ทําใหป้ระชากรตอ้งหยุดทํางาน อยู่บา้น และ หา้มอากาศยานนําการบนิสู่
ประเทศไทย (ม ีTimeline ในบทที่ 1) ส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วที่เคยเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยใน 
ปี พ.ศ. 2562 จาํนวน 39.2 ลา้นคน ลดลงอยา่งฉบัพลนัจนกลายเป็นศูนยใ์นเดอืนเมษายน ปี พ.ศ. 2563
ทัง้น้ี ที่ผ่านมาเศรษฐกจิไทยพึง่พาภาคการท่องเที่ยวค่อนขา้งสูง ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคาร
ไทยพาณิชยร์ะบุรายไดน้ักท่องเทีย่วรวมทัง้ไทยและต่างชาต ิปี พ.ศ. 2562 สงูถงึรอ้ยละ 18.6 ต่อจดีพี ี
เมื่อประกาศลอ็กดาวน์ทาํใหก้ลุ่มนักท่องเทีย่วซึง่เป็นอุปสงคท์ีส่าํคญัต่อการขายบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 
และเป็นภาคส่วนทีม่จีํานวนแรงงานมากถงึประมาณรอ้ยละ 45 จากแรงงานทัง้หมด 38 ลา้นคน ไดร้บั
ผลกระทบ (ปรานี ทนิกร, 2563) ประกอบกบัการระบาดโควดิ-19 ถงึสามระลอกสง่ผลใหต้ลาดแรงงานมี
ความเปราะบางมากขึน้ และจาํนวนผูว้า่งานหรอืเสมอืนวา่งงานเพิม่สงูขึน้ 

ตารางท่ี 6.3 จาํนวนผูเ้ย่ียมเยือนและรายได้จากผูเ้ย่ียมเยือน ปี พ.ศ. 2563 

 
จาํนวนผูเ้ย่ียมเยือน รายได้จากผูเ้ย่ียมเยือน 

(ล้านคน) %YoY (พนัล้านบาท) %YoY 
คนไทย 123.21 -46.37 482.47 -55.40 
ชาวต่างชาต ิ 13.82 -82.15 310.07 -81.16 
รวม 137.03 -55.39 792.54 -70.95 
ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (2564) 
 
 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมแีผนส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีม่เีป้าหมายใหป้ระเทศไทยตดิอนัดบั 
1 ใน 5 ของประเทศทีม่รีายไดจ้ากนักท่องเทีย่วต่างชาตขิองโลก ซึ่งแผนการส่งเสรมิการท่องเทีย่วจะ
กระตุน้การเดนิทางอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นกระตุ้นตลาดการประชุมสมัมนา ภายใต้สโลแกน “ปลุกภาค
ท่องเทีย่วไทยจากเถา้ถ่านใหเ้กดิใหมเ่หมอืนนกฟีนิกซ ์(Pheonix Plan)” ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
จงึตอ้งเตรยีมความพรอ้มภายใตก้ารดาํเนินการทัง้ดา้นการปฏบิตังิานและการตลาดใหเ้ขม้แขง็ขึน้ภายใต้
กรอบแนวคดิใหม่ บรหิารจดัการวธิใีหม่และสรา้งสรรค์ โดยเน้นการดูแลสุขภาพ ความปลอดภยั ความ
สะอาด และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 ทัง้น้ี สําหรบัแผนดงักล่าวคาดว่าการฟ้ืนตวัในปี พ.ศ. 2564 อาจเป็นการฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ 
เน่ืองจากยงัมอีกีหลายปัจจยัทีย่งัส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว ซึ่งคาดว่าไตรมาสที ่3 หรอื 4 ของปี  



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

307 

พ.ศ. 2564 อาจมกีารฟ้ืนตวัมากขึน้ สอดคลอ้งกบัองคก์ารท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UNWTO)  
ซึง่ไดค้าดการณ์ไวว้่าตลาดการท่องเทีย่วของประเทศไทยจะฟ้ืนตวัอกีครัง้ในช่วงไตรมาส 3 หรอื อยา่งชา้
ทีสุ่ดในปี พ.ศ. 2565 สาํหรบัจาํนวนนกัท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2564 อาจยงัไม่ชดัเจน เน่ืองจากปัจจยัเรื่อง
ความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัและผลของการใชว้คัซนี  
 เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิทอ่งเทีย่วของประเทศฟ้ืนตวักลบัมาไดเ้รว็ขึน้ รฐับาลจงึไดด้าํเนินโครงการนํารอ่ง 
“ภูเกต็แซนดบ์อ็กซ ์(Phuket Sandbox)” ในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึง่เปิดประเทศอนุญาตให้
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตทิีไ่ดร้บัวคัซนีครบและมเีอกสารรบัรอง (Vaccine Passport) สามารถเขา้ประเทศ
ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั และสามารถทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ไดเ้ป็นเวลา 14 วนั หลงัจากผลการตรวจไมพ่บ
เชือ้โควดิ-19 นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางไปยงัพืน้ทีจ่งัหวดัอื่นๆ ในประเทศได ้และหลงัจากแผนนํารอ่ง
ภเูกต็แซนดบ์อ็กซป์ระสบความสาํเรจ็แลว้ รฐับาลมแีผนทีจ่ะผลกัดนัเมอืงใหญ่ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วสาํคญั
ของประเทศไทยอกี 9 แห่ง ประกอบดว้ยจงัหวดั กระบี่ พงังา สุราษฎรธ์านี เชยีงใหม่ กรุงเทพฯ พทัยา 
ชะอาํ หวัหนิ และบุรรีมีย ์ซึง่รฐับาลมเีป้าหมายทีจ่ะการเปิดประเทศภายใน 120 วนั หรอืช่วงไตรมาสที ่4 
ในเดอืนตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม น้ี 

6.5 คาดการณ์สถานการณ์โควิค-19 ของประเทศไทย 

 การแพรร่ะบาดโควดิ-19 ในประเทศยงัมจีาํนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และพบว่ามเีชือ้ไวรสั
กลายพนัธุ์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจํานวนผู้ติดเชื้อรายวนัมี
จาํนวนมากกวา่ 10,000 ราย ทัง้น้ีวจิยักรงุศรไีดค้าดการณ์จาํนวนผูต้ดิเชือ้ในชว่งเดอืนกรกฎาคมถงึธนัวาคม 
ปี พ.ศ. 2564 ของประเทศไทยออกเป็น 3 กรณี (รปูที ่6.4) ไดแ้ก่ กรณีที ่1) จาํนวนผูต้ดิเชือ้รายวนัตํ่ากว่า 
10,000 ราย (Best case: เสน้สเีหลอืง) ภายใตก้ารควบคุมการระบาดอยา่งเขม้งวด สว่นกรณีที ่2) จาํนวนผู้
ตดิเชือ้รายวนัยงัคงเพิม่ขึน้ (Base case: เสน้สสีม้) จากการผอ่นคลายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ซึง่จะเพิม่จนถงึ
จุดสงูสดุในชว่งปลายเดอืนสงิหาคมคม พ.ศ. 2564 ก่อนจะลดลงตามการฉีดวคัซนีทีเ่พิม่ขึน้ และในช่วงเดอืน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 คาดวา่จาํนวนผูต้ดิเชือ้รายวนัจะลดลงตํ่ากว่า 1,000 ราย และในกรณีที ่3) เป็นกรณี
ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ (Prolonged case: เสน้สแีดง) มผีูต้ดิเชือ้เพิม่มากขึน้อยา่งรวดเรว็คลา้ยกบัประเทศบราซลิและ
อติาล ีเน่ืองจากการผ่อนคลายกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เรว็กว่าการเกดิภูมคิุม้กนัหมู่ของประชากรที่ได้รบั
วคัซนี คาดการณ์วา่จาํนวนผูต้ดิเชือ้รายวนัจะอยูใ่นระดบัทีส่งูแมจ้ะพน้จากเดอืนตุลาคมไปแลว้ 
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ทีม่า: วจิยักรงุศร ี(2564) 
รปูท่ี 6.4 แบบจาํลองสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ท่ีประเมินโดยวิจยักรงุศรี 
  
 รฐับาลไดต้ัง้เป้าหมายใหจ้ํานวนประชากรในประเทศไดร้บัวคัซนีไม่น้อยกว่า 50 ล้านคน หรอื  
รอ้ยละ 70 ของประชากรทัง้ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2564 เพื่อใหค้วามมัน่ใจใหก้บัคนไทยและสรา้งความ
เชื่อมัน่ให้กบันักท่องเที่ยวในการเดนิทางเขา้มากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2564 อาจจะเปิดประเทศเพื่อการท่องเทีย่วไดใ้นเดอืนตุลาคม เน่ืองจากประชากรใน
ประเทศไดร้บัวคัซนีมากขึน้ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) คาดวา่ในชว่งไตรมาสสุดทา้ยของปี
จะมนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาประมาณ 6-7 ล้านคน และ อาจใช้เวลาประมาณ 2 ปี จะมจีํานวน
นกัทอ่งเทีย่วกลบัมาเทา่กบัจาํนวนครึง่หน่ึงจากจาํนวนเดมิก่อนโควดิ-19 (ประมาณ 40 ลา้นคน) พรอ้มกบั
ลกัษณะการทอ่งเทีย่วทีเ่ปลีย่นรปูแบบไป 

6.6 ความพร้อมของนักท่องเท่ียว การศึกษาของ PATA 

 คาํถามถดัไป คอื หากไทยเปิดประเทศเพื่อการท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วต่างชาตมิคีวามพรอ้มทีจ่ะ
เดนิทางหรอืไม่ ปัจจุบนัแนวโน้มที่เริม่เหน็กค็อื นักท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนมคีวามพรอ้มที่จะเดนิทาง
มากกวา่นกัธุรกจิ การตดิตามการเดนิทางของสหรฐัอเมรกิาโดย Skift Research พบว่า ในเดอืนกนัยายน
พ.ศ. 2563 การเดนิทางเพื่อการพกัผ่อนยงัมสีดัสว่นถงึรอ้ยละ 82 ในสหรฐัอเมรกิาและทีเ่หลอืเป็นการ
เดนิทางเพื่อธุรกจิ ในประเทศจนี การสาํรวจของแมคคนิซี่พบว่า กว่ารอ้ยละ 70 ของผูต้อบแบบสาํรวจ 
เซนตเิมนต ์(Sentiment survey) ในเดอืนเดยีวกนัระบุวา่พรอ้มจะเดนิทางภายในสิน้ปี พ.ศ. 2563  
 การสํารวจผู้บรโิภคของ PATA ซึ่งใช้ข้อมูลที่สํารวจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 จาก 
Tripadvisor Consumer Sentiment Tracking พบวา่ กวา่รอ้ยละ 90 ของผูบ้รโิภคใน Asia-Pacific มคีวาม
กงัวลเกีย่วกบัผลกระทบของโควดิ-19 ต่อชวีติ และ รอ้ยละ 72 คดิว่าผลกระทบทีจ่ะยดืเยือ้ไปอกี 1 - 2 ปี 
อยา่งไรกด็ ีผูบ้รโิภครอ้ยละ 26.8 จะเทีย่วในทอ้งถิน่เดยีวก่อนใน 4 อาทติยข์า้งหน้า และ ขา้มภูมภิาคใน 
4-6 เดอืน ผูบ้รโิภครอ้ยละ 62.6 คาดว่าจะไมเ่ดนิทางไปต่างประเทศก่อนปีขา้งหน้า แต่รอ้ยละ 68.2 ของ
ผูบ้รโิภค ยงัคดิวา่การทอ่งเทีย่วเป็นเรือ่งสาํคญั และรอ้ยละ 61.5 ยงัคดิทีจ่ะเดนิทาง 
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       ในจงัหวดัเดียวกนัหรือ                            ภมิูภาค                                   ต่างประเทศ 
          ในจงัหวดัข้างเคียง 

  
In the next 4 weeks          In 2-3 months          In 4-6 months 

In7-12 months          In more than a year 

ทีม่า: The Pacific Asia Travel Association (2019) 
รปูท่ี 6.5 การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 ของประชากรในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

6.7 พฤติกรรม และความพร้อมของนักท่องเท่ียวไทย 

 จากสถานการณ์โควดิ-19 ที่แพร่เขา้มาในประเทศไทยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อภาคธุรกจิของประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ทีต่้อง
หยุดชะงกัลงไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ อีกทัง้การระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลต่อการตดัสนิใน
เดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว ทมีวจิยัจงึไดท้าํการสาํรวจความคดิเหน็
ของคนไทยเกี่ยวกบัการตัดสนิใจท่องเที่ยวหลงัการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 1 ผ่อนคลายลง 
(ประมาณปลายเดอืนพฤษภาคมเป็นต้นไป และประกาศสิน้สุดการระบาดระลอกที ่1 ในเดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2563) และการวางแผน ท่องเที่ยวในอนาคต ภายใต้โครงการ “ยุทธศาสตรก์ารวจิยัพฒันาสําหรบั
การทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19” ซึง่โครงการไดส้าํรวจความคดิเหน็ของคนไทยดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ 
โดยกลุ่มประชากรคอื ผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีม่กีารท่องเทีย่วทัง้ภายในและต่างประเทศในช่วง 3 ปี
ทีผ่่านมา แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 จงึสํารวจดว้ยออนไลน์ที่เป็นลกัษณะของการเลอืกตวัอย่าง
แบบตามสะดวกในช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมผีูต้อบแบบสอบถามรวม
ทัง้หมด 606 คน 
 ผลการสาํรวจการตดัสินใจท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยในช่วงโควิด-19 

6.7.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 606 คน มขีอ้มลูทัว่ไปโดยสรปุ ดงัน้ี 
 เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 74 เพศชายรอ้ยละ 26 
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 ภูมลิําเนาของผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 38 อาศยัอยู่ในกรุงเทพและจงัหวดัปรมิณฑล 
อยู่ภาคเหนือรอ้ยละ 21 สว่นภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางประมาณรอ้ยละ 10 ส่วนใน
ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกมน้ีอยกวา่รอ้ยละ 10 ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 32 ยงัคงเป็นนักเรยีนและนกัศกึษา รอ้ยละ 21 เป็นพนักงานของ
รฐั ในทีน้ี่ประกอบไปดว้ยอาชพีรบัราชการ พนกังานของรฐั และพนกังานรฐัวสิาหกจิ เป็นพนักงานบรษิทั
รอ้ยละ 15 และผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นผูเ้กษียณอายุและไม่ประกอบอาชพี ประกอบอาชพีอสิระ และ
เป็นเจา้ของกจิการมสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 

 ผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 38 มรีายไดต้ํ่ากว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดอืน สอดคลอ้งกบัการ
ประกอบอาชพีที่ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นนักเรยีน/นักศกึษา รองลงมามรีายได้ประมาณ 1.5-3 หมื่นบาทต่อ
เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 21 และรอ้ยละ 17 มรีายไดอ้ยู่ในช่วง 3-5 หมื่นบาทต่อเดอืน ส่วนผูท้ี่มรีายได ้5-8 
หมืน่บาทต่อเดอืน และมากกวา่ 8 หมืน่บาทต่อเดอืน มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 
 
 

 
 

 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.6 ข้อมลูกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม 
 
 เมือ่จดักลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตาม Generation (Gen) พบวา่ มลีกัษณะแตกต่างกนั คอื  

 Gen BB (มอีายุ 56-74 ปี) ส่วนใหญ่เป็นผูเ้กษยีณอายุทีม่รีายไดส้งู แต่ค่อนขา้งกระจายตวั 
โดยร้อยละ 27 มีรายได้ 3-5 หมื่นบาทต่อเดือน ส่วนอีกร้อยละ 23 และ 21 มีรายได้มากกว่า  
8  หมื่ น บ าท ต่ อ เ ดื อ น  แล ะ  5 -8  หมื่ น บ าท ต่ อ เ ดื อ น  ต ามลํ า ดับ  สํ า ห รับ ก ลุ่ ม ที่ มี ร า ย ไ ด ้ 
1.5-3.0 หมื่นบาทต่อเดือน และตํ่ากว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 18 และ 11 
ตามลาํดบั 
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28%
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ภาคตะวนัออก/ตะวนัตก

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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ภาคใต้

ภาคเหนือ

กรงุเทพ/ปริมณฑล

4%
8%
9%

11%
15%

21%
32%

อ่ืนๆ
เจ้าของธรุกิจส่วนตวั

อาชีพอิสระ
เกษียณ/ไม่ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษทั
พนักงานของรฐั

นักเรียน/นักศึกษา
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17%
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> 8 หมื่น
5 - 8 หมื่น
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ผูห้ญิง ผูช้าย 
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อาชีพ รายได้ต่อเดือน
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 Gen X (มอีายุ 41-55 ปี) ประมาณรอ้ยละ 40 ของคน Gen X ประกอบอาชพีรบัราชการ 
พนักงานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ รองลงมาเป็นพนักงานบรษิทั ทํางานอสิระ และทําธุรกจิส่วนตวัตามลําดบั 
และกวา่รอ้ยละ 31 มรีายได ้3-5 หมืน่บาทต่อเดอืน สว่นคนทีม่รีายได ้1.5-3.0 หมืน่บาทต่อเดอืน และ 5-8 
หมืน่บาทต่อเดอืน และมากกวา่ 8 หมืน่บาทต่อเดอืน มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัประมาณรอ้ยละ 20  

 Gen Y (มอีายุ 23-40 ปี) ส่วนใหญ่จะอยู่ใน 2 กลุ่มอาชพีหลกั คอื 1) พนักงานบรษิทัและ  
2) พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ และรบัราชการ โดยทัง้ 2 กลุ่มอาชพี มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัประมาณรอ้ยละ 
30 สว่นรายไดข้องคน Gen Y กว่ารอ้ยละ 41 มรีายได ้1.5-3.0 หมื่นบาทต่อเดอืน รองลงมา รอ้ยละ 23 มี
รายไดต้ํ่ากว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดอืน ทัง้น้ีเพราะคนใน Gen Y มทีัง้ทีย่งัเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ถงึแมว้่า
จะทาํงานแลว้กย็งัเป็นพนกังานทีม่อีายงุานไมม่ากทาํใหม้รีายไดไ้มส่งูนกัเมื่อเทยีบกบัคนใน Gen BB และ 
Gen X 

 Gen Z (มอีายุน้อยกว่า 23 ปี) เกอืบรอ้ยละ 100 ของ Gen Z เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา และมี
รายไดต้ํ่ากวา่ 1.5 หมืน่บาทต่อเดอืน 

จากลกัษณะต่าง ๆ ทัง้อายุ อาชพี รายได ้ของคนในแต่ละ Gen ซึง่มคีวามแตกต่างกนัดงัทีก่ล่าว
มาขา้งตน้ อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมและการตดัสนิใจท่องเทีย่ว เช่น ช่วงเวลาในการท่องเทีย่ว จุดประสงค์
ในการท่องเทีย่ว ในแต่ละ Gen มคีวามแตกต่างกนั รวมไปถงึการวางแผนการท่องเทีย่วในอนาคตมคีวาม
แตกต่างกนั ซึง่จะอธบิายในหวัขอ้ต่อไป 
 

        
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.7 อาชีพ และรายได้ของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ Generation 
 

6.7.2 ช่วงเวลา วตัถปุระสงค ์และปัจจยัท่ีกระตุ้นให้ท่องเท่ียว 
 1) ช่วงเวลาในการท่องเทีย่ว 
ผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 59 สามารถท่องเที่ยวในเวลาใดกไ็ดท้ี่สะดวก ไม่จํากดัว่า

เป็นวนัใด และอกีกว่าร้อยละ 41 สามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์
เท่านัน้ และเมื่อพจิารณาตาม Generation พบว่า Generation ทีแ่ตกต่างกนัจะเลอืกวนัในการเดนิทาง
ท่องเทีย่วแตกต่างกนั (-squared = 73.525, p-value < 0.001) โดยคน Gen BB Gen X และ Gen Y 
นิยมเลอืกวนัในการท่องเที่ยวคล้ายกนั คอื ส่วนใหญ่ (เกนิกว่าครึง่หน่ึง) จะเดนิทางตามสะดวก แต่คน 
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Gen Z กวา่รอ้ยละ 69 จะท่องเทีย่วเฉพาะวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะคน
ใน Gen Z เป็นคนทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน ซึง่สว่นใหญ่จงึมเีวลาวา่งเฉพาะวนัหยดุเทา่นัน้ 

        

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.8 ช่วงเวลาในการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ Generation 
 

2) จดุประสงคใ์นการท่องเทีย่ว 
จากการสาํรวจ พบว่า รอ้ยละ 92 ของผูต้อบแบบสอบถาม มวีตัถุประสงคใ์นการท่องเทีย่ว

เพื่อพกัผ่อน ผ่อนคลายความเครยีด ใหร้างวลักบัตวัเอง รองลงมาประมาณรอ้ยละ 55 ตอ้งการท่องเทีย่ว
เพื่อเปิดโลก เรยีนรูท้กัษะ วฒันธรรม หรอืสิง่แวดลอ้มใหม่ ส่วนการสรา้งความสมัพนัธร์่วมกบัคนใกลช้ดิ
หรอืคนในครอบครวั และการผจญภยั สมัผสัธรรมชาตใินสภาพแวดลอ้มทีไ่มคุ่น้เคย มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนั
ประมาณรอ้ยละ 45 ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนการท่องเทีย่วเพื่อตดิตามไปสถานทีเ่กดิใหม่ ๆ เช่น  
คาเฟ่ รา้นอาหาร หรอืกจิกรรมที่จดัขึน้ตามความสนใจ เช่น คอนเสริต์ งานแสดงศลิปะ สถานที่ถ่ายทํา
ภาพยนตรม์ปีระมาณรอ้ยละ 28 สว่นการท่องเทีย่วเพื่อทําอะไรทีแ่ปลกใหม่ ไมส่ามารถทาํไดเ้มื่ออยูท่ีพ่กั
อาศยัเดมิมผีูต้อบน้อยทีส่ดุประมาณรอ้ยละ 12 ของผูต้อบแบบสอบถาม (รปูที ่6.9) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.9 จดุประสงคใ์นการท่องเท่ียว 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2563 
รปูท่ี 6.10 ปัจจยัท่ีกระตุ้นให้ท่องเท่ียว 

 3) ปัจจยัทีก่ระตุ้นให้ท่องเทีย่ว 
ปั จ จัยที่ ก ร ะ ตุ้ น ให้ท่ อ ง เที่ ย ว โดย

ภาพรวมเกดิจากความรูส้กึอยากพกัผ่อนมากที่สุด (มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 34) ส่วนสภาพคล่องทาง
การเงนิเป็นปัจจยักระตุ้นในลําดบัรองลงมา คิดเป็น
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 16 สําหรบัความต้องการทีจ่ะ
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากภูมิลําเนา มี
เวลาว่าง ภาพบรรยากาศ และโปรโมชัน่/รวีวิ สามารถ
กระตุ้นใหเ้กดิการท่องเที่ยวได้ใกล้เคยีงกนัในสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 10 (รปูที ่6.10) 

เมื่อพจิารณาในแต่ละ Generation พบว่า คนในแต่ละ Generation มปัีจจยัทีก่ระตุ้นใหอ้อก
เดนิทางท่องเทีย่วแตกต่างกนั (-squared = 46.236, p-value < 0.001)  โดยเฉพาะคนใน Gen BB และ 
Gen Z โดยพบว่า คนใน Gen BB ม ี2 ปัจจยัสาํคญัทีก่ระตุน้ใหท้่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ความรูส้กึอยากพกัผอ่น 
และความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหมท่ีแ่ตกต่างจากภูมลิําเนา สว่นสภาพคล่องทางการเงนิมผีล
กบัคนใน Gen BB ไมม่ากนกั สาํหรบัคนใน Gen Z ความรูส้กึอยากพกัผอ่นเป็นปัจจยัทีส่าํคญัทีส่ดุเหมอืน 
Gen อื่นๆ แต่เวลาว่างและภาพบรรยากาศของสถานทีท่่องเทีย่วกลบัเป็นปัจจยักระตุน้ทีส่าํคญัในลําดบัที ่
2 ใน Gen Z กลบัไมไ่ดเ้ป็นปัจจยัทีส่าํคญันกัใน Gen อื่นๆ นอกจากน้ียงัพบว่า คนใน Gen Z ถูกกระตุน้
ใหท้่องเทีย่วจากความต้องการทีจ่ะเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่ทีแ่ตกต่างจากภูมลิําเนา ส่วนคนใน Gen X 
และ Gen Y มปัีจจยักระตุน้คลา้ยกนั พบว่า มากกว่ารอ้ยละ 30 ของผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นคนใน Gen 
X และ Gen Y เหน็วา่ความรูส้กึอยากพกัผอ่นเป็นปัจจยักระตุน้ทีส่าํคญัทีสุ่ด ขณะทีปั่จจยัสภาพคล่องทาง
การเงนิมคีวามสาํคญัในลําดบัรองลงมา สาํหรบัความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่ทีแ่ตกต่างจาก
ภูมลิําเนา มเีวลาว่าง ภาพบรรยากาศ และโปรโมชัน่/รวีวิ สามารถกระตุ้นใหเ้กดิการท่องเที่ยวในกลุ่ม 
Gen X และ Gen Y ประมาณรอ้ยละ 10 (รปูที ่6.11) 

 

 

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.11 ปัจจยัสาํคญัท่ีกระตุ้นให้ท่องเท่ียวในแต่ละ Generation 
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6.7.3 พฤติกรรมและการตดัสินใจท่องเท่ียวก่อนและหลงัโควิด-19 
ในช่วง 3 ปีก่อนเกิดโควิด-19 คนไทยมีการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ย 4 ครัง้ต่อปี ส่วนการ

เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ พบว่า คนใน Gen BB Gen X และ Gen Y จะเดนิทางท่องเทีย่ว
ต่างประเทศเฉลีย่ 1 ครัง้ต่อปี สว่นคนใน Gen Z พบว่ารอ้ยละ 81 ของคนใน Gen Z ยงัไมม่กีารเดนิทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนพฤตกิรรมการท่องเที่ยวก่อนช่วงโควดิ-19 พบว่า คนไทยนิยมท่องเทีย่วกบั
ครอบครวั รองลงมาคอื ท่องเที่ยวกบัเพื่อน โดยจดัรูปแบบหรอืวางแผนการเดนิทางด้วยตนเอง อาศยั
ขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางออนไลน์เป็นหลกั ทัง้น้ีแม้ว่าส่วนใหญ่จะจองบรกิารทางการท่องเที่ยวด้วย
ตนเองผา่นชอ่งทางออนไลน์ แต่คนใน Gen Z จะจองผา่นทางโทรศพัทม์อืถอืมากกวา่เมือ่เทยีบกบักลุ่มคน
ใน Gen อื่นๆ และคนใน Gen BB ยงัใชก้ารจองผ่านบรษิทัทวัร ์จองผ่านงานแสดงสนิคา้ท่องเทีย่ว
มากกว่ากลุ่มคนใน Gen อื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบ สาํหรบัเครื่องมอื/ช่องทางทีใ่ชร้ะหว่างการท่องเทีย่ว คน
ในทุก Generation ยงัคงนิยมใชแ้อปพลเิคชนัเป็นส่วนใหญ่ แต่คนใน Gen BB จะใชเ้วบ็ไซต์มากกว่าคน
ใน Gen อื่น ๆ สว่นคนใน Gen Y จะนิยมใชเ้ครือ่งมอื/ชอ่งทางระหวา่งการทอ่งเทีย่วรว่มกนัหลายอยา่ง 

 1) การเดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศ และต่างประเทศในช่วง 3 ปีก่อนโควิด-19 
  จากการสาํรวจการเดนิทางท่องเทีย่วในช่วง 3 ปีก่อนเกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่
มสีมติฐานว่าคนไทยในแต่ละ Generation จะมพีฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกนั และคาดว่า 
Generation ทีม่สีภาพคล่องทางการเงนิ ไดแ้ก่ คนใน Gen BB Gen X และ Gen Y จะเดนิทางท่องเทีย่ว
มากกว่าคนใน Gen Z ซึง่มขีอ้จาํกดัทัง้ดา้นรายไดแ้ละเวลา แต่จากผลสาํรวจ พบว่า คนไทยทุกช่วงวยัมี
จาํนวนครัง้ของการท่องเทีย่วภายในประเทศไมแ่ตกต่างกนั (F-value = 0.207, p-value = 0.891) โดยจะ
ทอ่งเทีย่วเฉลีย่ 4 ครัง้ต่อปี สว่นการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ พบว่า โดยเฉลีย่แลว้ คนใน Gen Z ไม่
มกีารท่องเทีย่วต่างประเทศในช่วง 3 ปีทีผ่า่นมา ซึง่แตกต่างจากคนใน Gen BB Gen X และ Gen Y ทีม่ี
การทอ่งเทีย่วต่างประเทศเฉลีย่ปีละ 1 ครัง้ (F-value = 21.27, p-value < 0.001) (รปูที ่6.11) 

 

           
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.12 จาํนวนครัง้ของการท่องเท่ียวในและต่างประเทศในแต่ละ Generation 
 
 

เท่ียวในประเทศ เท่ียวต่างประเทศ 
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 2) การเดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตลุาคม พ.ศ. 2563 

หลงัจากการระบาดของโควดิ-19  พบวา่ เมือ่สถานการณ์การระบาดครัง้ที ่1 ดขีึน้ (ประมาณ
ชว่งเดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563) ผูต้อบแบบสอบถามกวา่รอ้ยละ 67 ไดม้กีารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดย
มรีายละเอยีดของขอ้มลูการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ดงัน้ี 

2.1)   เพื่อนร่วมทาง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 46 เดนิทางท่องเที่ยว
ร่วมกับครอบครวัมากที่สุด รองลงมา เป็นการเดินทางร่วมกับเพื่อน (ประมาณร้อยละ 44) ส่วนอีก
ประมาณรอ้ยละ 10 เป็นการทอ่งเทีย่วคนเดยีว หรอืเดนิทางกบัเพือ่นรว่มงาน  

2.2)   การจดัรูปแบบหรอืการวางแผนการเดนิทาง พบว่า กว่ารอ้ยละ 94 จะจดัการดว้ย
ดว้ยตนเอง มเีพยีงรอ้ยละ 6 เทา่นัน้ ทีใ่ชว้ธิกีารซือ้ทวัร ์ 

2.3)   การเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร พบว่า ผูท้ีเ่ดนิทางท่องเที่ยวกว่ารอ้ยละ 69 อาศยัขอ้มูล
ข่าวสารผ่านทางช่องทางออนไลน์เพยีงอย่างเดยีว ส่วนอกีรอ้ยละ 31 จะอาศยัขอ้มูลข่าวสารจากหลาย
ชอ่งทางรว่มกนั ทัง้จากคนใกลช้ดิ ชอ่งทางออนไลน์ และสือ่สิง่พมิพต่์าง ๆ 

2.4)   การเตรยีมการท่องเที่ยว พบว่า ผูท้ี่เดนิทางท่องเที่ยวกว่ารอ้ยละ 69 จองบรกิาร
ดา้นการท่องเทีย่ว เช่น โรงแรม กจิกรรมท่องเทีย่ว ฯลฯ ผา่นช่องทางออนไลน์ดว้ยตนเอง โดยรอ้ยละ 19 
จองผ่านทางโทรศพัท์ และรอ้ยละ 12 จองผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ใหบ้รษิทัทวัรจ์ดัการจองทัง้หมด จอง
ผ่านงานแสดงสินค้าท่องเที่ยว เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละ Generation พบว่า คนในแต่ละ 
Generation มกีารเตรยีมการท่องเที่ยวแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 (-squared = 
38.861,  p-value < 0.001) แมว้า่คนสว่นใหญ่ในแต่ละ Generation จะจองบรกิารทางการท่องเทีย่วดว้ย
ตนเองผา่นช่องทางออนไลน์ แต่คนใน Gen Z จะจองผา่นทางโทรศพัทม์ากกว่าเมื่อเทยีบกบัคนใน Gen 
อื่นๆ ส่วนคนใน Gen BB ยงัใชก้ารจองรูปแบบอื่นๆ เช่น บรษิทัทวัรจ์ดัการจองทัง้หมด จองผ่านงาน
แสดงสนิคา้ทอ่งเทีย่วมากกวา่คนใน Gen อื่น ๆ (รปูที ่6.13 ดา้นซา้ย) 

2.5)   เครือ่งมอื/ชอ่งทางทีใ่ชร้ะหวา่งการทอ่งเทีย่ว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 
65 ของผูเ้ดนิทางจะใชแ้อปพลเิคชนั smartphone ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว เช่น Google Map, 
Klook, Wongnai เป็นตน้ และรอ้ยละ 24 จะใชห้ลายช่องทางร่วมกนั ทัง้แอปพลเิคชนั เวบ็ไซต์ และสื่อ
สิง่พมิพต่์าง ๆ เช่น หนังสอืท่องเทีย่ว แผนที ่เป็นตน้ ส่วนอกีรอ้ยละ 11 ใชเ้วบ็ไซต์เป็นตวัช่วยระหว่าง
ท่องเทีย่วเพยีงอยา่งเดยีว นอกจากน้ียงัพบว่า คนในแต่ละ Generation ใชเ้ครื่องมอื/ช่องทางทีใ่ชร้ะหว่าง
การท่องเทีย่วแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 (-squared = 41.545,  p-value < 0.001) 
แมว้า่คนในทุก Generation จะนิยมใชแ้อปพลเิคชนัเป็นสว่นใหญ่ แต่คนใน Gen BB ยงัคงนิยมใชเ้วบ็ไซต์
ระหว่างการท่องเทีย่วมากกว่าคนใน Gen อื่น ๆ ส่วนคนใน Gen Y มสีดัสว่นผูท้ีใ่ชเ้ครื่องมอื/ช่องทาง
ระหวา่งการทอ่งเทีย่วรว่มกนัหลายอยา่งมากกวา่คนใน Gen อื่น ๆ (รปูที ่6.13 ดา้นขวา)  

สาํหรบัผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่มกีารเดนิทางท่องเทีย่วในช่วงเดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม  
พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา (ประมาณรอ้ยละ 33) ใหเ้หตุผลว่า ยงักลวัโควดิ-19 อยู่ (ประมาณรอ้ยละ 55) และ
อกีกวา่รอ้ยละ 45 ใหเ้หตุผลอื่น ๆ เชน่ ไมม่เีงนิ ไมม่เีวลา ตดิภารกจิครอบครวั เป็นตน้ 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.13 การจดัเตรียมการท่องเท่ียว และเครื่องมือ/ช่องทางท่ีใช้ระหว่างการท่องเท่ียวในแต่ละ 

Generation 
 

6.7.4 การวางแผนท่องเท่ียวภายในประเทศ และต่างประเทศ 
สําหรบัการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงเดือนมนีาคม-

กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า เพื่อนร่วมทางในการ
ท่องเทีย่วยงัคงเป็นครอบครวัและเพื่อนเป็นหลกั แต่คนใน Gen BB และ Gen Y มกีารวางแผนทีจ่ะเทีย่ว
รว่มกบัเพือ่นมากขึน้เมือ่เทยีบกบัชว่งก่อนหน้า สว่นการวางแผน/การจดัการท่องเทีย่วนัน้ พบว่า มากกว่า
รอ้ยละ 85 ยงัคงจะวางแผนท่องเทีย่วดว้ยตนเอง และ 2) ตัง้แต่ช่วงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
พบว่า หากเป็นการท่องเที่ยวระยะใกล้ ไดแ้ก่ การเดนิทางท่องเที่ยวภายในจงัหวดั และภายในประเทศ 
คนส่วนใหญ่จะเดินทางภายใน 1-3 เดือน ส่วนการท่องเที่ยวต่างประเทศนัน้ ผู้ตอบเกือบร้อยละ 50 
ตดัสนิใจจะไมเ่ดนิทาง สว่นคนทีค่าดว่าจะยงัเดนิทางประมาณรอ้ยละ 24 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
มแีผนทีจ่ะเดนิทางภายใน 1 ปี ซึง่แต่ละชว่งมรีายละเอยีดเพิม่เตมิพอสงัเขป ดงัน้ี 

 1) แผนท่องเทีย่วภายในประเทศในช่วงเดือนมีนาคม-กนัยายน พ.ศ. 2564 
ผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 32 ยงั

ไม่มีแผนการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือน
มนีาคม-กนัยายน พ.ศ. 2564 โดยในแต่ละ Generation 
มกีารใหเ้หตุผลทีแ่ตกต่างกนั (-squared = 29.579, 
p-value < 0.001) สว่นใหญ่กลุ่มคนใน Gen X Gen Y 
และ Gen Z ยงัไมม่แีผนท่องเทีย่วเพราะ ไมม่เีงนิ/ไม่
มเีวลา สว่นคนใน Gen BB ประมาณรอ้ยละ 67 ยงัไม่
มแีผนท่องเที่ยวเพราะ ยงักลวัโควิด-19 และความ
สะดวกอื่น ๆ และบางสว่นยงัไม่แน่ใจในสถานการณ์
ในอนาคต (รปูที ่6.14) 

 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.14 สาเหตุท่ีจะไม่ท่องเท่ียวในช่วงเดือน

มีนาคม-กนัยายน พ.ศ. 2564 ใน 
               แต่ละ Generation 
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ไม่มีเงิน/ไม่มีเวลา ยงักลวัโควิด-19 อยู่ และอ่ืนๆ

การจดัเตรียมการท่องเท่ียว เคร่ืองมือ/ช่องทางท่ีใช้ระหว่างการท่องเท่ียว 
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ทัง้น้ี เมื่อสอบถามถึงเพื่อนร่วมทาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 68 คาดว่าจะเดินทาง
ท่องเทีย่ว โดยรอ้ยละ 51 วางแผนจะไปท่องเทีย่วกบัครอบครวั และรอ้ยละ 41 วางแผนจะท่องเที่ยวกบั
เพื่อน ส่วนร้อยละ 8 จะท่องเที่ยวคนเดียวหรือไปกับที่ทํางาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละ 
Generation พบว่า มคีวามแตกต่างกนั (-squared = 14.767,  p-value = 0.022) โดยคนใน Gen BB 
และ Gen Z ประมาณรอ้ยละ 50 วางแผนจะเทีย่วกบัครอบครวั และประมาณรอ้ยละ 40 จะเทีย่วกบัเพื่อน 
สว่นคนใน Gen X ประมาณรอ้ยละ 64 จะเทีย่วกบัครอบครวั สว่นอกีรอ้ยละ 27 จะเทีย่วกบัเพื่อน สว่นคน
ใน Gen Y จะแตกต่างจาก Gen อื่นๆ เพราะสว่นใหญ่กว่ารอ้ยละ 50 ของคนใน Gen Y วางแผนจะเทีย่ว
กบัเพื่อน และอกีรอ้ยละ 40 จะเทีย่วกบัครอบครวั (รปูที ่6.15) ส่วนการวางแผน/การจดัการท่องเทีย่วนัน้ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่รอ้ยละ 85 ในทุก Generation คดิวา่จะวางแผนทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง 

 

                  
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.15 เพ่ือนร่วมทางท่ีจะไปท่องเท่ียวด้วยในช่วงเดือนมีนาคม–กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

2) แผนท่องเทีย่วในจงัหวดั ในประเทศ และต่างประเทศตัง้แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2564 เป็นต้นไป 

ส่วนการวางแผนท่องเทีย่วช่วงตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทัง้ทีเ่ป็นการ
ท่องเที่ยวในจงัหวดั ในประเทศ และต่างประเทศ (รูปที่ 6.16) พบว่า ในระยะสัน้ผูต้อบแบบสอบถามจะ
วางแผนเดนิทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ก่อน และสถานที่ท่องเที่ยวที่มรีะยะทางไกลออกไปกว็างแผนจะ
เดนิทางทอ่งเทีย่วชา้ลง เหน็ไดจ้ากสดัสว่นของผูว้างแผนจะเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัของตนเองภายใน
ระยะเวลา 1-3 เดอืน มสีดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ 67 สว่นการเดนิทางภายในประเทศในระยะเวลา 1-3 เดอืน มี
เพยีงรอ้ยละ 46 สาํหรบัการท่องเทีย่วต่างประเทศนัน้ ผูต้อบเกอืบรอ้ยละ 50 ตดัสนิใจจะไมเ่ดนิทาง ส่วน
ผูต้อบทีค่าดว่าจะยงัเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ กว่ารอ้ยละ 24 มแีผนจะเดนิทางภายใน 1 ปี หลงัจาก
เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป สาเหตุทีเ่ลอืกจะเดอืนทางในระยะใกลก่้อนอาจเน่ืองมาจากปัจจยัดา้น
การเงนิ และความไมม่ัน่ใจในสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19  
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.16 การวางแผนท่องเท่ียวในช่วงตัง้แต่เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

6.7.5 การเปิดประเทศและการเดินทางท่องเท่ียวในอนาคต 
นอกจากการวางแผนการท่องเทีย่วในช่วงหลงัการระบาดของโรคโควดิ-19 การสาํรวจครัง้น้ียงัได้

มกีารสอบถามความเหน็เรือ่งการเปิดประเทศ โดยถามใน 2 ประเดน็ คอื  
1) การเปิดประเทศใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลการ

สาํรวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกวา่รอ้ยละ 61 เหน็วา่ยงัไมค่วรเปิดประเทศ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะยงักงัวล
เรื่องสถานการณ์โควิด-19 อยู่ และเมื่อพิจารณาตาม Generation พบว่า แต่ละ Generation มีความ
คดิเหน็ต่อการเปิดประเทศแตกต่างกนั (-squared = 17.409, , p-value < 0.001) โดยพบว่า คนใน Gen 
Y และ Gen Z ประมาณรอ้ยละ 70 ไมเ่หน็ดว้ยกบัการเปิดประเทศ ส่วนคนใน Gen BB และ Gen X มี
สดัสว่นการตอบใกลเ้คยีงกนั กล่าวคอื ประมาณครึง่ของคนในทัง้สอง Generation ไม่เหน็ดว้ยกบัการเปิด
ประเทศ อาจเน่ืองจากความกงัวลด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ ส่วนอีก
ครึง่หน่ึงของคนในทัง้สอง Generation เหน็วา่ ควรเปิดประเทศใหต่้างชาตเิขา้มาทอ่งเทีย่ว (รปูที ่6.17) 

2) การเปิดประเทศและอนุญาตใหค้นไทยเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศในปี พ.ศ. 2564 พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 65 เหน็ว่ายงัไม่เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ และประมาณรอ้ยละ 
35 จะเดนิทางท่องเทีย่ว และเมื่อพจิารณาตาม Gen กพ็บว่าคนสว่นใหญ่ในทุก Gen มคีวามเหน็ไปใน
ทศิทางเดยีวกนั (-squared = 5.0405, p-value = 0.1689) 

           
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.17 ความเหน็ต่อการเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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6.7.6 การรบัรู้เก่ียวกบั “มาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามยั (SHA)” 
 หลงัจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ทําใหภ้าคการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงประเทศทัว่โลก 
ไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก นกัท่องเทีย่วไมม่คีวามมัน่ใจดา้นความปลอดภยัในการท่องเทีย่ว และเพื่อเรยีก
ความเชื่อมัน่จากนักท่องเทีย่ว จงึมโีครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยมาตรฐานความปลอดภยั
ดา้นสุขอนามยั (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) โดยความรว่มมอืระหว่าง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่
นักท่องเที่ยวว่าจะได้รบัความปลอดภยัด้านสุขภาพอนามยัจากสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยวที่มี
เครือ่งหมาย SHA  
 จากการสาํรวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 57 รบัรู ้และประมาณรอ้ยละ 43 ไม่
รบัรูเ้กีย่วกบัมาตรฐาน SHA  (รปูที ่6.18) และเมื่อพจิารณาการรบัรูใ้นแต่ละ Generation พบว่า Gen Z มี
สดัสว่นของผูท้ีไ่มร่บัรูม้ากทีสุ่ด (คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของคนใน Gen Z) รองลงมาคอื Gen BB และ Gen Y 
มสีดัส่วนเท่ากนัประมาณรอ้ยละ 44 ของคนใน Gen นัน้ ๆ ส่วน Gen X มผีูท้ีไ่ม่รูใ้นสดัสว่นน้อยทีสุ่ด
ประมาณรอ้ยละ 31 (-squared = 18.034, p-value < 0.001) ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่มสีดัสว่นผูไ้มร่บัรูถ้งึ
มาตรฐาน SHA คอ่นขา้งสงู เป็นไปไดว้า่การประชาสมัพนัธข์องรฐัไมค่รอบคลุมเทา่ทีค่วร 

          
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.18 การรบัรู้เก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามยั (SHA) ในแต่ละ Generation 
 
 ในกลุ่มผู้ที่รบัรู้เครื่องหมาย SHA ประมาณร้อยละ 57 พบว่า มากกว่าร้อยละ 70 เห็นว่า
เครื่องหมาย SHA มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยวทัง้ 5 แบบ แต่มผีลกบั
โรงแรม/ทีพ่กัแรมมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ภตัตาคาร/รา้นอาหาร สถานบรกิารดา้นสุขภาพและความงาม 
หา้งสรรพสนิคา้/ศนูยก์ารคา้ และสถานบนัเทงิ/สถานทีท่อ่งเทีย่วยามราตร ีตามลาํดบั (รปูที ่6.19) 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.19 การตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวเม่ือมีสญัลกัษณ์ SHA 
 

6.7.7 การตอบสนองต่อโครงการสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวโดยรฐับาล 
 1)  โครงการสนับสนุนด้านการท่องเทีย่วโดยรฐับาล 

 จากการระบาดของโรคโควดิ-19 ในระยะที ่1 ในช่วงเดอืนมกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2563 
(ไมพ่บผูต้ดิเชื่อตัง้แต่ปลายเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่ประกาศสิน้สุดการระบาดระลอกที ่1 ในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563) ธุรกจิท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รา้นคา้ รา้นอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว 
ต่าง ๆ ไดร้บัผลกระทบอย่างมาก รฐับาลจงึมโีครงการซึ่งกระตุ้นใหป้ระชาชนเกดิการใชจ้่ายผ่านการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโรมแรม รา้นอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
โดยมทีัง้หมด 4 โครงการ ดงัน้ี (www.เราเทีย่วดว้ยกนั.com , 2563; The Bangkok Insight Editorial 
Team, 2563; Techsauce Team, 2020) 

1.1) โครงการเราเท่ียวด้วยกนั ให้สิทธิกับบุคคลที่มีสญัชาติไทยที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปี
บรบิรูณ์ขึน้ไป และตอ้งมบีตัรประจาํตวัประชาชน โดยม ี3 สทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากโครงการ ไดแ้ก่ 1) 
ไดร้บัส่วนลดค่าโรงแรมรอ้ยละ 40 ของราคาทีพ่กัต่อหอ้งต่อคนื แต่ตอ้งไม่เกนิ 3,000 บาทต่อหอ้งต่อคนื  
2) คปูองสาํหรบัค่าอาหาร และท่องเทีย่วเมื่อ check-in ทีโ่รงแรมเสรจ็เรยีบรอ้ย และ 3) รฐัช่วยสนบัสนุน
คา่ตัว๋เครือ่งบนิรอ้ยละ 40 ของมลูคา่ตัว๋ แต่ตอ้งไมเ่กนิ 2,000 บาทต่อคน 

1.2) โครงการเท่ียวปันสุข ใหส้ทิธกิบัประชาชนทัว่ไปไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน มุ่งเน้นการ
ช่วยจ่ายค่าเดนิทางเป็นหลกั ดว้ยรูปแบบการเดนิทาง 3 เเบบ คอื รถขนส่งไม่ประจําทางขา้มจงัหวดั รถ
เช่า สายการบินในประเทศ รฐับาลจะช่วยค่าใช้จ่ายการเดนิทางร้อยละ 40 ของค่าเดนิทาง แต่ไม่เกิน  
1,000 บาท และโคด้สว่นลด และสว่นลดโปรโมชัน่ตามแคมเปญ 

1.3) โครงการเราไปเท่ียวกนั ใหส้ทิธกิบัประชาชนทัว่ไป โดยรฐับาลจะสนับสนุนค่าทีพ่กั 
ในลกัษณะร่วมจ่าย (Co-pay) โดยรฐับาลจะช่วยจ่ายค่าที่พกัร้อยละ 40 ต่อคนื แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 
บาทต่อคนื และไม่เกนิ 5 คนื (หรอืสูงสุดไม่เกนิ 15,000 บาทต่อ 5 คนื) และสนับสนุนค่าอาหารและ
คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ในรปูแบบ E-Voucher และ E-Wallet จาํนวน 600 บาทต่อหอ้งต่อคนื สงูสดุไมเ่กนิ 5 คนื 

1.4) โครงการกาํลงัใจ จดัขึ้นเพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรบัมอืกบัโควิด-19 
ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสส.) และเจ้าหน้าที่
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โรงพยาบาล สง่เสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยรฐับาลสนบัสนุนค่าใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่วและศกึษาดู
งานต่างจงัหวดั 2,000 บาทต่อคน รวม 1.2 ลา้นคน ผา่นบรษิทันําเทีย่วทีร่ว่มโครงการกว่า 13,000 บรษิทั 
โดยผูส้นใจตอ้งแจง้ความจาํนงในการทอ่งเทีย่วและศกึษาดงูานผา่นทางแพลตฟอรม์ของธนาคารกรงุไทย  

 2) การตอบสนองโครงการสนับสนุนด้านการท่องเทีย่วโดยรฐับาล 
สําหรบัการรบัรู้และตอบสนองต่อโครงการทัง้ 4 โครงการของรฐับาล ซึ่ง 3 โครงการ

ประกอบดว้ยโครงการเราเทีย่วดว้ยกนั โครงการเทีย่วปันสุข และโครงการเราไปเทีย่วกนั เป้าหมายของ
โครงการคือประชาชนทัว่ไป พบว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกนัมีประชาชนรบัรู้มากที่สุด รองลงมาคือ 
โครงการเราไปเทีย่วกนั และโครงการเทีย่วปันสุข ตามลําดบั แต่ในภาพรวมแลว้ทัง้ 3 โครงการมกีารรบัรู้
มากกว่ารอ้ยละ 60 ของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นผลการลงทะเบยีนโครงการ พบว่า สดัส่วนประชาชนที่
ลงทะเบียนสําเร็จเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการรบัรู้ถึงการมโีครงการ ส่วนสาเหตุที่ไม่ลงทะเบียนนัน้
คลา้ยคลงึกนัทัง้ 3 โครงการ คอื ไมม่เีงนิ/ไมม่เีวลาในการท่องเทีย่ว สว่นสาเหตุจากความกลวัโควดิ-19 มี
สดัสว่นน้อยทีส่ดุในแต่ละโครงการ (ตารางที ่6.4) 

ส่วนโครงการกําลังใจ ซึ่งมีบุคลากรแนวหน้าในการรับมือกับโรคโควิด -19  เ ป็น
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีผู้ที่ไม่รบัรู้การมีโครงการร้อยละ 67 และมีผู้รบัรู้ร้อยละ 33 ซึ่งในกลุ่มน้ีมีผู้
ลงทะเบยีนโครงการสาํเรจ็เพยีงรอ้ยละ 6 เท่านัน้ (ตารางที ่6.4) ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จึงไม่สามารถรับรู้ข่าวสารของโครงการ ซึ่งคาดว่ามีการ
ประชาสมัพนัธท์ีเ่จาะจงเฉพาะกลุ่ม 

ตารางท่ี 6.4 การรบัรู้ และการลงทะเบียนในโครงการสนับสนุนการท่องเท่ียวของภาครฐั 

รายการ 
โครงการ 

เราเท่ียวด้วยกนั 
โครงการ 

เท่ียวปันสขุ 
โครงการ 

เราไปเท่ียวกนั 
โครงการ 
กาํลงัใจ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
การรบัรู้ 
รู ้ 542 89.44 363 59.90 411 67.82 197 32.51
ไมรู่ ้ 64 10.56 243 40.10 195 32.18 409 67.49

รวม 606 100 606 100 606 100 606 100 
ลงทะเบียน 320 59.04 126 34.71 212 51.58 64 32.49 
   - ลงทะเบยีนสาํเรจ็ 202 37.27 36 9.92 117 28.47 12 6.09
   - ลงทะเบยีนไมส่าํเรจ็ 118 21.77 90 24.79 95 23.11 52 26.40
ไม่สนใจลงทะเบยีน 222 40.96 237 65.29 199 48.42 133 67.51 
   - ไมม่เีงนิ/ไมม่เีวลา 119 21.96 144 39.67 115 27.98 69 35.03
   - ยงักลวัโควดิ-19 อยู ่ 43 7.93 44 12.12 40 9.73 27 13.71
   - อื่นๆ 60 11.07 49 13.50 44 10.71 37 18.78

รวม 542 100 363 100 411 100 197 100 

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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เมือ่พจิารณาในแต่ละโครงการมรีายละเอยีดดงัน้ี 
2.1)   โครงการเราเท่ียวด้วยกนั  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบถึงการมีโครงการมีประมาณร้อยละ 90 และมีผู้สนใจ
ลงทะเบยีนประมาณรอ้ยละ 53 โดยสามารถลงทะเบยีนไดส้าํเรจ็ประมาณรอ้ยละ 33 (หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 63 
ของผูล้งทะเบยีนทัง้หมด) (รปูที ่6.20) และเมือ่พจิารณากลุ่มทีล่งทะเบยีนสาํเรจ็ (รปูที ่6.21) พบว่า คนใน 
Gen Y มสีดัสว่นมากทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 42 ของผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ สว่นคนใน Gen Z ลงทะเบยีนสาํเรจ็
น้อยทีส่ดุประมาณรอ้ยละ 11 นอกจากน้ี ยงัมผีูท้ีไ่มส่นใจลงทะเบยีนอกีประมาณรอ้ยละ 40 ของผูท้ีร่บัทราบ
ว่ามโีครงการน้ี ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาถึงเหตุผลที่ไม่ลงทะเบียนตามแต่ละ Generation พบว่า ในแต่ละ 
Generation มเีหตุผลของการไมล่งทะเบยีนแตกต่างกนั (-squared = 41.804,  p-value < 0.001) โดย
คนใน Gen X Gen Y และ Gen Z ไมส่นใจลงทะเบยีน เน่ืองจากไมม่เีงนิ/ไมม่เีวลา สว่นคนใน Gen BB 
โดยสว่นใหญ่มสีาเหตุของการไมล่งทะเบยีนอนัเน่ืองมาจากความไมส่ะดวกอื่นๆ เชน่ ไมส่นใจโครงการ ไม่
เขา้ใจระบบ ซึง่มสีดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคนทีไ่มล่งทะเบยีน สว่นคนใน Gen BB ทีไ่มล่งทะเบยีน
เพราะไมม่เีงนิ/ไมม่เีวลามเีพยีงรอ้ยละ 21 ของคนทีไ่มล่งทะเบยีนเทา่นัน้ 

 

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.20 การตอบสนองต่อโครงการเราเท่ียวด้วยกนั 
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ผลการลงทะเบียนผูล้งทะเบียน 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.21 การตอบสนองต่อโครงการเราเท่ียวด้วยกนัแบง่ตาม Generation 
 

สําหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนสําเรจ็และไดใ้ชเ้งนิในโครงการแลว้มทีัง้หมด 146 คน หรอืรอ้ยละ 72 
ของผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ โดยคนใน Gen Y มสีดัส่วนสูงทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 42 ของผูท้ีใ่ชจ้่ายทัง้หมด 
รองลงมาคอื คนใน Gen X Gen BB และ Gen Z คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27 รอ้ยละ 21 และรอ้ยละ 9 
ตามลําดบั โดยสดัสว่นผูใ้ชจ้่ายแปรผนัตามจาํนวนผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ในละแต่ Generation อยา่งไรกต็าม 
เมือ่พจิารณาจาํนวนเงนิสว่นตวัโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายในการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นสว่นเพิม่จากเงนิทีโ่ครงการช่วย
จ่ายนัน้ พบว่า การใชจ้่ายของแต่ละ Generation ไมแ่ตกต่างกนั (F-value = 2.204, p-value = 0.090) 
โดยมกีารใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 13,100 บาทต่อคน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 21,102.36 บาท 
ต่อคน) 

2.2)   โครงการเท่ียวปันสขุ 
การตอบสนองต่อโครงการเทีย่วปัน

สุข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 
60  รับรู้ถึงโครงการ  และสนใจลงทะเบียน
ประมาณร้อยละ 21 โดยสามารถลงทะเบียนได้
สํ า เ ร็ จ ป ร ะ ม าณ ร้ อ ย ล ะ  6  ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม หรอืประมาณรอ้ยละ 29 ของผู้
ลงทะเบยีนทัง้หมด (รูปที่ 6.22) สําหรบัผลการ
ลงทะเบยีนโครงการเทีย่วปันสุข พบว่า ในแต่ละ 
Generation มสีดัส่วนผูล้งทะเบยีนสําเรจ็และไม่
สาํเรจ็ไมแ่ตกต่างกนั  

 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.22 การตอบสนองต่อโครงการเท่ียวปันสขุ 

ส่วนกลุ่มที่ไม่สนใจลงทะเบยีนประมาณรอ้ยละ 65 ของผูท้ี่รบัทราบโครงการ มสีาเหตุที่ไม่
ลงทะเบยีนกวา่รอ้ยละ 60 ของผูไ้มส่นใจลงทะเบยีนว่า ยงัไมม่เีงนิและไมม่เีวลาสาํหรบัการท่องเทีย่ว สว่น
อกีประมาณรอ้ยละ 20 ยงัคงกลวัโควดิ-19 อยู ่และอกีรอ้ยละ 20 ไมล่งทะเบยีนดว้ยเหตุผลอื่น ๆ เช่น ไม่
เขา้ใจระบบ ไมส่นใจโครงการ เป็นตน้  
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ผูไ้ม่สนใจ เหตผุลท่ีไม่สนใจ
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สาํหรบัผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็และไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์จากโครงการเทีย่วปันสขุซึง่มเีพยีง 20 คน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56 ของผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ พบวา่ มกีารใชจ้า่ยเงนิสว่นตวัเพิม่เตมิจากสทิธปิระโยชน์ที่
ไดจ้ากโครงการเฉลีย่ประมาณ 4,700 บาทต่อคน (สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 4,539.64 บาทต่อคน) 

2.3)   โครงการเราไปเท่ียวกนั  
โครงการเราเที่ยวด้วยกนัมผีูต้อบแบบสอบถามทราบถึงการมโีครงการประมาณรอ้ยละ 70 

และมผีูส้นใจลงทะเบยีนประมาณรอ้ยละ 35 โดยสามารถลงทะเบยีนสาํเรจ็ประมาณรอ้ยละ 20 ของผูต้อบ
แบบสอบถาม หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55 ของผูล้งทะเบยีนทัง้หมด (รปูที ่6.23) และเมื่อพจิารณากลุ่มที่
ลงทะเบยีนสาํเรจ็ พบว่า คนใน Gen Y มสีดัส่วนมากทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 45 ของผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ 
สว่นคนใน Gen Z ลงทะเบยีนสาํเรจ็น้อยทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 10 นอกจากน้ี ยงัมผีูไ้ม่สนใจลงทะเบยีน
ประมาณรอ้ยละ 45 ซึง่เมือ่พจิารณาถงึสาเหตุทีไ่มล่งทะเบยีนในแต่ละ Generation พบวา่ มคีวามแตกต่าง
กนั (-squared = 27.476, p-value < 0.001) โดยคนใน Gen X Gen Y และ Gen Z ไมส่นใจลงทะเบยีน
เน่ืองจากไม่มเีงนิ/ไม่มเีวลา ส่วนคนใน Gen BB ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโควดิ-19 กลบัพบว่าไม่
ลงทะเบียนเพราะกลวัโควิด-19 เพียงร้อยละ 21 เท่านัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สะดวกอื่นๆ เช่น  
ไม่สนใจโครงการ ไม่เข้าใจระบบ ซึ่งมสีดัส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของคนที่ไม่ลงทะเบียนใน Gen BB  
(รปูที ่6.24) 

 

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.23 การตอบสนองต่อโครงการเราไปเท่ียวกนั 
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ผลการลงทะเบียน ผูล้งทะเบียน 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.24 การตอบสนองต่อโครงการเราไปเท่ียวกนัแบง่ตาม Generation 
 

สาํหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนสาํเรจ็และไดใ้ชเ้งนิในโครงการแลว้มทีัง้หมด 89 คน หรอืรอ้ยละ 94 ของผู้
ลงทะเบยีนสาํเรจ็ โดยคนใน Gen Y มสีดัสว่นสงูทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 45 ของผูท้ีใ่ชจ้่ายทัง้หมด รองลงมา
คอื คนใน Gen X Gen BB และ Gen Z คดิเป็นรอ้ยละ 24 รอ้ยละ21 และ รอ้ยละ10 ตามลําดบั  
(ตารางที ่6.5) นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาจํานวนเงนิส่วนตวัโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายในการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นส่วน
เพิม่จากเงนิที่โครงการช่วยจ่ายนัน้ พบว่า การใชจ้่ายโดยเฉลี่ยของคนในแต่ละ Generation มคีวาม
แตกต่างกนั (F-value = 3.165, p-value = 0.029) โดยคนใน Gen BB ใชเ้งนิสว่นตวัเฉลีย่ประมาณ 
18,200 บาทต่อคน สว่นใน Gen X Gen Y และ Gen Z ใชจ้่ายเงนิสว่นตวัเฉลีย่ประมาณ 15,000 บาทต่อ
คน 10,000 บาทต่อคน และ 1,800 บาทต่อคน ตามลําดบั อยา่งไรกต็ามเมื่อทาํการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
ภายหลงัการทดสอบรวม (Post hoc test) พบว่าจ่ายเงนิส่วนตวัโดยเฉลีย่ของ Gen BB และ Gen Z 
เทา่นัน้ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.0394)  

ตารางท่ี 6.5 การใช้จ่ายเงินส่วนตัวเพ่ิมจากการลดลงในโครงการเราไปเท่ียวกันในแต่ละ 
Generation 

Generations จาํนวนคนท่ีใช้
สิทธิ (ร้อยละ) 

จาํนวนเงินส่วนตวั
ท่ีใช้ (บาท) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

F-value p-value 
Gen BB 21.35 18,215.79 17,719.30

3.165 0.029 
Gen X 23.60 14,952.38 15,714.57
Gen Y 44.94 9,993.00 13,823.63
Gen Z 10.11 1,777.78 1,602.95
รวม 89 (คน) 12,087.87 15,106.31 - -

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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2.4)   โครงการกาํลงัใจ 
ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 33 รบัรู้

ถึงโครงการน้ี ซึ่งเป็นสดัส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
โครงการอื่น ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า เป็นโครงการทีเ่จาะจง
ใ ห้ กับ บุ ค ล าก ร แนวห น้ าที่ ร ับ มือ โ ค วิด -1 9  เ ช่ น 
อสม .  อสส .  และเจ้าหน้าที่ รพ .สต .  เ ป็นต้น  การ
ประชาสมัพนัธ์อยู่ในวงจํากัด สําหรบัผู้ที่รบัรู้มีผู้สนใจ
ลงทะเบยีนรอ้ยละ 11 และลงทะเบยีนสาํเรจ็เพยีงรอ้ยละ 
2 ของผูต้อบแบบสอบถาม (รปูที ่6.25) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
19 ของผูล้งทะเบยีนทัง้หมด และจากผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็มผีู้
ทีไ่ดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ของโครงการเพยีง 6 คน โดยมกีาร
ใชจ้า่ยเงนิสว่นตวัเฉลีย่ 3,800 บาทต่อคน  

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.25 การตอบสนองต่อ 
                 โครงการ กาํลงัใจ 

ส่วนผู้ที่ทราบถึงโครงการแต่ไม่สนใจลงทะเบียน พบว่า ประมาณร้อยละ 52 ของผู้ไม่สนใจ
ลงทะเบยีนเหน็ว่ายงัไม่มเีงนิ/ไม่มเีวลาเพยีงพอสาํหรบัท่องเทีย่ว และอกีรอ้ยละ 20 ยงักลวัโควดิ-19 อยู ่
สว่นประมาณรอ้ยละ 28 ไม่ลงทะเบยีน เน่ืองจากเหตุผลอื่น ๆ เช่น ไมใ่ช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไม่
สนใจ หรอืไมเ่ขา้ใจโครงการ 

6.7.8 ปัญหาด้านการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัสาํหรบัคนไทย 
 การเดนิทางท่องเที่ยว ผูเ้ดนิทางย่อมหวงัว่าจะไดพ้กัผ่อน ผ่อนคลาย สรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบั
คนใกล้ชดิ เดนิทางเพื่อเปิดโลกเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ วฒันธรรมใหม่ ประสบการณ์ใหม่ หรอืเพื่อการผจญภยั 
สมัผสัธรรมชาติที่สวยงาม (จากผลการสํารวจในหวัขอ้ที่ 2) แน่นอนว่าทุกคนที่เดนิทางท่องเที่ยวย่อม
ตอ้งการประสบการณทีด่ ีตอ้งการความพงึพอใจสงูสดุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว แต่บางครัง้การเดนิทางก็
จะประสบกบัปัญหาดา้นการท่องเทีย่วทีม่กัจะคอยบัน่ทอนความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว ซึง่ผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นการท่องเทีย่วจะต้องคํานึงถงึ หาวธิหีรอืแนวทางในการป้องกนัและจดัการปัญหานัน้ เพื่อสรา้งความ
ประทบัใจแก่นกัทอ่งเทีย่ว 
 จากการสํารวจปัญหาด้านการท่องเที่ยวผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยคําถามที่ว่า  
“เมือ่นักท่องเทีย่วเผชญิปัญหาด้านการท่องเทีย่วจะทําให้ความพงึพอใจลดลงในระดบัใด” ซึ่งมปัีญหา
ทัง้หมด 13 ดา้น ปัญหาทีผู่ต้อบสว่นใหญ่ประเมนิว่า หากเกดิขึน้ระหว่างท่องเทีย่วจะทาํใหค้วามพงึพอใจ
ลดลงมากทีสุ่ด มทีัง้หมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มลพษิทางอากาศ (รอ้ยละ 31 เหน็ว่าจะทําใหค้วามพงึพอใจ
ลดลงมากทีสุ่ด) 2) ขยะในเมอืงท่องเทีย่ว 3) ความปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่ว 4) ความปลอดภยัในการ
เดนิทาง 5) มลพษิทางน้ํา 6) ความแออดัของนกัทอ่งเทีย่ว และ 7) มลภาวะทางเสยีง โดยปัญหาที ่2 ถงึ 7 
เป็นปัญหาที่มสีดัส่วนของผูท้ี่คดิว่าทําใหค้วามพงึพอใจลดลงมากที่สุดใกล้เคยีงกนั ประมาณรอ้ยละ 25 
ของผูต้อบแบบสอบถาม (รปูที ่6.26) 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รูปท่ี 6.26 ปัญหาด้านการท่องเท่ียวท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าทําให้ความพึงพอใจลดลง 

      ในระดบัมากท่ีสดุ 
 

ส่วนปัญหาดา้นที ่8 ถงึ 13 ไดแ้ก่ 8) การจราจรภายในเมอืงและระหว่างแหล่งท่องเทีย่ว 9) การ
ขาดแคลนรถสาธารณะภายในเมอืงและระหวา่งแหล่งทอ่งเทีย่ว 10) ความเพยีงพอของสถานทีจ่อดรถ 11) 
ความสะอาดของอาหาร 12) ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิและ 13) ความ
เพยีงพอของหอ้งน้ําสะอาด เป็นปัญหาทีผู่ต้อบส่วนใหญ่ประเมนิว่าจะทําใหค้วามพงึพอใจลดลงในระดบั
ปานกลาง (รปูที ่6.27) 

 

 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รูปท่ี 6.27 ปัญหาด้านการท่องเท่ียวท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าทําให้ความพึงพอใจลดลงใน 

    ระดบัปานกลาง 
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ปัญหาท่ีคนส่วนใหญ่เหน็ว่าทาํให้ความพึงพอใจลดลงในระดบัมากท่ีสดุ 

ปัญหาท่ีคนส่วนใหญ่เหน็ว่าทาํให้ความพึงพอใจลดลงในระดบัปานกลาง 
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6.8 สรปุ 
 การทบทวนผลกระทบของโควดิ-19 ในนานาประเทศ คาดว่าในภาพรวมเศรษฐกจิของแต่ละ
ประเทศจะสามารถฟ้ืนตวักลบัมาเทยีบเท่ากบัปี พ.ศ. 2562 ไดภ้ายในปี พ.ศ. 2567 แต่ประเทศจนีจะ
สามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็กว่าประเทศอื่น ๆ 1 ปี สาํหรบัอุตสาหกรรมดา้นการท่องเทีย่วและการเดนิทางทีจ่ะ
กลบัมาไดก่้อนในชว่งปี พ.ศ. 2567 คอื อุตสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กั และอุตสาหกรรมการบนิ แต่สาํหรบั
บรษิทัทวัรอ์าจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่มาก เน่ืองจากแนวโน้มการเดนิทางทีจ่ะเปลีย่นวถิี
การทอ่งเทีย่วแบบเดมิไปเป็นแบบนิวนอรม์ลั 

รปูแบบการท่องเทีย่วใหมน้ี่จะมลีกัษณะการเดนิทางแบบคนเดยีว หรอืเดนิทางกบักลุ่มคนใกลช้ดิ 
ซึง่เป็นการท่องเทีย่วแบบเน้นความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัและใชเ้ทคโนโลยเีพื่อความสะดวก เช่น การ
เลือกจองห้องพกัที่มมีาตรฐานการรกัษาความสะอาด และการทํากิจกรรมทัง้หมดผ่านระบบออนไลน์  
เป็นตน้ นอกจากน้ี เพื่อหลกีเลีย่งคนจาํนวนมาก การเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ ๆ ทีย่งัไม่ไดร้บั
ความนิยม หรอื สถานที่ Unseen จะไดร้บัความนิยมมากขึน้ ดงันัน้ ในช่วงระยะแรก ๆ ราคาจะไม่ใช่
ปัจจยัทีส่าํคญัสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว 

ผลของการสาํรวจแบบสอบถามออนไลน์คนไทยทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วจาํนวน 606 คน พบว่า ปัจจยั
กระตุน้ดา้นการท่องเทีย่วมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละรุน่ โดยคนใน Gen BB มคีวามตอ้งการพกัผอ่น และ
ตอ้งการเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหมเ่ป็นปัจจยักระตุน้ใหท้อ่งเทีย่ว และสามารถทอ่งเทีย่วในวนัใดกไ็ดไ้มจ่าํกดั
เวลา สว่นคนใน Gen X และ Gen Y มคีวามคลา้ยคลงึกนั คอื ส่วนใหญ่จะสามารถท่องเทีย่วไดเ้ฉพาะ
วนัหยดุเสาร-์อาทติย ์หรอืวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีไ่มต่อ้งไปเรยีนหนงัสอื 

ในช่วง 3 ปีก่อนเกิดโควิด-19 คนไทยมีการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ย 4 ครัง้ต่อปี ส่วนการ
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ คนใน Gen BB Gen X และ Gen Y จะเดนิทางเฉลีย่ 1 ครัง้ต่อปี สว่นคน
ใน Gen Z โดยเฉลีย่ยงัไมม่กีารเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ  

สาํหรบัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในช่วงเดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นการเทีย่ว
หลงัโควดิ-19 ระลอกที ่1 พบวา่ คนไทยนิยมเทีย่วกบัครอบครวั และเทีย่วกบัเพือ่น มกัจดัรปูแบบหรอืการ
วางแผนการเดนิทางดว้ยตนเอง โดยอาศยัขอ้มลูขา่วสารจากชอ่งทางออนไลน์เป็นหลกั แต่คนใน Gen BB 
ยงัใชก้ารจองผ่านบรษิทัทวัร ์และจองผ่านงานแสดงสนิคา้ท่องเทีย่วมากกว่าคนใน Gen อื่นๆ โดย
เปรยีบเทยีบ ดา้นเครื่องมอื/ช่องทางทีใ่ชร้ะหว่างการท่องเทีย่วในคนทุก Gen จะนิยมใชแ้อปพลเิคชนัเป็น
สว่นใหญ่ 

ดา้นเครื่องหมาย SHA ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์การนัตมีาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั เพิม่
ความมัน่ใจในการท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19นัน้ พบว่า มผีูร้บัรูป้ระมาณรอ้ยละ 57 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด และในกลุ่มน้ีกว่ารอ้ยละ 70 เหน็ว่าเครื่องหมาย SHA มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร
ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

ส่วนการรบัรู้และการใช้โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกนั โครงการเที่ยวปันสุข 
โครงการเราไปเทีย่วกนั และโครงการกําลงัใจ พบว่า โครงการเราเทีย่วดว้ยกนัมผีูร้บัรู ้มผีูล้งทะเบยีนมาก
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ทีสุ่ด และมผีูใ้ชส้ทิธปิระมาณรอ้ยละ 24 ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่มากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัโครงการอื่นๆ 
และสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการใชจ้า่ยเงนิสว่นตวัเพิม่ขึน้ประมาณ 13,000 บาทต่อคน 

ปัญหาดา้นการท่องเทีย่วทีเ่ผชญิระหว่างการท่องเทีย่วทีส่่งผลใหค้วามพงึพอใจในการท่องเทีย่ว
ของคนไทยลดลงในระดบัมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ มลพษิทางอากาศ 
มลพษิทางน้ํา มลภาวะทางเสยีง ขยะในเมอืงท่องเที่ยว ความแออดัของนักท่องเที่ยว และด้านความ
ปลอดภยั ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในแหล่งทอ่งเทีย่ว และความปลอดภยัในการเดนิทาง 

การวางแผนการทอ่งเทีย่วภายในประเทศในช่วงหลงัโควดิ-19 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ.2564 เป็น
ต้นไป พบว่า จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในระยะทางใกล้ๆ ก่อน คือ เริ่มท่องเที่ยวภายในจงัหวดั 
ภายในประเทศก่อน ส่วนการท่องเที่ยวต่างประเทศนัน้ ผู้ตอบเกือบร้อยละ 50 ตดัสนิใจจะไม่เดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว 

จากการสาํรวจความคดิเหน็ต่อการเปิดประเทศใหน้ักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาเทีย่วประเทศ
ไทยพบว่า ผูต้อบประมาณรอ้ยละ 61 เหน็ว่ายงัไมค่วรเปิดประเทศ โดยเฉพาะคนใน Gen Y และ Gen Z 
ซึง่มปีระมาณรอ้ยละ 70 ไมเ่หน็ดว้ยกบัการเปิดประเทศ ในขณะทีค่นใน Gen BB และ Gen X มสีดัสว่นที่
ตอบว่าเหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยใกล้เคยีงกนั สําหรบัการเปิดประเทศและอนุญาตใหค้นไทยเดนิทางไป
ท่องเทีย่วต่างประเทศในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 65 จะยงัไม่เดนิทางท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ 
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บทท่ี 7
กรอบแนวคิดและวิธีการคาดการณ์

ธุรกจิการท่องเที่ยวในปัจจุบนัต้องเผชญิกบัความไม่แน่นอนสูง เน่ืองจากปัจจยัหลายดา้นทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และในวงกว้างทัง้ในระดบัองค์กร ระดบัประเทศ ไปจนถึงระดบัโลก 
นับตัง้แต่ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม ไปจนถงึดา้นสงัคมและการเมอืง  นอกเหนือจาก
แนวโน้มขนาดใหญ่หรอืเมกะเทรนดท์ีป่รากฏชดัเจนและเป็นทีร่บัรูท้ ัว่ไปแลว้ การเปลีย่นแปลงบางประการ
อาจเกดิขึน้อย่างฉับพลนั ดงักรณีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ
ท่องเทีย่วของไทยและของโลก  ดว้ยความซบัซอ้นของระบบธุรกจิท่องเทีย่วประกอบกบัความไม่แน่นอน
สูงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ทําใหก้ารคาดการณ์ภาพอนาคตของการท่องเทีย่วเพื่อการ
วางแผนนโยบายและวางแผนธุรกจิเป็นไปได้ยากขึ้น แนวคดิและแนวทางการวางแผนพฒันาและการ
บรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่วต่อจากน้ีไปจงึตอ้งปรบัเปลีย่นไปจากทีผ่า่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การให้
ความสาํคญักบัความไม่แน่นอนและความเขา้ใจในระบบทีซ่บัซอ้นของการท่องเทีย่วในการคาดการณ์และ
การวางแผนนโยบายการทอ่งเทีย่ว  

เน้ือหาในบทน้ีเริม่จากการนําเสนอกรอบแนวคดิการคาดการณ์เชงิยุทธศาสตร ์ซึง่ใหค้วามสาํคญั
เป็นพเิศษกบัปัจจยัความไม่แน่นอนในการมองภาพอนาคต แลว้จงึทบทวนแนวคดิระบบซบัซอ้นของการ
ท่องเทีย่ว รวมถงึขอ้เสนอเกีย่วกบัภาพอนาคตของการท่องเทีย่วในช่วงทีเ่กดิโควดิ-19  ประเดน็ทีไ่ดจ้าก
การทบทวนวรรณกรรมในบทน้ีจะใชเ้ป็นพืน้ฐานสําหรบัการวเิคราะหค์วามไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลง 
และความผนัผวนทีจ่ะเกดิขึน้ในระบบทอ่งเทีย่วในอนาคตในบทถดัไป 

7.1 ความไม่แน่นอนกบัการท่องเท่ียว 

วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการศกึษาน้ีคอืเพื่อเสนอแนะแนวนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ และ
แผนทีเ่สน้ทางการวจิยัทีจ่ะมบีทบาทในการขบัเคลื่อน ฟ้ืนฟู และปรบัตวัของภาคเศรษฐกจิการท่องเทีย่วของ
ไทยระหว่างและภายหลงัการระบาดของโควดิ-19  ทัง้น้ี เพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว คณะผูว้จิยัจงึศกึษา
แนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยและประเมนิผลกระทบของการระบาดของโควดิ-19 ต่อศกัยภาพเดมิและ
โอกาสในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วของไทย แลว้จงึสรา้งฉากทศัน์ความเป็นไปไดข้องการท่องเทีย่วไทย
ระหว่างและภายหลงัการระบาดของโควดิ-19 เพื่อระบุและเลอืกเสน้ทางเชงิยุทธศาสตรส์าํหรบัการท่องเทีย่ว
ไทยในอนาคต  เน่ืองจากเป้าหมายหลกัของงานศกึษาน้ีอยูท่ีก่ารพฒันาแผนทีเ่สน้ทางการวจิยั ขอบเขตดา้น
เวลาของการศึกษาจึงต้องมองไปที่ภาพระยะกลางและระยะยาวเป็นหลกั แต่กระนัน้ก็ไม่ได้ละเลยการ
วเิคราะห์นัยเชงินโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่จําเป็นต้องดําเนินการในระยะสัน้ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิการ
ทอ่งเทีย่วของไทยทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งสาหสัจากสถานการณ์โควดิ 
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จากทีไ่ดเ้สนอไปในบทนํา ในการศกึษาครัง้น้ี คณะผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชแ้นวคดิและวธิกีารคาดการณ์
เชงิยุทธศาสตรเ์ป็นกรอบแนวคดิของการศกึษา โดยหวัใจของแนวคดิการคาดการณ์เชงิยุทธศาสตรอ์ยู่ที่
การให้ความสําคัญกับปัจจัยไม่แน่นอนที่กําหนดทิศทางและระดับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหรือ
องคป์ระกอบทีส่นใจ การทบทวนวรรณกรรมไดป้ระมวลกรอบแนวคดิและวธิกีารศกึษาดา้นการทอ่งเทีย่วที่
ผ่านมา โดยเฉพาะงานศึกษาที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในภาพรวมจะพบว่า งานวิจยั
โดยมากมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาดา้นการท่องเที่ยวที่ประสบอยู่ในอดตีและปัจจุบนั หรอือย่างมากก็
เป็นการทําตามแนวโน้มของกระแสความคดิทีเ่ป็นทีนิ่ยมอยู่ในเวลานัน้ๆ งานวจิยัทีผ่่านมาจงึมกัมองขา้ม
ปัจจยัและเหตุการณ์ไม่แน่นอน รวมถึงปัจจยัพลิกผนัที่อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมได ้ แมว้่าการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและการทําตามกระแสแนวโน้มยงัควรเป็นพืน้ฐานของการ
วางแผนด้านการท่องเที่ยว แต่บรบิทของโลกปัจจุบนัมคีวามซบัซ้อนและการพลิกผนัด้านต่างๆ อย่าง
รวดเรว็และในวงกวา้ง ดงัทีเ่กดิในชว่งสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ดงันัน้ การวางแผนยุทธศาสตรเ์พื่อ
นโยบายสาธารณะดา้นการท่องเทีย่วและการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วในอนาคต จงึควรใหค้วามสาํคญัมาก
ขึน้กบัปัจจยัไมแ่น่นอนมากยิง่ขึน้ 

การแพร่ระบาดใหญ่ของโควดิ-19 ไปทัว่โลกไดก่้อใหเ้กดิความไม่แน่นอนสงูทีม่ผีลกระทบต่อการ
ออกแบบนโยบายสาธารณะในทุกดา้น จากการวเิคราะหโ์ดย OECD (2020a) ปัจจยัความไม่แน่นอน
สาํคญัทีเ่กดิจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 และการพฒันาทีเ่ป็นไปไดใ้นอนาคต อาจมผีลกระทบใน
หลายดา้นต่อนโยบายสาธารณะทัง้ในระยะสัน้และระยะกลาง ดงัรปูที ่7.1 

ตารางท่ี 7.1 ความไม่แน่นอนท่ีเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ประเดน็ ความไม่แน่นอน 

1) การแพรก่ระจายของโควดิ-19 
และผลกระทบต่อสขุภาพ 

 

 ความเรว็ในการแพร่กระจายของโรคและเงื่อนไขมาตรการป้องกนัทีแ่ตกต่างกนั
ในพืน้ทีต่่างๆ 

 อตัราการเสยีชีวิตจากการติดเชื้อภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอุดมคติและอตัราการ
เสยีชวีติในกรณีทีไ่มม่กีารดแูลสขุภาพทีเ่พยีงพอ  

 ความชุกของผูป่้วยทีไ่มไ่ดร้ายงานตวัจนถงึปัจจุบนัในหมูป่ระชากร 
 สขุภาพระยะยาวของประชากรทีต่ดิเชือ้ 
 ขอบเขตและระยะเวลาของการไดร้บัภมูคิุม้กนัในกลุม่ประชากรทีต่ดิเชือ้ 
 ระยะเวลา ความพรอ้มใชง้าน และความน่าเชื่อถอืของการทดสอบอยา่งแพรห่ลาย 
 ระยะเวลา ความพรอ้ม และประสทิธผิลของการรกัษาหรอืวคัซนี 

2) ผลกระทบของโควดิ-19 ใน
ระบบต่างๆ ทีเ่ชื่อมโยงกนั 

ด้านสงัคม 
 โควดิ-19 ทําใหท้ศันคตทิางสงัคมเปลี่ยนไปสูก่ารมุ่งความร่วมมอืในประโยชน์

สาธารณะหรอืมุง่ผลประโยชน์สว่นตน 
 กระบวนการเป็นเมอืงอาจพฒันาไปสู่การลดความเป็นเมอืง (De-urbanization) 

หรอืการยอ้นกลบัไปเป็นเมอืง (Re-urbanization) 
 ระดบัของการแตกแยกทางสงัคมในมติิต่างๆ (ความไม่เท่าเทยีมกนัที่เพิม่ขึ้น 

สงครามทางวฒันธรรม การคน้หาความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั การเลอืกปฏบิตั)ิ 
จะเป็นอยา่งไร   
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ตารางท่ี 7.1 (ต่อ) 
ประเดน็ ความไม่แน่นอน 
  โควดิ-19 จะเป็นตวัหกัลา้งหรอืตวัเรง่ใหเ้กดิความเทา่เทยีมทางเพศ 

 โควดิ-19 จะทําให้การย้ายถิ่นเติบโต (Grow) ผ่อนปรน (Ease) หรอืเปลี่ยนแปลงไป 
(Shift) อยา่งไร 

 โควดิ-19 จะทําใหพ้ืน้ทีข่องพลเมอืง (Civil space) ลดลงหรอืกระตุน้ใหเ้กดิการฟ้ืนฟู
องคก์รภาคประชาสงัคมและบทบาทของพลเมอืง 

ด้านเทคโนโลยี 
 โควดิ-19 จะนําไปสูค่วามสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวในวงการวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละ

เทคโนโลย ี
 ปฏสิมัพนัธท์างดจิทิลัจะกลายเป็นแกนหลกัของชวีติทางสงัคมหรอืไม ่
 การตอบสนองต่อโควดิ-19 จะนําไปสู่การตื่นตวัดา้นสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยไีปทัว่โลก

หรอืไม ่
 โควดิ-19 จะนําไปสูก่ารลดความเป็นสว่นตวั (Post-privacy) หรอืเพิม่ความเป็นสว่นตวั 

(Pro-privacy) 
ด้านเศรษฐกิจ 
 รฐับาลจะมบีทบาททางเศรษฐกจิในอนาคตมากขึน้หรอืภาคเอกชนจะเป็นผูนํ้าในการฟ้ืน

ตวั 
 การฟ้ืนตวัของตลาดแรงงาน การจา้งงาน และการวา่งงานจะเป็นอยา่งไร 
 โควดิ-19 จะเรง่ความเรว็หรอืถอยกลบัของการกระจุกตวัขององคก์ร 
 เศรษฐกจิจะเป็นโลกาภวิตัน์อกีครัง้ (Re-globalize) หรอืปรบัเขา้หาทอ้งถิน่ (Re-localize) 
 ระบบการเงนิในปัจจุบนัจะสามารถฝ่าวกิฤตโิควดิ-19 หรอืตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง 
ด้านส่ิงแวดล้อม 
 จะมกีารเคลื่อนไหวไปสูค่วามยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่
 การดําเนินธุรกิจจะไปสู่แนวโน้มการเติบโตที่ย ัง่ยนืและรบัผิดชอบต่อสงัคม หรอืลําดบั

ความสาํคญัของการอยูร่อดจะมมีากกวา่ 
 ผูบ้รโิภคจะเปลีย่นลาํดบัความสาํคญัในระดบัใด 
 บทบาทของน้ํามนัในฐานะพลงังานของโลกจะมผีลกระทบในระยะยาวเป็นอยา่งไร 
ด้านธรรมาภิบาล ภมิูรฐัศาสตร ์และการพฒันาระหว่างประเทศ 
 ผลกระทบต่อธรรมาภบิาลและประชาธปิไตยจะเป็นอยา่งไร 
 โควดิ-19 จะสง่ผลกระทบต่อพลวตัทางการเมอืงในภูมภิาค (เช่นในเมอืงและชนบท) และ

การเปลีย่นแปลงของอาํนาจอยา่งไร  
 การปรบัตวัใดทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นระบบพหุภาค ี
 โควดิ-19 จะสง่ผลต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของโลก (SDGs) อยา่งไร 
 โควดิ-19 จะเปลีย่นแปลงรปูแบบความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศอยา่งไร 

ทีม่า: OECD (2020a) 
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กรอบแนวคดิสาํคญัของการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตรค์อืแนวคดิเชงิระบบ การประยุกตใ์ชแ้นวคดิ
น้ีเป็นกรอบความคดิในการวเิคราะหแ์ละคาดการณ์อนาคตของการท่องเทีย่วไทยตัง้อยู่บนขอ้สงัเกตและ
ขอ้สมมตทิีว่า่ การทอ่งเทีย่วเป็นระบบซบัซอ้น (Complex system) แบบหน่ึง  

แนวคิดเชิงระบบ 
ในการวเิคราะหค์วามไมแ่น่นอนเพื่อการคาดการณ์และวางแผนเชงิยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่ว 

ผูว้เิคราะหจ์ําเป็นตอ้งเขา้ใจถงึบรบิท เงื่อนไขและความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ ทีม่ี
ผลต่อการท่องเที่ยว รวมถงึพลวตัการเปลี่ยนแปลงขององคป์ระกอบเหล่านัน้ภายในช่วงเวลาที่ต้องการ
วางแผน ดงันัน้ ขัน้ตอนสําคญัในการคาดการณ์เพื่อการวางแผนเชงิยุทธศาสตรค์อื การวเิคราะหพ์ลวตั
การเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบทีม่นียัเชงิยุทธศาสตรส์าํหรบัการวางแผนโยบายการท่องเทีย่วและการ
วจิยั กรอบแนวคดิทีใ่ชก้นัอยา่งแพร่หลายในวงการคาดการณ์และวางแผนเชงิยุทธศาสตรท์ีส่ามารถนํามา
ประยุกตใ์ชไ้ดใ้นการศกึษาครัง้น้ีคอื แนวคดิเชงิระบบ (System thinking) โดยเฉพาะวธิกีารสรา้งผงัระบบ 
(System map) ทีร่ะบุถงึองคป์ระกอบของระบบการท่องเทีย่ว รวมถงึความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ
เหล่านัน้ทีก่าํหนดทศิทางและระดบัการเปลีย่นแปลงของการทอ่งเทีย่วในอนาคต 

ตามแนวคดิเชงิระบบ สิง่ใดกต็ามไม่ว่าจะในธรรมชาตหิรอืทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ย่อมเป็นองคป์ระกอบ 
(Part) หรอืเป็นระบบยอ่ย (Subsystem) ของระบบทีใ่หญ่กวา่ โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะเชื่อมต่อกนัเอง และ
เชื่อมต่อกนักบัระบบอื่นๆ ไม่ในทางตรงกท็างออ้ม  ตามแนวคดิแบบลดทอนนิยม (Reductionism) การ
อธบิายปรากฏการณ์อะไรบางอย่าง นกัวเิคราะหจ์ะพยายามแยกสว่นและลดทอนปรากฏการณ์นัน้ๆ ใหย้อ่ย
และเล็กลง เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เล็กที่สุดและเป็นแก่นสารที่สุด วิธีการวิเคราะห์จงึเน้นการแยกส่วน
องคป์ระกอบต่างๆ ออกจากกนั ในทางกลบักนั การวเิคราะหเ์ชงิระบบจะเน้นการปฏสิมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั
ขององคป์ระกอบต่างๆ ในระบบเดยีวกนั และระหวา่งระบบ  

ทัง้น้ี แต่ละองคป์ระกอบยงัมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัในลกัษณะทีอ่าจทาํใหเ้กดิผลลพัธท์ีไ่มค่าดคดิ
มาก่อนได ้เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึคุณลกัษณะพเิศษทีเ่กดิขึน้หรอืโผล่ขึน้ (Emergent) มาใหม่ จากการรวมตวักนั
ของส่วนประกอบย่อยๆ ในระบบนัน้ ปรากฏการณ์จํานวนมากในระบบธรรมชาตแิละระบบสงัคมของมนุษย์
มกัเกดิขึน้อย่างไม่คาดฝัน และเป็นไปตามแนวคดิเชงิระบบ ผลจากความไม่แน่นอนของผลลพัธใ์นรูปแบบ
ดงักล่าวทาํใหก้ารทาํนายอนาคตเป็นไปไดย้ากมากขึน้ การวเิคราะหด์ว้ยแนวคดิเชงิระบบจงึอาจไดผ้ลลพัธท์ี่
แตกต่างอย่างมากจากการวิเคราะห์แบบแยกส่วนที่ใช้กนัอยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการศึกษา
ประเดน็ทีม่คีวามซบัซอ้นและมพีลวตั 

การสร้างผงัระบบเป็นการแสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ด้วยแผนภาพ ซึ่งทําให้ผู้
วเิคราะหส์ามารถเหน็ภาพรวมของระบบ สาํหรบัในการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร ์ผูว้เิคราะหส์ามารถสรา้งผงั
ระบบขึน้มาเพื่อระบุปัจจยัขบัเคลื่อน (Drivers) สําคญัที่คดิว่าเป็นองค์ประกอบหรอืประเดน็สําคญัที่ควร
คํานึงถึงในเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อแสดงความเชื่อมโยงของปัจจยัที่ได้กวาดสญัญาณของแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงมาในขัน้ตอนก่อนหน้าน้ี นอกจากน้ี ผงัระบบยงัสามารถใชใ้นการแสดงพลวตัการเปลีย่นแปลง
ของระบบไปในอนาคต พรอ้มกบัการคน้หาประเดน็หรอืปัจจยัสาํคญัทีห่ากปรบัเปลีย่นไปกจ็ะกระตุน้หรอืเป็น
ตวัเรง่ใหร้ะบบและองคป์ระกอบอื่นๆ โดยรวมเปลีย่นไปอยา่งมนียัสาํคญั ปัจจยัเหล่าน้ีถอืเป็นประเดน็ทีม่นียั
เชงิยทุธศาสตรท์ีส่ามารถนําไปพฒันาเป็นยทุธศาสตรแ์ละนโยบายต่อไปได ้
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เน้ือหาในสว่นต่อไปจะประมวลความรูเ้กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วในมมุมองเชงิระบบ ซึง่ใชเ้ป็นพืน้ฐานใน
การคาดการณ์เชงิยทุธศาสตรใ์นการศกึษาครัง้น้ี 

7.2 แนวคิดเก่ียวกบัระบบการท่องเท่ียว (Tourism system) 

เมื่อประยุกต์ใชแ้นวคดิเชงิระบบ การท่องเที่ยวนับว่าเป็นระบบซบัซ้อนทีม่อีงค์ประกอบของระบบ
และระบบยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งจาํนวนมากและมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั โดยมวีงจรยอ้นกลบั (Feedback loop) 
มพีลวตั (Dynamics) อกีทัง้ยงัเป็นระบบเปิด (Open system) ทีม่ปีฏสิมัพนัธร์ว่มกบัระบบอื่นๆ เช่น ระบบ
เศรษฐกจิ ระบบสงัคม ระบบเทคโนโลย ีระบบการเมอืง (Jere Jakulin, 2017)  

เน่ืองจากธุรกจิการท่องเที่ยวมผีูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและองค์ประกอบเป็นจํานวนมาก โครงสรา้งระบบการ
ท่องเที่ยวจึงมีความซับซ้อน ทําให้การสังเกตเห็นและเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของ
องคป์ระกอบต่างๆ ในระบบเป็นไปไดย้าก โครงสรา้งซบัซอ้นดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมระบบ (System 
behavior) ทีค่าดไมถ่งึ เมื่อองคป์ระกอบหน่ึงสง่ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื่นๆ ภายในระบบเดยีวกนั แลว้มี
การปรบัเปลีย่นของคุณลกัษณะทีม่อียูแ่ต่เดมิ หรอือาจมคีุณลกัษณะใหมเ่กดิขึน้อยา่งทีไ่มเ่คยมมีาก่อน  

การทําความเข้าใจระบบการท่องเที่ยวที่เป็นระบบซับซ้อนจึงมีความท้าทาย โดยเฉพาะใน
กระบวนการวางแผนและดําเนินการที่จะต้องมกีารวางแผนแบบบูรณาการ และจําเป็นต้องวิเคราะห์ใน
ขอบเขตขา้มสาขาวชิา (Gunn, 1994)  ดงันัน้ เพื่อใหง้า่ยต่อการทําความเขา้ใจระบบการท่องเทีย่ว เน้ือหา
การทบทวนวรรณกรรมในสว่นน้ีจงึนําเสนอแนวคดิหรอืแบบจาํลองระบบการทอ่งเทีย่วจากงานการศกึษาของ
นกัวชิาการทีนํ่าเสนอระบบการท่องเทีย่วในแงมุ่มต่างๆ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยงขององคป์ระกอบ
ต่างๆ ของระบบการทอ่งเทีย่ว  

แนวคดิหน่ึงในการวเิคราะหร์ะบบการท่องเทีย่วคอืมุมมองเชงิภูมศิาสตรข์อง Leiper (1979)  ซึ่ง
เสนอว่า การท่องเที่ยวมโีครงสรา้งขององค์ประกอบที่พึ่งพาอาศยักนั นับตัง้แต่การตดัสนิใจเดนิทางของ
นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ภูมลิําเนาของตนเองไปยงัพื้นที่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ไปจนถงึการ
เดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวกลับมายังภูมิลําเนา ระบบการท่องเที่ยวตามแนวคิดของ Leiper ม ี 
3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ (1) นักท่องเทีย่ว (Tourist) ซึง่มบีทบาทสาํคญัทีเ่คลื่อนทีแ่ละบรโิภคสนิคา้และ
บรกิารต่างๆ ในระบบการท่องเทีย่ว (2) ธุรกจิท่องเทีย่ว (Tourism industry) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัหว่งโซ่ต่างๆ ใน
ธุรกจิทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ สิง่ดงึดดูใจ บรกิารการท่องเทีย่ว ทีพ่กั การตลาด และ (3) องคป์ระกอบเชงิภูมศิาสตร ์
(Geographical element) ซึง่เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีต่่างๆ ในเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว   

รปูที ่7.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบในระบบการทอ่งเทีย่วในมมุมองเชงิภมูศิาสตรข์อง 
Leiper  โดยแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี   

1) พืน้ทีภู่มลิําเนาของนักท่องเทีย่ว (Tourist generating region) เป็นพืน้ทีเ่ริม่ต้นและจบการ
เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว สมมตฐิานหลกัในสว่นน้ีคอื นกัท่องเทีย่วมกัมแีรงจงูใจในการเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ในพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะทางภูมศิาสตรท์ีแ่ตกต่างจากพืน้ทีข่องตน จงึเป็นปัจจยัผลกัดนั (Push factor) ทีท่ําให้
นกัท่องเทีย่วออกเดนิทางเพื่อแสวงหาความแปลกใหม่ใหช้วีติจากสภาพแวดลอ้ม สงัคม และวฒันธรรมของ
แต่ละพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัไป  
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2) เสน้ทางระหวา่งการเดนิทาง (Transition route) เป็นพืน้ทีเ่ชื่อมต่อระหวา่งพืน้ทีต่น้ทางและพืน้ที่
ปลายทาง และยงัเป็นพืน้ที่สําคญัในการเลอืกจุดหมายปลายทาง เน่ืองจากเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
เสน้ทางการเดนิทาง นอกจากน้ี พืน้ทีร่ะหว่างการเดนิทางแมจ้ะไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลกั แต่หากพืน้ที่
ระหว่างการเดินทางมีสิ่งดึงดูดใจ มีความสะดวก ก็ย่อมจะดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้เส้นทางนัน้
มากกวา่เสน้ทางอื่น 

3) พืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว (Tourist destination region) เป็นพืน้ทีป่ลายทางทีม่สีิง่ดงึดดูใจหรอืเป็น
ปัจจยัดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วจากพืน้ทีอ่ื่นเดนิทางเขา้มา จงึถอืเป็นปัจจยัดงึดดู (Pull factor) ซึง่เกดิจากความ
โดดเดน่แปลกตา ความสวยงาม และเอกลกัษณ์ของพืน้ที ่ 

แนวคดิของ Leiper (1979) สะทอ้นถงึพืน้ฐานของการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วทีเ่กดิจากความ
แตกต่างกนัในเชงิพืน้ทีท่ีม่คีวามโดดเด่นแตกต่างกนั รวมถงึความสามารถในการดงึดูดใจในเสน้ทางทีต่้อง
เดนิทางดว้ย 

 
ทีม่า: Leiper (1979) 

รปูท่ี 7.1 องคป์ระกอบเชิงภมิูศาสตรข์องระบบการท่องเท่ียวตามแนวคิดของ Leiper 

อกีแนวคดิหน่ึงคอืมุมมองระบบการท่องเทีย่วในฐานะผลติภณัฑ ์(Tourism as product) Gunn 
(1994) เสนอว่า อุปสงค์และอุปทานเป็นตวัขบัเคลื่อนการพฒันาการท่องเที่ยว  เป้าหมายสําคญัของการ
วางแผนและพฒันาการท่องเทีย่วคอืการจบัคู่ระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน (Demand-supply matching) เพื่อ
มอบประสบการณ์และสร้างความพงึพอใจให้กบันักท่องเที่ยว  ดงันัน้ การวางแผนด้านการท่องเที่ยวจึง
จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในคุณลกัษณะและแนวโน้มของตลาด โดยกระบวนการวางแผนตอ้งมุ่งพฒันาและ
จดัการการทอ่งเทีย่วใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด   

ทัง้น้ี การจัดการด้านอุปทานจึงเป็นการจัดเตรียม 2 ส่วนสําคัญ คือ กิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Program) และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Land use) ซึ่งจําเป็นตอ้งมกีารออกแบบและจดัการเพื่อรองรบั
นกัท่องเทีย่ว  นอกจากน้ี Gunn ไดร้ะบุถงึองคป์ระกอบสาํคญัในทางดา้นอุปทาน 5 สว่น ไดแ้ก่ 1) สิง่ดงึดูด
ใจดา้นการท่องเทีย่ว 2) บรกิารการท่องเทีย่ว 3) โปรโมชนั 4) การเดนิทาง และ 5) ขอ้มลูสารสนเทศ โดยทัง้ 
5 องคป์ระกอบมคีวามเชื่อมโยงและมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนัและมพีลวตัสงู แสดงดงัรปูที ่7.2 
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ทีม่า: Gunn (1994) 

รปูท่ี 7.2 ระบบการท่องเท่ียวตามแนวคิดของ Gunn 

นอกจากน้ี องคป์ระกอบในระบบอาจเปลีย่นแปลงไดจ้ากอทิธพิลของปัจจยัภายนอก อาท ิปัจจยั
ดา้นการเงนิ แรงงาน ระดบัความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) ชุมชน การแขง่ขนั นโยบายของ
รฐั ทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรทางวฒันธรรม และความเป็นผูนํ้าองคก์ร ปัจจยัภายนอกเหล่าน้ีเป็นได้
ทัง้ตวัขดัขวางและตวัสง่เสรมิการทาํงานของระบบการทอ่งเทีย่ว 

แม้ว่าแบบจําลองของ Gunn จะไม่ซบัซ้อน แต่ก็ได้แสดงให้เหน็องค์ประกอบในระบบการ
ท่องเทีย่วต่างมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั และ Gunn ยงัไดเ้น้นยํ้าถงึความซบัซอ้นของระบบ ทัง้ในแงก่าร
เป็นเจ้าของหรอืการมผีูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการมพีลวตัของระบบ โดยเฉพาะ
องคป์ระกอบดา้นอุปทานทีค่รอบครองและจดัการโดย 3 ภาคสว่นสาํคญั คอื ภาคเอกชน ภาครฐับาล และ
องคก์รไมแ่สวงหากาํไร  

อกีแนวคดิหน่ึงในการวเิคราะหร์ะบบการท่องเทีย่วเป็นมุมมองเชงิพาณิชย ์Mill and Morrison 
(1985) แบ่งองคป์ระกอบของระบบการทอ่งเทีย่วออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย  

1) ตลาด (Market) เป็นส่วนของพฤติกรรมและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่มปัีจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่มอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยว ได้แก่ ทางเลือกในการ
ทอ่งเทีย่ว สิง่ดงึดดูใจของแหล่งทอ่งเทีย่ว กระบวนการซือ้ เป็นตน้  

2) การท่องเทีย่ว (Travel) เป็นส่วนของตดัสนิใจการเดนิทางท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วว่าจะไปที่
ใด เมือ่ไร และเดนิทางอยา่งไร โดยเฉพาะในเรือ่งเสน้ทางเดนิทางและประเภทพาหนะการเดนิทาง  
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3) สถานที่ปลายทาง (destination) เป็นส่วนของการจัดเตรียม วางแผน ควบคุม และพฒันา
กจิกรรมและบรกิารการทอ่งเทีย่ว  

4) การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการที่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและผู้ให้บริการท่องเที่ยว 
(Supplier) ในหว่งโซ่มลูค่า (Value chain) ต่างๆ เสนอสนิคา้และบรกิารไปสูลู่กคา้ โดยการกระจายช่องทาง
ต่างๆ เพือ่กระตุน้และจงูใจใหผู้ค้นตดัสนิใจทอ่งเทีย่วมากขึน้  

แบบจําลองน้ีมุ่งเน้นสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการพฒันาแผนทางดา้นการตลาดเป็นหลกั เพื่อหา
ส่วนผสมทางการตลาดและทางเลือกของการกระจายช่องทางในการขายที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้น
นกัทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วมากขึน้ แบบจาํลองของ Mill and Morrison (1985) แสดงดงัรปูที ่7.3 

 
ทีม่า: Mill and Morrison (1985) 

รปูท่ี 7.3 ระบบการท่องเท่ียวตามแนวคิดของ Mill and Morrison  
 จากแบบจาํลองระบบการท่องเทีย่วทัง้สามแบบของ Leiper (1979) Gunn (1994) และ Mill and 
Morrison (1985) แสดงองคป์ระกอบทีค่าบเกีย่วกนั ซึง่แบ่งเป็น 2 สว่น คอื (1) ดา้นอุปสงค ์(Demand) 
จะพจิารณาจากมุมมองของนักท่องเทีย่ว ทัง้ในดา้นแรงจูงใจและการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว และในแง่
พฤตกิรรมและความชอบของบุคคล ทางเลอืกการเดนิทาง เป็นตน้ และ (2) ดา้นอุปทาน (Supply) จะ
พจิารณาถึงองค์ประกอบที่รองรบัการท่องเที่ยว ทัง้สิง่ดึงดูดใจ สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว บรกิารทอ่งเทีย่วต่างๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว รวมถงึกระบวนการ
สื่อสารเพื่อดงึดูดใจนักท่องเทีย่วผ่านการทําการตลาดและการใหข้อ้มูลสารสนเทศประกอบการตดัสนิใจ
ของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี องค์ประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญและมีผลอย่างยิ่งต่อทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงภายในระบบท่องเทีย่วคอืองคป์ระกอบดา้นสถาบนั (Institutions) ซึ่งมผีลต่อการกําหนด
พฤติกรรมของบุคคลและองค์กร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบท่องเที่ยวนอกเหนือจาก
ปฏสิมัพนัธ์ของปัจจยัที่อยู่ภายในระบบการท่องเที่ยวแล้ว ยงัมปัีจจยัภายนอกอกีหลายปัจจยัที่มผีลต่อ
ระบบการทอ่งเทีย่ว เชน่ เทคโนโลย ีการเมอืง สงัคมและวฒันธรรม เป็นตน้  

นอกจากน้ี การวเิคราะหท์่องเทีย่วในเชงิระบบจําเป็นตอ้งมองถงึภาพผลกระทบทีเ่กดิขึน้ภายใน
ระบบการทอ่งเทีย่วนัน้ดว้ย เน่ืองจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้มทีัง้ผลในเชงิบวกและเชงิลบ ผลกระทบต่างๆ ที่
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เกิดขึ้นจะส่งผลสะท้อนกลบัเป็นวงจรย้อนกลบัที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะความสามารถในการดงึดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัมผีลต่อการตดัสนิใจ
เดนิทางของนกัท่องเทีย่ว และทศิทางการพฒันาของพืน้ทีท่่องเทีย่ว จากแนวคดิทีไ่ดท้บทวนมาขา้งตน้ 
สามารถสรปุเป็นกรอบคดิของระบบการทอ่งเทีย่วทีใ่ชใ้นการศกึษาในโครงการน้ีไดต้ามทีแ่สดงในรปูที ่7.4 

 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Leiper (1979), Gunn (1994) และ Mill and Morrison (1985) 

รปูท่ี 7.4 กรอบแนวคิดระบบการท่องเท่ียว 

จากกรอบแนวคดิเชงิระบบของการทอ่งเทีย่วขา้งตน้ สามารถนิยามคาํวา่ “ระบบทอ่งเทีย่ว” โดยมี
สาระสาํคญั ดงัน้ี 

ระบบท่องเทีย่วคอืชุดขององคป์ระกอบทีเ่ชื่อมโยงกนัและมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัอยา่งซบัซอ้น 
และมกีารจดัการใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนัเพื่อดําเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่กําหนดไวใ้นการแลกเปลี่ยน
ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการทอ่งเทีย่วในดา้นอุปสงค ์อุปทาน และสถาบนั  

องคป์ระกอบดา้นอุปสงคเ์น้นไปทีก่ารตดัสนิใจของนักท่องเทีย่ว ทัง้ในดา้นพฤตกิรรมความชอบ 
แรงจูงใจและการตดัสนิใจเดนิทาง ส่วนด้านอุปทานเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารนักท่องเที่ยว ทัง้ด้านสิง่
ดงึดูดใจ สิง่อํานวยความสะดวก กจิกรรมและบรกิารสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถงึกระบวนการสื่อสาร 
การใหข้อ้มลู และการตลาดเพื่อดงึดดูใจนักท่องเทีย่ว สาํหรบัสถาบนัดา้นการท่องเทีย่วหมายถงึกฎกตกิา
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ทีก่าํหนดพฤตกิรรมของบุคคลและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นกัทอ่งเทีย่วในฝ่ายอุปสงค ์ผูป้ระกอบการในฝ่าย
อุปทาน รวมถงึองคก์รอื่นๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 

ทัง้น้ี การแลกเปลี่ยนและปฏสิมัพนัธ์ระหว่างอุปสงค์กบัอุปทานส่งผลใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยเชงิ
พื้นที่จากพื้นที่ภูมลิําเนาของนักท่องเที่ยวไปยงัพื้นที่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวภายในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง ปฏสิมัพนัธด์งักล่าวสง่ผลใหเ้กดิผลกระทบ ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบในพืน้ทีจุ่ดหมายปลาย
ทางการทอ่งเทีย่วทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จะสง่ผลยอ้นกลบั ที่
มผีลต่อปฏสิมัพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบของอุปสงคแ์ละอุปทานการท่องเทีย่วเป็นวงจรอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด
และมพีลวตัทาํใหเ้กดิการปรบัตวัและจดัระเบยีบใหม ่(Self-organization) ตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปภายในระบบ และอาจนําไปสูก่ารเกดิรปูแบบพฤตกิรรมและผลลพัธข์องระบบทีไ่มค่าดคดิมาก่อนและไม่
สามารถคาดเดาไดโ้ดยงา่ย 

7.3 ผงัระบบการท่องเท่ียวในภาพรวม 

ในการกาํหนดองคป์ระกอบและขอบเขตของระบบ ผูว้จิยัอาจกาํหนดตามขอบเขตของความเกีย่วขอ้ง
กบัหวัขอ้หรอืประเดน็ทีต่อ้งการคาดการณ์ ผงัระบบทีน่กัวจิยัแต่ละคนพฒันาขึน้มาจงึมกัแตกต่างกนัออกไป
ตามความเหมาะสมและความสนใจของแต่ละคนในแต่ละงาน สาํหรบัในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ช้
แนวคดิระบบการท่องเที่ยวที่ได้ทบทวนมาขา้งต้นในการกําหนดกรอบแนวคดิในการวเิคราะห์ระบบการ
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย ประกอบกบัการพจิารณาประเดน็ทา้ทายสาํคญัของการทอ่งเทีย่วไทยในปัจจุบนั 

จากการพจิารณาเบื้องต้น กรอบแนวคดิของระบบการท่องเที่ยวที่ไดเ้ลอืกใชใ้นงานศกึษาครัง้น้ีจะ
แบ่งระบบการทอ่งเทีย่วออกเป็น 2 สว่นหลกั (รปูที ่7.4)  ไดแ้ก่ (1) การเขา้มาของนกัท่องเทีย่ว ซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัอุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยวที่มปีฏิสมัพนัธ์กนั ทัง้ในเชงิพื้นที่ การวางแผนและจดัการธุรกิจ
ต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว และการตลาด และ (2) ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว ซึ่งเป็นการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาการทอ่งเทีย่ว โดยอาจเป็นไดท้ัง้ผลไดห้รอืผลเสยีในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม และอาจจะมผีลต่อการสรา้งความยัง่ยนืในระยะยาว จากกรอบแนวคดิดงักล่าว คณะผูว้จิยัจงึ
ไดส้รา้งผงัระบบที่แสดงภาพรวมและองค์ประกอบหลกัภายในระบบการท่องเที่ยวที่จะใชเ้ป็นกรอบในงาน
ศกึษาครัง้น้ี แสดงดงัรปูที ่7.5 

ผงัระบบทีส่รา้งขึน้มาน้ี นอกจากระบุถงึปัจจยัสาํคญัในแต่ละกลุ่มแลว้ ยงัแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปรใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ดว้ยแผนภาพวงจรสาเหตุยอ้นกลบั (Feedback loop diagram) แผนภาพดงักล่าวสื่อ
ให้เห็นว่า ตวัแปรภายในระบบล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อตวัแปรอื่นๆ เป็นวงจรย้อนกลบั ดงันัน้ การ
เปลีย่นแปลงคา่ของตวัแปรใดตวัแปรหน่ึง อาจสง่ผลกระทบต่อตวัแปรอื่นตามไปดว้ย  

7.4 ผงัระบบย่อยของการท่องเท่ียว  

ในระบบการทอ่งเทีย่วทีแ่สดงเป็นภาพรวมในรปูที ่7.5 แต่ละองคป์ระกอบกย็งัสามารถแบ่งเป็นระบบ
ยอ่ย (sub-system) ทีม่โีครงสรา้งปฏสิมัพนัธข์องปัจจยัในระบบนัน้ๆ ไดอ้กี ทัง้น้ี การแบ่งระบบยอ่ยกข็ึน้อยู่
กบักรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการแบ่ง ตวัอยา่งเชน่ หากพจิารณาจากมมุมองอุปทานของการทอ่งเทีย่วตามแนวคดิ
ของ Gunn (1994)  ระบบย่อยประกอบดว้ย 1) สิง่ดงึดูดใจ (Attraction) 2) บรกิารท่องเทีย่ว (Service)  



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

 340 

3) ขอ้มลูสารสนเทศ (Information) 4) การเดนิทาง (Transportation) และ 5) การส่งเสรมิทางการตลาด 
(Promotion)   

ในองคป์ระกอบหลกัเหล่าน้ีกย็งัสามารถแยกออกเป็นระบบยอ่ยลงไปอกีได ้เช่น ดา้นสิง่ดงึดดูใจอาจ
แยกออกเป็นระบบแหล่งดงึดูดใจที่เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิแหล่งวฒันธรรม เป็นต้น หรอืในดา้น
บรกิารการท่องเทีย่ว กม็รีะบบย่อยทีส่าํคญัทีเ่ชื่อมโยงกนัในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ทีพ่กั รา้นอาหาร กจิกรรม
ท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัททวัร์ เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัมรีะบบย่อยอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เช่น ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์โครงสรา้งพืน้ฐาน การบรโิภคพลงังาน การจดัการขยะและของเสยี 
ระบบย่อยเหล่าน้ีล้วนมบีทบาทสําคญั ซึ่งจะแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบจากการท่องเทีย่วกบัภาคธุรกจิหรอื
สงัคมไดอ้ยา่งชดัเจน รปูที ่7.6 และรปูที ่7.7 แสดงตวัอยา่งของระบบยอ่ยของระบบการท่องเทีย่ว รวมทัง้ชุด
ความสมัพนัธท์ีไ่มเ่ป็นเสน้ตรงของระบบยอ่ยการทอ่งเทีย่ว  

การท่องเที่ยวถือเป็นระบบซบัซ้อนที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัหลายสาขาและประกอบด้วยระบบย่อย
จาํนวนมาก ดงันัน้ ในการกําหนดยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่วจงึจําเป็นตอ้งใชว้ธิกีารเชงิระบบเพื่ออธบิาย
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างระบบย่อยหรอืองคป์ระกอบต่างๆ ในระบบการท่องเทีย่ว ทัง้ในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของการท่องเที่ยว ตัวกลางของการท่องเที่ยว สถาบันสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และอิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้ม อย่างไรกด็ ีความซบัซอ้นและพลวตัของระบบอาจทําใหเ้กดิความยากในการทําความเขา้ใจ 
การศกึษาระบบด้วยแบบจําลองจงึเป็นอกีแนวทางหน่ึงในการทําความเขา้ใจ ประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ใน
ระบบมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศกึษาโดยวธิพีลวตัระบบเป็นอกีหน่ึงแนวทางในการวเิคราะหแ์ละ
ทดสอบรปูแบบพลวตัของระบบการท่องเทีย่วในระยะยาวได ้เพื่อใหเ้หน็ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงในอนาคตได ้
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รปูที่ 7.5 ระบบซบัซ้อนของการท่องเที่ยวที่มีวงจรย้อนกลบัและมีพลวตั 
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รปูที่ 7.6 ระบบย่อย (Subsystem) ของการท่องเที่ยว
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ทีม่า: ปรบัปรงุจาก Vojtko and Volfová (2015) 
รปูที่ 7.7 วงจรย้อนกลบัของระบบย่อยของการท่องเที่ยว

ระบบย่อยของผลกระทบเศรษฐกิจ (รายได้จากการท่องเที่ยว)

ระบบย่อยของการจดัการของเสีย
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7.5 งานวิจยัเก่ียวกบัระบบการท่องเท่ียว 

แนวคดิเชงิระบบไดม้วีวิฒันาการมาระยะหน่ึง และมกีรอบแนวคดิและวธิกีารทีใ่ชไ้ดใ้นการวเิคราะห์
ระบบ เน้ือหาในส่วนน้ีนําเสนอผลการทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะหร์ะบบการท่องเทีย่ว โดย
เน้นทีก่ารวเิคราะหพ์ลวตัระบบ (System dynamics) ซึง่เป็นแนวคดิและเครื่องมอืทีใ่ชไ้ดใ้นการวเิคราะห์
พฤตกิรรมของระบบและเป็นขอ้มลูในการสรา้งทางเลอืกนโยบาย เน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 1) แนวคดิ
เบือ้งตน้เกีย่วกบัพลวตัระบบ และ 2) งานวจิยัพลวตัระบบดา้นการทอ่งเทีย่ว 

แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกบัพลวตัระบบ 
พลวตัระบบเป็นวิธีการหน่ึงที่ใช้ได้ในการทําความเข้าใจในระบบการท่องเที่ยวผ่านการจําลอง

สถานการณ์ เพื่อทําความเขา้ใจพฤตกิรรมของระบบทีม่คีวามซบัซอ้นและมพีลวตั โดยมุ่งไปทีก่ารวเิคราะห์
พฤตกิรรมการป้อนกลบัภายใน (Internal feedback) และความล่าชา้ของเวลา (Time delay) ทีม่ผีลกระทบต่อ
ระบบ พลวตัระบบนําเสนอครัง้แรกโดย เจย์ ฟอร์เรสเตอร ์(Jay Forrester) จากสถาบนัเทคโนโลยี
แมสซาชเูซตส ์(Massachusetts Institute of Technology: MIT) ใน พ.ศ. 2499  ในการนําเสนอครัง้แรกนัน้ 
ฟอรเ์รสเตอรไ์ดใ้ชพ้ลวตัระบบเป็นเครื่องมอืวเิคราะหน์โยบายในการพฒันาประสทิธภิาพขององคก์รในระบบ
อุตสาหกรรม ต่อมาได้พฒันาและประยุกต์ใช้พลวตัระบบกบัเรื่องอื่น ๆ มากขึน้ ไม่ว่าจะในด้านสงัคม 
สิง่แวดลอ้มและการเมอืง  

ตามแนวคดิของ Forrester (2009) องคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่าํคญัของพลวตัระบบม ี4 ประการ 
ประการแรก ระบบมพีลวตัแบบวงจรยอ้นกลบั (Feedback loop) การวเิคราะหแ์ละการคาดการณ์

การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ไปมกัไม่ตระหนักถงึการมอียู่ของวงจรยอ้นกลบั ซึ่งมผีลกระทบต่อสิง่ต่าง ๆ เมื่อ
เวลาผา่นไป นกัวเิคราะหจ์าํนวนมากมกัตัง้ขอ้สมมตวิ่า สิง่ต่างๆ  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลเป็นเสน้ตรง 
ไมม่กีารยอ้นกลบั แต่ในความเป็นจรงิ เมือ่ตดัสนิใจลงมอืเพือ่แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และเกดิผลแลว้ ผลทีเ่กดิขึน้
นัน้กอ็าจจะนําไปสู่ปัญหาใหม่ในอนาคต และต้องลงมอืทําใหม่เป็นวงจร ไม่มจุีดเริม่ตน้และสิน้สุด Sterman 
(2002) ใหมุ้มมองเพิม่เตมิว่า การตดัสนิใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม ไม่เพยีงแต่นําไปสู่การตดัสนิใจ
ใหม ่ๆ แต่ยงัก่อใหเ้กดิผลขา้งเคยีง มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งชา้ ๆ ตามมาทหีลงั รวมถงึผลจากการ
แทรกแซงของผูอ้ื่น ผลสะทอ้นกลบัเหล่าน้ีอาจนําไปสู่ผลลพัธ์ที่ไม่คาดคดิ และได้ผลลพัธ์ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีไ่ดก้ําหนดไวแ้ต่แรก แนวคดิวงจรยอ้นกลบัน้ีเชื่อในอทิธพิลของเครอืขา่ยความซบัซอ้นของวงจร 
กล่าวคอื ทุกๆ การกระทาํและทุกๆ การเปลีย่นแปลงจะถูกกําหนดโดยเครอืขา่ยของวงจรยอ้นกลบั แสดงดงั
รปูที ่7.8 
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ทีม่า: Sterman (2002) 

รปูท่ี 7.8 แนวคิดวงจรย้อนกลบั 
ประการท่ีสอง ระบบมคีวามซบัซ้อน (Complexity) การเรยีนรูโ้ดยสญัชาตญาณของคนเรามกัมา

จากการมองผา่นระบบอยา่งงา่ย อยา่งไรกด็ ีการเรยีนรูจ้ากระบบอยา่งงา่ยมกัไมต่รงกบัพฤตกิรรมของระบบ
ทีม่คีวามซบัซอ้นมากกว่า ระบบซบัซอ้นที่มหีลายปัจจยัมกัมคีวามสมัพนัธ์แบบไม่เป็นเสน้ตรง เป็นพลวตั 
และไม่สามารถคาดการณ์พฤตกิรรมของระบบได้จากแผนภาพได้โดยง่าย จงึจําเป็นต้องใช้วธิกีารจําลอง
สถานการณ์ดว้ยคอมพวิเตอร ์ซึ่งสามารถแสดงใหเ้หน็พฤตกิรรมของปัจจยัต่างๆ ในระบบไดอ้ย่างชดัเจน 
นอกจากน้ี ผงัระบบควรจะเชื่อมโยงกบัความรูใ้นหลายสาขา ดงันัน้ การเรยีนรูร้ะบบทีด่จีําเป็นตอ้งมองขา้ม
ขอบเขตระหวา่งสาขาวชิา 

ประการท่ีสาม การพฒันาแบบจาํลอง (Modelling) ทุกการตดัสนิใจและการกระทาํของคนเรามกัจะ
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของแบบจาํลองความคดิ (Mental model) แบบใดแบบหน่ึง การสรา้งแบบจาํลองความคดิจงึ
เป็นพืน้ฐานของกจิกรรมมนุษย ์อย่างไรกด็ ีการรบัมอืกบัความซบัซ้อนและพลวตัอาจเป็นขอ้จํากดัสําคญั 
แบบจาํลองพลวตัระบบมกัสรา้งมาจากสมมตฐิานในแบบจาํลองความคดิ ดงันัน้ การจาํลองดว้ยคอมพวิเตอร์
จะช่วยทําให้เห็น แบบจําลองความคดิได้อย่างชดัแจ้ง รวมถึงช่วยค้นหาความไม่สอดคล้อง และพฒันา
แบบจาํลองความคดิใหด้ขีึน้ได ้เพือ่ชว่ยในการกาํหนดภาพอนาคตและการตดัสนิใจไดด้ยีิง่ขึน้ 

ประการท่ีส่ี การจําลองสถานการณ์ผ่านคอมพวิเตอร์ (Simulation) พลวตัระบบเป็นวธิีการที่ใช้
คอมพวิเตอรช์ว่ยในการสรา้งแบบจาํลอง (Computer-aided approach) โดยการวเิคราะหด์ว้ยคอมพวิเตอรจ์ะ
ชว่ยในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจาํลอง และใหภ้าพจาํลองพฤตกิรรมระบบจากแบบจาํลองที่
สรา้งขึน้และมกีารทดสอบความสมเหตุสมผล ขัน้ตอนการวเิคราะหพ์ลวตัระบบในเบือ้งตน้สรุปไวใ้นตารางที ่
7.2 
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ตารางท่ี 7.2 ขัน้ตอนการวิเคราะหพ์ลวตัระบบ 
ขัน้ตอน ขัน้ตอนย่อย 

1. ระบุปัญหา  
 

 กาํหนดปัญหา  
 กาํหนดจุดประสงคข์องแบบจาํลอง  
 กาํหนดวธิกีารเชงิระบบ 
 ระบุตวัอา้งองิ (Reference mode) 
 กาํหนดระยะชว่งเวลาการวเิคราะห ์(Time horizon) 

2. กาํหนดสมมตฐิานพลวตั  
 

 โครงสรา้งยอ้นกลบัของตวัแปรภายใน  
 พฤตกิรรมตวัอา้งองิ (Reference mode behavior) 
 ระบุทฤษฎทีีอ่ธบิายพฤตกิรรมของตวัอา้งองิ  

3. พฒันาแผนภาพวงจรสารเหตุ  
 

 ระบุปัญหาและวตัถุประสงค ์
 ระบุองคป์ระกอบและตวัแปรสาํคญัของระบบ  
 ระบุความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล  
 ระบุวงจรปิด (Closed loops) 
 ระบุประเภทของวงจร  

4. พฒันาแผนภาพสตอ็กและโฟลว ์ 
 

 กาํหนดปัญหาและวตัถุประสงค ์
 ระบุตวัแปรของระบบ 
 ระบุตวัแปรสตอ็กและตวัแปรโฟลว ์ 
 ตรวจสอบการไหลเขา้และไหลออกของตวัแปรสตอ็ก 

5. ประมาณคา่ตวัแปร  ระบุสตูรการคาํนวณของแบบจาํลอง   
6. ทดสอบความสมเหตุสมผลของ
แบบจาํลอง การวเิคราะหค์วาม
อ่อนไหว และการวเิคราะหน์โยบาย  

 การทดสอบโครงสรา้งแบบจาํลอง (Unit consistency test, 
Feedback loop test, Negative stock test) 
 การทดสอบพฤตกิรรมระบบ  
 การทดสอบนยัยะนโยบายและวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

7. การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง  
 

 ตรวจสอบนโยบายทางเลอืกเพื่อหาทางเลอืกนโยบายทีด่ทีีส่ดุสาํหรบั
การวางแผน 

ทีม่า: ปรบัปรงุจาก Bala, Arshad, and Noh (2017) 
วธิกีารพลวตัระบบจะสามารถชว่ยจาํลองภาพความเชื่อมโยงของระบบทีม่ปัีจจยัจาํนวนมาก โดย

การจาํลองผา่นคอมพวิเตอร ์เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ระบบเหล่าน้ีจะมพีฤตกิรรมอยา่งไรเมื่อค่าของแต่ละปัจจยั
เปลี่ยนแปลงไป ในขัน้ตอนการวเิคราะหพ์ลวตัระบบ เครื่องมอืที่สําคญัที่ในการวเิคราะหท์ี่แสดงดว้ย
แผนภาพ ประกอบดว้ย 2 แผนภาพ คอื 1) แผนภาพวงจรสาเหตุ และ 2) แผนภาพสตอ็กและโฟลว ์แต่ละ
แผนภาพมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1) แผนภาพวงจรสาเหต ุ(Causal Loop Diagram: CLD) 
แผนภาพวงจรสาเหตุเป็นแบบจาํลองเชงิคุณภาพทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีม่จีาํนวนมาก

และอธบิายไดย้าก โดยแสดงเป็นวงจรความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสาเหตุและผล (Cause-effect relationship) 
แผนภาพวงจรสาเหตุมอีงค์ประกอบสําคญั ได้แก่ (1) ตัวแปร (Variable) (2) ลูกศรแสดงความสมัพนัธ ์
(Causal link) ระหว่างตวัแปรว่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (+) หรอืตรงกนัขา้ม (-) และ (3) พฤตกิรรมของ
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วงจรยอ้นกลบั (Loop behavior)  สาํหรบัพฤตกิรรมวงจรยอ้นกลบันัน้ สามารถแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คอื 
วงจรยอ้นกลบัแบบเสรมิแรง (Reinforcing feedback loop: R loop) และวงจรทีร่กัษาสมดุล (Balancing 
feedback loop: B loop) (Haraldsson, 2004) 
 แผนภาพวงจรสาเหตุชว่ยฉายภาพแบบจาํลองความคดิ (Mental models) ของผูว้เิคราะหใ์หเ้หน็
ไดอ้ยา่งชดัเจน อกีทัง้ยงัอธบิายสมมตฐิานเกีย่วกบัสาเหตุของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากความสมัพนัธ์
ของตวัแปรภายในระบบทีต่อ้งการวเิคราะหร์ปูที ่7.9 แสดงตวัอยา่งความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบสาํคญั
ของระบบการทอ่งเทีย่วในลกัษณะทีเ่ป็นวงจรยอ้นกลบั 

 
ทีม่า: Mai and Smith (2015) 

รปูท่ี 7.9 ตวัอย่างแผนภาพวงจรสาเหต ุ

2) แผนภาพสตอ็กและโฟลว ์(Stock and Flow Diagram: SFD) 

แผนภาพสตอ็กและโฟลว ์(Stock and flow diagram) เป็นแบบจาํลองเชงิปรมิาณทีพ่ฒันาต่อมาจาก
แผนภาพวงจรสาเหตุ เน่ืองจากแผนภาพ CLD ไมเ่พยีงพอทีจ่ะอธบิายใหเ้หน็พลวตัของพฤตกิรรมของระบบ 
พลวตัระบบจะเน้นมุมมองทีม่คีวามต่อเน่ือง ไมเ่พยีงแต่มุง่สนใจทีก่ารตดัสนิใจ แต่มองถงึโครงสรา้งนโยบาย
ทีข่ ึน้อยู่กบัการตดัสนิใจนัน้ดว้ย สต็อกและโฟลวเ์ป็นพืน้ฐานของแบบจําลองพลวตัระบบ โดยมกีารแบ่งตวั
แปรออกเป็น 2 กลุ่ม คอื (1) ตวัแปรสตอ็ก (Stock) หรอืระดบั (Level) แสดงสถานะของระบบทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปตามการเปลีย่นแปลงของโฟลว ์ตวัแปรสตอ็กแสดงค่าระดบัสะสม (Accumulate) ของตวัแปรนัน้ ณ จุด
เวลาหน่ึง ซึง่เปลีย่นไปตามการปรบัเปลีย่นของโฟลว ์และ (2) ตวัแปรโฟลว ์(Flow) หรอืค่าการเปลีย่นแปลง 
(Change) คอืค่าสว่นเพิม่หรอืสว่นลดทีจ่ะทาํใหเ้กดิการเปลีย่นค่าสตอ็ก ซึง่เกดิจากการตดัสนิใจ การปฏบิตั ิ
แผนหรอืนโยบายอะไรบางอยา่งทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

แผนภาพสตอ็กและโฟลวจ์ะแบ่งแยกระหว่างตวัแปรสตอ็กและตวัแปรโฟลวอ์ยา่งชดัเจน เพื่อช่วยใน
การพฒันารายละเอยีดสาํคญัของระบบมากขึน้ โดยเฉพาะหน่วยวดัของแต่ละตวัแปร  การจดัทาํแผนภาพใน
ลกัษณะดงักล่าวมปีระโยชน์ทีส่าํคญั 3 ประการ คอื (1) ทําใหผู้ว้เิคราะหต์อ้งพจิารณาว่า แต่ละตวัแปรจะ
หน่วยวดัเป็นอะไร  (2) ทาํใหต้อ้งคดิอยา่งเฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของตวัแปรวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่และ (3) ทาํใหไ้ดค้น้พบตวัแปรทีม่คีวามจาํเป็นในการ
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จบัคู ่ นอกจากน้ี แผนภาพสตอ็กและโฟลวย์งัเป็นแผนภาพสาํคญัทีจ่ะนําไปใชว้เิคราะหต่์อดว้ยคอมพวิเตอร ์
ตวัอยา่งแผนภาพสตอ็กและโฟลวแ์สดงดงัรปูที ่7.10 

 
ทีม่า: Liao, Jin, Ren, and Luo (2014) 

รปูท่ี 7.10 ตวัอย่างแผนภาพสตอ็กและโฟลว ์ 
Forrester (1995) ไดใ้หข้อ้สงัเกตว่า พลวตัระบบในทางสงัคมศาสตรจ์ะมคีวามซบัซอ้นและยุง่ยาก

มากกว่าพลวตัระบบในทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยเฉพาะปัญหาทางดา้นสงัคมทีอ่าจจะไมส่ามารถ
วดัไดอ้ย่างตรงไปตรงมา นักวเิคราะหห์รอืผูม้อีํานาจตดัสนิใจมกัพบเจอกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา โดย
เป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว ้จงึมคีวามจําเป็นตอ้งมกีารแทรกแซงเพื่อปรบัเปลีย่นระบบให้
นําไปสูเ่ป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้อยา่งไรกด็ ีหลายโครงการพฒันายงัแสดงใหเ้หน็ถงึความไมม่ปีระสทิธผิล ผลลพัธท์ี่
เกดิขึน้ห่างไกลจากสิง่ทีค่าดหวงั อนัเป็นผลมาจากการขาดความเขา้ใจพลวตัระบบของสงัคม ซึง่มกันําไปสู่
ผลลพัธต์รงกนัขา้มกบัทีค่าดคดิไว ้หรอืพฤตกิรรมทีข่ดักบัความเขา้ใจทัว่ไป (Counterintuitive behavior) 

การวเิคราะหพ์ลวตัระบบเป็นเครื่องมอืทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบสําหรบัการจําลองระบบซบัซอ้นและสาํหรบั
การประเมนิยุทธศาสตรข์องผูม้อีาํนาจในการตดัสนิใจ วธิกีารพลวตัระบบจะนําเสนอแบบจาํลองเชงิคุณภาพ
หรอืแผนภาพวงจรสาเหตุและแผนภาพพลวตัระบบ  วธิกีารพลวตัระบบพยายามปรบัใหข้อ้มลูเชงิคุณภาพไป
เป็นการจาํลองในเชงิปรมิาณ เพื่อใหส้ามารถทดสอบประสทิธผิลของนโยบายได ้โดยคาดหวงัว่าแบบจาํลอง
จะชว่ยทาํใหเ้หน็มมุมองในภาพรวมของการพฒันาได ้(Xu & Dai, 2012) 

งานวิจยัพลวตัระบบด้านการท่องเท่ียว 
งานวจิยัที่ใช้พลวตัระบบในการวเิคราะห์เรื่องการท่องเที่ยวมจีํานวนเพิม่มากขึน้ และครอบคลุม

หวัขอ้และประเดน็ทีห่ลากหลายมากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ Mai and Smith (2018) ไดพ้ฒันาแบบจาํลองพลวตัของ
การพฒันาการท่องเทีย่วของเกาะแคทบา ประเทศเวยีดนาม โดยไดนํ้าวงจรสาเหตุ (Causal loop) ซึง่เป็น
แบบจาํลองเชงิคุณภาพทีไ่ดพ้ฒันามาก่อนหน้าน้ีในงานศกึษาของ Mai and Smith (2015) มาใชเ้ป็นฐานใน
การวิเคราะห์พลวตัระบบในเชิงปริมาณ ในการน้ี ผู้วิจยัได้แปลงแผนภาพวงจงสาเหตุบางส่วนมาเป็น
แผนภาพสตอ็กและโฟลว ์เพื่อใหส้ามารถจาํลองสถานการณ์ในเชงิปรมิาณ จากนัน้ จงึนําผลลพัธด์งักล่าวไป
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ใชใ้นการสรา้งฉากทศัน์ทีเ่ป็นทางเลอืกของการพฒันาการท่องเทีย่วของเกาะแคทบา ฉากทศัน์ทีว่เิคราะหม์า
ประกอบไปดว้ยภาพกรณีฐาน กรณีที่ดทีี่สุด และกรณีที่แย่ที่สุด โดยพจิารณาการเปลี่ยนแปลงของปัจจยั
ต่างๆ ที่ใหผ้ลแตกต่างกนัในแต่ละกรณี ตวัอย่างปัจจยัที่เปลี่ยนแปลง เช่น การอนุญาตใหท้ี่ดนิในการทํารี
สอรท์ ปรมิาณการใชน้ํ้าต่อครวัเรอืน เป็นตน้ 

งานการศกึษาของ Xu and Dai (2012) เป็นอกีหน่ึงงานทีช่ีใ้หเ้หน็ทางเลอืกของการตดัสนิใจออก
นโยบายภายใต้ภาวะขดัแยง้ที่สําคญั 2 ขัว้ในการพฒันาในบรบิทเมอืงท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก คอื การ
รกัษาคุณค่าของแหล่งมรดกโลกและการเตบิโตของเศรษฐกจิท่องเทีย่ว ผลการวเิคราะหพ์ลวตัระบบ ผูว้จิยั
พบว่า การมุง่ใชน้โยบายใดนโยบายหนึ่งในการเป็นตวันําการพฒันาอาจจะนําไปสูผ่ลของพฤตกิรรมทีข่ดักบั
ความเขา้ใจทัว่ไป (Counterintuitive behavior) และแสดงผลทีไ่มพ่งึประสงคอ์นัเกดิจากนโยบายการพฒันา 
กล่าวคอื การใช้นโยบายที่มคีวามเขม้งวดด้านการอนุรกัษ์เพยีงอย่างเดยีว โดยเฉพาะการอนุรกัษ์มรดก
ประเภทสิง่ปลูกสรา้ง จะนําไปสู่การเสื่อมสลายของสิง่ปลูกสรา้งและการบุกรุกพืน้ทีเ่กษตร คนทอ้งถิน่ไม่มี
แรงจงูใจหรอืมทีรพัยากรเพยีงพอทีจ่ะปรบัปรงุบา้นใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ ีในขณะเดยีวกนั หากใชเ้ฉพาะนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวเพยีงอย่างเดียว ก็จะก่อให้เกิดผลที่ไม่ยัง่ยนืและนําไปสู่การทําเป็นสนิค้ามากเกินไป 
(Over-commodification) ในพืน้ทีม่รดกโลก  

Sedarati, Santos, and Pintassilgo (2019) ไดส้าํรวจขอบเขตของวธิกีารพลวตัระบบทีใ่ชใ้นการ
ดาํเนินการวางแผนและพฒันาธุรกจิทอ่งเทีย่ว โดยไดว้เิคราะหแ์ละสงัเคราะหง์านวจิยัทีใ่ชว้ธิกีารพลวตัระบบ
จาํนวน 27 งาน บทความดงักล่าวแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 6 สว่น ตามสว่นของการดาํเนินงาน (Operating 
sector) ของธุรกจิทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ (1) การวเิคราะหห์ลายภาคสว่น (Multisector) (2) สิง่ดงึดดูใจ (Attraction) 
(3) กจิกรรมกลางแจง้และผจญภยั (Adventure and outdoor recreation) (4) การขนสง่และเดนิทาง  (5) ที่
พกั และ (6) อเีวนท ์(Events)  ผลการวเิคราะห ์พบว่า งานวจิยัส่วนใหญ่อยู่วารสารดา้นการท่องเทีย่ว วธิี
ศกึษาหลกัทีใ่ชร้อ้ยละ 59.3 ใชท้ัง้วธิเีชงิคุณภาพและปรมิาณร่วมกนั และส่วนใหญ่วเิคราะหป์ระเดน็เรื่องสิง่
ดงึดดูใจ  

นอกจากน้ียงัมกีารวเิคราะหถ์งึการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในการวจิยัมจีาํนวน 11 บทความ 
งานวจิยัชิน้น้ียงัชีใ้หเ้หน็ประเดน็สําคญัในเชงิกระบวนการของการวเิคราะหพ์ลวตัระบบ คอื การมสี่วนร่วม
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการสร้างแบบจําลองยงัมน้ีอย อย่างไรก็ดี นักวิจยัมีความพยายามที่จะสร้าง
กระบวนการมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและมกีารใชว้ธิกีารต่างๆ รว่มกบัการวเิคราะหพ์ลวตัระบบ เช่น 
งานการศกึษาของ Pizzitutti et al. (2016) ไดใ้ชว้ธิกีารมสีว่นรว่ม (Participatory approach) ของผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีในการพฒันาผงัพลวตัระบบ เป็นตน้  
 งานทบทวนวรรณกรรมสาํคญัอกีชิน้หน่ึงเป็นการศกึษาของ Zanker and Štekerova (2020) ซึง่
ได้สงัเคราะห์งานวจิยัด้านพลวตัระบบของการท่องเที่ยว โดยรวบรวมงานวจิยัตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
จาํนวน 46 งานในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2553-2562) งานวจิยัเหล่าน้ีมุง่ศกึษาการท่องเทีย่วทางทะเล 
ผลกระทบเชงิลบของการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื เศรษฐกจิคารบ์อนตํ่า การตดัสนิใจและการ
สรา้งนโยบาย และการวางแผนสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว 

สว่นประเดน็การวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วของไทยสว่นใหญ่ เมือ่พจิารณาขอ้มลูบนระบบบรหิารจดัการ
งานวจิยัแห่งชาต ิ(National Research Management System: NRMS) ประเดน็วจิยัในสาขาท่องเทีย่ว 
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ระหว่าง พ.ศ. 2551–2559 พบว่า รฐับาลไดส้นบัสนุนการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไป 1,995 โครงการ โดย
พบว่า โครงการส่วนใหญ่ไม่ใช่โครงการวจิยัเชงิวชิาการ แต่เป็นโครงการพฒันาสนิคา้และบรกิาร ส่วนใหญ่
นิยมพฒันาเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด, อรณุ ีอนิทรไพโรจน์, อคัรพงศ ์อัน้ทอง, & อรรถพนัธ ์
สารวงศ,์ 2561) 

สําหรบังานวจิยัที่ประยุกต์ใชก้ารวเิคราะหพ์ลวตัระบบในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันา
พลวตัระบบในดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสาธารณสุข ดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละอุตสาหกรรม และดา้นการเงนิ 
ในขณะทีด่า้นการท่องเทีย่ว พบว่า มกีารศกึษาของ Asasuppakit and Thiengburanathum (2014) ทีไ่ด้
แสดงใหเ้หน็การพฒันาแผนภาพวงจรสาเหตุ และเป็นกรอบของแบบจาํลองเมอืงเชยีงใหม ่โดยเป็นวเิคราะห์
ผลกระทบของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืง แต่ยงัไมไ่ดม้กีารวเิคราะหแ์ผนภาพสตอ็กและ
โฟลวแ์ละจาํลองพฤตกิรรมของระบบ 

ในเบือ้งต้น สามารถสรุปใหเ้หน็องคป์ระกอบของระบบการท่องเทีย่วของงานการศกึษาต่างๆ ได้
ดงัตารางที ่7.3 ในภาพรวม ในระบบการท่องเทีย่วมปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม  การศกึษาในครัง้น้ี คณะผูว้จิยัจงึจะทดลองพฒันาผงัระบบในการวเิคราะหร์ะบบซบัซอ้นของ
การทอ่งเทีย่ว เพือ่เป็นแนวทางในการตดัสนิใจพฒันาการทอ่งเทีย่วหลงัโควดิทีม่คีวามยัง่ยนืมากขึน้ต่อไป 
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ตารางที่ 7.3 สรปุงานวิจยัที่วิเคราะหส์ตอ็กและโฟลวแ์ละการจาํลองฉากทศัน์ต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว 
ผูแ้ต่ง เป้าหมาย ระบบย่อยในพลวตัระบบ ฉากทศัน์ ข้อสงัเกต 

Mai and Smith (2018) การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื
ของเกาะ Cat Ba ประเทศ
เวยีดนาม 

 เศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว (Tourism 
economy)  
 ประชากร (Population)  
 ทรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural 
resource)  
 สิง่แวดลอ้ม (Environment)  

กาํหนด 5 ฉากทศัน์ ไดแ้ก่ 
1) ฉากทศัน์ฐาน (Base case) เป็นฉากทศัน์ที่

แสดงสถานการณ์ในปัจจบุนั  
2) ฉากทศัน์กรณทีีด่ทีีส่ดุ (Best case) เป็น

ฉากทศัน์ทีม่กีารสง่เสรมิการพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  

3) ฉากทศัน์กรณทีีแ่ยท่ีส่ดุ (Worst-case) เป็น
ฉากทศัน์ทีไ่มม่กีารสง่เสรมิการพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

4) และ 5) เป็นฉากทศัน์ 2 ฉากทีอ่ยูแ่สดง
ทางเลอืกระหวา่งกรณทีีด่ทีีส่ดุกบักรณทีีแ่ย่
ทีส่ดุ  

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการกาํหนดคา่เพือ่ดกูาร
เปลีย่นแปลง  

 ทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว
แบบรสีอรท์  

 การสกดันํ้าบาดาลทีไ่ดร้บัอนุญาต  
 อตัราสว่นของนํ้าทีห่ายไปจากการไหลรัว่  
 การใชน้ํ้าต่อครวัเรอืนต่อปี  
 การใชน้ํ้าต่อหอ้งของโรงแรมทีม่ดีาว  
 การใชน้ํ้าต่อหอ้งของโรงแรมทีไ่มม่ดีาว  
 สดัสว่นนํ้าเสยีทีไ่ดร้บัการบาํบดั 
 สดัสว่นของเสยีทีไ่ดร้บัการจดัการ 
 ความจขุองอ่างกกัเกบ็นํ้า 

Xu and Dai (2012) นโยบายอยา่งยัง่ยนืสาํหรบัแหล่ง
มรดกโลก Xidi ประเทศจนี 

 ประชากรและชุมชน (Population 
and community)  
 คนทอ้งถิน่ (Local residents) 
 คนต่างถิน่ (Immigrants) 

 สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นแหล่งมรดก 
(Heritage buildings) 
 นกัทอ่งเทีย่ว (Tourists) 
 พืน้ทีเ่กษตรกรรม (Agricultural 
land) 

กรณฐีาน (Base run) พ.ศ. 2528 -2 563
สมมตฐิานการวเิคราะหใ์นแบบจาํลอง ไดแ้ก่ 
1) ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถอาศยัอยูใ่นบา้นที่

ถกูเปลีย่นเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว แต่จาํนวนผู้
อยูอ่าศยัต่อบา้นจะลดลง 

2) นกัทอ่งเทีย่วเป็นกลุ่มเดยีวกนั โดยเป็น
ทอ่งเทีย่วมวลชน (Mass tourism) มากกวา่ 
80 ของจาํนวนการทอ่งเทีย่วรวมทัง้หมด 

3) การเปลีย่นแปลงจากบา้นทีเ่ป็นมรดกของ
ลกูหลานไปเป็นบา้นทอ่งเทีย่วตอ้งใชเ้วลา
เนื่องจากการควบคุมของรฐับาล 

4) การแขง่ขนัจากจุดหมายปลายทางอืน่ๆ 
และการสง่เสรมิการตลาดจะไมถ่กูพจิารณา 
เนื่องจาก Xidi เป็นหนึ่งในไมก่ีห่มูบ่า้นทีม่ ี
มรดกโลก 

เป็นการกาํหนดสถานการณ์ เงือ่นไข หรอื
สมมตฐิานในเชงินโยบายทีส่นใจเพือ่ดู
ผลกระทบของแต่ละทางเลอืกทีไ่ดก้าํหนด
เงือ่นไขไว ้ 
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ) 
ผูแ้ต่ง เป้าหมาย ระบบย่อยในพลวตัระบบ ฉากทศัน์ ข้อสงัเกต 

  5) รายไดท้ีค่าดหวงัในเมอืงใหญ่ดงึดดูแรงงาน
ในภาคเกษตร และเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง
ตัง้แต่ พ.ศ. 2542 

Pizzitutti et al. (2016) การพฒันาการทอ่งเทีย่วยัง่ยนืเกาะ
Galapagos ประเทศเอกวาดอร ์

 ประชากร 
 พืน้ทีคุ่ม้ครอง  
 การทอ่งเทีย่วทางบก 
 โครงสรา้งพืน้ฐาน  
 การเดนิทางทางอากาศและทาง

ทะเล  
 คารบ์อนฟุตปรนิส ์ 
 อาชพีทางบก 
 การผลติและการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 การนําเขา้สนิคา้  
 การจดัการของเสยี 

ฉากทศัน์การเตบิโตของการทอ่งเทีย่วในอกี 20 
ปี ขา้งหน้า (พ.ศ. 2556–2576) โดยมฐีานของ
การคาดการณ์ในชว่ง พ.ศ. 2535–2555 
1) ฉากทศัน์การเตบิโตในระดบัปานกลาง 

(Moderate growth)  
2) ฉากทศัน์การเตบิโตในระดบัสงู (High 

growth)  
3) ฉากทศัน์ทีไ่มม่กีารเตบิโต (Zero growth)  

เป็นการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว โดยใชจ้าํนวน
นกัทอ่งเทีย่วเป็นตวัชีว้ดัการเตบิโตของการ
ทอ่งเทีย่ว  
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7.6 งานวิจยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทาํใหภ้าคการทอ่งเทีย่วตอ้งเผชญิกบัความทา้ทาย
ครัง้ใหญ่สําหรบัผู้ประกอบการและภาครฐัในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อการฟ้ืนฟู ปรบัตวั การ
วางแผนและการจดัการท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 รวมถงึในดา้นการวจิยัทีจ่ะรองรบังานดา้นการท่องเทีย่วใน
อนาคต ในช่วงทีผ่่านมา งานเขยีนและงานวจิยัหลายชิน้ไดช้ีใ้หเ้หน็ประเดน็ของการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของการท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 อาท ิงานการศกึษา Sigala (2020) ไดเ้สนอประเดน็วจิยัดา้น
การท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 ในเชงิปฏทิรรศน์ (Paradox) โดยมองว่าการวจิยัเชงิปฏทิรรศน์อาจเป็นสิง่ที่
หลกีเลี่ยงไม่ได้ภายใต้สถานการณ์และผลกระทบที่ยงัมคีวามไม่แน่นอน อกีทัง้ยงัเป็นวธิทีี่จะทําใหม้กีาร
ถกเถยีงและสรา้งสิง่ใหม ่ๆ ในการวจิยั โดยมปีระเดน็ทีเ่ป็นคูต่รงขา้มทีน่่าสนใจ แสดงดงัตารางที ่7. 

ตารางท่ี 7.4 ประเดน็วิจยัการท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 ในเชิงปฏิทรรศน์ 
ปฏิทรรศน์ ตวัอย่างประเดน็วิจยั 

ความเป็นสว่นตวักบัความคลุมเครอื 
(Privacy and obscurity) 

 การนําเทคโนโลยมีาใช้ติดตามนักท่องเที่ยว เช่น การใช้แอปพลเิคชนั
การตดิตาม และระบบเฝ้าระวงัอื่น ๆ 

 การออกแบบและจรยิธรรมของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารทอ่งเทีย่ว 
ความใหมก่บัประโยชน์ (Novelty 
and usefulness) 

 การคดิคน้นวตักรรมจากความจําเป็น และ/หรอืการยบัยัง้นวตักรรมทีจ่ะ
นํามาใชโ้ดยบรษิทัท่องเทีย่ว เพื่อความต่อเน่ืองทางธุรกจิและการอยูร่อด
ในชว่งโควดิ-19 

ความรว่มมอืกบัการแขง่ขนั 
(Cooperation and competition) 

 กลยุทธ์ของแหล่งท่องเที่ยวและผู้กําหนดนโยบาย เพื่อเปิดประเทศใน
การกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วอกีครัง้  

มมุมองระดบัโลกกบัระดบัทอ้งถิน่ 
(Global and local) 

 การกาํหนดคุณคา่หว่งโซ่อุปทานการทอ่งเทีย่ว  
 การออกแบบการเดนิทาง  
 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว เช่น การจดัสรร การแทรกแซง

ของรัฐบาล  การอุดหนุนบริษัทระดับชาติและนานาชาติเพื่อ ให้
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วสามารถอยูร่อดได ้

มุง่เน้นตนเองกบัมุง่เน้นผูอ้ื่น (Self-
focus and other-focus)  

 การตดัสนิใจของนักท่องเที่ยว การประเมนิคุณภาพและความพงึพอใจ
จุดหมายปลายทาง และผูใ้หบ้รกิารการท่องเทีย่วภายใตเ้งือ่นไขโควดิ-19 
โดยความปลอดภยัในตนเองอาจเหนือกวา่ผูอ้ื่น 

เสถยีรภาพกบัการเปลีย่นแปลง 
(Stability and change) 

 ประเภทและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของบริษัทท่องเที่ยวจุดหมาย
ปลายทางและนกัทอ่งเทีย่ว 

 ปัจจยัยบัยัง้และ/หรอือาํนวยความสะดวกในการเปลีย่นแปลง 
การรกัษาตวัใหร้อดกบัการสรา้ง
ความสมบรูณ์ใหก้บัชวีติ (Self-
preservation and self-
actualization) 

 ตวัขบัเคลื่อน แรงจงูใจ และพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว  
 การมสีว่นรว่มของนกัทอ่งเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่  
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ตารางท่ี 7.4 (ต่อ) 
ปฏิทรรศน์ ตวัอย่างประเดน็วิจยั 

เน้นการใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยักบั
เน้นการใชส้มัผสัมนุษย ์(High-tech 
and high-touch tourism services 
and experiences) 

 การปรบัการดาํเนินงานบรกิารใหมเ่พื่อลดการสมัผสั เป็นสว่นตวัสงู และ
เน้นคนเป็นศนูยก์ลาง  

 การออกแบบการเดนิทางและประสบการณ์ของนกัเดนิทาง 

กาํไรกบัเป้าหมายอื่น (Profits and 
purpose) 

 วตัถุประสงค์และขอบเขตของกลยุทธ์การตอบสนองและการฟ้ืนคนืของ
ผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วและแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่ว  
 การกาํหนดกลยทุธก์ารทอ่งเทีย่วใหมใ่นยคุหลงัโควดิ-19  
 นโยบายความยัง่ยนืดา้นการทอ่งเทีย่วในยคุหลงัโควดิ-19 

ทีม่า: Sigala (2020) 

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ก่อใหเ้กดิความทา้ทายเป็นอยา่งมากในเชงิการวจิยั งานของ Zenker 
and Kock (2020) ชีใ้หเ้หน็ถงึความสาํคญัการวจิยัทีต่อ้งมองถงึความสมัพนัธท์ีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ การวจิยัก่อน
หน้าน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุไมค่าดฝัน วกิฤตแิละภยัพบิตัต่ิาง ๆ มกัจะมรีปูแบบทีค่ลา้ยคลงึกนั และทฤษฎทีีม่ี
อยู่กส็ามารถอธบิายปรากฏการณ์ไดเ้ป็นอย่างด ีแต่ในกรณีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีม่คีวามซบัซอ้น
มากกว่า อาจจะยงัมชี่องว่างในเชงิทฤษฎีที่ต้องการคําอธบิายเพิม่เติม โดยเฉพาะในเรื่องระดบัของความ
ซบัซอ้น (The level of complexity) Zenker and Kock (2020) มองว่า งานวจิยัทีผ่า่นมายงัขาดความเขา้ใจ
วา่วกิฤตแิต่ละประเภทสง่ผลต่อกนัอยา่งไร การวจิยัในอนาคตจงึไมค่วรมุง่เน้นไปทีก่ารแพรร่ะบาดของโควดิ-
19 เพยีงแง่มุมเดยีว แต่อาจจะต้องมองและสรา้งรูปแบบทีซ่บัซอ้นและเชื่อมโยงกนักบัเหตุไม่คาดฝันอื่น ๆ 
ได ้เพือ่ใหส้ามารถจดัการกบัความซบัซอ้นสงูและความเชื่อมโยงระหวา่งเหตุการณ์ได ้ทฤษฎพีืน้ฐานสาํคญัที่
ควรนํามาใชค้อืทฤษฎคีวามอลวน (Chaos theory) และทฤษฎรีะบบ (System theory) ซึง่การวจิยัดา้นการ
ท่องเทีย่วทีผ่า่นยงัไมไ่ดต้รวจสอบทฤษฎขีองความอลวนและความซบัซอ้นอยา่งเพยีงพอ เน่ืองจากแนวทาง
ทีผ่า่นมายงัคงใชแ้นวทางลดทอนความซบัซอ้นเป็นสว่นใหญ่ 

นอกจากบทความขา้งตน้แลว้ บทความวชิาการเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 สว่นใหญ่มุง่ไปที่
การวิเคราะห์ภาพการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวทัง้ในด้านอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยว ดา้นอุปทานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปรบัตวัของอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเทีย่ว หลายงานเน้นบทบาทของเทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาขบัเคลื่อนและถูกนํามาใชจ้รงิในธุรกจิท่องเทีย่ว
มากขึน้ รวมถงึประเดน็ในเชงินโยบาย ผลกระทบ และบทบาทของสถาบนัทีม่ผีลต่อการกําหนดทศิทางการ
ทอ่งเทีย่ว สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

งานด้านอปุสงคข์องการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นการวเิคราะหเ์กีย่วกบัการรบัรูค้วามเสีย่ง (Risk 
perception) และพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วทีม่แีนวโน้มจะเปลีย่นแปลงไปจากการแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 ตวัอยา่งเช่น งานการศกึษาของ Kim, Kim, Badu-Baiden, Giroux, and Choi (2021) ชีใ้หเ้หน็
ถงึบทบาทของเทคโนโลยหีลงัโควดิ-19 ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการยอมรบัเทคโนโลยจีากนกัทอ่งเทีย่วมากขึน้ โดย
ไดเ้ปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูบ้รโิภคระหวา่งโรงแรมทีม่พีนกังานเป็นหุน่ยนตเ์ทยีบกบัทีม่พีนกังานเป็น
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มนุษย ์ผลการศกึษา พบว่าผูบ้รโิภคพงึพอใจโรงแรมทีม่พีนกังานทีใ่ชหุ้น่ยนต์เมื่อเทยีบกบัทีม่พีนักงานเป็น
มนุษย ์ซึง่เป็นผลทีแ่ตกต่างจากการศกึษาก่อนหน้าทีด่าํเนินการก่อนการระบาดของโควดิ-19 สะทอ้นใหเ้หน็
วา่คนพยายามทีล่ดการตดิต่อระหวา่งคนกบัคนมากขึน้ และยอมรบัการทาํธุรกรรมต่างๆ ผา่นเทคโนโลยหีรอื
หุน่ยนตม์ากขึน้ 

สว่นงานการศกึษาของ Li, Zhang, Liu, Kozak, and Wen (2020) ชีใ้หเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว โดยแบ่งแนวโน้มการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วออกเป็น 3 แบบ 
คอื (1) เทีย่วทัว่ไปเป็นเทีย่วแบบซบัซอ้น (From general to elaborate) โดยจะเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วที่
สามารถตอบสนองความต้องการ รวมถึงมกีารพจิารณาระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้และเหน็ว่าสามารถ
ควบคุมไดม้ากขึน้ (2) เทีย่วแบบเปิดเป็นแบบปิด (From open-hearted to closed) โดยจะเลอืกจุดหมาย
ปลายทางทีม่ปีระชากรเบาบาง สามารถเพิม่ระยะหา่งทางกายภาพไดแ้ละมัน่ใจวา่จะมโีอกาสตดิเชือ้ตํ่า ซึง่ถอื
ว่าการสรา้งพืน้ทีปิ่ดทางจติวทิยา (Psychologically closed area) และ (3) เทีย่วแบบแสวงหาเป็นแบบ
อนุรกัษ์นิยม (From radical to conservative) เป็นสิง่ทีต่อ้งตระหนกัว่าการเสาะแสวงหาแหล่งท่องเทีย่วหรอื
ประสบการณ์แปลกใหม่ อาจจะต้องยอมรบัความเสีย่งมากขึน้ จะพบว่า รูปแบบพฤตกิรรมเหล่าน้ีพืน้ฐาน
สาํหรบัการวจิยัเชงิประจกัษ์และการจดัการวกิฤตการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะในประเดน็ความเสีย่งดา้นสุขภาพ
และความชอบของนกัทอ่งเทีย่วทีอ่าจเปลีย่นไปเมือ่การทอ่งเทีย่วกลบัมาฟ้ืนตวั 

เช่นเดยีวกนั งานวจิยัของ Zenker and Kock (2020) มองว่าประเดน็วจิยัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วเป็นอกีหน่ึงประเดน็ทีส่าํคญัสาํหรบัการวจิยั งานชิน้น้ีไดช้ีใ้หเ้หน็หลกัฐานจาก
การวจิยัทางจติวทิยาที่ว่าภยัคุกคามของเชื้อโรคจะก่อใหเ้กดิรูปแบบพฤตกิรรมที่สําคญัและมกัจะซ่อนอยู ่
การศกึษาเชงิลกึในประเดน็น้ีกจ็ะสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้่าการคุกคามของโควดิ-19 จะก่อใหเ้กดิรูปแบบ
พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วอยา่งไร ซึง่อาจจะเป็นไปไดว้า่เมือ่เกดิการคุกคามของโรค ทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วอาจ
เลือกเที่ยวในประเทศมากกว่าต่างประเทศมากขึ้น เพื่อพยายามสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศตนเอง 
นอกจากน้ี การคุกคามของเชือ้โรคอาจทาํใหผู้ค้นตื่นตวัและหลกีเลีย่งความแออดั สง่ผลใหห้ลกีเลีย่งสถานที่
ท่องเทีย่วทีม่คีวามแออดัและมนีักท่องเทีย่วจํานวนมาก และเลอืกไปยงัจุดหมายปลายทางทีห่่างไกลและมี
จาํนวนคนน้อยกวา่ หรอืการคุกคามของเชือ้โรคกระตุน้ใหแ้ต่ละคนหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่มคุ่น้เคยหรอืไมรู่จ้กั สง่ผล
ใหก้ารตดัสนิใจเดนิทางไปต่างประเทศน้อย หลกีเลีย่งการบรโิภคอาหารต่างประเทศ และการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ รวมถงึมกีารซือ้ประกนัการเดนิทางมากขึน้ เป็นตน้ 

ส่วน Sigala (2020) มองว่าการวจิยัควรพจิารณาประเดน็การปรบัตวัในการรบัรูค้วามเสีย่งและ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงัจากการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่ว รวมถงึประเดน็ความตัง้ใจในการท่องเทีย่ว
ในอนาคต และรายละเอยีดในเชงิลกึของนกัท่องเทีย่วแต่ละกลุ่ม (Segmentation profile) นอกจากน้ี ควรมี
วเิคราะหแ์ละการทดสอบผลกระทบของการรบัรูเ้กีย่วกบัความพรอ้มในการจดัการวกิฤตขิองนกัท่องเทีย่วใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

สาํหรบัในด้านอปุทานการท่องเท่ียว พบว่ามปีระเดน็วจิยัทีห่ลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแนว
ทางการปรบัตวัของแหล่งทอ่งเทีย่ว ธุรกจิทอ่งเทีย่ว คนทีม่สีว่นรว่มในธุรกจิท่องเทีย่ว การศกึษาของ Sigala 
(2020) ไดร้ะบุถงึประเดน็การปรบัตวัสาํคญัของธุรกจิทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะในธุรกจิทอ่งเทีย่วทีมุ่ง่ประเดน็การ
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สรา้งความปลอดภยั หรอืการเริม่ตน้ธุรกจิใหม่ อาจจะต้องพจิารณาประเดน็การออกแบบประสบการณ์ใหม่
เพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วกลุ่มเลก็ ทาํกจิกรรมกลางแจง้ และหรอืสง่เสรมิการสรา้งประสบการณ์สว่นตวัมากขึน้ 

 ในเชงิกจิกรรมการท่องเทีย่ว Nepal (2020) มองว่าโควดิ-19 เปิดโอกาสใหธุ้รกจิท่องเทีย่วเชงิผจญ
ภยัทัว่โลกไดป้รบัตวัใหม่ การเดนิทางท่องเที่ยวผจญภยัมโีอกาสทีจ่ะเปลี่ยนจากการพฒันาตามยถากรรม
ไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืและใสใ่จมากขึน้ โดยมแีนวทางทีส่าํคญั เช่น การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ
ท่องเทีย่วและกฎดา้นการบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจุดหมายปลายทางทีอ่ยู่ห่างไกล หรอืการจํากดัการ
พฒันาบางพืน้ที ่เพื่อรกัษาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่มีลูค่าสงู โดยเน้นการขยายประสบการณ์การท่องเทีย่ว
เชงิผจญภยั เป็นตน้ 

สาํหรบั Zenker and Kock (2020) ไดร้ะบุถงึประเดน็สาํคญัในดา้นอุปทานการท่องเทีย่วใน 3 เรื่อง 
ไดแ้ก่ 

1) การเปลีย่นภาพลกัษณ์ของจุดหมายปลายทาง การวจิยัทีผ่า่นมาไดร้ะบุว่าภาพลกัษณ์สามารถ
เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งตรวจสอบว่าการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 มผีลทาํให้
ภาพลกัษณ์ของจุดหมายปลายทางเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร โดยจุดหมายปลายทางทีม่กีารแพรร่ะบาดโควดิ-
19 สูง อาจต้องเผชญิกบัความยากลําบากในการพยายามดงึดูดใจนักท่องเที่ยวในอนาคต เน่ืองจาก
ภาพลกัษณ์ทีแ่ย่ลง แต่ในทางตรงกนัขา้ม จุดหมายปลายทางเหล่าน้ีอาจไดร้บัประโยชน์จากทศันคตทิีเ่ป็น
มุมมองในเชงิกุศลของนกัท่องเทีย่ว ทีอ่าจเลอืกจุดหมายปลายทางทีม่กีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เพื่อเป็น
การสนบัสนุนทางเศรษฐกจิของพืน้ทีท่อ่งเทีย่วนัน้  

2) การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูอ้ยู่อาศยัทีเ่ป็นเจา้บา้น การแพร่ระบาดของโควดิ-19 อาจ
ก่อใหเ้กดิอคตทิัง้ในหมู่ผูอ้ยู่อาศยัและนักท่องเทีย่ว ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จําเป็นต้องมกีารวจิยัในอนาคต 
เพือ่ทาํความเขา้ใจแนวโน้มการปฏสิมัพนัธข์องนกัทอ่งเทีย่วกบัผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ที ่ 

3) การเปลีย่นแปลงของธุรกจิท่องเทีย่ว การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทาํใหม้คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
ทาํงานรว่มกนักบัระบบภายนอก โดยเฉพาะระบบสุขภาพ ในขณะทีใ่นภาคธุรกจิต่าง ๆ อาจจะตอ้งหนัมาใช้
วธิกีารใหม่ ๆ ในการดําเนินงานภายใต้หลกัการเวน้ระยะห่างทางสงัคมมากขึน้ การดําเนินงานร่วมกนัจะมี
ความสาํคญัมากขึน้สาํหรบัธุรกจิทอ่งเทีย่วในชว่งระหวา่งและหลงัโควดิ-19 

ธุรกจิการบนิถอืว่าเป็นอกีหน่ึงองคป์ระกอบสําคญัในห่วงโซ่การท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโค
วดิ-19 และจาํเป็นตอ้งมกีารปรบัตวั การศกึษาของ Serrano and Kazda (2020) ชีใ้หเ้หน็ว่า สนามบนิจะ
เผชญิกบัปัญหาทีไ่มพ่งึประสงคจ์ากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทัง้จาํนวนผูโ้ดยสารน้อยลง กฎระเบยีบดา้น
สุขภาพและสายการบนิทีจ่ะมตี้นทุนสงูขึน้ เป็นต้น ปัจจยัเหล่าน้ีทําใหส้นามบนิจําเป็นต้องมกีารปรบัตวัใน
แนวทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) สนามบนิจะเปลีย่นแหล่งรายไดท้ีไ่มไ่ดม้าจากผูโ้ดยสาร เน่ืองจากจาํนวนผูโ้ดยสาร
ทางอากาศลดลง 2) การเพิม่ขดีความสามารถและระดบัการใหบ้รกิารของสนามบนิ และ 3) การเร่งการปรบั
ใชไ้บโอเมตรกิ (Biometric) และเทคโนโลยไีรส้มัผสั  

นอกจากน้ี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่สรา้งโอกาสใหมใ่นการทอ่งเทีย่วและตอบสนองต่อขอ้จาํกดั
ด้านพฤติกรรมการเดินทางหลงัจากโควิด-19 ก็จะเป็นอีกทางเลือกในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน (Virtual reality) Bec, Moyle, Schaffer, and Timms (2021) ชีว้่าการใช้
เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนเป็นการสรา้งการท่องเทีย่วโอกาสทีส่อง (Second chance tourism) ซึง่เป็น
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วธิกีารทีส่รา้งชวีติทีส่องใหก้บัจุดหมายปลายทางหรอืสถานทีท่่องเทีย่วทีถู่กทําลาย หรอืมคีวามเปราะบาง
และเสือ่มโทรมอยา่งรนุแรง โอกาสดงักล่าวเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เช่น โดรน การพมิพ ์3 
มติ ิหุ่นยนต์ และแอปพลเิคชนัแบบความจรงิเสรมิ (Augmented reality) ไดนํ้ามาใชเ้พื่อบนัทกึและสรา้ง
ประสบการณ์เสมอืนจรงิ เทคโนโลยเีหล่าน้ีจะชว่ยใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถสมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ  ผา่นการ
ใช้สื่อหรอืแพลตฟอร์มที่แตกต่างออกไปจากเดมิ เพื่อรบัประสบการณ์จากทัง้ในแหล่งกําเนิดของสถานที่
ทอ่งเทีย่วนัน้หรอืจากแหล่งอื่น  

ในดา้นธุรกรรมเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วกม็แีนวโน้มจะใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ Sigala (2020) ชีถ้งึ
ประเดน็การยกระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิาร การปรบัระบบบรกิารทีล่ดการปฏสิมัพนัธแ์ละการตดิต่อระหว่าง
คน (Contactless) ดําเนินการผ่านแอปพลเิคชนัมอืถอื หุ่นยนต์ หรอืปัญญาประดษิฐท์ีส่ามารถดําเนินผ่าน
ทางเวบ็ไซต์หรอืแชทบอต ระบบการชําระเงนิดจิทิลั เป็นต้น อาจกล่าวไดว้่าโควดิ-19 จงึเป็นตวัเร่งใหเ้กดิ
การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนภาคการทอ่งเทีย่วมากขึน้  

เชน่เดยีวกนั การศกึษาของ Zeng, Chen, and Lew (2020) ระบุวา่ การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทาํ
ใหม้กีารนําเอาหุ่นยนต์มาใชง้านจรงิเพิม่มากขึน้ เป็นประเดน็สาํคญัสาํหรบันักวจิยัว่าจะสามารถประยุกต์ใช้
หุน่ยนตใ์นการเพิม่คุณภาพและความยัง่ยนืของการท่องเทีย่วไดอ้ยา่งไร ในการศกึษาน้ีไดเ้สนอแนวทางการ
ประยกุตใ์ชใ้นแนวทางต่าง ๆ เชน่ 1) การใชต้รวจสอบและการปกป้องทรพัยากรทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม
ทีเ่ปราะบาง 2) การสรา้งระบบการนําทางทีก่าํหนดเสน้ทางทอ่งเทีย่วโดยอตัโนมตั ิเพื่อป้องกนัการแออดัและ
การทอ่งเทีย่วลน้เกนิ 3) การสรา้งระบบขอ้มลูเพือ่อาํนวยความสะดวกนกัทอ่งเทีย่ว และกระจายผลประโยชน์
ทางเศรษฐกจิของการท่องเทีย่วอยา่งเท่าเทยีมกนัมากขึน้ และ 4) การสรา้งระบบขอ้มลูสาธารณะทีต่รวจจบั
พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมและใหค้วามรูแ้ก่นักท่องเทีย่วเกีย่วกบัขอ้ควรปฏบิตัใินเชงิวฒันธรรม เป็นตน้ จะ
พบว่า นวัตกรรมที่เหล่าน้ีจะสามารถสร้างบริการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง โดยหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดษิฐช์ว่ยอาํนวยความสะดวกในการทอ่งเทีย่วไดด้ยีิง่ขึน้ 

ในดา้นพืน้ทีท่่องเทีย่ว (Tourist area) Lapointe (2020) ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
มแีนวโน้มจะทําใหเ้กดิการรวมธุรกจิการท่องเทีย่วบางส่วนเขา้กบัเศรษฐกจิทอ้งถิน่ ในขณะทีป่ระเดน็เรื่อง
สุขภาพและการรกัษาระยะห่างทางสงัคม อาจทําใหพ้ืน้ทีก่ารท่องเทีย่วในบางพืน้ทีก่ลายเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวาม
ซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ การปรบัตวัดา้นพืน้ทีข่องการทอ่งเทีย่วยคุหลงัโควดิ-19 จะถูกพลกิโฉมจากการเดนิทางที่
ลดลงอย่างมาก เน่ืองจากขอ้จํากดัด้านสุขอนามยั ธุรกิจการท่องเที่ยวและพื้นที่บางแห่งจะประสบภาวะ
เศรษฐกจิหดตวั ทาํใหธุ้รกจิเหล่านัน้ตอ้งปรบัไปหาผูบ้รโิภคภายในทอ้งถิน่ในระยะสัน้มากขึน้ 

ในด้านผลกระทบและนโยบาย Zenker and Kock (2020) เสนอประเดน็การวจิยัโดยเน้นการมอง
ผลกระทบในระยะยาวและผลกระทบทางออ้ม เน่ืองจากการวจิยัเกี่ยวกบัวกิฤตการณ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่
ผลกระทบในปัจจุบนั แต่เพื่อทีจ่ะใหเ้ขา้ใจถงึผลกระทบทัง้หมดของการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 จาํเป็นตอ้ง
คํานึงถึงผลกระทบในระยะยาวและผลกระทบทางอ้อมดว้ย โดยเฉพาะในประเดน็ความยัง่ยนืในธุรกจิ
ท่องเที่ยว ซึ่งมคีวามสําคญัสําหรบัผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีด้านการท่องเที่ยวก่อนเกดิโควดิ-19 อย่างไรก็ด ี
พฤตกิรรมความยัง่ยนืในธุรกจิท่องเทีย่วมาจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนธุรกจิท่องเทีย่ว 
หากธุรกจิจาํนวนมากยงัดําเนินงานไปในทศิทางทีแ่ตกต่างกนั อาจนําไปสู่วงจรอุบาทวแ์ละไม่สามารถสรา้ง
ความยัง่ยนืได ้
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ในทางปฏบิตั ิSigala (2020) มองว่ารฐับาลและผูอ้อกนโยบายในการจดัการแหล่งท่องเทีย่วจะตอ้งมี
การจําลองการแทรกแซงด้วยมาตรการต่างๆ เช่น ภาษี การสนับสนุนงบประมาณ การเลื่อนการชําระเงนิ 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดการดําเนินธุรกจิและการจ้างงานอย่างต่อเน่ือง ภายใต้สถานการณ์โควดิ-19 การ
ดําเนินการของรฐัมผีลค่อนขา้งมากในการดํารงอยู่ของธุรกจิท่องเที่ยว และเป็นผูเ้ล่นที่มบีทบาทสําคญัใน
เศรษฐกจิท่องเทีย่ว  สถานการณ์โควดิ-19 น้ีถอืว่ามผีลกระทบเฉพาะ เน่ืองจากสถานการณ์วกิฤตต่ิางๆ ที่
ผ่านมามกัจะมุ่งผลไปในเชงิสถาบนัเป็นหลกั แต่ไม่ไดม้องทีผ่ลกระทบของนโยบาย โดยเฉพาะในดา้นการ
ท่องเที่ยว อย่างไรกด็ ียงัมปีระเดน็โต้แยง้เกี่ยวกบัความยัง่ยนืในอนาคต ผลกระทบต่อโครงสรา้งและการ
ดําเนินการของอุตสาหกรรมทัง้ในระดบัชาติและระดบัโลก ซึ่งเป็นข้อกังวลในเชิงประสิทธิผลของการ
แทรกแซงของรฐั ความเป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์อยา่งเทา่เทยีมระหวา่งกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในระบบการทอ่งเทีย่ว   

ในเชงิสถาบนั Lew, Cheer, Haywood, Brouder, and Salazar (2020) เสนอแนวคดิวฏัจกัรการ
ปรบัตวัเพื่อการฟ้ืนตวั (Resilience adaptive cycle) ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ 4 ขัน้ตอนการเปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ 
ระยะที ่1 การปรบัองคก์ร (Re-organization) เชน่ ปรบันวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค ์ระยะที ่2: การสรา้ง
การเตบิโต (Growth) โดยเป็นการใชป้ระโยชน์จากโอกาสทีเ่กดิขึน้จากระยะที ่1 ระยะที ่3: การรวมกลุ่ม 
(Consolidation) เป็นการจดัตัง้สถาบนัและกฎเกณฑส์าํหรบัระยะที ่2 และระยะที ่4 การล่มสลาย (Collapse) 
เป็นความลม้เหลวของสถาบนัในระยะที ่3 ทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อใหเ้ขา้กบับรบิทใหมท่ีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ซึง่สง่ผลทาํใหต้อ้งกลบัไปสูก่ารจดัระเบยีบใหมใ่นระยะที ่1 แสดงความเชื่อมโยงดงัรปูที ่7.11 

เหตุการณ์การแพรร่ะบาดใหญ่ของโรคโควดิ-19 ทาํใหร้ะบบมนุษยแ์ละโลกไดห้ยดุชะงกัและพงัทลาย
ลงอยา่งมนียัสาํคญั แมว้า่จะไมไ่ดถ้งึกบัล่มสลายไปทัง้หมดกต็าม ในชว่งเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ช่วงที่
ทําการศกึษา) การหยุดชะงกัยงัคงเกดิขึน้ ในขณะที่การจดัระเบยีบของระบบใหม่แทบจะยงัไม่ได้เริม่ต้น 
ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าโลกเริม่เขา้สู่ข ัน้ตอนการปรบัองคก์ร โดยเฉพาะนวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค์
ใหมท่ีจ่าํเป็นสาํหรบัระบบของมนุษย ์เพือ่ปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทใหมข่องโลกหลงัโควดิ-19 

 
ทีม่า: Lew et al. (2020)  

รปูท่ี 7.11 วงจรการปรบัตวัแบบยืดหยุ่น (Resilience adaptive cycle) 
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การศกึษาของ Lew et al. (2020) ยงัไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในค่านิยม (Value) ของ
โลก โดยค่านิยมหลกับางประการจะขบัเคลื่อนระบบสงัคมโลกหลงัโควดิ-19 ไดแ้ก่ 1) สนัตภิาพ ทัง้ภายใน
และระหว่างประเทศ และระหว่างประชาชนดว้ยกนั 2) ความรกัสุขภาพและความสุข ในฐานะสทิธมินุษยชน
ขัน้พืน้ฐาน 3) ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและความร่วมมอื นโยบายและความสมัพนัธข์องรฐับาลและ
ธุรกจิ และการคุม้ครองประชาชนและสถานทีท่ีเ่ปราะบาง และ 4) เศรษฐกจิสเีขยีว อยา่งไรกด็ ีคา่นิยมเหล่าน้ี
ไม่สามารถระบุไดว้่าจะบรรลุผลไดเ้มื่อไร แต่ในทา้ยทีสุ่ดฉันทามตริะดบัโลกจะก่อตวัขึน้ว่าแนวทางใดเป็น
แนวทางที่ดทีี่สุดสําหรบัภาพอนาคตที่คาดหวงั อย่างไรกด็ ีสิง่ที่สามารถดําเนินการได้ ณ เวลาน้ี คอื การ
มุ่งเน้นไปที่คุณค่าทีเ่หน็ว่าควรเป็นพืน้ฐานของ “ความปกตใิหม่” ในอนาคต ในระยะน้ีจะเป็น “ระยะปรบั
โครงสรา้งองคก์ร” และจะนําไปสู ่“ระยะเตบิโต” ใหมส่าํหรบัธุรกจิทอ่งเทีย่วและชุมชน 

ฉากทศัน์ของการท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 
การสรา้งฉากทศัน์เป็นเครือ่งมอืหน่ึงในการคดิวเิคราะหแ์ละจนิตนาการภาพอนาคต โดยผา่นการเล่า

เรื่อง (Storytelling) เกี่ยวกบัประเดน็ที่เกี่ยวกบัความไม่แน่นอนสําคญัที่อาจจะเกดิขึน้ไดจ้รงิในอนาคต 
ภายหลงัจากเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 หลายองค์กรได้คาดการณ์ทศิทางของการท่องเที่ยวในช่วง
ระหวา่งและหลงัการระบาด โดยพยายามคาดการณ์ภาพอนาคตของการทอ่งเทีย่วในแงม่มุต่างๆ และไดเ้สนอ
ภาพอนาคตความเป็นไปไดท้ี่อาจเกดิขึน้ งานเหล่าน้ีโดยมากมกัจะเป็นการคาดการณ์ในระยะสัน้เกี่ยวกบั
ผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิ และใช้วธิกีารสรา้งฉากทศัน์อย่างง่าย คอื การสรา้งทางเลอืกของอนาคตออก 
เป็น 3 ทาง  

หน่ึงในนัน้คอืการคาดการณ์ของ OECD (2020b) ซึง่ไดป้ระเมนิฉากทศัน์ (Scenario) เศรษฐกจิการ
ท่องเทีย่วของโลก โดยระบุว่าโควดิ-19 น่าจะสง่ผลทาํใหม้ลูค่าทางเศรษฐกจิจากธุรกจิท่องเทีย่วในระดบัโลก
ลดลงมากถึงร้อยละ 60-80 ส่วนการฟ้ืนตัวนัน้จะยงัไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนัก ในขณะที่ฉากทศัน์การ
ท่องเทีย่วของ UNCTAD (2020) ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบจากการลดลงของภาคการท่องเทีย่วทีอ่าจ
เกดิขึน้ โดยคาดการณ์ว่าจาํนวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตจิะลดลงรอ้ยละ 60-80 ใน พ.ศ. 2563 โดยสถานการณ์
ระดบักลาง (Intermediate) จะลดลงประมาณรอ้ยละ 66 จะพบว่า การคาดการณ์ในงานกลุ่มน้ีจะมุง่สรา้งฉาก
ทศัน์ของผลกระทบเชงิเศรษฐกจิเป็นสาํคญั แสดงรายละเอยีดแต่ละฉากทศัน์ดงัตารางที ่7.5 

ตารางท่ี 7.5 ฉากทศัน์ของการท่องเท่ียวระดบัโลก 
ฉากทศัน์ OECD (2020b) UNCTAD (2020) 

ฉากทศัน์ท่ี 1 
 

การท่องเท่ียวจะเร่ิมฟ้ืนตวัในเดือน
กรกฎาคม แลว้ครึง่หลงัของปีจะคอ่ย ๆ 
แขง็แรงขึน้ แต่อยูใ่นอตัราชา้กวา่ทีเ่คย
คาดการณ์ไว ้มลูคา่เศรษฐกจิทีเ่กดิจากการ
ทอ่งเทีย่วกจ็ะลดลงราวรอ้ยละ 60 เมือ่เทยีบกบั
ปีทีแ่ลว้ 

Moderate 1 ใน 3 ของคา่ใชจ้า่ยการทอ่งเทีย่ว
จากนกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิจะถูกหกัออกในแต่
ละประเทศ เทา่กบัวา่การทอ่งเทีย่วระหวา่ง
ประเทศจะหยดุน่ิง 4 เดอืน หรอืลดลงรอ้ยละ 
80 เป็นเวลา 5 เดอืน 

  
 
  



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

 360 

ตารางท่ี 7.5 (ต่อ) 
ฉากทศัน์ OECD (2020b) UNCTAD (2020) 

ฉากทศัน์ท่ี 2 
 

การท่องเท่ียวจะเร่ิมฟ้ืนในเดือนกนัยายน 
แลว้คอ่ยๆ แขง็แรงขึน้ในไตรมาสสดุทา้ยของปี 
โดยอยูใ่นอตัราชา้กวา่ทีเ่คยคาดการณ์ไว ้มลูค่า
เศรษฐกจิทีเ่กดิจากการทอ่งเทีย่วจะลดลงราว
รอ้ยละ 75 เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 

Intermediate 2 ใน 3 ของคา่ใชจ้า่ยการ
ทอ่งเทีย่วจากนกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิจะถกูหกั
ออกในแต่ละประเทศ เทา่กบัวา่การทอ่งเทีย่ว
ระหวา่งประเทศจะหยดุน่ิงเป็นเวลา 8 เดอืน
หรอืลดลงรอ้ยละ 80 เป็นเวลา 10 เดอืน 

ฉากทศัน์ท่ี 3 
 

การท่องเท่ียวจะเร่ิมฟ้ืนตวัในเดือน
ธนัวาคม ดงันัน้ มลูคา่เศรษฐกจิทีเ่กดิจากการ
ทอ่งเทีย่วกจ็ะลดลงราวรอ้ยละ 80 เมือ่เทยีบกบั
ปีทีแ่ลว้ 

Dramatic ของคา่ใชจ้า่ยการทอ่งเทีย่วจาก
นกัทอ่งเทีย่วต่างชาตทิัง้หมด จะถกูหกัออก
ออกในแต่ละประเทศ เทา่กบัวา่การทอ่งเทีย่ว
ระหวา่งประเทศเกอืบหยดุน่ิงตลอด 12 เดอืน 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวหลังโควิดในระยะถัดไปจะให้

ความสาํคญักบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ซึง่เป็นแนวโน้มใหญ่ของการพฒันาและเป็นโอกาสในการปรบัครัง้ใหญ่ 
(The Great Reset) ในการปรบัแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่ว เคลาส ์ชวาบ (Klaus Schwab) ผูก่้อตัง้และ
ประธานบรหิารสภาเศรษฐกจิโลก (World Economic Forum: WEF) ไดก้ล่าววา่ วกิฤตโิควดิ-19 แสดงใหเ้หน็
ถงึความไมย่ัง่ยนืของระบบเดมิ การกลบัไปดาํเนินการตามแนวทางเศรษฐกจิแบบเดมิ (Business as usual) 
จงึไมใ่ชแ่นวทางทีเ่หมาะสม วกิฤตโควดิ-19 ในครัง้น้ีเป็นโอกาสในการทบทวนแนวทางในการพฒันาแบบเก่า 
เพื่อสรา้งเศรษฐกจิใหม่ทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยนืมากยิง่ขึน้  ชวาบยงัไดร้ะบุถงึการขบัเคลื่อนการปรบัใหญ่ว่ามี
แนวทางทีส่าํคญั 3 ประการ คอื 1) ขบัเคลื่อนกลไกตลาดไปสูผ่ลลพัธท์ีเ่ป็นธรรมมากขึน้โดยการใชม้าตรการ
ของรฐั 2) ส่งเสรมิการลงทุนทางธุรกจิและอุตสาหกรรมที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ 3) ประยุกต์ใช้
นวตักรรมเพื่อสรา้งระบบตลาดแบบใหม่ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อสาธารณะและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น 
เศรษฐกจิหมนุเวยีน เป็นตน้ (ชญานิน วงัซา้ย, 2563) 

งานวจิยัหลายชิน้ไดช้ีถ้งึแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 วา่จะเป็นการเปลีย่นเสน้ทาง
ของการท่องเทีย่วทีม่คีวามยัง่ยนืและเป็นธรรมมากขึน้ (Niewiadomski, 2020; Romagosa, 2020; Stankov, 
Filimonau, & Vujičić, 2020) สะทอ้นใหเ้หน็ความกงัวลดา้นสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคม และเป็นโอกาส
ในการกําหนดทศิทางที่พงึประสงค์มากขึน้ การศกึษาของ Niewiadomski (2020) ระบุว่ามหีลกัฐานเชงิ
ประจกัษ์จาํนวนมากทีส่ะทอ้นภาพการเตบิโตของการท่องเทีย่วทีม่ากเกนิไปและผดิทาง การแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 จึงเป็นโอกาสในการทบทวนแนวทางการพัฒนาและได้สร้างโอกาสที่สําคัญคือ โอกาสที่จะ
พฒันาการทอ่งเทีย่วใหม้คีวามยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อยา่งละโมบ และเคารพ
ชุมชนมากยิง่ขึน้  

ขอ้เสนอดงักล่าวสอดคลอ้งกบัของ Higgins-Desbiolles (2020) ทีม่องว่าวกิฤตโควดิ-19 เป็นความ
ทา้ทายครัง้สาํคญัทีป่ระชาคมโลกตอ้งเผชญิในแงข่องการบรรลุขอ้จาํกดัทางนิเวศวทิยา การเปลีย่นแปลงของ
สภาพภมูอิากาศโลก ความตงึเครยีดทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้จากระบบเศรษฐกจิทีส่รา้งความไมเ่ท่า
เทยีมกนัและไม่เป็นธรรม อนาคตของการท่องเที่ยวจะถูกโต้แยง้กนัอย่างมากและจะเป็นการแข่งขนัทาง
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ความคดิดา้นการทอ่งเทีย่วระหวา่งผูท้ีส่นบัสนุนสถานะทีเ่ป็นอยูผ่า่นการกลบัมาดาํเนินธุรกจิตามปกตกิบัผูท้ี่
มองเหน็ความเป็นไปไดใ้นการสรา้งความยัง่ยนื ความเสมอภาค และความยตุธิรรม  

เช่นเดยีวกนั Romagosa (2020) มองว่าความทา้ทายสาํหรบัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืทัว่โลก คอื
การสร้างสมดุลทางสงัคมในแง่ของความเสมอภาคและความยุติธรรม รวมถึงเศรษฐกิจในทุกจุดหมาย
ปลายทาง โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด รวมถงึนกัวจิยัจะตอ้งมภีารกจิทีต่อ้งรบัผดิชอบรว่มกนั คอื ชว่ยกนั
เปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวไปสู่เส้นทางที่ย ัง่ยืนและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะกบัอนาคตที่มีการ
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และเตม็ไปดว้ยความทา้ทายใหม ่ๆ 

Stankov et al. (2020) ไดส้รุปประเดน็หลกัเกีย่วกบัการระบาดใหญ่ของโควดิ-19 ว่า ไดท้าํใหส้งัคม
โลกกลบัมายอ้นคดิถงึพฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบของทุกคน เกดิการเปลีย่นแปลงในการรบัรูข้องผูค้นไปสูม่มุมอง
การฟ้ืนฟูการทอ่งเทีย่ว คา่นิยมโดยรวมจะเริม่ตน้จากภายในตวับุคคล ซึง่การแพรร่ะบาดในปัจจุบนัอาจทาํให้
เกดินกัท่องเทีย่วทีใ่สใ่จ (Conscious tourists) มากขึน้ ในขณะเดยีวกนั สิง่เหล่าน้ีควรกระตุน้ใหผู้ใ้หบ้รกิาร
การท่องเที่ยวตอบสนองต่อความต้องการรูปแบบใหม่ โดยการปรบัผลติภณัฑ์ในปัจจุบนัใหต้อบสนองต่อ
ความตอ้งการทีย่ ัง่ยนืมากขึน้ อาจกล่าวไดว้่า นกัท่องเทีย่วทีม่ใีสใ่จเป็นปัจจยัสาํคญัทีจ่ะเชื่อมโยง สนบัสนุน
และหล่อเลีย้งระบบนิเวศการทอ่งเทีย่วทัง้หมดเพือ่ประโยชน์ในภาพรวม  

สําหรบักรณีการท่องเที่ยวของประเทศไทย ยกตวัอย่างจงัหวดัภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสยีงในระดบัโลกและในอดตีเคยมนีกัท่องเทีย่วสงูถงึ 9.2 ลา้นคนต่อปี จากปรมิาณนกัท่องเทีย่วจาํนวน
มาก สง่ผลทาํใหช้ายหาดและทอ้งทะเลเตม็ไปดว้ยขยะพลาสตกิ และสิง่มชีวีติทางทะเลลดน้อยลง อยา่งไรกด็ ี
ในภาวะวกิฤตโิควดิ-19 พบวา่ เต่ามะเฟืองไดข้ึน้มาวางไขต่ามแนวชายฝัง่ทะเลอนัดามนั ในจงัหวดัภูเกต็และ
จงัหวดัพงังา รวมถงึพบวาฬรดูา้และโอมรูะบ่อยขึน้ (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2563จ) สะทอ้นใหเ้หน็
ถงึการฟ้ืนตวัของทรพัยากรธรรมชาตจิากจํานวนนักท่องเทีย่วทีล่ดลง ซึง่เป็นโจทยแ์ละความทา้ทายว่าการ
ท่องเที่ยวของภูเกต็จะดําเนินการตามแนวทางใหม่ที่ย ัง่ยนืมากขึน้ หรอืแนวทางเก่าที่ยงัคงเน้นจํานวน
นกัทอ่งเทีย่ว  

การศกึษาของ Copenhagen Institute for Futures Studies (2020) ไดว้เิคราะหฉ์ากทศัน์อนาคตของ
การท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 ในระยะสัน้ช่วง พ.ศ. 2563-2564 ของนกัท่องเทีย่วชาวเดนมารก์ โดยการสรา้ง
ฉากทศัน์แบบ 2x2 โดยพจิารณาจาก 2 ปัจจยัทีม่คีวามไม่แน่นอนสงูและมผีลกระทบสงูทีจ่ะมภีาพอนาคต
ของการ คอื 1) ความรูส้กึของผูบ้รโิภค ทีแ่บ่งเป็น 2 ขัว้ คอื นกัทอ่งเทีย่วไปเทีย่วแบบสนุกสนานและแบบยงั
รูส้กึกลวั และ 2) แนวโน้มของโลกาภวิตัน์ ทีแ่บ่งเป็น 2 ขัว้ คอื โลกแบบเปิดและโลกแบบแบ่งแยก สามารถ
แสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่7.6 และเมื่อนําปัจจยัทัง้ 2 มาไขวก้นัจะไดภ้าพฉากทศัน์ทัง้สิน้ 4 ฉากทศัน์ 
แสดงดงัรูปที่ 7.12 โดยแต่ละฉากทศัน์มเีรื่องราวของอนาคตการท่องเที่ยวในระยะสัน้ของชาวเดนมารก์ที่
ขึน้อยูก่บัความไมแ่น่นอนของ 2 ปัจจยั แสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่7.7  
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ตารางท่ี 7.6 แกนปัจจยัของฉากทศัน์ 
1) ความรู้สึกของผูบ้ริโภค 
เท่ียวแต่ยงัรู้สึกกลวั (Cocooning – Fear and travel) เท่ียวและรู้สึกสนุก (2021 is 2019 – Fun and travel) 
 ใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมโรคและการรกัษา

ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
 หาแนวทางใหมใ่นการสรา้งประสบการณ์ 
 ความหลากหลายไมใ่ชท่างเลอืกทีด่ ี
 ไมเ่ชื่อมัน่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วและงานทีม่ผีูค้นจาํนวน

มาก 
 อตัราการออมเพิม่ขึน้ การบรโิภคลดลง 

 กลบัสูภ่าวะปกต ิ
 เชื่อมัน่ว่าบริษัทต่าง ๆ ใช้ความระมดัระวงั หากมี
ความจาํเป็น 

 ไมต่อ้งเน้นความปลอดภยั 
 เทคโนโลยจีะชว่ยแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้
 ระดบัการบรโิภคกลบัสูป่กตหิากคนมงีานทาํ 
 กลวัทีต่วัเองจะตกกระแส (Fear of Missing Out  - 

FOMO) 
2) แนวโน้มของโลกาภิวตัน์ 

โลกเปิด (Open world) โลกแยกส่วน (Separated world) 
 โลกรบัผดิชอบรว่มกนั 
 ปัญหาระหวา่งประเทศเกดิขึน้อกี: สหรฐัฯกบัจนี  
 การแกปั้ญหาทางเทคโนโลยเีพือ่ควบคุมการระบาด 
 วธิแีกปั้ญหาตาม common sense  
 GDP ฟ้ืนกลบัมาได ้
 ผลกระทบทางเศรษฐกจิมจีาํกดั 

 โลกถกูแบง่ออกเป็นโซนไปและไมไ่ป 
 การเขา้ถงึทีจ่าํกดั พรมแดนปิด ขอ้จาํกดัวซี่า 
 มโีซนต่าง ๆ ทีก่ระจายอยูท่ ัว่ยโุรป 
 GDP ยงัคงลดลง 
 การวา่งงานจาํนวนมาก 
 

 
 เทีย่วแต่กลวั   

โล
กเ
ปิด

 

 
(4) The well-known and trusted 

 
(1) From Copenhagen to Tisvildeleje  

 

โล
กแ

บง่
แย

ก 

 
(3) Back in the saddle 

 

 
(2) Connecting the European dots/oases 

 เทีย่วและสนุก   
   
ทีม่า: Copenhagen Institute for Futures Studies (2020) 
รปูท่ี 7.12 ฉากทศัน์การท่องเท่ียวระยะสัน้ของนักท่องเท่ียวเดนมารก์ 
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ตารางท่ี 7.7 เร่ืองราวในฉากทศัน์แต่ละฉาก 
ฉากทศัน์ รายละเอียดในฉากทศัน์ 

(1) 
From Copenhagen to 

Tisvildeleje 
(เทีย่วแต่กลวั และโลกแบ่งสว่น) 

โลกแบ่งออกเป็นโซน การข้ามพรมแดนเป็นไปได้ยากและชายแดนเป็นจุด
ตรวจสําคญั นักท่องเที่ยวไม่รูส้กึปลอดภยัเมื่อขา้มพรมแดน มกีารจํากดัจํานวน
นกัท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัอนุญาตใหไ้ปในแต่ละจุดหมายปลายทาง โดยความกงัวลหลกั
ของนกัทอ่งเทีย่วยงัคงเกีย่วกบัการรกัษาระยะหา่งทางสงัคม 

สําหรบัสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นมขี้อจํากดัเกี่ยวกบัจํานวนนักท่องเที่ยว 
(ไดร้บัอนุญาตใหเ้ยีย่มชมเฉพาะคนทีจ่บัสลากไดร้ายสปัดาห)์ ทางเลอืกสาํหรบัการ
ท่องเที่ยวแบบดัง้เดมิได้รบัความนิยม ไม่เน้นระบบขนส่งสาธารณะ จะใช้เฉพาะ
รถยนตส์ว่นตวัหรอืจกัรยาน มคีวามไวว้างใจเฉพาะคนในระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ 

(2)  
Connecting the European 

dots/oases 
(เทีย่วสนุก และโลกแบง่แยก) 

กฎระเบยีบระหว่างประเทศจะมบีทบาทสาํคญั พรมแดนและจุดตรวจยงัคงมี
อยู่ เน่ืองจากการระบาดใหญ่ของโรค รวมถงึเหตุผลทางการเมอืงในท้องถิน่และ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

ผูบ้รโิภคและนักท่องเทีย่วอย่างใจรอ้น (เน่ืองจากรูส้กึว่าสญูเสยีการท่องเทีย่ว
ใน พ.ศ. 2563 ไป และยงัมปัีญหาในการเดนิทางใน พ.ศ. 2564) ในขณะทีแ่ต่ละ
จุดหมายปลายทางจะสรา้งชุดกฎระเบยีบของตวัเอง นอกจากน้ี ผูบ้รโิภคจํานวน
มากอาจจะเกิดอาการหงุดหงดิเน่ืองจากมีข้อจํากดัในการเดินทางจํานวนมาก 
นกัทอ่งเทีย่วจงึพยายามทีจ่ะนําประสบการณ์ของจุดหมายปลายทางกลบัไปทีบ่า้น
ดว้ย (เพลง ไวน์ ปารต์ี)้ 

 
(3) 

 Back in the saddle 
(เทีย่วสนุก และโลกเปิด) 

 

การระบาดอยา่งรวดเรว็เป็นวาระโลก เกดิการกูค้นืเศรษฐกจิรปูตวั V และโลก
เปิดอีกครัง้ โดยยงัคงให้ความสําคญักบัความปลอดภยัสูง แต่ไม่ใช่สิง่ที่อยู่ในใจ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละคน นักท่องเที่ยวยงัคงเน้นความสนุกและไปเยี่ยมชม
ภมูภิาคทีม่กีารระบาดรนุแรง เกดินิสยัใหมท่ีเ่รยีกวา่ “สขุอนามยัดจิทิลั” 

(4)  
The well-known and trusted 

(เทีย่วแต่กลวั และโลกเปิด) 
 

สถานการณ์เกือบจะกลบัสู่ภาวะปกติ แต่นักท่องเที่ยวยงัอยู่ที่บ้าน รอบการ
เดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลงและความเตม็ใจทีจ่ะออกเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อสาํรวจ
ลดลง และจะเลอืกไปเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จกักนัดี เน้นความไว้วางใจใน
ระดบัทีส่งู 

มาตรการดา้นความปลอดภยัมคีวามสาํคญัมาก มกีารประกนัเพื่อการป้องกนั
สาํหรบัทุกแงม่มุของการเดนิทาง เน้นทรปิสัน้ เชน่ วนัหยุดสดุสปัดาห ์และการรบัรู้
คุณภาพของบรกิารสาธารณะทีป่ลายทางเป็นสิง่ทีน่กัทอ่งเทีย่วใหค้วามสาํคญั 

ทีม่า: Copenhagen Institute for Futures Studies (2020) 
 

ในงานการศกึษาของ Copenhagen Institute for Futures Studies (2020) ยงัไดร้ะบุถงึความปกติ
ใหมว่า่จะมุง่เขา้สูเ่ศรษฐกจิแบบมกีารสมัผสัตํ่า (Low touch economy) โดยแนวโน้มเรง่ดว่นทีส่าํคญั คอื การ
ลดการสมัผสั ซึง่เทคโนโลยจีะเขา้มามบีทบาทคอ่นขา้งมาก เชน่ การใหบ้รกิารโดยไมใ่ชม้นุษย ์การทอ่งเทีย่ว
ผา่นเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน สถานทีห่า่งไกล (Remote destination) จะกลายเป็นพืน้ทีเ่พื่อการหลกีเลีย่ง
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ทีม่รีาคาแพง การควบคุมดว้ยเสยีงและการจดจําใบหน้าแทนทชัแพด (Touch pad) และการสมัผสัทาง
กายภาพ โรงแรมแคปซลู (Pod hotel) การวดัอุณหภมูทิีส่งัเกตเหน็ไดข้องไกดแ์ละพนกังาน เป็นตน้ 

World Travel & Tourism Council (2020) ไดเ้น้นยํ้าใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของการใชแ้นวทางที่
ประสานกนัทัว่โลกในการฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการยกระดบัประสบการณ์การเดนิทางทีไ่รร้อยต่อ 
การผสมผสานเทคโนโลยใีหม ่ๆ และการออกกฎหมายระดบัโลกดา้นสุขภาพและสุขอนามยั เพื่อสรา้งความ
มัน่ใจให้กบันักเดนิทาง ดงันัน้ ในการจนิตนาการถึงภาพอนาคตของการเดนิทางและการท่องเที่ยว ควร
พจิารณาถงึแนวโน้มสาํคญั 4 ประการ ทีค่าดวา่จะเป็นตวัขบัเคลื่อนไปสูก่ารฟ้ืนตวัของการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ 

1) ววิฒันาการความต้องการ (Demand evolution) เป็นประเด็นเกี่ยวกบัความพงึพอใจและ
พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีไ่ดเ้ปลี่ยนไปสู่การใหค้วามสําคญักบัสิง่ทีคุ่น้เคย คาดการณ์ได ้และเชื่อถอืได ้
เน้นการทอ่งเทีย่วในประเทศ มกีารวางแผน และกจิกรรมกลางแจง้จะเขา้มามบีทบาทในระยะสัน้  

2) สขุภาพและสขุอนามยั (Health and hygiene) สขุภาพ ความปลอดภยัและความไวว้างใจเป็นสิง่
สาํคญัอย่างยิง่ ประสบการณ์ส่วนตวั ความกลวัทีจ่ะตดิเชือ้ในประเทศอื่นและความกงัวลเรื่องความการเวน้
ระยะห่าง จะชีนํ้าพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในระยะสัน้ถงึกลาง ธุรกจิจะตอ้งทํางานร่วมกนัมากขึน้จากห่วงโซ่
คุณคา่ทีข่ยายออกไป เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจวา่มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร 

3) นวตักรรมและกระบวนการแปลงเป็นดจิทิลั (Innovation and digitization) โควดิ-19 เป็นตวัเรง่ที่
ไม่คาดคดิในการแสวงหานวตักรรมของภาคการท่องเทีย่วและการผสมผสานเทคโนโลยใีหม่ ๆ ประกอบกบั
การยอมรบัและการบรโิภคแบบดจิทิลักําลงัเพิม่สงูขึน้ ในขณะทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัว่าเทคโนโลยแีบบไรส้มัผสั
จะเป็นสิง่จาํเป็นพืน้ฐานสาํหรบัประสบการณ์การเดนิทางทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยั  

4) ความยัง่ยนื (Sustainability) นับตัง้แต่เกดิการว่างงานในวงกวา้ง การเคลื่อนไหวต่อต้านการ
เหยยีดเชื้อชาติ ไปจนถึงการฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติ โลกได้รบัการสนับสนุนอกีครัง้ในการ
จดัการกบัความยัง่ยนืทางสงัคม สิง่แวดลอ้ม และสถาบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรบัรูข้องสาธารณชนทีม่ต่ีอ
ตลาดสตัวป่์าและการลกัลอบล่าสตัว ์ไดก้ระตุ้นการสนับสนุนใหม้กีารคุม้ครองสตัวป่์ามากขึน้ สามารถสรุป
ประเดน็สาํคญัในแต่ละแนวโน้มไดด้งัตารางที ่7.8  

สําหรบัยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 ของประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) (อา้งถงึใน สํานักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(2563) 
ได้เสนอแนวทางในการฟ้ืนฟูและกําหนดทิศทางการขบัเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่ความยัง่ยนื โดยมี
หลกัการสําคญั 2 ขอ้สําคญั คือ 1) สร้างงาน สร้างรายได้ เสรมิสภาพคล่อง และกระตุ้นการบรโิภคภาค
ประชาชนผา่นการเดนิทางภายในประเทศ และ 2) สรา้งรายไดจ้ากฐานนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่ศีกัยภาพใน
การใชจ้า่ยสงู สรา้งสมดุลเชงิโครงสรา้งใหม ่เพือ่การทอ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยนื โดยมยีทุธศาสตร ์5R เป็นกลไกในการ
ขบัเคลื่อน แสดงดงัตารางที ่7.9 
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ตารางท่ี 7.8 สรปุประเดน็สาํคญัในแต่ละแนวโน้ม 

กลุ่มภาคี วิวฒันาการความ
ต้องการ  สขุภาพและสขุอนามยั 

นวตักรรมและ
กระบวนการแปลงเป็น

ดิจิทลั 
ความยัง่ยืน 

นกัทอ่งเทีย่ว 
 

 การเกดิใหม ่(rebirth) 
ในประเทศและระดบั
ภมูภิาค 

 ความเสีย่งทีย่นิดรีบั 
 ประสบการณ์นอกกรอบ 
 ความสะดวกสบายใน
กระบวนการวางแผน 

 อาํนาจของผูเ้ดนิทาง 
 การกลบัมาของการ
เดนิทางเพือ่ธุรกจิ 

 ความปลอดภยัสาํคญัสดุ
 ปัจจยัเกีย่วกบัความ
ไวใ้จ (trust)  

 ความกลวัทีจ่ะตดิเชือ้ 

 ยุคดจิทิลั
 นวตักรรมแบบไรส้มัผสั 

 ขอ้ควรระวงัดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

 การอนุรกัษส์ตัวป่์า 
 ความเทา่เทยีมกนั 

ภาคธุรกจิ 
 

 กลไกการรบัมอืวกิฤต  
 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 

 กาํหนดบรรทดัฐานใหม่
 กาํหนดหว่งโซ่อุปทานที่
มจีดุประสงคร์ว่มกนั  

 การเรง่ไปสูก่ารเป็น
ดจิทิลั 

 การทอ่งเทีย่วเสมอืนจรงิ 
 การป้องกนัภยัคุกคาม 

 การตรวจสอบสาธารณะ 
(Public scrutiny) 

 

แรงงาน  
 

 ใหค้วามสาํคญักบั
คุณภาพชวีติ 

 แนวทางใหมใ่นการ
ปฏบิตังิาน 

 ความปลอดภยั 

 การเปลีย่นชุดทกัษะ
ใหม ่

 การทาํงานจากระยะไกล 

 แรงงานทีม่ทีกัษะ
หลากหลาย 

ชุมชน 
 

 ผลประโยชน์รว่มกนั 
 ความจรงิแทแ้ละความ
จรงิเสมอืน 

  การพฒันาดจิทิลั  การคดักรองฝงูชน
 การป้องกนัการรกุลํ้า 

นยัเชงิ
นโยบาย 

 รองรบักลุ่มประชากร
หลกั 

 จดัลาํดบัความสาํคญั
ของความเป็นอสิระและ
ความจรงิแท ้

 สรา้งความมัน่ใจให้
ลกูคา้ทางออนไลน์ 

 สรา้งสรรคน์วตักรรมที่
พอเหมาะพอด ี

 รกัษาการจา้งงาน
แรงงาน 

 การรว่มมอืกบัชุมชน
ทอ้งถิน่ 

 กาํหนดมาตรฐานพเิศษ
 วางแผนเตรยีมรบัสิง่ที่
ไมค่าดหวงั 

 กระจายขา่ว 
 สรา้งพนัธมติรเพือ่
ความสาํเรจ็ 

 ใหค้วามรูแ้ก่แรงงาน 

 ขยายสถานะดจิทิลั
 การเรง่เขา้สูเ่ทคโนโลยี
ไรส้มัผสั (touchless)  

 การตอบสนองความ
ตอ้งการทีห่ลากหลาย 

 การรองรบัการทาํงาน
ระยะไกล 

 

 สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
เชงิอนุรกัษ ์

 การปลกูฝังความยัง่ยนื 
 เสรมิสรา้งการวมกลุ่ม
คนมคีวามสามารถ 

 ใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลย ี

 จดัการกระแส
นกัทอ่งเทีย่ว 

 การมสีว่นรว่มกบัชุมชน
ทอ้งถิน่ 

ทีม่า: World Travel & Tourism Council (2020) 
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ตารางท่ี 7.9 ยทุธศาสตรก์ารท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 สาํหรบัประเทศไทย 
ยทุธศาสตร ์ แนวทาง 

Reboot  
กระตุน้การเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ในประเทศ สรา้งความเชือ่มัน่
ผูบ้รโิภค เพือ่การใชจ้า่ยใน
การทอ่งเทีย่วและเสรมิสรา้ง
เศรษฐกจิฐานราก 

Go again สง่เสรมิใหเ้กดิการเทีย่วซํ้าในประเทศ เน้นเพิม่ความถีใ่น
การเดนิทางของกลุม่เป้าหมาย สง่เสรมิไทยเทีย่วไทย ให้
ความสาํคญักบักลุม่เป้าหมายเฉพาะผา่นความรว่มมอืต่าง 
ๆ และแนวทาง 

Go local พฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่สนบัสนุนเศรษฐกจิ
ฐานราก 

Rebuild  
ซ่อมสรา้ง ปรบัตวัสู ่new 
normal เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัระยะยาว 
พฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้ี
มลูคา่เพิม่สงูขึน้ 

Go new norm ซ่อมสิง่ทีเ่ป็นปัญหาและสรา้งสิง่ทีจ่ะเป็นรากฐานทีม่ ัน่คง
ยัง่ยนืของธุรกจิทอ่งเทีย่วต่อไป ประสานความชว่ยเหลอื
ผูป้ระกอบการ พฒันายกระดบัทกัษะของบุคลากรทุก
ระดบั 

Go digital พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สรา้งความมัน่ใจเรือ่งความ
ปลอดภยั พฒันาแพลตฟอรม์เป็นเครือ่งมอืทางการตลาด 
สรา้งโอกาสและใหค้วามรูก้ารตลาดสมยัใหมแ่ก่
ผูป้ระกอบการ 

Rebrand 
สือ่สารการตลาดดว้ย
ภาพลกัษณ์ใหม ่ทาํให้
ประเทศไทยเป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีน่กัทอ่งเทีย่วคน
ไทยและต่างชาตนึิกถงึและ
ตดัสนิใจเลอืกเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว 

Go top สรา้งความประทบัใจ ประเทศไทยเป็นหน่ึงในใจของ
นกัทอ่งเทีย่ว 

Go confident สรา้งความเชือ่มัน่ในคุณคา่แบรนด ์Amazing Thailand 
ดา้นความปลอดภยั นกัทอ่งเทีย่วมัน่ใจวา่จะมคีวามสขุ
เมือ่ไดม้าและกลบัไปอยา่งปลอดภยั 

Rebound 
กระตุน้ตลาดนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาตใิหฟ้ื้นกลบัมาใน
ระยะเวลาทีร่วดเรว็ 
โดยเฉพาะกลุม่นกัทอ่งเทีย่วที่
มศีกัยภาพในการใชจ้า่ยสงู 
รกัษาฐานนกัทอ่งเทีย่ว
คุณภาพและกลุม่เป้าหมาย 

Go high ทาํตลาดแบบเจาะจงกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ Health and 
Wellness ไมเ่น้นจาํนวน มุง่รกัษาฐานนกัทอ่งเทีย่ว
คุณภาพ เปิดกวา้งทาํตลาดทุกพืน้ที ่

Go quality มุง่ตลาดทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต 
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ตารางท่ี 7.9 (ต่อ)  
ยทุธศาสตร ์ แนวทาง 

Rebalance  
ปรบัสมดุลใหมเ่พือ่ความ
ยัง่ยนื  

Go 
responsible  

รกัษาธรรมชาตทิีฟ้ื่นตวัดขีึน้จากชว่งโควดิ-19 สนบัสนุน
การมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทีร่บัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

Go 
sustainability  

ลดการพึง่พงิตลาดใดตลาดหน่ึง กระจายการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา สรา้งรายไดจ้ากการ
ทอ่งเทีย่วบนพืน้ฐานของการรกัษาสมดุลระหวา่ง
เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ทีม่า: สาํนกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(2563)  
 

7.7  สรปุ 
เน้ือหาในบทน้ีไดอ้ธบิายแนวคดิหลกัของวธิกีารศกึษาในครัง้น้ี คอื การคาดการณ์เชงิยุทธศาสตร ์

ซึ่งเป็นวธิกีารคาดการณ์ที่มุ่งเน้นไปที่การวเิคราะห์ปัจจยัไม่แน่นอน  เน่ืองจากบรบิทของโลกปัจจุบนัมี
ความซบัซอ้นและการพลกิผนัดา้นต่าง ๆ อยา่งรวดเรว็และในวงกวา้ง ดงัเชน่สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-
19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการท่องเที่ยวและก่อใหเ้กดิความไม่แน่นอนสูงในหลายมติ ิ
ประกอบกบัการท่องเทีย่วทีเ่ป็นระบบซบัซอ้นทีม่อีงคป์ระกอบของระบบและระบบยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งจํานวน
มากและมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั จงึทาํใหก้ารวเิคราะหผ์วิเผนิโดยทัว่ไปไมส่ามารถสงัเกตความสมัพนัธ์
เชงิระบบทีเ่ปลี่ยนไปไดโ้ดยง่าย สําหรบัในงานศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชแ้นวคดิและวธิกีารวเิคราะห์
พลวตัระบบ (System dynamics) ในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของระบบท่องเทีย่ว และใชเ้ป็นวธิกีารสรา้ง
ทางเลอืกนโยบายในการเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความไมแ่น่นอนในอนาคต  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของโควดิ-19 พบว่า
หลายงานวจิยัชี้ใหเ้หน็ถงึผลกระทบของความไม่แน่นอนที่จะเกดิขึน้ในการท่องเที่ยว ทัง้ในดา้นอุปสงค์
การท่องเที่ยวที่เกดิจากการรบัรูค้วามเสี่ยงและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป พรอ้มกนัน้ีในด้าน
อุปทานกม็งีานวเิคราะหท์ีก่ล่าวถงึทศิทางการปรบัตวัของแหล่งทอ่งเทีย่ว ธุรกจิทอ่งเทีย่ว ผูท้ีม่สีว่นรว่มใน
ธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงด้านผลกระทบและนโยบายที่เกี่ยวข้องผลกระทบในระยะยาวและผลกระทบ
ทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นจากการแทรกแซงของรฐั ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนแต่สร้างความไม่แน่นอนและมผีลต่อ
ปฏสิมัพนัธต่์างๆ ในระบบทอ่งเทีย่วทีอ่าจจะทาํใหภ้าพการทอ่งเทีย่วในอนาคตไมเ่ป็นดงัเชน่ทีผ่า่นมา 

ผลการทบทวนวรรณกรรมยงัพบอกีว่า แนวทางในการวจิยัการเปลีย่นแปลงดา้นการท่องเทีย่วใน
อนาคตมอียูห่ลากหลาย ทัง้ในเชงิกรอบความคดิและวธิกีาร หน่ึงในนัน้คอืการมองการเปลีย่นแปลงในเชงิ
ปฏทิรรศน์ หรอืปฏสิมัพนัธ์ระหว่างแนวโน้มกบัแนวโน้มตรงกนัขา้ม (Trend-countertrend) แนวคดิ
ดงักล่าวจะช่วยเปิดมุมมองของการมองภาพอนาคต โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์และผลกระทบทีย่งัมี
ความไมแ่น่นอนสงู   

นอกจากน้ี การประมวลงานวจิยัที่ใชแ้นวคดิเชงิระบบและการสรา้งผงัระบบเป็นกรอบความคดิ
ของการคาดการณ์และการวจิยั ทําให้เหน็ถึงภาพรวมในเชงิระบบของงานวิจยัเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว 
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รวมถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบการท่องเทีย่ว ผลลพัธน้ี์จะนําไปใชเ้ป็นพืน้ฐาน
ของขอ้เสนอแนะในการสนบัสนุนหวัขอ้และประเดน็การวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยต่อไป 
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บทท่ี 8
การคาดการณ์ภาพอนาคต

 

การคาดการณ์ภาพอนาคตเป็นกระบวนการทีมุ่ง่สรา้งชุดขอ้มลูและความรูเ้กีย่วกบัอนาคตทางเลอืก 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาทางเลอืกเชงิยุทธศาสตรใ์นการวางแผนและดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ตัง้ไวข้องบุคคลหรอืองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความไม่แน่นอนและปัจจยั
เสี่ยงดา้นต่างๆ ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต ขัน้ตอนสําคญัประการหน่ึงของการคาดการณ์ภาพอนาคตคอืการ
กวาดสญัญาณ (Scanning) ซึง่เป็นขัน้ตอนทีจ่ะช่วยทําใหเ้หน็ภาพรวมเกีย่วกบัแนวโน้ม ปัจจยัขบัเคลื่อน 
และเงื่อนไขของสิง่ทีต่อ้งการศกึษา ส่วนขัน้ตอนต่อจากนัน้คอืการพฒันาผงัระบบ (System mapping) ซึง่
เป็นการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัขบัเคลื่อนต่างๆ ทีจ่ะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงในเชงิระบบในเรื่อง
ที่สนใจศึกษา ทัง้สองขัน้ตอนดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานของการฉายภาพอนาคตทางเลือก (Alternative 
futures) และการวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์(Strategic planning) ในขัน้ตอนต่อไป 
 เน้ือหาในบทน้ีนําเสนอผลการกวาดสญัญาณ ประกอบด้วยแนวโน้มสําคญั ปัจจยัขบัเคลื่อน  
เหตุไมค่าดฝัน และสญัญาณออ่นทีจ่ะมผีลต่อการทอ่งเทีย่วไทย รวมถงึการพฒันาผงัระบบเบือ้งตน้สาํหรบั
การวเิคราะหก์ารทอ่งเทีย่วไทย และการวเิคราะหร์ะดบัความไมแ่น่นอนและผลกระทบของปัจจยัขบัเคลื่อน 
จากนัน้จงึนําเสนอผลการวเิคราะหภ์าพอนาคตฐานตามแนวโน้มปัจจุบนั  

8.1 กวาดสญัญาณ 

ขัน้ตอนสําคญัในการคาดการณ์ภาพอนาคตคอืการกวาดสญัญาณของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้กบัประเดน็หรอืปัจจยัทีส่นใจ และการวเิคราะหห์าปัจจยัขบัเคลื่อนทีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
นัน้ รวมไปถงึปัจจยัหน่วงทีท่ําใหไ้ม่เกดิการเปลีย่นแปลงหรอืเปลี่ยนแปลงชา้ เน้ือหาในบทน้ีนําเสนอผล
การกวาดสญัญาณการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญและคาดว่าจะมีผลอย่างมากต่อการ
ทอ่งเทีย่วในอนาคตระยะกลางถงึระยะยาว รวมถงึปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในแต่ละดา้น 

8.1.1 แนวโน้ม ปัจจยัขบัเคล่ือน และปัจจยัหน่วงของการท่องเท่ียว 
การเดินทางท่องเที่ยวมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองหลายยุคหลายสมัย ในยุคก่อนสมัยใหม ่

(Premodern) การเดนิทางท่องเทีย่วโดยมากเป็นการเดนิทางของกลุ่มชนชัน้สงูทีม่จุีดหมายปลายทางเฉพาะ
จุด เช่น การเดนิทางท่องเที่ยวล่องแม่น้ําไนล์ โดยเดินทางเขา้ไปยงัแหล่งท่องเที่ยวนัน้เพื่อชื่นชมความ
สวยงาม แนวคดิการพฒันาการทอ่งเทีย่วในยคุนัน้จงึเน้นการพฒันาจุดหรอืแหล่งทอ่งเทีย่วเป็นหลกั ต่อมาใน
ยุคสมยัใหม่ (Modern) ผูค้นที่เป็นคนทํางานเริม่มกีารเดนิทางท่องเที่ยวมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มี
ลกัษณะการทาํงานเป็นงานประจาํและมวีนัหยุด โดยกลุ่มคนเหล่าน้ีจะเดนิทางท่องเทีย่วในวนัหยุดนัน้และมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผ่อน การเดนิทางท่องเทีย่วค่อนขา้งมมีาตรฐานหรอืมโีครงสรา้ง เน่ืองจากในยุคนัน้ 
มตี้นทุนในการเดนิทางท่องเทีย่วค่อนขา้งสูง การพฒันาการท่องเที่ยวในช่วงน้ีจะมลีกัษณะเป็นการพฒันา
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อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว (Tourism industry) ทีม่กีารพฒันาทัง้หว่งโซ่อุปทาน เช่น สายการบนิ บรษิทัทวัร ์
โรงแรม ธุรกจิการทอ่งเทีย่วจงึมคีวามเป็นอุตสาหกรรม (Industrial) มากขึน้ทัง้ในเชงิการผลติและการบรโิภค 

ในยุคปัจจุบนั อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวมลีกัษณะกึ่งๆ ระหว่างยุคสมยัใหม่กบัหลงัสมยัใหม ่
(Postmodern) ทีเ่ริม่ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลัมากขึน้กวา่เดมิ การท่องเทีย่วของผูค้น
มวีตัถุประสงค์ที่หลากหลายมากขึน้ ไม่เพยีงแต่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่คน้หาประสบการณ์ คุณคา่พเิศษ คน้หาตนเอง ทาํความเขา้ใจคนอื่น หรอืศกึษาวฒันธรรมของ
คนในพื้นที่อื่นมากขึน้ อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวมคีวามเลื่อนไหลของความต้องการของนักท่องเที่ยว 
มากขึน้ พืน้ทีข่องการท่องเทีย่วจะเป็นระนาบมากขึน้ โดยสามารถเดนิทางท่องเทีย่วไปในหลากหลายพืน้ที ่
และอาจจะไมไ่ดต้ัง้ใจไปในสถานทีใ่ดสถานทีห่น่ึงเป็นการเฉพาะ   

İkiz (2019) ได้อธิบายลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคหลังสมัยใหม่ที่สําคัญ คือ  
1) นกัท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงั และความตอ้งการทีแ่ตกต่างจากการท่องเทีย่วแบบดัง้เดมิ 2) นกัท่องเทีย่ว
ใหคุ้ณค่ากบัการได้รบัประสบการณ์ที่หลากหลาย 3) นักท่องเที่ยวมเีทคโนโลยเีป็นส่วนสําคญัในชวีติ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวได้จํานวนมาก  
4) นักท่องเที่ยวมกัเลี่ยงเดนิทางไปยงัพืน้ที่ท่องเที่ยวที่มมีวลชนหนาแน่น 5) นักท่องเที่ยวต้องการ
ประสบการณ์ทีจ่รงิแท ้6) นักท่องเทีย่วใหก้ารยอมรบัทัง้วฒันธรรมดัง้เดมิและวฒันธรรมยอดนิยมอย่าง 
ไมแ่ตกต่างกนั และ 7) นกัทอ่งเทีย่วมสีว่นรว่มในกระบวนการสรา้งประสบการณ์ 

เมื่อพจิารณาว่าจํานวนประชากรชนชัน้กลางในหลายประเทศเพิม่ขึน้และมอียู่จํานวนมาก และคน
เหล่าน้ีอาจยงัไม่เคยเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ การท่องเทีย่วในระยะสัน้และกลางสาํหรบัระดบัโลกและ
สําหรบัประเทศไทย จึงน่าจะมทีัง้รูปแบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบเดมิในแนวท่องเที่ยวเป็นกลุ่มและ 
มกีําหนดการชดัเจน และรปูแบบใหม่ทีม่คีวามยดืหยุ่นทัง้ในดา้นกจิกรรม เวลาและสถานที ่ความทา้ทายใน
เชงิยทุธศาสตรส์าํหรบัผูป้ระกอบการและหน่วยงานดา้นการท่องเทีย่วจงึอยูท่ีก่ารเลอืก และกําหนดสว่นผสม
ของการทอ่งเทีย่วทัง้สองรปูแบบใหเ้กดิประโยชน์และความเป็นธรรมสงูสดุ 

การวเิคราะหภ์าพการเปลีย่นแปลงเพือ่การคาดการณ์อนาคต นกัวเิคราะหจ์าํเป็นตอ้งจบัสญัญาณไม่
เพยีงแค่แนวโน้มหน่ึง แต่ต้องมองเหน็แนวโน้มตรงกนัขา้ม (Countertrend) ของแนวโน้มนัน้ดว้ย ขัน้ตอน
สําคญัในการกวาดสญัญาณจงึอยู่ที่การค้นหาภาพเชงิปฏิทรรศน์หรอืพาราด็อกซ์ (Paradox) ซึ่งคอืภาพ 
การเปลีย่นแปลงทีด่เูหมอืนยอ้นแยง้กนั  

หน่ึงในภาพเชงิปฏทิรรศน์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตเกี่ยวเน่ืองกบัคุณค่าทีน่ักท่องเทีย่วมกีบัพืน้ที่
หรอืสถานทีท่่องเทีย่วทีอ่าจเปลี่ยนไป การท่องเที่ยวโดยพืน้ฐานแลว้เป็นเศรษฐกจิภาคบรกิารทีม่ลีกัษณะ
พเิศษทีเ่รยีกวา่ “ความยดึตดิกบัพืน้ที”่ (Spatial fixity) ผูใ้หบ้รกิารทอ่งเทีย่วจงึตอ้งจดัหาสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค 
ณ สถานทีใ่ดทีห่น่ึงโดยเฉพาะ พรอ้มกนัน้ี นักท่องเทีย่วก ็“บรโิภค” สถานทีท่ีส่นิคา้และบรกิารท่องเทีย่ว
ตัง้อยู่ พืน้ทีจ่งึเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาการท่องเทีย่ว ทัง้ในแงข่องฐานการผลติของผูผ้ลติดา้นการ
ทอ่งเทีย่วและฐานการบรโิภคของนกัทอ่งเทีย่วไปพรอ้มกนั 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกบัพื้นที่อาจเปลี่ยนไปตามพฒันาการของเทคโนโลยีดิจิทลั 
แนวโน้มสําคญัด้านการท่องเที่ยวคือการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้โทรศพัท์มอืถือและ
ช่องทางดจิทิลัในทุกขัน้ตอนของเสน้ทางการท่องเทีย่ว (Customer journey) และในทุกสว่นของหว่งโซ่ธุรกจิ
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การท่องเทีย่ว จากการกวาดสญัญาณในงานน้ีพบว่า เป็นทีแ่น่นอนว่าเทคโนโลยดีจิทิลัจะยิง่พฒันากา้วหน้า
ไปยิ่งขึ้นอีก โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual technology) ความเป็นจริงเสริม 
(Augmented reality) และความเป็นจรงิผสม (Mixed reality) ทีเ่ชื่อมต่อมนุษยก์บัอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
ความกา้วหน้าและแพรห่ลายของเทคโนโลยเีหล่าน้ี อาจทาํใหน้กัท่องเทีย่วใหค้วามสาํคญัน้อยลงกบัสถานที่
หรอืทีต่ ัง้ในเชงิกายภาพ เน่ืองจากนกัทอ่งเทีย่วจะสามารถทอ่งเทีย่วผา่นอุปกรณ์ดจิทิลัและเทคโนโลยเีสมอืน
จรงิได ้โดยทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางเขา้มาถงึแหล่งทอ่งเทีย่วไมว่า่จะอยูท่ีใ่ดของโลก 

แต่ในทางกลบักนั แมว้่าเทคโนโลยจีะพฒันาและนํามาใชใ้นการสนบัสนุนการท่องเทีย่วมากเพยีงใด 
แต่นักท่องเที่ยวก็ยงัคงต้องการเดินทางเขา้ไปในพื้นท่องเที่ยวเพื่อไปรบัประสบการณ์ตรง และยงัคงให้
ความสําคญักบัสถานที่และใหคุ้ณค่ากบัความจรงิแท้ (Authenticity) ของประสบการณ์นัน้ โดยเฉพาะเมื่อ
สมัผสัมนุษยก์ลายเป็นสิง่ที่ผูค้นถวลิหา ท่ามกลางชวีติปกตทิี่เต็มไปดว้ยสิง่ประดษิฐ์ ดงันัน้ พฤตกิรรม
นกัท่องเทีย่วในอนาคตกย็งัมคีวามไมแ่น่นอนว่าจะเปลีย่นไปในทศิทางใดในอนาคต ทัง้ในดา้นการใหคุ้ณค่า
และความต้องการของนักท่องเที่ยว ความเขา้ใจในทางเลอืกของอนาคตที่อาจเกดิขึน้ไดจ้รงิน้ี เป็นพืน้ฐาน
ของการวางแผนยทุธศาสตรท์ัง้สาํหรบัผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วและสาํหรบัการวางแผนนโยบายสาธารณะ 

 ในขัน้แรกของการมองภาพอนาคต คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์แนวโน้มสําคญัของการท่องเที่ยว 
ปัจจยัขบัเคลื่อนและปัจจยัหน่วงทีจ่ะมผีลต่อทศิทางการเตบิโตของการท่องเทีย่ว ผลจากการกวาดสญัญาณ
สามารถสรปุเป็นแนวโน้มทีส่าํคญัและปัจจยัขบัเคลื่อนของการทอ่งเทีย่วในภาพรวมไดด้งัน้ี  

การเดินทางท่องเทีย่วเชิงวิถีชีวิตและประสบการณ์เพิม่ข้ึน เป็นแนวโน้มสําคัญของการ
ท่องเทีย่วหลงัยุคสมยัใหม ่เมื่อนกัท่องเทีย่วตอ้งการประสบการณ์ทีไ่มเ่หมอืนใครหรอืตอ้งการประสบการณ์
ท่องเที่ยวในระดบัที่ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อให้ตนเองมีโอกาสพฒันาตนเองหรอืค้นหามุมมองใหม่ๆ ในชีวิต  
ตามแนวโน้มน้ี นักท่องเทีย่วมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกเดนิทางไปยงัจุดหมายปลายทางทีไ่มค่่อยมคีนรูจ้กัมากขึน้  
การเดนิทางท่องเทีย่วดงักล่าวเป็นทีนิ่ยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นมลิเลนเนียลและเจนเนอเรชนัแซด (Z) ใน
ปัจจุบนัและในอนาคตอกี 20 ปีต่อจากน้ีไปจะกลายเป็นประชากรสว่นใหญ่ของวยัทาํงาน นอกจากน้ี ลกัษณะ
การเดนิทางท่องเทีย่วมแีนวโน้มเป็นกลุ่มเลก็หรอืหากเป็นการท่องเทีย่วแบบกลุ่มทวัร ์กเ็ป็นทวัรท์ีส่ามารถ
ออกแบบไดด้ว้ยตนเอง (Private and customized tour) เช่น ทวัรท์่องเทีย่วขัว้โลกเหนือ ทวัรปี์นเขาเอเวอ
เรสต ์ทวัรซ์าฟารใีนแอฟรกิา ทวัรท์ีเ่น้นรบัประทานอาหารมือ้หรใูนรา้นระดบั Michelin star และชมิไวน์ทีม่ี
ชื่อเสยีง ทวัรเ์จาะลกึงานดา้นสถาปัตยกรรม เป็นตน้ การเดนิทางของการท่องเทีย่วแนวน้ีจะเน้นการเดนิทาง
กบัคนรูจ้กั เชน่ กลุ่มครอบครวัหรอืกลุ่มเพือ่น เป็นตน้ 

รปูแบบการเดินทางท่องเทีย่วยืดหยุ่นมากข้ึน คนรุน่มลิเลนเนียลและเจนเนอเรชนัแซดมคี่านิยม
ที่ใหค้วามสําคญักบัความเป็นอสิระและความยดืหยุ่นในการบรรลุเป้าหมายในชวีติ จงึมแีนวโน้มแสวงหา
ความสมดุลระหว่างการทํางานและวถิชีวีติหรอืไลฟ์สไตลข์องตนเอง การขยายตวัของเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อน
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัทัง้เศรษฐกจิแบบกิก๊ (Gig economy) และเศรษฐกจิแบ่งการใชป้ระโยชน์ (Sharing 
economy) เริม่เป็นปัจจยัสาํคญัทีก่ําหนดความสมัพนัธแ์ละสรา้งความคาดหวงัใหม่ระหว่างการทาํงานและ
การใชช้วีติ ผลลพัธ์หน่ึงทีเ่กดิขึน้คอืการเดนิทางท่องเที่ยวอาจมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ดว้ย ทัง้ในดา้นเวลา 
ชว่งเวลา และสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
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 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยยีิง่มสีว่นผลกัดนัใหค้นเดนิทางท่องเทีย่วมากขึน้และมคีวามยดืหยุ่น
มากขึน้ เน่ืองจากเทคโนโลยสีมยัใหม่จะสามารถช่วยเหลอืและแกปั้ญหาในการเดนิทางและทํากจิกรรม
ใหก้บันักท่องเที่ยวได ้การศกึษาของ Hammond (2019) ไดค้าดการณ์ภาพอนาคตการท่องเที่ยวใน  
พ.ศ. 2583 และชีใ้หเ้หน็วา่เทคโนโลยดีจิทิลัจะเขา้มาจดัการอุปสรรคสาํคญั คอื อุปสรรคดา้นภาษาภายใน 
พ.ศ. 2583 และจะทาํใหผู้เ้ดนิทางจะสามารถเขา้ใจภาษาทีพ่ดูรอบตวัและสือ่สารภาษาทอ้งถิน่ไดท้นัทผีา่น
อุปกรณ์ช่วยแปลแบบทนัทหีรอืเรยีลไทม ์ผลดงักล่าวจะยิง่ส่งเสรมิใหเ้กดิการเดนิทางและการท่องเทีย่ว
เพื่อสรา้งประสบการณ์ใหม่มากขึน้ ผูค้นกจ็ะกลา้เดนิทางเทีย่วในจุดหมายปลายทางทีแ่ปลกใหม่มากขึน้ 
เกดิแหล่งท่องเทีย่วในสถานทีใ่หม่ๆ  มากขึน้ดว้ย แต่ในขณะเดยีวกนั Metaverse กจ็ะเขา้มามบีทบาทที่
อาจจะเพิม่ความสนใจหรอืลดแรงดงึดดูใจนกัทอ่งเทีย่วได ้

การท่องเทีย่วมุ่งผลยัง่ยืนมากข้ึน แนวโน้มสําคญัที่เกดิขึน้ทัง้ในวงการนโยบายสาธารณะและ
วงการธุรกจิคอื การดาํเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) 
แนวโน้มดงักล่าวจะทาํใหก้ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วมแีนวโน้มทีมุ่ง่ผลยัง่ยนืมากขึน้ ทัง้ในแงผ่ลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละคนทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว โดยเฉพาะการสรา้งก๊าซเรอืนกระจก การใชท้ีด่นิและน้ํา 
การบรโิภคอาหาร และผลกระทบจากการท่องเทีย่วลน้เกนิ (Over-tourism) ต่อคุณภาพชวีติของคนทอ้งถิน่ 
(OECD, 2018) ในขณะเดยีวกนั นกัทอ่งเทีย่วกเ็ริม่ใสใ่จการทอ่งเทีย่วและมคีวามรบัผดิชอบในการท่องเทีย่ว
มากขึน้ ปัจจยัดงักล่าวจะเป็นแรงเสรมิสําคญัที่จะช่วยขบัเคลื่อนการพฒันาบรกิารการท่องเทีย่วและแหล่ง
ทอ่งเทีย่วใหไ้ปสูเ่ป้าหมายทีย่ ัง่ยนืไดม้ากขึน้  

ช่องทางออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลและพ้ืนทีห่ลกัสาํหรบัการค้นหาและให้บริการด้านการ
ท่องเทีย่วแก่นักท่องเทีย่วมากข้ึน ในยุคปัจจุบนัเป็นยุคของการรวบรวมขอ้มลูขนาดใหญ่ทีม่คีวามรวดเรว็ 
สรา้งผลกระทบและสรา้งโอกาสสงู ในขณะเดยีวกนัการเขา้ถงึขอ้มลูกไ็ดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดย
มผีูค้นจาํนวนมากทีค่น้หาขอ้มลูล่วงหน้า และคน้ควา้ขอ้มลูทุกอยา่งเพื่อการวางแผน อาจกล่าวไดว้่าขอ้มลูมี
ความสมบูรณ์มากขึน้ ทําใหก้ารวางแผนและการตดัสนิใจดยีิง่ขึน้ นอกจากน้ี ผูค้นจํานวนมากก็ยนิดทีี่จะ
แบ่งปันขอ้มลูในพืน้ทีอ่อนไลน์เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นทียุ่ตธิรรม และเกดิเป็นแหล่งขอ้มลูขนาดใหญ่เพื่อ
ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ ช่องทางออนไลน์จงึกลายเป็นช่องทางทีม่คีวามสําคญัมากขึน้ในการคน้หาและ
ตดัสนิใจวางแผนการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว 

นอกจากน้ี บทบาทของผูม้อีทิธพิลออนไลน์หรอือนิฟลูเอนเซอร ์(Influencer) ในสื่อออนไลน์จะยิง่
มผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทางของนักท่องเทีย่วมากขึน้ รวมถงึการใชส้ื่อเครอืข่ายสงัคม (Social media 
network) ในการทาํการตลาดทีจ่ะมมีากขึน้ดว้ย กจ็ะยิง่เพิม่ช่องทางการกระตุน้การเดนิทางท่องเทีย่วมากขึน้ 
ทัง้น้ี ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ยิ่งทําให้มีการนําเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถมอบ
ประสบการณ์ใหก้บันกัท่องเทีย่วไดใ้นระดบัประสาทสมัผสัทีห่ลากหลายมากขึน้ (Sensory richness) อกี
ทัง้ยงัเกดิการหลอมรวมระหวา่งโลกออนไลน์และออฟไลน์ (Online/offline integration) และการบรรจบกนั
อย่างสมบูรณ์ (Complete convergence) ระหว่างโลกออฟไลน์และออนไลน์ ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่น
วธิกีารตอบโต้ระหว่างผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร นอกจากน้ี ในอนาคตบทบาทของโซเชยีลมเีดยีโดยผูท้ี่
ไมใ่ช่มนุษย ์ (Social media by non-humans) จะเพิม่มากขึน้ กล่าวคอื จะมกีารใชปั้ญญาประดษิฐใ์น
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รปูแบบของบอท (Bots) ผูม้อีทิธพิลเสมอืน (Virtual influencers) และอุปกรณ์อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ 
หรอื IoT แทรกซมึอยูใ่นโซเชยีลมเีดยีมากขึน้ (Appel, Grewal, Hadi, & Stephen, 2020) 

ข้อมูลกลายเป็นปัจจยัการผลิตสาํคญัของธรุกิจท่องเทีย่ว เทคโนโลยมีบีทบาทมากขึน้ในการ
เปลีย่นโฉมหน้าการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะในดา้นการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่ว เช่น นักท่องเทีย่วสามารถ
เทีย่วชมสถานทีท่่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีงแบบเสมอืนจรงิได ้เป็นต้น นอกจากน้ี อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่และ 
Machine learning ยงัเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในยุคดจิทิลั ภาคธุรกจิสามารถนํา
เทคโนโลยดีงักล่าวไปประยุกตใ์นกระบวนการเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู เพื่อสามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดต้รง
ตามความตอ้งการ อยา่งไรกด็ ีในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกม็แีนวโน้มทีจ่ะรบัเอาเทคโนโลยดีจิทิลัใหม่มา
ใชม้ากขึน้ เพื่อสรา้งผลลพัธท์ีด่ยี ิง่ขึน้ เทคโนโลยใีหม่ๆ  จงึมบีทบาทสาํคญัอย่างยิง่ในการผลติขอ้มลูเพื่อใช้
เป็นปัจจยัการผลติในการพฒันาธุรกจิท่องเทีย่ว ขอ้มูลเหล่านัน้จะเป็นปัจจยันําเขา้สําคญัในการกําหนด
แนวทางและยทุธศาสตรก์ารใหบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่วในอนาคตต่อไป 

กลุ่มตลาดนักท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่วใหม่เพิม่ข้ึน ความตอ้งการของผูม้าเยอืนจะพฒันา
และเปลีย่นแปลงไปเรื่อยๆ (Evolving visitor demand) อนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นลกัษณะภูมปิระชากร 
การขยายตวัของกลุ่มชนชัน้กลางของโลก อนัเป็นผลมาจาการเกดิเตบิโตของกลุ่มประเทศเศรษฐกจิเกดิใหมท่ี่
ช่วยเพิม่อํานาจซือ้ใหก้บับุคคลและสรา้งตลาดการท่องเทีย่วใหม่ในโลก และเป็นตลาดเศรษฐกจิสาํคญั เช่น 
จนี อนิเดยี และบราซลิ 

นอกจากน้ี การเพิม่ขึ้นของจํานวนประชากรสูงวยัทัว่โลกก็ทําให้เกิดความต้องการเฉพาะในการ
ทอ่งเทีย่ว รวมถงึการเกดิของคนรุน่ใหมท่ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่จะกลายเป็นผูบ้รโิภค
กลุ่มหลกัในตลาดท่องเที่ยวใหม่เช่นกนั (OECD, 2018) คนกลุ่มใหม่เหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มขบัเคลื่อนการ
ท่องเทีย่วโลก มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการ เพื่อทีจ่ะไดเ้ตรยีมการรบัมอืทัง้ใน 
แงก่ารจดับรกิารการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง และการควบคุมไมใ่หเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อไป  

การเติบโตของการลงทุนด้านการท่องเทีย่วจากต่างประเทศเพิม่ข้ึน การลงทุนในอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วหรอืโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งมแีนวโน้มจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่อาจมผีลทาํใหเ้กดิ
การครอบงาํในธุรกจิท่องเทีย่วได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยุคทีร่ะบบแพลตฟอรม์ออนไลน์ทาํใหผู้ป้ระกอบการ
ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ สามารถใชเ้ครื่องมอืทีม่อียู่ในการสรา้งอํานาจเหนือตลาด (Market power) ที่
สง่ผลต่อการกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ทีเ่กดิกบัคนในพืน้ที ่

การเติบโตของธรุกิจการบิน การเดนิทางทางอากาศเป็นองคป์ระกอบสําคญัของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว ผลจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยอีากาศยาน การปรบัปรุงดา้นการสื่อสาร และกลยุทธ์
ทางการตลาด ประกอบกบัชว่งก่อนการระบาดของโควดิ-19 ทีห่ลายประเทศไดท้าํความตกลงรว่มกนัเรื่อง
การเปิดพรมแดนทางอากาศยาน รวมถงึผ่อนปรนกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อใหก้ารเดนิทางขา้มพรมแดนงา่ย
ขึน้ เช่น การเดนิทางท่องเทีย่วแบบไมต่อ้งขอวซ่ีา เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีสง่ผลทาํใหค้วามตอ้งการเดนิทาง
ทางอากาศและปรมิาณการจราจรทางอากาศเพิม่ขึน้ The International Air Transport Association 
(2020) ไดค้าดการณ์การเตบิโตของผูเ้ดนิทาง โดยวเิคราะหจ์ากแนวโน้มปัจจุบนัในสถานการณ์ปกตหิาก
ไม่มกีารแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในอกี 20 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2562-2582) พบว่า อตัราการเติบโตของ
จาํนวนผูโ้ดยสารอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 3.2-5.3 ต่อปี  
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อย่างไรก็ด ีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกจิการบนิในระยะสัน้ 
โดยจํานวนผู้โดยสารได้ลดลงอย่างมากใน พ.ศ. 2563 แต่คาดว่าจะค่อยๆ ฟ้ืนตวัใน พ.ศ. 2564-2565 
นอกจากน้ี การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยงัทําใหก้ารเดนิทางขา้มพรมแดนนานาชาตกิลายเป็นเรื่อง
ซบัซอ้นมากขึน้ โดยนักท่องเทีย่วยงัไม่สามารถวางแผน วธิกีารเดนิทาง ไดอ้ย่างสะดวกเหมอืนช่วงก่อน
การระบาด และอุปสรรคก็ยงัคงมีอยู่มาก จนกว่าการระบาดจะลดน้อยลงมาก หรอืจนกว่าประชาชน
จาํนวนมากไดร้บัการฉีดวคัซนี และเกดิภมูคิุม้กนัหมู ่(Herd immunity) ในวงกวา้ง   

การแข่งขนัเพือ่รกัษาสมดลุอาํนาจในเชิงภมิูรฐัศาสตรแ์ละการเปลีย่นขัว้อาํนาจ แนวโน้มการ
แย่งชงิอํานาจระดบัโลกระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนีนับวนัจะยิง่เพิม่ความชดัเจนมากขึน้ ไม่เฉพาะในดา้น
การเมอืงและความมัน่คง แต่รวมไปถงึดา้นเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีความตงึเครยีดในเชงิภมูริฐัศาสตรน้ี์ยอ่ม
มผีลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระดบัโลก นับตัง้แต่ธุรกิจการบินที่ต้องพึ่งความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
ไปจนถึงการเลือกใช้มาตรฐานเทคโนโลยทีี่สะท้อนการแข่งขนัทางการค้าและทางการเมอืงของประเทศ
มหาอาํนาจทีเ่ป็นเจา้ของเทคโนโลยแีละแพลตฟอรม์ทีร่องรบักจิกรรมการท่องเทีย่วในทุกขัน้ตอนของหว่งโซ่
อุปทาน  

นอกจากน้ี ในบางกรณี ประเทศมหาอํานาจอาจใชก้ารท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืในการต่อรองระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในระดบัทวภิาค ีโดยเฉพาะเมื่อประเทศปลายทางต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยว
จํานวนมากจากประเทศต้นทาง ตวัอย่างที่เหน็ไดช้ดัคอืประเทศจนี ซึ่งส่งออกนักท่องเทีย่วจํานวนมากไป
หลายประเทศทัว่โลก นโยบายของรฐับาลจนีมผีลอย่างยิง่ต่อจํานวนนักท่องเที่ยวจนีในต่างประเทศ และมี
ผลกระทบสบืเน่ืองอยา่งมากต่อเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วในประเทศปลายทาง 
 การท่องเทีย่วแบบไร้เงินสดเพิม่ข้ึน เทคโนโลยกีารชาํระเงนิผา่นระบบดจิทิลัช่วยอาํนวยความ
สะดวกดา้นการใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่ว สง่ผลใหม้คีวามนิยมใชเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ สะทอ้นจากอตัราการ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณธุรกรรมการชาํระเงนิดว้ยเงนิดว้ยระบบดจิทิลัทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะในกจิกรรมการที่
เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว เชน่ รบัประทานอาหาร การซือ้ของในรา้นคา้ และความบนัเทงิ ทัง้น้ี เป็นผลมา
จากการเตบิโตของบรษิทัและความนิยมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงทางดจิทิลัและการแพรห่ลาย
ของสมารท์โฟน นอกจากน้ี ยงัมแีนวโน้มจะมกีารใชเ้งนิสกุลดจิทิลัมากขึน้ในอนาคต ยกตวัอยา่งประเทศ
จนีที่ได้ทดลองใช้เงนิหยวนดจิทิลัเพื่อแทนที่การใช้เงนิในรูปแบบกระดาษ โดยเงนิหยวนดจิทิลัน้ีจะถูก
เชื่อมโยงกบัแพลตฟอรม์บรกิารชาํระเงนิหลายๆ ราย เช่น AliPay, WeChat Pay และแพลตฟอรม์อื่นๆ 
อกีจํานวนมาก รวมถงึยงัมงีานวจิยัที่สะทอ้นใหเ้หน็มุมมองของนักท่องเที่ยวที่ใหก้ารยอมรบัการใช้เงนิ
ดจิทิลัของนกัทอ่งเทีย่วในการทอ่งเทีย่วมากขึน้ (Treiblmaier, Leung, Kwok, & Tham, 2020) 

การเฝ้าระวงัเหตรุ้ายและการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรมี์ความสาํคญัมากข้ึน ความ
ปลอดภยัเป็นสิง่สาํคญัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ของธุรกจิการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการก่อเหตุรา้ยทีม่กัสง่ผล
อย่างมากต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปเยือนจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ดี จากการ
วเิคราะหข์อง Deloitte และ STR Global ชีใ้หเ้หน็วา่ระยะเวลาในการฟ้ืนตวัจากผลสะเทอืนจากการก่อการ
รา้ยมแีนวโน้มสัน้ลงอยา่งมากในช่วง 15 ปีทีผ่า่นมา (Oaten, Quesne, & Segal, 2015) แต่ในยุคปัจจุบนั 
ความเสีย่งดา้นไซเบอรก์ลบัเพิม่สงูขึน้มาก รฐับาลทัว่โลกไดม้รีะบบตดิตามและปรบัปรุงกลยุทธก์ารรกัษา
ความปลอดภยัทางไซเบอรอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในธุรกจิโรงแรมทีม่แีนวโน้มถูกโจมตทีางไซเบอรม์าก
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ที่สุด ด้วยความปลอดภยัทัง้ทางด้านกายภาพและดิจิทลัมีผลกระทบอย่างมากต่อทัง้ด้านอุปสงค์และ
อุปทานการท่องเทีย่ว หลายฝ่ายจงึใหค้วามสําคญักบัการเฝ้าระวงัเหตุรา้ยและการรกัษาความปลอดภยั
เพิม่ขึน้ 
 สาํหรบัประเทศไทย หน่วยงานภาครฐัไดม้กีารมองภาพอนาคตของการทอ่งเทีย่วไทย โดยสะทอ้น
ออกมาเป็นวสิยัทศัน์การท่องเทีย่วไทย พ.ศ. 2579 ทีมุ่ง่ให ้“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วคุณภาพชัน้
นําของโลก ทีเ่ตบิโตอยา่งมดุีลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพือ่สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และ
กระจายรายไดสู้ป่ระชาชนทุกภาคสว่นอยา่งยัง่ยนื”  และเพื่อใหส้ามารถบรรลุภาพวสิยัทศัน์ดงักล่าวจงึได้
กําหนดยุทธศาสตร์พฒันาการท่องเที่ยวไทย แบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กฬีา, 2559) ไดแ้ก่ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ว และสนิคา้ บรกิารดา้นการท่องเทีย่ว รวมถงึ
การสง่เสรมิความยัง่ยนืของแหล่งทอ่งเทีย่ว สิง่แวดลอ้ม และอตัลกัษณ์วถิไีทย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเทีย่วโดย
ไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย์ดา้นการท่องเที่ยวและสรา้ง
จติสาํนึกดา้นการทอ่งเทีย่วสาํหรบัประชาชน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การสรา้งสมดุลในนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มต่างๆ ผา่นการตลาดเฉพาะกลุ่ม การสง่เสรมิ
วถิไีทยและการสรา้งความมัน่ใจของนกัทอ่งเทีย่ว 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การสง่เสรมิ การมสีว่นรว่ม และบรูณาการของภาครฐั เอกชน และชุมชน ในการ
บรหิารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว รวมถงึการรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
 จากกรอบวสิยัทศัน์ขา้งต้นสะท้อนถึงภาพอนาคตพงึประสงค์ (Preferable future) ของการ
ท่องเที่ยวประเทศไทยที่มุ่งให้การท่องเที่ยวไทยมคีวามยัง่ยนืมากขึ้นทัง้ในด้านการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน การจดัสมดุลของตลาดนักท่องเที่ยว และการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคใีนระดบัต่างๆ ทัง้
ภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงเน้นการส่งเสรมิการสร้างมูลค่าเพิม่บนพื้นฐานความเป็นไทยและ
ส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก (Grassroots economy) มากขึน้ จากยุทธศาสตรต่์างๆ ขา้งต้นชีใ้หเ้หน็แนว
ทางการพฒันาการท่องเที่ยวของไทยในระยะถดัไป ซึ่งจะเป็นฐานสําหรบัการวเิคราะหภ์าพอนาคตการ
ท่องเทีย่วไทย อย่างไรกด็ ีภาพอนาคตดงักล่าวไม่ไดพ้จิารณาถงึความไม่แน่นอนและความเสีย่งต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินยุทธศาสตร์ที่จะมีผลทําให้ภาพอนาคตที่คาดหวังนัน้เปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ที่กําลงัแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบนั และยงัไม่สามารถ
ประเมนิผลกระทบไดอ้ยา่งชดัเจนในระยะสัน้ 
 สําหรบัแนวโน้มและประเด็นสําคญัในระดบัเมอืง พบว่า การพฒันาการท่องเที่ยวในอนาคตมี
แนวโน้มสําคญัที่เป็นทัง้โอกาสและความท้าทาย โดยเฉพาะผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสั 
โควดิ-19 จากทีค่ณะผูว้จิยัไดจ้ดัประชุมกลุ่มร่วมกบัภาคทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่วของเมอืงท่องเทีย่ว
สาํคญัใน 3 จงัหวดั คอื กรงุเทพมหานคร เชยีงใหม ่และภเูกต็ สามารถสรปุแนวโน้มสาํคญัทีเ่ป็นทัง้โอกาส
และความทา้ทายของการทอ่งเทีย่วในแต่ละเมอืงในอนาคตได ้ดงัน้ี 
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 กรงุเทพมหานคร 
1) การท่องเท่ียวมีรูปแบบหลากหลายและรองรบักลุ่มคนท่ีหลากหลายมากขึ้น การ

ทอ่งเทีย่วของกรงุเทพมหานคร มแีนวโน้มจะเกดิกลุ่มการทอ่งเทีย่วระดบัยอ่ย (Segment) มากขึน้ อนัเป็น
ผลมาจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยแีละบทบาทของผูม้อีทิธพิลทางสื่อสงัคมออนไลน์ ซึง่ทาํใหเ้กดิการ
ท่องเที่ยวขนาดเล็กกระจายไปทัว่เมอืง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชงิไลฟ์สไตล์ เช่น การเที่ยวตามรา้น 
คาเฟ่และรา้นกาแฟทีม่ลีกูเล่นเฉพาะ เป็นตน้ นอกจากน้ี กรงุเทพมหานครยงัเป็นพืน้ทีศ่กัยภาพทีส่ามารถ
รองรบักลุ่มคนทีม่คีวามหลากหลายในอนาคต เช่น กลุ่มดจิทิลันอแมด (Digital nomad) กลุ่มทีไ่ม่ถอื
สัญชาติ (Stateless) กลุ่มเจนเนอเรชันแอลฟา เป็นต้น เ น่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มี
ความสามารถในการปรบัตัวและมีความยืดหยุ่นสูง จึงเป็นโอกาสของการพฒันาการท่องเที่ยวของ
กรงุเทพมหานครในการดงึดดูกลุ่มคนเหล่าน้ีทีจ่ะเขา้มาทอ่งเทีย่วและสรา้งรายไดใ้หก้บัเมอืงมากขึน้ 

นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครยงัเป็นเมอืงปลายทางสุดสปัดาห ์(Weekend destination) ของ
กลุ่มชัน้นํา (Elite) ในภมูภิาคอาเซยีน คนกลุ่มน้ีมกัจะเดนิทางมาจบัจ่ายซือ้ของและมารว่มงานอเีวนสใ์หญ่ 
(Mega event) ต่างๆ และมกีารใชจ้่ายสงู นอกจากน้ี ในระยะ 5 ปี ขา้งหน้า กจิกรรมการท่องเทีย่วใน
กรุงเทพมหานครน่าจะนําเสนอผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อดจิทิลัมากขึน้ โดยเฉพาะการท่องเทีย่วผ่าน
การถ่ายทอดสด (Streaming live tour) และการทอ่งเทีย่วผา่นเทคโนโลยคีวามจรงิผสม (Mixed reality) ที่
จะเกดิขึน้อยา่งแน่นอน  

2) พื้นท่ีท่องเท่ียวยงักระจุกตัวสูง ในเชิงพื้นที่ท่องเที่ยว พบว่า ย่านการท่องเที่ยวใน
กรงุเทพมหานครสว่นใหญ่ยงัคงกระจุกตวัอยูใ่นเขตพระนคร เกาะรตันโกสนิทร ์และยา่นใจกลางเมอืง สว่น
ดา้นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วกย็งัคงเน้นกจิกรรมประเภทบรกิารทีต่อบสนองวถิชีวีติสมยัใหม่ โดยเฉพาะ
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ เช่น สยามพารากอน ไอคอนสยาม เป็นตน้ ในขณะทีก่ารสรา้งผลติภณัฑก์าร
ทอ่งเทีย่วประเภทอื่นๆ ยงัคงมน้ีอยมาก 

3) การพฒันาการท่องเท่ียวยงัมีความไม่สมดลุ การท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครดาํเนิน
ไปพรอ้มปัญหาเมอืงหลายประการ โดยเฉพาะปัญหารถตดิ มลพษิทางอากาศ มลพษิทางเสยีง ความไร้
ระเบียบของการใช้พื้นที่ และน้ําท่วม ทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวทําได้จํากัด ประกอบกับการ
พฒันาการทอ่งเทีย่วทีผ่า่นมาไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัคอ่นขา้งน้อย สะทอ้นจากงบประมาณดา้นการ
ท่องเทีย่วทีม่จีํานวนน้อยและการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานครทีย่งัมไีม่มากเท่าทีค่วร  
การพฒันาการท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ขบัเคลื่อนโดยภาคเอกชน โดยผูป้ระกอบธุรกจิใน
ภาคการทอ่งเทีย่วจะพึง่พาตนเองเป็นหลกัและมกัเป็นผูป้ระกอบการทีเ่ป็นกลุ่มทุนใหญ่ ประเดน็น้ีจงึทาํให้
เกดิขอ้กงัวลเกี่ยวกบัความเป็นธรรมในการแข่งขนัและการกระจายผลประโยชน์ดา้นการท่องเที่ยวของ
กรงุเทพมหานครทีอ่าจจะทาํใหผู้ป้ระกอบการทอ้งถิน่ทีเ่ป็นกลุ่มทุนเลก็นไมส่ามารถแขง่ขนัได ้ 

นอกจากน้ี การพฒันาท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครยงัมขีอ้กงัวลเรื่องการเกดิเจนทรฟิิเคชนั 
(Gentrification) จากการท่องเทีย่วและเกดิความความขดัแยง้ระหว่างเจา้บา้นทีเ่ป็นคนทอ้งถิน่ (Host) 
และแขกผูม้าเยอืน (Guest) รวมถงึประเดน็กงัวลเกีย่วกบัการอนุญาตใหม้คีอนโดมเินียมจาํนวนมาก และ
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เมื่อคอนโดมเินียมจาํนวนมากเริม่มอีายุการใชง้านทีน่านและมสีภาพเสื่อมโทรม ทาํใหเ้กดิภูมทิศัน์ทีไ่มน่่า
มอง เป็นประเดน็ทีม่คีวามทา้ทายต่อการพฒันาทีจ่ะนําไปสูค่วามยัง่ยนืและสมดุลต่อไป 
 เชียงใหม่ 

1) การสร้างฐานเศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลายและกระจายความเส่ียงด้านการ
ท่องเท่ียวมากขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งพฒันาการท่องเที่ยวที่ควบคู่กบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (Creative 
economy) มากขึน้ เน้นการสรา้งผลติภณัฑท์ีม่กีารสรา้งมลูค่าเพิม่หรอืเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์(Creative 
product) โดยเชื่อมโยงกบัภาคเศรษฐกจิอื่นๆ ในจงัหวดั ไมพ่ึง่พาการท่องเทีย่วแบบเดีย่วๆ โดยพยายาม
เชื่อมโยงเศรษฐกจิอื่นๆ ทีเ่ป็นจุดแขง็ของจงัหวดัมากขึน้ โดยเฉพาะดา้นธุรกจิอาหารทีม่แีนวโน้มจะเป็น
ตวัขบัเคลื่อนเมอืงมากขึน้ เชยีงใหม่เป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเป็นจุดหมายปลายทางดา้นอาหาร (Food 
destination) โดยมรีา้นอาหารกว่า 1.28 หมื่นรา้น สามารถเดนิทางหาอาหารทานไดต้ลอดวนัและมรีา้นที่
แนะนําโดยมชิลนิหลายรา้น ซึ่งสามารถพฒันาไปเป็นการท่องเทีย่วเชงิอาหาร (Gastronomy tourism) 
นอกจากน้ี กลุ่มพฒันาการท่องเทีย่วในเชยีงใหมย่งัตัง้เป้าพฒันาการท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกนัระหว่างดา้น
เกษตรและอาหาร (Agro-gastro tourism) มากขึน้ ซึง่จะทาํใหแ้หล่งทอ่งเทีย่วมแีนวโน้มเฉพาะเจาะจงมาก
ขึน้ และสามารถสรา้งหว่งโซ่อุปทาน (Supply chain) ในการท่องเทีย่วใหม ่เช่น การท่องเทีย่วในสวนผกั
ออรแ์กนิก ไรช่าและกาแฟ เป็นตน้  

ในดา้นตลาดนกัทอ่งเทีย่วกม็แีนวโน้มจะมกีารปรบัสมดุลของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วชาตต่ิางๆ มากขึน้ 
ไมพ่ึง่พานกัทอ่งเทีย่วจนีในสดัสว่นทีส่งูเกนิไป โดยพยายามกระจายสดัสว่นนกัท่องเทีย่วชาตต่ิางๆ ไดแ้ก่ 
จนี อนิเดยี ยุโรป และเอเชยีตะวนัออก นอกจากน้ี นักท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุ่มนกัท่องเทีย่วอสิระกม็แีนวโน้ม
มากขึน้ เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วเขา้ถงึขอ้มลูมากขึน้ รวมถงึบทบาทของบลอ็กเกอร ์(Blogger) และอนิฟลู
เอ็นเซอร์ที่มีความสําคญัมากขึ้น ทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงความดัง้เดิมและอตัลกัษณ์ของความเป็น
เชยีงใหมไ่ดม้ากขึน้ 

2) เน้นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งสร้างประสบการณ์โดยคนท้องถ่ินมากขึ้น การท่องเที่ยวมี
แนวโน้มที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
เน่ืองจากเชียงใหม่มชีุมชนที่มอีตัลกัษณ์ที่แตกต่างหลากหลายและมศีกัยภาพที่จะสร้างการเรยีนรู้ให้
นกัท่องเทีย่วได ้รวมถงึการมุ่งเน้นการท่องเทีย่วทีส่รา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของใหก้บัชุมชน และส่งเสรมิให้
นกัท่องเทีย่วไดท้่องเทีย่วตามแนวทางทีชุ่มชนเป็นอยู่จรงิ โดยมุ่งหวงัใหน้ักท่องเทีย่วไดส้มัผสัและเขา้ถงึ
ความเป็นเชยีงใหมอ่ยา่งลกึซึง้มากขึน้  

จากมุมมองของผูเ้ขา้ร่วมการประชุม พืน้ฐานของเมอืงเชยีงใหม่ถอืเป็นเมอืงทีม่อีตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมโดดเด่นอยู่แลว้ แทบจะไมม่คีวามจาํเป็นในการสรา้งแหล่งท่องเทีย่วใหม ่เน่ืองจากทุนเดมิทีม่อียู่
ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างเพยีงพอ อย่างไรก็ดี สิง่ควรทําเพิม่เติมคือการสร้างแนวทางการ
ท่องเทีย่วเพื่อใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้รยีนรูส้ ิง่ทีเ่ชยีงใหม่มอียูแ่ลว้อย่างลกึซึง้ โดยดงึ Soft power ของชุมชน
ต่างๆ ทีม่อียูม่ารว่มในการพฒันา รวมถงึยกระดบัความเขม้แขง็ของภาคเอกชน บูรณาการความรว่มมอืของ
สมาคมต่างๆ ที่มอียู่ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและเอกภาพในการพฒันาการท่องเที่ยวของเมอืงเชยีงใหม่
ต่อไป 
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3) ความสามารถในการปรบัตวัของผู้ประกอบการท้องถ่ินและความยัง่ยืนของการ
พฒันายงัมีข้อจาํกดั ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่รุ่นเก่าส่วนใหญ่ยงัคงยดึถอืแนวคดิการพฒันาแบบเดมิ ยงั
เน้นพฒันาการท่องเทีย่วแบบมวลชนเพื่อสรา้งรายไดจ้าํนวนมาก ในขณะทีพ่ฤตกิรรมของลูกคา้เปลีย่นไป 
อย่างไรกด็ ีในปัจจุบนัไดม้คีนรุน่ใหม่เขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาร่วมกนัมากขึน้ แมว้่าคนรุน่เก่ากบัคน
รุน่ใหมจ่ะมมีมุมองในการพฒันาการทอ่งเทีย่วเมอืงเชยีงใหมไ่ปในทศิทางเดยีวกนั แต่อาจยงัมมีุมมองดา้น
วิธีการดําเนินการที่ไม่เหมือนกนั ซึ่งเป็นความท้าทายของการบูรณาการความร่วมมือ ประกอบกับ 
แรงกดดันจากการเข้ามาของกลุ่มทุนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาลงทุนสร้างสิ่งสนับสนุน 
การท่องเที่ยวใหม่ เช่น โรงแรม ธมีปาร์ค เป็นต้น ซึ่งการพฒันาขา้งต้นค่อนขา้งแตกต่างกบับรบิทของ
ชุมชน จงึมคีวามทา้ทายวา่การพฒันาในลกัษณะน้ีจะสามารถเชื่อมโยงกบัชุมชนไดห้รอืไมอ่ยา่งไร  

นอกจากน้ี การท่องเทีย่วเชยีงใหมก่่อนการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 มแีนวโน้มการเกดิความ
เสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและเมือง และเริ่มมแีนวโน้มที่ไม่สามารถควบคุมผลกระทบเชิงลบได ้ 
การเตบิโตของการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้แต่ไม่ไดส้่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาเมอืง แมว้่าการท่องเทีย่วจะสามารถ
สรา้งรายไดเ้ป็นจาํนวนมาก จงึเป็นความทา้ทายของการพฒันาการทอ่งเทีย่วทีจ่ะนําไปสูค่วามยัง่ยนืมากขึน้ 
 ภเูกต็ 

1) การท่องเท่ียวมุ่งผลความยัง่ยืนมากขึน้ มุง่สรา้งสมดุลใหม ่(New balance) ของการ
ท่องเที่ยวโดยเน้นรบันักท่องเที่ยวคุณภาพสูงมากขึน้ เปลี่ยนการจดัการและสรา้งโมเดลธุรกจิแบบใหม ่
การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของคนทอ้งถิน่เพื่อนําไปสูค่วามยัง่ยนื เน่ืองจากการ
ท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 การท่องเทีย่วแบบมวลชน (Mass tourism) จะเกดิขึน้ไดย้าก โดยกลุ่มคนเจน
เนอเรชนัวายและแซดจะเป็นกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วหลกัทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วแบบอสิระ และเทคโนโลยจีะเขา้มา
เปลีย่นและพลกิโฉมการทอ่งเทีย่วของภเูกต็มากขึน้  

2) เศรษฐกิจพ่ึงพาการท่องเท่ียวสงู การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิของภูเกต็ไปจาก
การท่องเที่ยวทําได้ยาก เน่ืองจากภูเก็ตมพีื้นฐานการท่องเที่ยวที่เข้มแขง็และเป็นความได้เปรยีบเชิง
เปรยีบเทยีบของพืน้ที ่อยา่งไรกด็ ีการทอ่งเทีย่วภเูกต็ยงัมโีอกาสพฒันาต่อยอด โดยเฉพาะการพฒันาการ
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Health and wellness) ซึง่เป็นทีย่อมรบัของนกัท่องเทีย่วโดยเฉพาะนกัท่องเทีย่ว
ต่างชาตหิลายคนทีม่องวา่ภเูกต็เป็นจุดหมายปลายทางสดุทา้ยของการใชช้วีติ  

แมว้่าการท่องเที่ยวจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกจิหลกัที่สรา้งรายได้จํานวนมากให้กบัของ
ภเูกต็ แต่การพฒันาการท่องเทีย่วทีผ่า่นมากลบัไดร้บัการสง่เสรมิจากภาครฐัค่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะการ
จดัสรรงบประมาณจากภาครฐัเมื่อเทยีบกบัรายได้การท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ต ผูป้ระกอบการพึง่พา
ตนเองเป็นหลกั แม้ภูเก็ตจะมจุีดแขง็เชงิที่ตัง้และทรพัยากรธรรมชาติ แต่โครงสร้างพื้นฐานของเมอืง 
ยงัเป็นจุดเจ็บปวด (Pain point) สําคญัของการท่องเที่ยวภูเก็ต รวมถึงการเดินทางในเมืองที่ยงัไม่มี
มาตรฐาน ซึง่ยอ่มมผีลต่อการตดัสนิใจมาเทีย่วซํ้าของนกัทอ่งเทีย่ว  

3) ผู้ประกอบการท่องเท่ียวมีแนวโน้มเป็นรายใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
ดา้นทีพ่กัจะเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และเป็นกลุ่มทุนต่างชาตมิากขึน้ ขอ้ไดเ้ปรยีบของกลุ่มทุนใหญ่ คอื 
มชีุดขอ้มลูขา่วสารทีส่มบูรณ์ (Perfect information) ในการประกอบการ ในขณะทีผู่ป้ระกอบการทอ้งถิน่
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ยงัไม่ไดต้ัง้รบักบัการใชข้อ้มลูในการพฒันาการท่องเทีย่ว ผลดงักล่าวอาจจะทําใหผู้ป้ระกอบการรายย่อย
ถูกควบรวบเขา้ไปในกลุ่มทุนใหญ่และแพลตฟอรม์ออนไลน์ได ้  

โดยสรุป การท่องเทีย่วในระดบัเมอืงมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิการท่องเทีย่วลน้เกนิ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละชุมชนทอ้งถิน่ นอกจากน้ี ธุรกจิท่องเทีย่วยงัมแีนวโน้มทีจ่ะถูกครอบงาํโดยทุน
ใหญ่ นบัเป็นขอ้กงัวลสาํคญัในเรื่องความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ โดยเฉพาะเมื่อ
ทุนใหญ่จากต่างถิน่และต่างชาตมิบีทบาทในการครอบงาํการทอ่งเทีย่วของเมอืงมากขึน้  

อย่างไรกด็ ีจากการประชุมและสมัภาษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในแต่ละพืน้ที ่พบว่า ทศิทางการ
พฒันาทีพ่งึประสงคก์ารทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 ในเมอืงทอ่งเทีย่วหลกั คอื การสรา้งสมดุลในการทอ่งเทีย่ว
ทัง้ในด้านอุปสงค์ คอื ไม่พึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวใดเป็นหลกั และเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงมากขึน้ 
ส่วนด้านอุปทาน คอื เน้นการท่องเที่ยวที่หลากหลายและย่อยมากขึน้ ขยายสรา้งห่วงโซ่อุปทานใหม่ๆ 
มากขึน้ อยา่งไรกด็ ีบทบาทของเทคโนโลยดีจิทิลัจะยิง่เด่นชดัมากขึน้ และเป็นตวัแปรสาํคญัทีจ่ะพลกิโฉม
การทอ่งเทีย่วของเมอืงมากขึน้ 

ผลจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทําใหจ้ําเป็นต้องทบทวนถงึแนวโน้มทีเ่ป็นไปไดใ้นอนาคตอนั
ใกล ้และอาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงทศิทางของแนวโน้มหลกัขา้งตน้ มเิชล เกา ผูจ้ดัการสว่นภมูภิาคประจาํ
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงของอาเซยีนของเวบ็ไซต ์Booking.com ได้ช้ีให้เหน็การปรบัตวัรบัผลกระทบ
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคหลงัโควิด-19 ในภาคการท่องเท่ียวว่า นักเดินทางทัว่โลก
ร้อยละ 58 จะมองหาการท่องเท่ียวในภมิูภาคใกล้เคียงหรือภายในประเทศโดยรถยนต์ ในขณะท่ี
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนักท่องเท่ียวต้องการเดินทางเท่ียวโดยรถยนต์สูงท่ีสุดในโลก คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 73 ผลสํารวจดงักล่าวชี้ใหเ้หน็ศกัยภาพในการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยและสถานทีท่อ้งถิน่ ซึ่งจะสามารถสรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อชุมชนทอ้งถิน่อกีดว้ย นอกจากน้ี 
นกัท่องเทีย่วชาวไทยยงัมคีวามเชื่อมัน่ในเทคโนโลยวี่ามสีว่นสาํคญัในการควบคุมความเสีย่งดา้นสุขอนามยั
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว มากไปกว่านัน้ นักเดินทางชาวไทยจํานวนมากมคีวามระมดัระวงัในการ
เดนิทางมากขึน้กบัโควดิ-19 และยอมรบัได้กบัการตรวจสุขภาพเมื่อเดนิทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวหรอื
จุดหมายปลายทาง (The Thailanders, 2563) 

อยา่งไรกด็ ีเน่ืองจากความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 จะยงัไมห่มดไปภายในเรว็
วนั แมว้่าจะจํานวนประชากรทีฉ่ีดวคัซนีจะเพิม่ขึน้ไปเรื่อยๆ กต็าม พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในช่วงระยะ
สัน้และระยะกลางคาดวา่จะเป็นไปตามแนวโน้มหลกัดงัต่อไปน้ี 

(1) นักท่องเที่ยวจะใหค้วามสําคญักบัสิง่ที่คุน้เคย คาดการณ์ได ้และเชื่อถอืไดม้ากขึน้ โดย
เน้นการทอ่งเทีย่วในประเทศหรอืในระดบัภมูภิาคมากขึน้  

(2) นักท่องเที่ยวจะใส่ใจสุขภาพ สุขอนามยัและความปลอดภยัมากขึ้น ความไว้วางใจใน
ผูป้ระกอบการจงึจะเป็นปัจจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของนกัทอ่งเทีย่ว 

โดยสรุป ในดา้นอุปสงค ์พบว่า นักท่องเทีย่วมแีนวโน้มจะมกีารท่องเทีย่วทีเ่ฉพาะเจาะจงตามความ
ตอ้งการของแต่ละคนมากขึน้ โดยจะเป็นการท่องเทีย่วกลุ่มเลก็ และมกัจะวางแผนเองจากการสบืคน้ขอ้มูล
มหาศาลที่มกีารแลกเปลี่ยนกนัผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ การท่องเที่ยวจึงมแีนวโน้มจะมคีวามยืดหยุ่นสูง 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

 380 

ในขณะที่ด้านอุปทาน ภาคธุรกิจก็มแีนวโน้มจะนําเทคโนโลยดีิจทิลัมาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั
นักท่องเที่ยว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ และการมุ่งสู่การท่องเที่ยวแบบไร้เงนิสด นอกจากน้ี การพฒันาการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมยงัมุง่ไปสู่ผลทีเ่น้นความยัง่ยนืมากขึน้ ซึง่มปัีจจยัขบัเคลื่อนทัง้ทางดา้นอุปสงค ์(นักท่องเทีย่วใส่ใจ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้) และดา้นอุปทาน (การนําเสนอสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้) รวมถงึ
การเปลีย่นแปลงในเชงิภมูริฐัศาสตรข์องโลกจะยิง่มผีลต่อการท่องเทีย่วมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัการเฝ้าระวงั
และรกัษาความปลอดภยัของเหตุรา้ยและความปลอดภยัไซเบอรย์ิง่สาํคญัมากขึน้ แนวโน้มเหล่าน้ีคาดว่าจะ
กลบัไปเป็นเหมอืนก่อนหน้าสถานการณ์โควดิ 

ในขณะเดยีวกนั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบางประการที่มมีาแต่เดมิก่อนสถานการณ์โควดิ-19 
อาจชะลอตวัลงหรอืเปลีย่นทศิทางไป เช่น การเขา้มาของนักท่องเทีย่วจากกลุ่มตลาดใหม่และการเตบิโต
ของธุรกจิการบนิระดบัโลก ส่วนแนวโน้มการลงทุนดา้นการท่องเทีย่วจากต่างประเทศนัน้ มโีอกาสเป็นไป
ไดส้งูทีน่ักลงทุนรายใหญ่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะเขา้มากวา้นซือ้อสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกจิดา้น
การท่องเทีย่วในไทย โดยเฉพาะนกัลงทุนจากประเทศจนีทีเ่ศรษฐกจิสามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็กว่าประเทศอื่น  
ด้วยความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่ตํ่ากว่าประเทศอื่น และระยะการเดนิทางที่ใกล้กนัระหว่างจนีกบัไทย 
ประกอบกบัการฟ้ืนตวัอยา่งรวดเรว็ของเศรษฐกจิจนี จะทาํใหน้กัท่องเทีย่วจนียิง่มคีวามสาํคญัมากสาํหรบั
การฟ้ืนตวัของการทอ่งเทีย่วไทย  

อย่างไรกต็าม ในช่วงปี 2564-2565 รฐับาลจนีจะยงัคงไม่อนุญาตใหป้ระชาชนคนจนีเดนิทาง
ออกไปท่องเทีย่วต่างประเทศ หรอือาจจํากดัจํานวนอนุญาตเพยีงเลก็น้อย ทัง้ดว้ยเหตุผลดา้นความเสีย่ง
ของโรคระบาดโควดิ-19 และเหตุผลในการกระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศของจนีเอง 

แนวโน้มหลกั ปัจจยัขบัเคลื่อนและปัจจยัหน่วงทีม่ผีลต่อแนวโน้มการท่องเทีย่วไทยสามารถสรุปได้
ในตารางที ่8.   

ตารางท่ี 8.1 แนวโน้มหลกัและปัจจยัขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวในอนาคต 

แนวโน้มหลกั ปัจจยัขบัเคล่ือน/ หน่วง 
กรอบ 

STEEPV 
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เชงิวถิชีวีติและ
ประสบการณ์เพิม่ขึน้ 

 Influencer/ blogger ดา้นทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 
 นกัทอ่งเทีย่วเจนเนอเรชนัใหม ่(Y และ Z) เดนิทางมากขึน้ 
 การทอ่งเทีย่วกลุม่เลก็ (Small group) เตบิโตมากขึน้ 
 สงัคมสงูวยั (ตอ้งการการทอ่งเทีย่วเฉพาะ) 
 นโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว go local ของรฐั/ กระแสทอ้งถิน่ภวิตัน์ 
 การทาํตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Hyper personalized) ทีเ่ขม้ขน้ขึน้  
 ผูบ้รโิภคกลุม่ LGBTQ ทีม่มีากขึน้ 
 ผูบ้รโิภคสนใจเรือ่งสขุภาพมากขึน้  

S 
V 
V 
S 
P 
Ec 
S 
V 

รปูแบบการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วยดืหยุน่มาก
ขึน้ 

 โครงสรา้งชวีติยดืหยุน่มากขึน้ 
 งานอสิระและงานออนไลน์เพิม่ขึน้ 
 คา่นิยมความเป็นอสิระ (Independence) และความยดืหยุน่ 

(flexibility) ในชวีติของคนรุน่ใหม ่

S 
Ec 
V 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ)   

แนวโน้มหลกั ปัจจยัขบัเคล่ือน/ หน่วง 
กรอบ 

STEEPV 
  Mobile technology ในการทาํงาน (Virtual desktop infrastructure (VDI), 

Cloud-based computing, Software as a service (SaaS)) มากขึน้ 
 เศรษฐกจิออนไลน์/แพลตฟอรม์ 
 คุณคา่ของการทอ่งเทีย่วเป็นปัจจยัที ่5 ของชวีติ 
คนจนีแบง่วนัหยดุทีม่คีวามถีม่ากขึน้  

T 
 

 
Ec 
V 
S 

การทอ่งเทีย่วมุง่ผล
ยัง่ยนืมากขึน้  

 ตระหนกัถงึผลกระทบของภาวะโลกรอ้นมากขึน้  
 ผลกระทบจาก Over tourism มากขึน้ / Unbalanced Capacity use 
 การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์เตบิโตมากขึน้ คุณคา่การใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
 สนิคา้ทางเลอืกและบรกิารทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้ม (Eco-alternative) มจีํานวน
มากขึน้  

 มหาอาํนาจจนีมนีโยบายแขง็ในดา้นอุตสาหกรรมสะอาด  
 นโยบายการอนุรกัษ์เมอืงเก่า  
 กระแสการทอ่งเทีย่วแบบรบัผดิชอบ (Responsible tourism)   
 การสรา้ง GHG จากการเดนิทางของสายการบนิทีเ่ตบิโตมากขึน้  
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มกัจะใชท้รพัยากรมากและเกี่ยวขอ้งกบั
การเดนิทางระยะไกล (สรา้งของเสยีมากขึน้) 

V 
En 
V 
Ec 
 
P 
P 
V 
En 
En 

ชอ่งทางออนไลน์เป็น
แหลง่ขอ้มลูและพืน้ที่
หลกัสาํหรบัการคน้หา
และใหบ้รกิารดา้นการ
ทอ่งเทีย่วแก่
นกัทอ่งเทีย่วมากขึน้ 

 ปรมิาณขอ้มลูทีไ่มม่โีครงสรา้ง (ขอ้ความ รปูภาพ วดิโีอ) ถกูสรา้งมากขึน้ 
 จาํนวนแฟลตฟอรม์ดา้นการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 
 จาํนวนผูเ้ชื่อมต่ออุปกรณ์ดจิทิลัเพิม่ขึน้ 

T 
 
T 
T 

ขอ้มลูกลายเป็นปัจจยั
การผลติสาํคญัของ
ธุรกจิทอ่งเทีย่ว 

 นวตักรรมใหมเ่พิม่ขึน้ (Virtual Reality / Artificial Intelligence/  Voice 
Search & Voice Control/ Robots, chatbots and automation/ 
Recognition technology/ Internet of things) 

 อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วทีม่กีารแขง่ขนัสงูขึน้ 
 นกัทอ่งเทีย่วจะเขา้ใจดจิทิลัมากยิง่ขึน้/ ผูค้นใชช้วีติแบบดจิทิลัมากขึน้ 
 เทคโนโลยลีดการสมัผสั (Contactless technology) 
 นโยบายเมอืงอจัฉรยิะ (Smart city) 

T 
 
 

Ec 
S 
T 
P 

กลุม่ตลาด
นกัทอ่งเทีย่วและแหลง่
ทอ่งเทีย่วใหมเ่พิม่ขึน้ 

 กลุม่ชนชัน้กลางใหม/่ รํ่ารวยใหมเ่พิม่ขึน้ 
 นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นผูส้งูวยัเพิม่ขึน้ 

Ec 
S 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ)    

แนวโน้มหลกั ปัจจยัขบัเคล่ือน/ หน่วง 
กรอบ 

STEEPV 
การเตบิโตของการ
ลงทุนดา้นการ
ทอ่งเทีย่วจาก
ต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
 

 โลกาภวิตัน์ดา้นการเงนิและการลงทุน 
 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 การพฒันาของธุรกิจแพลตฟอร์มสําหรบัการท่องเที่ยวในระดบัโลกและ
ภมูภิาค 

 การลงทุนรถไฟความเรว็สงูของจนีในหลายประเทศในเอเชยี  
 การเขา้มาครอบงาํของต่างชาตใินธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
 การลงทุนจากจนีในธุรกจิทอ่งเทีย่วในไทย

Ec 
Ec 
Ec 
 

Ec/T 
Ec 
Ec 

การเตบิโตของธุรกจิ
การบนิ 

 ความต้องการเดินทางจากการผ่อนปรนต่างๆ มากขึ้น เช่น ยกเว้น
คา่ธรรมเนียม Visa on arrival 

 ทางเลอืกเชือ้เพลงิและแหลง่พลงังานใหม ่
 ความปลอดภยัทางไซเบอร ์ 
 กจิกรรมรณรงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม  
 ความรนุแรงของสภาพอากาศ 
 ความไมม่เีสถยีรภาพทางภมูริฐัศาสตร ์ 
 การออกกฎระเบยีบระหวา่งประเทศเรือ่งการปลอ่ยมลพษิและมลพษิทางเสยีง  
 ระดบัความรว่มมอืในหว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการบนิ 
 ความแขง็แกรง่และความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก  
 การก่อการรา้ย 

P 
 
T 
S 
S 
En 
P 
P 
Ec 
Ec 
S 

การแขง่ขนัเพื่อรกัษา
สมดุลอาํนาจในเชงิภมูิ
รฐัศาสตร/์ การเปลีย่น
ขัว้อาํนาจ  

 ความไมม่เีสถยีรภาพของการเมอืงโลก  
 การเตบิโตของจนี 
 การก่อการรา้ยไซเบอร ์(Tech war) 

P 
Ec 
T 

การท่องเที่ยวแบบไร้
เงนิสดเพิม่ขึน้  

 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยดีจิทิลั และ Contactless technology, 
blockchain เป็นตน้ 

 การสง่เสรมิของภาครฐั 
 พฤตกิรรมทีมุ่ง่ไรก้ารสมัผสั 
 การเขา้ถงึอุปกรณ์ดจิทิลัของประชาชนมากขึน้ 

T 
 
P 
V 
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การเฝ้าระวงัเหตุรา้ย
และการรกัษาความ
ปลอดภยัทางไซเบอรม์ี
ความสาํคญัมากขึน้ 

 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยดีจิทิลั IoT, AI และ Machine learning ในดา้น
ความปลอดภยัทางไซเบอรท์ีเ่พิม่ขึน้ 

 นโยบายรกัษาความปลอดภยัไซเบอรข์องภาครฐั 
 ทศันคตขิองนกัทอ่งเทีย่ว (การยอมรบัความเสีย่งต่อเหตุรา้ย) 

T 
 
P 
V 

8.1.2 เหตไุม่คาดฝัน  
เหตุไมค่าดฝันเป็นเหตุการณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้น้อย แต่ถา้เกดิขึน้แลว้จะสรา้งผลกระทบอยา่งมากต่อ

ภาคการท่องเทีย่ว เหตุไม่คาดฝันในแต่ละครัง้ไดส้รา้งความเสยีหายใหก้บัภาคเศรษฐกจิการท่องเทีย่วอย่าง
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มาก และในบางกรณ ียงัทาํใหท้รพัยากรและโครงสรา้งพืน้ฐานทีร่องรบัการทอ่งเทีย่วเสยีหายเป็นจาํนวนมาก 
ในเบือ้งตน้สามารถสรปุเหตุการณ์ไมค่าดฝันไดด้งัตารางที ่8.2 

ตารางท่ี 8.2 เหตไุม่คาดฝันท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทย 
เหตไุม่คาดฝัน เหตกุารณ์ 

เกดิจากธรรมชาตทิีอ่ยูน่อกเหนือ
ความสามารถและการตดัสนิใจของ
มนุษย ์

 ภยัธรรมชาต ิ(ในประเทศไทย หรอืในประเทศตลาดนกัท่องเทีย่ว) 
 สนึาม ิ(พ.ศ. 2547)  
 มหาอุทกภยั (พ.ศ. 2554)  
 แผน่ดนิไหว 

 โรคระบาด  
 โรคซารส์ (SARS) (พ.ศ. 2545-2546) 
 โรคไขห้วดันกสายพนัธุ ์H5N1 (พ.ศ. 2547)  
 โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม ่2009 (H1N1) (พ.ศ. 2552)  
 โรคเมอรส์ (MERS) (พ.ศ. 2555)  
 โรคอโีบลา (Ebola Haemorrhagic Fever) (พ.ศ. 2557-2559) 
 โรคโควดิ-19 (พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั)  

เกดิจากมนุษยโ์ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ  อุบตัเิหตุเรอืลม่ จ. ภเูกต็ (พ.ศ. 2561)  
เกดิจากมนุษยโ์ดยตัง้ใจ  เหตุไมส่งบทางการเมอืง การชมุนุมประทว้ง 

 การก่อการรา้ย เหตุการณ์ฆา่นกัทอ่งเทีย่ว ปลน้ เหตุระเบดิป่วน
กรงุเทพฯ 

จากตารางขา้งบน จะเหน็ไดว้่าโรคระบาดถอืเป็นเหตุไม่คาดฝันแบบหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยว การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ก็นับเป็นเหตุไม่คาดฝันที่สรา้งผลกระทบต่อภาคการ
ท่องเทีย่วไมเ่พยีงเฉพาะประเทศปลายทางของการท่องเทีย่ว แต่ยงัสง่ผลกระทบไปเชื่อมโยงถงึประเทศที่
เป็นตลาดนกัทอ่งเทีย่วไปทัว่โลก โรคระบาดครัง้น้ีถอืเป็นเหตุไมค่าดฝันทีส่ง่ผลกระทบสงูและเป็นวงกวา้ง 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ทัง้ในแง่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารปรบัตวักบัวถิปีกตใิหม ่เช่น สถานทีท่่องเทีย่วจะตอ้งควบคุม
ปรมิาณความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ลดลง หรอืสายการบินที่ต้องสร้างความ
สมดุลระหว่างความปลอดภยัและผลประกอบการ หรอืธุรกิจโรงแรมที่จะต้องให้ความสําคญักบัความ
สะอาดและการใชเ้ทคโนโลยไีรส้มัผสั เป็นตน้ (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2563ก) 

อย่างไรกด็ ีหากพจิารณานับตัง้แต่ พ.ศ. 2543 พบว่ามกีารแพร่ระบาดของโรคระบาดทัง้หมด 
 6 ครัง้ทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเทีย่วของไทยและในภูมภิาคเอเชยี  ไดแ้ก่ 1) โรคซารส์ (SARS) หรอืโรค
ระบบทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรา้ยแรง ในช่วง พ.ศ. 2545-2546 2) โรคไขห้วดันกสายพนัธุ์ H5N1 
ในช่วง พ.ศ. 2547 3) โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม ่2009 (H1N1) ในช่วง พ.ศ. 2552 4) โรคเมอรส์ 
(MERS) หรอืโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง ในช่วง พ.ศ. 2555 5) โรคอโีบลา (Ebola Haemorrhagic 
Fever) ในช่วง พ.ศ. 2557-2559 และ 6) โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (Covid-19) ทีก่ําลงั
แพรร่ะบาดอยูใ่นปัจจุบนั 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
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การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ครัง้น้ี ถอืเป็นการระบาดครัง้ใหญ่ทีสุ่ดและมผีลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวไทยอย่างรุนแรงที่สุดและปัจจุบนัก็ยงัไม่มแีนวโน้มว่าจะบรรเทาลงได้ในเรว็วนั สะท้อนจาก
จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วระหวา่งประเทศและรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วของไทยใน พ.ศ. 2563 ทีล่ดลงถงึรอ้ยละ 
83.23 และรอ้ยละ 82.63  ตามลําดบัเมื่อเทยีบกบั พ.ศ. 2562 การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ยงัสง่ผล
กระทบต่อภาคการทอ่งเทีย่วในระดบัโลกอยา่งรนุแรง UNWTO (อา้งถงึใน การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 
2564ก) ไดว้เิคราะหผ์ลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วของโลกว่า การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ทาํใหก้ารเตบิโตของธุรกจิหลายประเภทในภาคการทอ่งเทีย่วหดตวัอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิ
ขึน้มาก่อนในประวตัศิาสตรก์ารท่องเทีย่ว โดยช่วงก่อนทีจ่ะมกีารระบาดนัน้ พบว่ามจีํานวนนักท่องเทีย่ว
เดนิทางทัว่โลกมากถงึปีละ 1,500 ลา้นคน และการท่องเทีย่วยงัเป็นหน่ึงในภาคเศรษฐกจิทีม่กีารจา้งงาน
มากทีส่ดุ  

การระบาดของโควดิ-19 เป็นวกิฤตกิารณ์ทีส่ง่ผลกระทบอยา่งมากทัง้ในแนวระนาบและในแนวดิง่ 
โดยปกตมิกัจะพบว่าวกิฤตจิะส่งผลทีม่วีงจํากดัในระดบัภูมภิาค และไม่มผีลในวงกวา้งในระดบัทัว่ทัง้โลก
ดงักรณีน้ี ส่งผลทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาลดลงโดยเฉลี่ยรอ้ยละ 74 โดยภูมภิาคที่ได้รบั
ผลกระทบมากที่สุดคือทวีปเอเชียและภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก นักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 84 
เน่ืองจากเอเชยีไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ-19 ก่อนภูมภิาคอื่น และมกีารใชม้าตรการจาํกดัการ
เดนิทางมากกวา่สว่นอื่นของโลก (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2564ก)  

 

 
ทีม่า: การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (2564ข) 

รปูท่ี 8.1 สถิตินักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย พ.ศ. 2543-2563 
อย่างไรกด็ ีผลกระทบอนัหนักหน่วงที่เกดิจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 กเ็ป็นโอกาสในการ

ทบทวนวถิทีางการพฒันาการท่องเทีย่วทีผ่่านมา โดยเฉพาะประเดน็ปัญหาการท่องเทีย่วเกนิความสามารถ
ในการรองรบัทีไ่ดส้รา้งความเสื่อมโทรมใหก้บัแหล่งท่องเทีย่วและสภาพแวดลอ้ม และอาจจะเป็นโอกาสใน
การปรบัวถิกีารทอ่งเทีย่วทีจ่ะนําไปสูก่ารทอ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยนืและมคีวามรบัผดิชอบไดม้ากขึน้ 

เหตุการณ์สาํคญั อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) ค.ศ. 
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นอกจากเหตุไม่คาดฝันทีเ่กดิขึน้แลว้ ยงัมเีหตุการณ์ทีท่ําใหเ้กดิความไม่ต่อเน่ือง (Discontinuities) 
และสง่ผลใหเ้กดิเปลีย่นแปลงของวถิภีายในระบบ เหตุดงักล่าวเป็นเหตุทีรู่ว้า่จะเกดิขึน้และสามารถควบคุมได ้
ยกตวัอย่างความไมต่่อเน่ืองในการท่องเทีย่วทีผ่า่นมา เช่น การเปิดประเทศและการเขา้มาของนักท่องเทีย่ว
จนีตัง้แต่ พ.ศ. 2553 นกัท่องเทีย่วจนีเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยเป็นจาํนวนมากและมจีาํนวนทีเ่พิม่ขึน้
ในอตัราทีส่งู ความไม่ต่อเน่ืองเกดิขึน้เป็นผลมาจากทัง้ในดา้นคุณภาพและปรมิาณนักท่องเทีย่วทีเ่ปลีย่นไป 
รวมถงึการเขา้มาของธุรกจิท่องเทีย่วจนีทีป่ระเทศไทยไมส่ามารถรบัมอืและควบคุมไดท้นั เกดิปรากฏการณ์
ทวัรศ์ูนยเ์หรยีญ เป็นต้น เหตุการณ์เหล่าน้ีทําใหว้ถิปีกตขิองการท่องเทีย่วในแนวทางเปลี่ยนไปจากเดมิ 
อยา่งไรกด็ ีหลงัจากเกดิการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 กอ็าจจะก่อใหเ้กดิเหตุไมต่่อเน่ืองอกีครัง้ เมื่อประเทศ
จนีไดป้ระกาศสัง่หา้มประชาชนเดนิทางออกนอกประเทศ เพื่อหยุดยัง้การระบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สง่ผลทาํ
ธุรกิจท่องเที่ยวจํานวนมากที่เคยปรบัตวัเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวจนีได้รบัผลกระทบอย่างหนัก และต้อง
หาทางปรบัตวัอกีครัง้หากนกัทอ่งเทีย่วจนียงัไมส่ามารถกลบัมาทอ่งเทีย่วไดต้ามปกต ิ

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกดิความไม่ต่อเน่ืองอกีประการหน่ึงที่มคีวามสําคญัต่อภาคการท่องเที่ยว คอื 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดจิทิลั (Digital transformation) ที่เขา้มามบีทบาทอย่างมากทัง้ในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด การจัดการท่องเที่ยว การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและการสร้างเน้ือหาที่อยู่บน
แพลตฟอรม์ออนไลน์ รวมถงึการทาํกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว อาจกล่าวไดว้า่พฒันาการทอ่งเทีย่วทีจ่ะเกดิขึน้ต่อ
จากน้ีไปจะขา้มรปูแบบจากโลกกายภาพเพยีงอยา่งเดยีว ไปสูก่จิกรรมบนแพลตฟอรม์หรอืโลกเสมอืนมากขึน้ 
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะทําใหว้ถิกีารท่องเทีย่วแบบเดมิเปลีย่นไป อย่างไรกด็ ีการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ยงัมคีวามไมแ่น่นอนสงู โดยทีก่ารทอ่งเทีย่วจะยงัคงต่อเน่ืองกบัการทอ่งเทีย่วทีเ่น้นกายภาพ (แบบเดมิ) ทีใ่ห้
ความสาํคญักบัสถานที ่หรอืเปลีย่นไปเน้นกจิกรรมบนโลกดจิทิลัและเสมอืนมากขึน้ โดยเป็นการท่องเทีย่วที่
ไม่ยดึโยงกบัสถานทีแ่ละสนใจการท่องเทีย่วในโลกเสมอืนมากขึน้ เหตุการณ์ทีม่ผีลความไม่ต่อเน่ืองเหล่าน้ี 
ยอ่มมผีลต่อวถิกีารทอ่งเทีย่ว ซึง่จาํเป็นตอ้งตดิตามาสญัญาณดงักล่าวต่อไป 

8.1.3 สญัญาณอ่อน  
สญัญาณออ่น (Weak signals) คอืการเปลีย่นแปลงทีเ่ริม่เหน็วา่ในอนาคตอาจพฒันาและขยายต่อไป

จนกลายเป็นแนวโน้มสาํคญัได ้โดยอาจเป็นเหตุการณ์หรอืจุดเลก็ๆ ทีเ่ป็นตวัแทนของสญัญาณแรกของการ
เปลีย่นกระบวนทศัน์ เหตุการณ์ หรอืนวตักรรมเชงิเทคนิค บางสญัญาณอาจมตีวัอยา่งชดัเจนและมแีนวโน้ม
ที่จะแพร่ขยายต่อ แต่บางสญัญาณอาจเป็นเหตุการณ์ชัว่ครัง้ชัว่คราว สําหรบัในการท่องเที่ยวพบว่ามี
สญัญาณออ่นทีส่าํคญั ดงัน้ี 

รปูแบบการท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่ม (Niche) เพิม่ข้ึนและหลากหลายมากข้ึน การเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในปัจจุบนัมแีนวโน้มจะมวีตัถุประสงคท์ีห่ลากหลายมากขึน้ อาท ิการท่องเทีย่วตามสถานทีย่อดฮติ
ทีม่กีารถ่ายรูปลงอนิสตาแกรม (Insta-tourism) การท่องเทีย่วตามสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรห์รอืละครดงั 
รวมถงึการทอ่งเทีย่วในเชงิคุณคา่เฉพาะ เชน่ การทอ่งเทีย่วแสวงบุญ การท่องเทีย่วของกลุ่ม LGBTQ แต่กม็ี
สญัญาณอ่อนของการท่องเทีย่วในรูปแบบและวตัถุประสงค์ที่แปลกใหม่ยิง่กว่าเดมิ เช่น การท่องเที่ยวที่มี
ผลประโยชน์แอบแฝง (Benefit tourism) ทีเ่ป็นการเดนิทางมาท่องเทีย่วและแสวงหาผลประโยชน์ในพืน้ทีไ่ป
พรอ้มกนั การท่องเทีย่วในสถานทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยความเศรา้ (Dark tourism) ทีเ่ป็นการเดนิทางไปยงัสถานทีท่ี่
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เกีย่วขอ้งกบัความตายและโศกนาฎกรรม เช่น พพิธิภณัฑท์ีแ่สดงถงึการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ ์หรอืการท่องเทีย่ว
ตามรอย DNA เป็นตน้  นอกจากน้ี สญัญาณอ่อนอาจใชไ้ดก้บัรปูแบบการท่องเทีย่วทีม่อียูเ่ดมิ แต่เกดิขึน้กบั
กลุ่มทอ่งเทีย่วใหม ่เชน่ ขอ้มลูในโซเชยีลมเีดยีในจนีชีใ้หเ้หน็ถงึความสนใจต่อการท่องเทีย่วในเชงิสุขภาพใน
ประเทศไทย หลงัจากทีเ่กดิสถานการณ์โรคระบาดโควดิ และอตัราการตดิเชือ้ในประเทศไทยค่อนขา้งตํ่ากว่า
ประเทศอื่น เป็นตน้ 

การค้นหาคณุค่าเฉพาะของแหล่งท่องเทีย่วและผลิตภณัฑท่์องเทีย่วมากข้ึน สญัญาณอ่อนทีม่ี
โอกาสกลายเป็นแนวโน้มสาํคญัของการท่องเทีย่วในอนาคตคอื นักท่องเทีย่วเริม่คน้หาแหล่งท่องเทีย่วและ
ผลติภณัฑ์การท่องเที่ยวแบบลกึซึ้งมากขึน้ โดยเฉพาะการค้นหาคุณค่าของท้องถิ่นที่มอียู่และพยายามช ู
อตัลกัษณ์นัน้ขึน้มา เช่น ขา้วซอยเชยีงใหม่ แพร่ เชยีงราย ต่างกนัอย่างไร การสรา้งความแตกต่างในระดบั
กลิน่และรส หรอืองค์ประกอบอื่นสามารถสรา้งประสบการณ์เฉพาะได้มากขึน้ ความสนใจเหล่าน้ีทําให้
มคัคุเทศก์ที่มีความรู้เฉพาะจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยมคัคุเทศก์จะทําหน้าที่ผู้อํานวยความสะดวก
มากกว่าเป็นผูนํ้าเทีย่ว โดยนักท่องเทีย่วจะหาขอ้มลูมาเอง โดยเฉพาะคนจนีรุ่นใหม่ทีนิ่ยมจา้งมคัคุเทศก์
ท้องถิ่นเพื่อเสาะหาประสบการณ์แปลกใหม่ยิง่กว่าเดมิ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลที่ยงัไม่ได้รบัการบนัทึกและ
เผยแพรต่ามแพลตฟอรม์ทัว่ไป (Marketeer, 2562) 

เทคโนโลยีการท่องเทีย่วแห่งโลกอนาคต ความก้าวหน้าของการพฒันาเทคโนโลยทีําให้การ
ประยุกต์ใชเ้พื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วมคีวามหลากหลายมากขึน้ ยกตวัอย่างเช่น สายการบนิ All Nippon 
Airways (ANA) ของญีปุ่่ นไดพ้ฒันาหุน่ยนตท์อ่งเทีย่วแทนมนุษย ์เน่ืองจากเลง็เหน็ถงึอุปสรรคในการเดนิทาง
ท่องเที่ยวของผูสู้งอายุและผูพ้กิารที่ยงัมคีวามต้องการในการเดนิทางท่องเที่ยว และคาดว่าจํานวนของคน
เหล่าน้ีจะเพิม่ขึน้อกีในทศวรรษหน้า หุน่ยนต ์Newme ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนใหผู้ส้งูอายุและผูพ้กิารสามารถ
เดนิทางท่องเทีย่วได ้และสมัผสักบัสถานทีห่่างไกลโดยไมต่อ้งเดนิทางดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหใ้หผู้ส้งูอายุ
และผูพ้กิารไดม้กีจิกรรมรว่มกบัสงัคมไดม้ากยิง่ขึน้ (ดารารตัน์ ภธูร, 2563)  

ในดา้นเทคโนโลยกีารเดนิทางระหว่างประเทศ กเ็ริม่มกีารพฒันาโดรนโดยสาร (Passenger drone) 
และเฮลคิอปเตอร์ไฮบรดิที่สามารถทําความเรว็ได้มากกว่าเฮลิคอปเตอร์ทุกแบบบนโลก ซึ่งจะทําใหก้าร
เดนิทางไปมาระหวา่งประเทศมคีวามสะดวกรวดเรว็มากขึน้ไปดว้ย รวมถงึรถไฟความเรว็สงู Supersonic Jet 
และ Hyperloop Pods (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2563ง) ทีจ่ะสามารถลดระยะเวลาในการเดนิทางและ
กระตุน้ใหเ้กดิการเดนิทางไดม้ากขึน้ ในขณะทีก่ารพฒันาของอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ (Internet of Things) 
กจ็ะยิง่ทาํใหก้ารขนสง่ฐานบรกิาร หรอืมาส (Mobility as a Service: MaaS) มบีทบาทสาํคญัมากยิง่ขึน้ในการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งจะช่วยในการเชื่อมต่อการขนส่งและครอบคลุมทางเลอืกที่
หลากหลาย เชน่ บรกิารเรยีกรถ (Ride hailing) การเดนิทางรว่มกนัโดยใชร้ถคนัเดยีว (Carpooling) จกัรยาน
หรอืรถยนตส์าธารณะใหเ้ช่า (Bicycle/car sharing schemes) และโทรศพัทม์อืถอืจะกลายเป็นอุปกรณ์สาํคญั
ทีท่าํใหเ้กดิทางเลอืกและยดืหยุน่กบัการใหบ้รกิารขนสง่ (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2563ข) 

โดยสรุป สญัญาณอ่อนในดา้นการท่องเที่ยวที่พอมองเหน็อยู่ในปัจจุบนัมกัเกี่ยวกบัความต้องการ
รปูแบบใหมแ่ละเฉพาะกลุ่ม ซึง่อาจแพรห่ลายมากขึน้ในอนาคต และมผีลกระทบต่อการท่องเทีย่วในภาพรวม
ต่อไปได ้นอกจากน้ี การทีก่ารทอ่งเทีย่วแต่ละแบบมรีปูแบบกจิกรรม การเดนิทาง การใชท้รพัยากรในพืน้ทีท่ี่
แตกต่างกนั และจะนําไปสู่การคน้หาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ทีม่ลีกัษณะพเิศษตามความต้องการ กจ็ะยิง่ทําให้
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การท่องเทีย่วมรีปูแบบทีต่ายตวัน้อยลง  นอกจากน้ี เทคโนโลยกีจ็ะเป็นปัจจยัทีเ่ขา้มามบีทบาทมากขึน้ เช่น 
การมบีทบาทในการเที่ยวแทน หรอืพาไปยงัพื้นที่ท่องเที่ยวได้โดยง่ายและสะดวกมากขึ้น ก็จะยิง่ทําให้
ทางเลอืกของการทอ่งเทีย่วมคีวามหลากหลายมากขึน้ 

8.2 ผงัระบบ  

ในการวเิคราะหพ์ลวตัระบบ Sterman (2000) ไดร้ะบุขัน้ตอนของการวเิคราะหไ์ว ้5 ขัน้ตอนหลกั 
ประกอบดว้ย 1) ระบุปัญหา 2) กําหนดสมมตฐิานของพลวตั (Dynamic hypothesis) 3) สรา้งแบบจาํลอง 
ซึง่ประกอบดว้ย 2 แผนภาพสาํคญั คอื (1) แผนภาพวงจรสาเหตุ (CLD) และแผนภาพสตอ็กและโฟลว ์
(SFD) (4) ทดสอบแบบจําลอง และ (5) ออกแบบนโยบายและประเมนิ ในการศกึษาน้ี คณะผูว้จิยัจะ
นําเสนอตวัอย่างการพฒันาแผนภาพวงจรสาเหตุ (CLD) เพื่อแสดงใหเ้หน็ภาพรวมของผงัระบบของการ
ท่องเที่ยวตามประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับกรอบการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวในภาพรวม 
รายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอนมดีงัต่อไปน้ี 

1) ระบปัุญหา  
ในภาพรวมของการศกึษาน้ี คณะผูว้จิยัตอ้งการชีใ้หเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงของการทอ่งเทีย่วไทยใน

อนาคตในเชงิระบบ โดยมปีระเดน็หลกัทีเ่หน็วา่เป็นประเดน็เชงินโยบายสาํคญัทีค่วรกาํหนดไวเ้ป็นโจทยห์ลกั
ของการท่องเทีย่ว นัน่คอื ปัญหาการท่องเทีย่วลน้เกนิ (Over tourism) ซึง่มสีาเหตุสว่นสาํคญัมาจากกระจุก
ตวัของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รบัความนิยมสูง โดยเฉพาะในเมอืงท่องเที่ยวกรณีศึกษา คอื กรุงเทพฯ 
เชยีงใหม่ และภูเกต็ สาเหตุสําคญัของปัญหาการท่องเทีย่วลน้เกนิส่วนหน่ึงเกดิจากความสามารถในการ
ดงึดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ รวมถึงความพรอ้มในเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวและการลงทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐาน ทาํใหม้คีวามสามารถในการรองรบัและการใชป้ระโยชน์สิง่อาํนวยความสะดวก (Capacity utilization) 
ค่อนขา้งเตม็ที ่อยา่งไรกด็ ีการเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วอาจสง่ผลกระทบดา้นลบไปยงัหลายสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น เกิดการรบกวนคนท้องถิ่นมากขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น สาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม มรดกและวฒันธรรมดัง้เดมิเปลี่ยนแปลงไป (อารยา จนัทร์
สกุล, 2561) ความแออดัและปัญหาดา้นลบเหล่าน้ี ในทีสุ่ดกจ็ะส่งผลทําใหค้วามสามารถในการดงึดดูใจของ
แหล่งทอ่งเทีย่วลดลง 

ปัญหาการท่องเทีย่วทีล่น้เกนิจะนําไปสู่ปัญหาความไม่ยัง่ยนืของธุรกจิท่องเทีย่วในอนาคต อนัเป็น
ผลมาจากการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจนเกินขดีความสามารถในการรองรบั ความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและราคาการทอ่งเทีย่วทีต่ํ่าเกนิไป สว่นหน่ึงเป็นเพราะการแขง่ขนัดา้นราคาของไทยเอง 
จนทาํใหต่้างชาตมิองไทยเป็นจุดหมายปลายทางราคาถูก (Cheap destination) (อุบลรตัน์ จนัทรงัษ์, กมัพล 
พรพฒันไพศาลกุล, รตัตยิากร ลมิณัตชยั และ ปภสัสร แสวงสุขสนัต,์ 2558)  ในเชงิระบบ ปัญหาดงักล่าวมี
ผลกระทบเป็นวงจรยอ้นกลบั กล่าวคอื จํานวนนักท่องเที่ยวเพิม่ขึน้ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จนทําให้
ความต้องการใช้ทรพัยากรในพื้นที่เพิม่ขึ้นจนอาจจะเกินขดีความสามารถในการรองรบั ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มและแหล่งท่องเทีย่วทีเ่สื่อมโทรมลง ส่งผลทําใหไ้มส่ามารถตัง้ราคาทีส่งูขึน้ได ้กย็ิง่ทาํให้
ราคาทีไ่ดจ้ากการท่องเทีย่วยิง่ตํ่า และไม่สามารถสรา้งการท่องเทีย่วมลูค่าสงูและดงึดูดกลุ่มนักท่องเทีย่ว
คุณภาพสูงได ้สอดคลอ้งตามทีบ่ทัเลอรไ์ดอ้ธบิายว่าความเสื่อมของแหล่งท่องเทีย่วว่าเกดิจากการตัง้ราคา
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ของแหล่งทอ่งเทีย่วทีแ่ขง่ขนักนัมากเกนิไป ทาํใหม้กีารตดัราคาและลดคุณภาพ จนกระทัง่นกัทอ่งเทีย่วหายไป 
(มิง่สรรพ ์ขาวสอาด, อคัรพงศ ์อัน้ทอง, พรทพิย ์เธยีรธรีวทิย,์ กุลดา เพช็รวรณุ และ นุกุล เครอืฟู, 2556)  

นอกจากน้ี ในเมอืงหลกัยงัมแีนวโน้มจะพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติมาก ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ 
ภเูกต็และเชยีงใหม ่ลว้นแลว้แต่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วระดบัโลกทีม่สีดัสว่นนกัท่องเทีย่วต่างชาตสิงู รปูแบบการ
ใหบ้รกิารกม็หีลายส่วนทีอ่ยู่ในระดบัโลกทีม่คี่าใชจ้่ายสูง ทัง้โรงแรม รา้นอาหาร และบรกิารท่องเที่ยว การ
เป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลก ทําใหเ้กดิการดงึดูดใจผูป้ระกอบการธุรกจิในระดบัโลกเขา้มาลงทุนแขง่ขนักบั
ผูป้ระกอบการในประเทศดว้ย ผลดงักล่าวอาจทาํใหผู้ป้ระกอบการทอ้งถิน่เสยีเปรยีบในการแขง่ขนัได ้ยงัไม่
นับรวมถึงการเขา้มาของแพลตฟอร์มต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศจนี ซึ่งสามารถใหบ้รกิารและสรา้ง
รายไดจ้ากทุกขัน้ตอนของห่วงโซ่อุปทาน จนเหลอืรายไดต้กหล่นใหก้บัผูป้ระกอบการทอ้งถิน่เพยีงเลก็น้อย
เทา่นัน้ 

2) ขอบเขตและวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ  
กรอบการคาดการณ์ในงานศกึษาน้ีมุ่งมองภาพอนาคตของการเขา้มาของนักท่องเที่ยว ทัง้ในดา้น 

อุปสงคแ์ละอุปทานการท่องเทีย่ว รวมถงึผลกระทบที่เกดิจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการวางแผนการ
ทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 ทีเ่ป็นโอกาสในการปรบัทศิทางการทอ่งเทีย่วไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืมากขึน้ ทัง้น้ี 
ความยัง่ยนืของการพฒันาการท่องเทีย่วตามการศกึษาของอุบลรตัน์ จนัทรงัษ์ และคณะ (2558) สามารถ
นิยามไดว้า่เป็นการพฒันาทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วและประเทศเจา้ของทรพัยากร
ในปัจจุบนั โดยไมเ่ป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการเตบิโตในอนาคต โดยคาํนึงถงึความยัง่ยนืทัง้ทางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

3) พฤติกรรมอ้างอิงของระบบเชิงพลวตั  
ขัน้ตอนน้ีเป็นการระบุลกัษณะหรอืรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปัจจยัในระบบ หรอืการ

กําหนดรูปแบบของพฤตกิรรมในอดตี (Reference mode) ทัง้น้ี รปูแบบพลวตัพืน้ฐานทีใ่ชท้ัว่ไปในงาน
วเิคราะหม์ ี3 แบบ ไดแ้ก่ (1) การเตบิโตแบบเอก็โพเนนเชยีล (Exponential growth) หรอืวงจรยอ้นกลบัเชงิ
บวก (Positive feedback) (2) การคน้หาเป้าหมาย (Goal seeking) หรอืวงจรยอ้นกลบัเชงิลบ (Negative 
feedback) และ (3) การเคลื่อนทีไ่ปกลบัซํ้าๆ (Oscillation) หรอืวงจรยอ้นกลบัเชงิลบทีร่วมผลของความล่าชา้ 
(Negative feedback with delay) นอกจากน้ี ยงัมวีงจรพืน้ฐานทีส่ง่ผลรว่มกนัของพฤตกิรรมอา้งองิมากกว่า  
1 วงจรยอ้นกลบั หรอืเรยีกวา่ ปฏสิมัพนัธข์องพฤตกิรรมอา้งองิพืน้ฐาน เช่น การเตบิโตแบบ S-shape ทีเ่ป็น
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างวงจรยอ้นกลบัเชงิบวกและเชงิลบอย่างละ 1 วงจร ส่วน S-shaped growth with 
overshoot และ Overshoot and collapse กเ็ป็นอกีรปูแบบปฏสิมัพนัธข์องวงจรยอ้นกลบั ตวัอยา่งพฤตกิรรม
เหล่าน้ีแสดงไวด้งัรปูที ่8.2  

นอกจากน้ี ยงัมรีูปแบบพฤติกรรมอื่น เช่น พฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอืคงที่ตลอดช่วงเวลา 
(Static or equilibrium) พฤตกิรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลงแบบสุม่ (Randomness) หรอืมคีวามอลวน (Chaos) 
(Sterman, 2000) พฤตกิรรมของวงจรยอ้นกลบัเหล่าน้ีจะเป็นพืน้ฐานในการระบุตวัแปรและกําหนดวงจรที่
สะทอ้นพฤตกิรรมของระบบต่อไป  
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ทีม่า: Sterman (2000) 

รปูท่ี 8.2 รปูแบบพืน้ฐานของพฤติกรรมในพลวตัระบบ 
 

ในดา้นการท่องเทีย่ว แนวคดิสาํคญัทีแ่สดงถงึพฤตกิรรมเชงิพลวตัของการพฒันาการท่องเทีย่ว คอื
โมเดลวงจรชวีติสนิคา้ท่องเทีย่วของบทัเลอร ์(Butler’s tourism life cycle model) ดงัรปูที ่8.3 จากการ
วเิคราะห์โดยคร่าว พบว่า กรณีศกึษาสองแห่งในงานวจิยัน้ี คอื ภูเก็ตและเชยีงใหม่ ต่างก็มแีนวโน้มการ
พฒันาการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นไปตามโมเดลของบทัเลอร ์ ในกรณีภูเกต็ ซึง่มจีาํนวนนกัท่องเทีย่วในสดัสว่นทีส่งู
มาก การเตบิโตของจํานวนนักท่องเทีย่วต่างชาตมิลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัทฤษฎดีงักล่าว (จุฬารตัน์ โฆษะโก, 
สุนีย ์วรกุลชยัวฒัน์, จุฑาภรณ์ คชสารทกัษณิ และ จดิาภา ช่วยพนัธุ,์ 2558) แสดงดงัรปูที ่8.4 สว่นในกรณี
เชยีงใหม่ นักท่องเทีย่วกม็แีนวโน้มเตบิโตขึน้ตามกรอบแนวคดิของบทัเลอรด์งัทีแ่สดงในรปูที ่8.5 ทัง้สอง
กรณีน้ี หากมกีารใชท้รพัยากรเกนิขดีความสามารถในการรองรบัโดยไม่มกีารจดัการหรอืลงทุนพฒันาจะมี
โอกาสเขา้สูข่ ัน้ตกตํ่าได ้

แบบจาํลองวงจรชวีติของสนิคา้ท่องเทีย่วของบทัเลอรม์รีปูแบบพฤตกิรรมการเตบิโตแบบ S-shape 
ซึ่งมรีูปแบบพฤตกิรรมเชงิโครงสรา้งระบบที่ประกอบไปดว้ยวงจรยอ้นกลบั ทัง้แบบเชงิบวกหรอืเสรมิแรง 
(Reinforcing feedback) และวงจรยอ้นกลบัแบบเชงิลบหรอืสมดุล (Balancing feedback) อยา่งไรกด็ ีทัง้สอง
วงจรมอีทิธพิล (Dominance) ต่อพฤตกิรรมของระบบต่างชว่งเวลากนั กล่าวคอื การเตบิโตในช่วงแรกจะเป็น
การเตบิโตแบบเอกซโ์พเนนเชยีล เป็นชว่งทีว่งจรยอ้นกลบัแบบเสรมิแรงมอีทิธพิล ซึง่เกดิจากการเตบิโตของ
การทอ่งเทีย่วทีท่าํใหม้จีาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ อยา่งไรกด็ ีการเตบิโตมขีอ้จาํกดั (Limit to 
growth) ตามขดีความสามารถในการรองรบั (Carrying capacity) ของแหล่งท่องเทีย่ว โดยในช่วงหลงั การ
เติบโตจะเพิม่ขึน้อย่างช้าๆ และวงจรยอ้นกลบัแบบสมดุลจะมอีทิธพิลเหนือกว่า ในส่วนน้ี จุดผนัแปรของ  
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S-shape คอืจุดที่อทิธพิลของวงจรยอ้นกลบัเปลี่ยนจากวงจรยอ้นกลบัแบบเสรมิแรงไปเป็นแบบสมดุล  
(Mai & Smith, 2015) แสดงดงัรปูที ่8. 

การเตบิโตแบบ S-shape มสีมมตฐิานว่าความสามารถในการรองรบัของแหล่งท่องเทีย่วปลายทาง
คงที ่อย่างไรกด็ ีถา้ผลกระทบเชงิลบของการท่องเทีย่วเริม่กดักร่อนขนาดของความสามารถในการรองรบั ก็
จะส่งผลใหเ้กดิ Overshoot และ Collapse  ทัง้พฤตกิรรม Overshoot และ Collapse สะทอ้นถงึความไม่
ยัง่ยนืของการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ถา้ไมม่กีารแทรกแซงใดๆ กจ็ะทาํใหน้กัท่องเทีย่วลดลงอยา่งมาก และทาํ
ใหค้วามสามารถในการรองรบัลดน้อย เน่ืองจากการถูกกดักรอ่นและเสือ่มโทรม 

 
ทีม่า: Szromek (2019) 

รปูท่ี 8.3 การเติบโตแบบ S-shape ของโมเดลการพฒันาการท่องเท่ียวของ Butler 

 
ทีม่า: ศนูยว์จิยัตลาดการทอ่งเทีย่วและกรมการทอ่งเทีย่ว อา้งถงึใน จุฬารตัน์ โฆษะโก และคณะ (2558) 

รปูท่ี 8.4 การเติบโตของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจงัหวดักรณีภเูกต็ พ.ศ. 2543-2557 
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ทีม่า: อคัรพงศ ์อัน้ทอง และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด (2552) อา้งถงึใน มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ (2556) 

รปูท่ี 8.5 การเติบโตของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2535-2549 
 

 
ทีม่า: Mai and Smith (2015) 

รปูท่ี 8.6 (a) โครงสร้างของระบบ และ (b) ลกัษณะพฤติกรรมทัว่ไปของการเติบโตแบบ S-shape 
 

กลไกยอ้นกลบัมคีวามสาํคญัทีช่ว่ยเหน็การเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมระบบในช่วงเวลาต่างๆ  หาก
ไม่พจิารณาถงึกลไกยอ้นกลบั อาจก่อใหเ้กดิผลการตา้นนโยบาย (Policy resistance) ซึง่ทําใหผ้ลจาก 
การแทรกแซงของนโยบายถูกทาํใหล้่าชา้ (Delayed) ลดความเขม้ขน้ (Diluted) หรอืไมเ่ป็นไปตามทีห่วงัจาก
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การตอบสนองของระบบที่มีต่อการแทรกแซง การต้านนโยบายมกัเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกนโยบายประเมิน
ประสทิธิผลของนโยบายและแผนสูงหรอืตํ่าเกินไป และเกิดความล้มเหลวจากการไม่คํานึงถึงผลกระทบ
ขา้งเคยีง (Side effect) และผลกระทบทีไ่มค่าดคดิของนโยบายทีม่ผีลยอ้นกลบัมาในระบบ รวมถงึความล่าชา้ 
และอทิธพิลของวงจรยอ้นกลบัในช่วงเวลาต่างๆ ดงันัน้ เพื่อป้องกนัการเกดิการต้านนโยบาย จําเป็นต้อง
ขยายขอบเขตนอกเหนือจากการพิจารณาพฤติกรรมจากข้อมูลในอดีต และจําเป็นต้องพิจารณากลไก
ยอ้นกลบัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมระบบในอนาคต และคาํนึงถงึผลขา้งเคยีงและผลทีค่าดไมถ่งึ  

อย่างไรกด็ ีในภาวะการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทําใหจ้ําเป็นตอ้งคํานึงถงึพฤตกิรรมเกีย่วกบัการ
ฟ้ืนตวัของการท่องเทีย่วในลกัษณะต่างๆ ดว้ย Smit et al. (2020) ไดเ้สนอฉากทศัน์ของการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ประกอบกบัผลมาจากการใชน้โยบายในเชงิ
สขุภาพและการตอบสนองต่อผลของนโยบายเศรษฐกจิ แสดงดงัรปูที ่8.7 

 
ทีม่า: Smit et al. (2020) 

รปูท่ี 8.7 พฤติกรรมท่ีเป็นไปได้ของการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจภายใต้เง่ือนไขของการควบคมุ 
               การแพร่ระบาด 
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4) สมมติฐานพลวตั (dynamic hypothesis)  

การกําหนดสมมตฐิานการวเิคราะหเ์ป็นการระบุถงึพฤตกิรรมปัญหา และอธบิายลกัษณะของพลวตั
ของปัญหาในชุดความสมัพนัธใ์นโครงสรา้งยอ้นกลบั (Feedback structure) ของระบบ สมมตฐิานพลวตัจะ
แสดงแบบจําลองแนวคดิทัว่ไปที่แสดงวงจรสาเหตุหรอืองค์ประกอบร่วมที่ขบัเคลื่อนพฤตกิรรมระบบ เพื่อ
สรา้งแบบจาํลองโครงสรา้งทีอ่ยูบ่นฐานของการยอ้นกลบั โครงสรา้งภายในของแบบจาํลองจะสรา้งพฤตกิรรม
อา้งองิของระบบทีเ่ป็นผลมาจากโครงสรา้งภายในของระบบ สาํหรบัในแบบจาํลองพลวตัระบบ แผนภาพวงจร
สาเหตุและแผนภาพสต็อกและโฟลว์จะแสดงสมมตฐิานความสมัพนัธ์พืน้ฐานเพื่อสรา้งพฤตกิรรมระบบใน
ชว่งเวลา (Over time) ทีต่อ้งการวเิคราะหใ์นการศกึษานัน้ๆ 

สําหรบัในการศึกษาน้ี ผู้วจิยัจะเสนอเฉพาะแผนภาพวงจรสาเหตุหรอื CLD ในการนําเสนอ
สมมติฐานพลวตั เน่ืองจากเป็นแผนภาพที่แสดงใหเ้หน็ถึงประเภทของวงจรยอ้นกลบั (Reinforcing or 
balancing feedback loop) ภายในระบบทีเ่ป็นตวัควบคุมพฤตกิรรมของระบบ ทัง้น้ี ในการกาํหนดสมมตฐิาน
พลวตัจะอาศยักรอบคดิโมเดลวงจรชวีติของสนิคา้ท่องเทีย่วของบทัเลอรเ์ป็นฐานในการพฒันาวงจรสาเหตุ 
โดยประกอบดว้ย 4 วงจรยอ้นกลบั คอื วงจรยอ้นกลบัแบบเสรมิแรงจาํนวน 2 วงจร และวงจรยอ้นกลบัแบบ
สมดุลจาํนวน 2 วงจร  

วงจรยอ้นกลบัแบบเสรมิแรง (Reinforcing feedback loop: R) ประกอบดว้ย 2 วงจร ไดแ้ก่  (1) การ
เติบโตของเศรษฐกิจท่องเทีย่ว (R1) ซึง่สื่อถงึการเตบิโตของจํานวนนักท่องเทีย่วทีม่ผีลทําใหร้ายไดจ้าก
การท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ เป็นผลกระตุ้นใหภ้าครฐัและเอกชนเกดิการลงทุนพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกและ
โครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนุนการท่องเทีย่วมากขึน้ และ (2) การลงทุนของบริการท่องเทีย่ว (R2) สื่อถงึการ
เพิม่ขึน้ของจํานวนนักท่องเทีย่วส่งผลทําใหอุ้ปสงคต่์อบรกิารท่องเทีย่วเพิม่สูงขึน้ จูงใจใหเ้กดิการลงทุนใน
บรกิารท่องเที่ยวจากทัง้ภายในและภายนอกประเทศและทําให้พื้นที่ท่องเที่ยวนัน้มคีวามสามารถในการ
ใหบ้รกิารได้เพิม่ขึน้ ผลจากการลงทุนขา้งต้นก็ยิง่ทําให้ความน่าดงึดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น 
สง่ผลยอ้นกลบัทาํใหม้จีาํนวนนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ดว้ย 

สว่นวงจรยอ้นกลบัแบบสมดุล (Balancing feedback loop: B) ประกอบดว้ย 2 วงจร ไดแ้ก่ (1) การ
จดัการของเสีย (B1) โดยเฉพาะการจดัการขยะ การเพิม่ขึน้ของจํานวนนักท่องเทีย่วทําใหเ้กดิอุปสงคต่์อ
สนิคา้และบรกิารทอ่งเทีย่วมากขึน้ดว้ย ซึง่ทาํใหเ้กดิการสรา้งของเสยีมากขึน้  และหากไมม่รีะบบการจดัการ
อยา่งเหมาะสมเพยีงพอ อาจก่อใหเ้กดิมลพษิเพิม่ขึน้ได ้และ (2) ความสามารถในการรองรบั (B2)  ใน
สถานการณ์ปัจจุบนัทีย่งัไมม่กีารจาํกดัการเตบิโต (Limit to growth) การเพิม่ขึน้ของจาํนวนนกัท่องเทีย่วมี
แนวโน้มจะทําใหเ้กิดการท่องเที่ยวล้นกําลงัรองรบั ความสามารถในการรองรบัของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ซึ่งจะมผีลกระทบต่อคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง และส่งผลทําใหค้วามน่าดงึดูดใจลดลง ผลกระทบทัง้หมดส่งผลทําให้
ความน่าดงึดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวลดลง ส่งผลยอ้นกลบัทําใหม้จีํานวนนักท่องเที่ยวลดลง แผนผงัวงจร
สาเหตุของการท่องเทีย่วไทยในภาพรวม แสดงไดด้งัรปูที ่8.8 และสรุปตวัแปรหลกัของแต่ละวงจรยอ้นกลบั
ไดด้งัตารางที ่8.3 
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จากที่ไดนํ้าเสนอไปก่อนหน้าน้ี แนวโน้มสําคญัของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบนัคอื นักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มจะเดนิทางเป็นกลุ่มเลก็มากขึน้ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยงัจะเป็นตวัเรง่สาํคญัทีจ่ะ
ทาํใหก้ารเดนิทางทอ่งเทีย่วกลุ่มใหญ่ลดลง นอกจากน้ี วถิชีวีติและพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วกเ็ป็นปัจจยัสาํคญั
ที่ค่อนขา้งมผีลต่อระบบการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในด้านการทํางานที่มผีลโดยตรงต่อรูปแบบและวถิีการ
ท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วแต่ละคน กล่าวคอื วถิชีวีติและการทํางานแบบมโีครงสรา้งทีช่ดัเจนและตายตวั 
มกัทําใหร้ปูแบบและวธิกีารท่องเทีย่วของคนคนนัน้เป็นแบบมโีครงสรา้งชดัเจน โดยเฉพาะในดา้นเวลาและ
สถานทีท่่องเทีย่ว เช่น มชี่วงเวลาท่องเทีย่วทีซ่ํ้าเป็นประจาํและเหมอืนกบัคนอื่นๆ ทัว่ไป มกีําหนดเวลาการ
ท่องเที่ยวที่แน่นอน เน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่หลักที่มีการแนะนําในโปรแกรมท่องเที่ยวโดยทัว่ไป  
มโีครงสรา้งความตอ้งการของบรกิารท่องเทีย่วทีเ่ฉพาะเจาะจง และอาจจะรวมไปเทีย่วร่วมกบันักท่องเทีย่ว
กลุ่มอื่นทีม่คีวามตอ้งการเหมอืนกนัได ้

ในทางกลบักนั พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วในปัจจุบนัมแีนวโน้มเทีย่วเป็นกลุ่มเลก็มากขึน้ สว่นหน่ึงอาจ
เป็นเพราะรูปแบบการใช้ชวีติของคนเริม่เปลี่ยนไป เป็นยุคหลงัการพฒันาอุตสาหกรรม (Post-industrial) 
มากกว่าแต่ก่อน ช่วงเวลาและวถิชีวีติมคีวามเลื่อนไหลและยดืหยุ่นมากยิง่ขึน้ ซึ่งย่อมมผีลต่อรูปแบบการ
ท่องเที่ยว กล่าวคือ นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบการเดินทางท่องเที่ยวเอง และมกัแสวงหาสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อน มีความต้องการเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับคนอื่น เป็นต้น จาก
ลกัษณะเฉพาะของนกัทอ่งเทีย่วทีม่วีถิชีวีติต่างกนั ทาํใหก้ารเลอืกใหบ้รกิารการท่องเทีย่วต่างกนั และบรกิาร
ท่องเทีย่วแต่ละรปูแบบกจ็ะมคีวามตอ้งการใชท้รพัยากรการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั และจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมต่างกนัด้วย ทัง้น้ี คณะวิจยัจะได้นําเสนอผงัระบบที่เป็นผลของปัจจยั
ขบัเคลื่อนสําคญัที่มผีลต่อโฉมหน้าการท่องเที่ยวไทยอย่างเฉพาะเจาะจงร่วมกบัการวิเคราะห์ฉากทศัน์
อนาคตการทอ่งเทีย่วไทยในบทถดัไป 

 
รปูท่ี 8.8 ผงัระบบของการท่องเท่ียว 
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ตารางท่ี 8.3 สรปุวงจรย่อยในแผนภาพวงจรสาเหต ุ
ประเภทวงจร สญัลกัษณ์ วงจร ตวัแปรในวงจร 

วงจรแบบ
เสรมิแรง
(Reinforcing) 

 

การเตบิโตของเศรษฐกจิ
ทอ่งเทีย่ว 

 จาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว (Number of tourists) 
 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว (Tourism income) 
 ระดบัการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานการ

ทอ่งเทีย่ว (Investment in tourism 
infrastructure) 

 ระดบัความน่าดงึดดูใจของแหล่งทอ่งเทีย่ว 
(Destination attractiveness) 

 

 
การลงทุนของบรกิาร

ทอ่งเทีย่ว 

 จาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว (Number of tourists) 
 อุปสงคต์่อบรกิารทอ่งเทีย่ว (Demand for 

tourism service) 
 ระดบัการลงทุนในบรกิารทอ่งเทีย่ว (Tourism 

service investment) 
 กาํลงัรองรบัของบรกิารท่องเทีย่ว (Tourism 

service capacity) 
 ระดบัความน่าดงึดดูใจของแหล่างทอ่งเทีย่ว 

(Destination attractiveness) 
วงจรแบบสมดุล 
(balancing) 

 

การจดัการของเสยีจากการ
ทอ่งเทีย่ว 

 

 จาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว (Number of tourists) 
 อุปสงคต์่อบรกิารทอ่งเทีย่ว (Demand for 

tourism service) 
 ปรมิาณของเสยี (Waste) 
 ระดบัการก่อมลพษิ (Pollution) 
 ระดบัความน่าดงึดดูใจของแหล่างทอ่งเทีย่ว 

(Destination attractiveness) 
 

 
ความสามารถในการรองรบั

ของแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 จาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว (Number of tourists) 
 ระดบัการรองรบันกัทอ่งเทีย่วของแหลง่

ทอ่งเทีย่ว (Carrying capacity utilization) 
 ระดบัคุณภาพของแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

(Destination quality) 
 ระดบัความน่าดงึดดูใจของแหล่างทอ่งเทีย่ว 

(Destination attractiveness) 
 

8.3 การวิเคราะหร์ะดบัความไม่แน่นอนและระดบัผลกระทบของปัจจยัขบัเคล่ือน 

ผลจากการกวาดสญัญาณขา้งตน้ทาํใหเ้หน็ภาพของปัจจยัทีม่ผีลต่อภาพของการทอ่งเทีย่วในอนาคต 
ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จําเป็นต้องมีการพิจารณาความสําคญัของปัจจยัที่จะนําไปสู่การกําหนด
ยุทธศาสตร์ โดยพจิารณาจากระดบัความไม่แน่นอนและระดบัผลกระทบ จากการวเิคราะห์เบื้องต้นโดย
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คณะผูว้จิยั สามารถแสดงปัจจยัขบัเคลื่อนตามระดบัความไม่แน่นอนและผลกระทบได ้ดงัตารางที ่8.4 การ
วเิคราะหร์ะดบัความไมแ่น่นอนและระดบัผลกระทบ  

ตารางท่ี 8.4 การวิเคราะหร์ะดบัความไม่แน่นอนและระดบัผลกระทบ 

8.4 อนาคตฐาน 

อนาคตฐาน (baseline future) เป็นภาพอนาคตทีเ่ป็นตามแนวโน้มหลกัทีเ่กดิจากปัจจยัขบั
เคลื่อนทีม่คีวามไมแ่น่นอนตํ่าแต่มผีลกระทบสงู ภาพอนาคตฐานเป็นปรากฏการณ์ เหตุการณ์และสิง่ต่างๆ 
ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ไดม้ากทีสุ่ดภายในช่วงเวลาที่กําหนดไว ้โดยอาจเป็นแนวโน้มใหญ่ (megatrend) หรอื
เป็นปัจจยัคงที่ วฏัจกัร แผน และการประมาณการที่ค่อนขา้งแน่นอน อนาคตฐานจงึเป็นการฉายภาพ
อนาคตตามแนวโน้มทีช่ดัเจนในปัจจุบนั ซึง่มกัเป็นภาพอนาคตระยะสัน้และระยะกลางภายใตส้ถานการณ์
ทีค่วามไมแ่น่นอนอยูใ่นระดบัตํ่า ทัง้น้ี ประเดน็สาํคญัในภาพอนาคตฐานมกัใชใ้นการกาํหนดประเดน็วกิฤติ
หรอืประเดน็ทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูสดุทีต่อ้งกาํหนดไวแ้ลว้ในแผนยทุธศาสตรใ์นปัจจุบนั   

จากการวเิคราะหก์ารท่องเทีย่วของไทยในปัจจุบนั พบว่า มแีนวโน้มสาํคญัหลายประการทีค่าดว่า
น่าจะเป็นอนาคตฐานของการท่องเทีย่วไทยทัง้ในดา้นอุปสงค ์อุปทาน และผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

 ระดบัผลกระทบ  
สงู กลาง ตํา่ 

ระ
ดบั

คว
าม

ไม่
แน่

นน
อน

 

สงู
 

• การก่อการรา้ยไซเบอร ์
• ภมูริฐัศาสตร ์
• โครงสรา้งชวีติของนกัทอ่งเทีย่ว  
• ความไมม่เีสถยีรภาพของการเมอืง
โลก  

• การครอบงาํ/ครองอาํนาจในธุรกจิ
ทอ่งเทีย่ว 

  

กล
าง

 

• งานอสิระและงานออนไลน์ 
• คา่นิยมความเป็นอสิระของคนรุน่ใหม ่
• นวตักรรม/เทคโนโลยดีจิทิลัใหม ่
• นโยบายเมอืงอจัฉรยิะ 
• ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก 

 ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง
นักท่องเที่ยวเจนเนอเรชัน
ใหม ่(Y และ Z)  

 การตลาดแบบเฉพาะกลุม่ 
 คุณคา่การใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 

• การทอ่งเทีย่วแบบรบัผดิชอบ  
• การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

ตํา่
 

• สภาพภมูอิากาศ 
• เศรษฐกจิแพลตฟอรม์ 
• การทอ่งเทีย่วเกนิกาํลงัรองรบั 
• ผลกระทบของภาวะโลกรอ้น 
• การลงทุนของรฐั 
• การทอ่งเทีย่วกลุม่เลก็ 
• ชวีติดจิทิลัและขอ้มลูสารสนเทศ 
• ตลาดนกัท่องเทีย่วใหม ่
• การลงทุนจากจนีในธุรกจิทอ่งเทีย่ว 

• สงัคมผูส้งูอายุ 
• การทอ่งเทีย่วเสมอืน  
• การใชหุ้น่ยนต ์
• การทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์ 
• Influencer/ blogger 
• นโยบายสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ 

• พฤตกิรรมไรส้มัผสั 

• Mobile technology 
• นโยบายการอนุรกัษ์เมอืงเก่า  
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ทัง้น้ี การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 มผีลทาํใหแ้นวโน้มสาํคญับางแนวโน้มยงัคงดาํเนินต่อไปตามวถิี
ปกตเิดมิ และมแีนวโน้มบางอย่างทีเ่กดิขึน้แต่ไดท้วคีวามสาํคญัมากขึน้จนกลายแนวโน้มหลกัและเป็นวถิี
ปกตใิหม่ เน้ือหาในส่วนต่อจากน้ีจะนําเสนอภาพอนาคตฐานของการท่องเทีย่วไทย โดยแบ่งเป็นอนาคต
ฐานของการท่องเทีย่วไทยหลงัการแพรร่ะบาดไวรสัโควดิ-19 ตามวถิปีกตเิดมิ (Old normal) และวถิปีกติ
ใหม ่(New normal) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

8.4.1 อนาคตฐานของการท่องเท่ียวไทยหลงัโควิด-19 ตามวิถีปกติเดิม 
จากการประชุมภายในคณะผูว้จิยั ประกอบกบัผลการประมวลขอ้มลูปฐมภมูจิากการสมัภาษณ์และ

ขอ้มลูทุตยิภมูจิากแหล่งต่างๆ สามารถสรปุภาพอนาคตฐานสาํคญัของการทอ่งเทีย่วไทยอกี 20 ปีขา้งหน้า 
และจะยงัคงเกดิขึน้ต่อไปหลงัเกดิการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

การท่องเท่ียวมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นในเชิงพื้นท่ี เวลา และพฤติกรรม 
(Diversity & flexibility) โดยเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการทีผู่ค้นในอนาคตจะมวีถิกีารใชช้วีติและการทาํงานที่
มคีวามยดืหยุน่และเลื่อนไหลมากขึน้ ทัง้ในดา้นช่วงเวลา ระยะเวลาและสถานทีใ่นการทาํงาน แนวโน้มน้ีเริม่
พบเหน็มากขึน้ในปัจจุบนั โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รุ่นมลิเลนเนียลและเจนเนอเรชนัแซดทีม่คี่านิยมในการให้
ความสําคญักบัความเป็นอสิระและความยดืหยุ่นการดําเนินชวีติ และมกัแสวงหาความสมดุลระหว่างการ
ทํางานและวถิชีวีติหรอืไลฟ์สไตล์ของตนเองมากขึน้ นอกจากน้ี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยยีงัจะเอื้อให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงบรกิารและข้อมูลจํานวนมหาศาล เพื่อใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยวและสามารถ
ดําเนินการไดด้ว้ยตนเองมากขึน้ (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2562ก) ทําใหส้ามารถเลอืกเดนิทาง
ท่องเทีย่วดว้ยตนเองมากขึน้ ความยดืหยุ่นมากขึน้ในเชงิเวลาและรูปแบบการทํางาน ประกอบกบัแนวโน้ม
ทางสงัคม จะยงัทาํใหม้แีนวโน้มใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วกลุ่มเลก็มากขึน้  

นอกจากน้ี การท่องเทีย่วกลุ่มเลก็ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัยงัไดร้บัผลจากผูม้อีทิธพิลออนไลน์หรอือนิฟลู
เอนเซอร ์(Influencer) และบลอ็กเกอร ์(Blogger) มสีือ่สงัคมออนไลน์ทีม่จีาํนวนมากขึน้และมกีารสรา้งเน้ือหา
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ ผลดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลายและมีแนวโน้มจะเดินทาง
ท่องเทีย่วตามความสนใจพเิศษและเป็นของตนเองเพิม่มากขึน้ นักท่องเที่ยวเหล่าน้ีมกัเลอืกเดนิทางไปยงั
สถานทีแ่ปลกใหมม่ากขึน้ หรอืพืน้ทีม่คีวามแอดอดัตํ่า แนวโน้มน้ีจะสง่ผลทาํใหเ้กดิการกระจายการทอ่งเทีย่ว
และเกดิความหลากหลายในเชงิพืน้ทีก่ารทอ่งเทีย่วมากขึน้  

แนวโน้มน้ีไดเ้กดิขึน้แลว้ในประเทศไทย กล่าวคอื พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มเปลีย่นไป โดย
ความนิยมจากการใช้บริการทวัร์ลดลง และเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยตัวเอง (Free 
Independent Traveler: FIT) มากขึน้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 60 ของจาํนวนนกัท่องเทีย่ว แนวโน้มน้ีคาดว่า
จะเพิม่มากขึน้ในอนาคต (กรุงเทพธุรกจิ, 2563) ตวัอยา่งในเมอืงท่องเทีย่วหลกั เช่น จงัหวดัภูเกต็ ใน พ.ศ. 
2559 นักท่องเทีย่วต่างชาตใินจงัหวดัส่วนใหญ่จดัการเดนิทางดว้ยตนเองถงึ 6.64 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 
68.8 ในขณะทีก่ลุ่มทีเ่ดนิทางผา่นบรษิทันําเทีย่ว (Group Inclusive Tour: GIT) มจีาํนวน 3.01 ลา้นคน คดิ
เป็นรอ้ยละ 31.2  ทัง้น้ี สดัส่วนของนักท่องเทีย่ว FIT มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง (ภาวนิศร ์ชวัวลัล,ี 
อารยา จนัทรส์กุล, ธนิก พรเทวบญัชา และจรสัวชิญ สายธารทอง, 2560) ในขณะทีเ่ชยีงใหม่กพ็บว่ามี
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โครงสรา้งนกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุ่มดว้ยตวัเองหรอื FIT สงูถงึประมาณรอ้ยละ 80 ของนกัท่องเทีย่วทัง้หมด 
(Thaipublica, 2562)  

นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัไดร้บัรางวลัสุดยอดจุดหมายปลายทางของนักท่องอสิระ (The Best 
Destination for FIT) ประจาํ พ.ศ. 2561 ในงาน National Tourism Fashion Awards โดยไดร้บัการคดัเลอืก
จากผูเ้ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเดนิทางและการท่องเที่ยวของประเทศจนี ประกอบด้วยผูบ้รหิารของ
บรษิทั ทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว และสื่อมวลชน (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2562) สะทอ้นให้
เหน็ถงึภาพลกัษณ์ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วอสิระได ้

การท่องเท่ียวเน้นเชิงวิถีชีวิตและประสบการณ์มากขึ้น (Experiential & authentic) 
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่จะเลือกเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างประสบการณ์เฉพาะและ
ท่องเทีย่วแบบลกึซึง้มากขึน้ เพื่อเปิดโอกาสในการพฒันาตนเองหรอืคน้หามุมมองใหม่ๆ  ในชวีติ รวมถงึ
การค้นหาประสบการณ์ที่แท้และไม่ได้เกิดจากการสร้างและปรุงแต่งจากการท่องเที่ยว ลกัษณะการ
ทอ่งเทีย่วจะเป็นการเดนิทางท่องเทีย่วกลุ่มเลก็และจะเน้นการเดนิทางกบัคนรูจ้กั เช่น กลุ่มครอบครวัหรอื
กลุ่มเพื่อน ดา้นธุรกจิท่องเทีย่วกม็แีนวโน้มจะนําเสนอการเทีย่วแบบลกึซึง้มากขึน้ โดยอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมแีนวโน้มจะเปลี่ยนไปจากกิจกรรมการให้บรกิารไปสู่การกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่เน้นมอบการฟ้ืนฟู การผจญภยั การเติมเต็ม การเรยีนรูท้กัษะใหม่มากกว่าเป็นการออกไป
เยีย่มชมสถานทีต่ามแผนการทอ่งเทีย่ว (Hammond, 2019)  

จากการศกึษาของการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (2561ข) ไดร้ะบุว่าการท่องเทีย่วทีเ่น้นวถิชีวีติ
ท้องถิ่นและชุมชนกําลังได้รบัความนิยมทัง้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย ททท. ก็ได้มกีารส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ และเปิด
แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เทีย่วทอ้งถิน่ไทย ชุมชนเตบิใหญ่ เมอืงไทยเตบิโต” เพื่อเพิม่
จาํนวนนักท่องเทีย่วเขา้สูเ่มอืงรองและชุมชน เพื่อช่วยกระจายรายไดจ้ากการท่องเทีย่วลงสูเ่ศรษฐกจิฐาน
ราก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561ก) ซึ่งเป็นฐานสําคญัที่จะทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
ประสบการณ์และกระตุน้ความตอ้งการทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้และหลากหลายมากขึน้ และเป็นโอกาสของเมอืง
รองและพืน้ทีอ่ื่นๆ ในประเทศไทยในการดงึดดูและตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของนกัท่องเทีย่ว
ทีต่อ้งการประสบการณ์ทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ 

การท่องเท่ียวเน้นสร้างความรบัผิดชอบและมุ่งผลยัง่ยืนมากขึ้น (Responsible & 
sustainable) การทอ่งเทีย่วไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรกด็ ีการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่ยงัคงกระจุกตวัอยู่ตามเมอืงท่องเทีย่วหลกั เช่น กรุงเทพฯ ภูเกต็ เชยีงใหม่ พทัยา หาดใหญ่ และ
เกาะสมุย เป็นต้น ผลจากการกระจุกตวัของนักท่องเที่ยวตามเมอืงท่องเที่ยวหลกั กย็ิง่เร่งใหเ้กดิธุรกจิ
ท่องเที่ยวเพิม่ขึน้ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลใหเ้กดิการแย่งใช้ทรพัยากรที่มอียู่อย่างจํากดั ทําใหเ้กดิความเสื่อม
โทรมของสภาพแวดลอ้มทัง้ดา้นกายภาพและดา้นสงัคม สง่ผลกระทบสาํคญัคอื การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพตํ่า
แต่มีต้นทุนสูง ประสิทธิภาพในการแข่งขนัลดน้อยลง ความสามารถในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวลดลง  
(จรญั ชื่นในธรรม, 2563) โดยเฉพาะอย่างยิง่การท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ทีม่กีารพึง่พารายไดจ้ากภาคการ
ทอ่งเทีย่วสงูถงึเกอืบรอ้ยละ 50 จงึมแีนวโน้มจะใชท้รพัยากรการทอ่งเทีย่วสงูดว้ย 
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 อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเน้นสร้างความรบัผิดชอบและมุ่งผลยัง่ยืนมากขึ้น 
(Responsible & sustainable) ซึง่เป็นไปตามแนวโน้มใหญ่ทีเ่ป็นความมุง่หวงัของการท่องเทีย่วในระดบั
โลกตามเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื โดยมุ่งกระตุ้นใหผู้ท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในระบบท่องเทีย่วปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของทัง้นักท่องเที่ยวและภาคธุรกจิใหม้สี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อการท่องเที่ยวมากขึน้ มี
ความใสใ่จและรบัผดิชอบในสิง่แวดลอ้มและชุมชน สง่เสรมิการผลติและบรโิภคอยา่งยัง่ยนื และสรา้งความ
ตระหนกัดา้นความเป็นธรรมกบัชุมชน อยา่งไรกด็ ีเมื่อเกดิเหตุการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทีท่าํให้
การท่องเทีย่วต้องหยุดชะงกัลง จงึถอืเป็นโอกาสในการทบทวนแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเพือ่นําไปสูแ่นวทางทีส่รา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและมคีวามยัง่ยนืมากขึน้ 

ในระดับนโยบายการท่องเที่ยวของไทย พบว่า ภาครฐัก็มีความพยายามในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วใหเ้กดิความยัง่ยนืในทุกมติ ิสะทอ้นจากวสิยัทศัน์การท่องเทีย่วไทย พ.ศ. 2579 ทีมุ่่งพฒันาให ้
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชัน้นําของโลก ทีเ่ตบิโตอย่างมดุีลยภาพบนพืน้ฐานความเป็น
ไทย เพื่อส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยัง่ยนื” 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) ในขณะที่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการโรงแรม รสีอรท์ และโฮมสเตยก์เ็ริม่ตื่นตวัในการดําเนินธุรกจิที่เป็นมติรกบัธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยปัจจุบนัมโีรงแรมเกอืบ 300 โรงแรมทีผ่่านการประเมนิโรงแรมที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม (Green hotel awards) โดยการประเมนิของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2564) 

ช่องทางและเครื่องมือออนไลน์และแพลตฟอร์มในการท่องเท่ียวกลายเป็นเร่ืองปกติ 
(Digital platforms) แพลตฟอรม์ออนไลน์ไดก้ลายมาเป็นช่องทางทีม่บีทบาทสําคญัต่อการเดนิทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมทัง้เส้นทางผู้บรโิภค ตัง้แต่ก่อนเดนิทางท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยว และ
หลงัจากท่องเที่ยว ทัง้ในแง่การค้นหาขอ้มูล การจองบรกิารต่างๆ การพกัแรมและการเยีย่มชมสถานที ่
การซือ้ของและการกนิดื่ม การจ่ายเงนิและทําธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชนับนแพลตฟอรม์รปูแบบต่างๆ ไป
จนถงึการแบ่งปันขอ้มลู ส่งผลใหม้ปีรมิาณขอ้มลูในระบบออนไลน์เพิม่มากขึน้ ประกอบกบัมจีํานวนคนที่
เขา้ถงึอุปกรณ์ดจิทิลัมากขึน้ ส่งผลทําใหเ้กดิผลกระทบเครอืข่าย (Network effects) จากการทีก่ลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วหรอืผูม้สีว่นรว่มเพิม่ขึน้ และสง่ผลทาํใหม้ลูคา่ของสนิคา้หรอืบรกิารการท่องเทีย่วสงูขึน้ เมื่อมี
จาํนวนผูใ้ชส้งูขึน้ กจ็ะยิง่สง่ผลใหด้งึดดูผูใ้ชร้ายใหม่ๆ  เขา้มาและมปีฏสิมัพนัธก์นัในเครอืขา่ยมากขึน้  

นอกจากน้ี ในยคุของขอ้มลูมหาศาลในปัจจุบนั มกีารสรา้งเน้ือหาบนโซเชยีลแพลตฟอรม์มากมาย 
ซึ่งครอบคลุมทุกมติิของการใช้ชวีติ รวมถึงเน้ือหาด้านการท่องเที่ยว แพลตฟอร์มเหล่าน้ีเป็นช่องทาง
สาํคญัในการประชาสมัพนัธห์รอืการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่างๆ และสรา้งปฏสิมัพนัธก์นัในเครอืขา่ย ทัง้
ในรปูแบบการถ่ายทอดสด (Live) การทาํวดิโีอสัน้ (Short clip) หรอืในแอปพลเิคชนั โดยเฉพาะในแอป
พลเิคชนั TikTok ทีค่นเจนเนอเรชนั Z นิยมใชใ้นการสรา้งเน้ือหาและแบ่งปันขอ้มลู (การท่องเทีย่วแหง่
ประเทศไทย, 2363ค) นอกจากน้ี กลุ่ม Micro-influencer ยงัเป็นกลุ่มที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจที่
นกัท่องเทีย่วตดิตามผา่นช่องทางทีไ่ดร้บัความนิยม เช่น YouTube หรอื Instagram โดยกลุ่มอนิฟลูเอน
เซอรเ์หล่าน้ีสามารถสรา้งเน้ือหาทีม่ผีูต้ดิตามเป็นจํานวนมาก นอกจากน้ี คนทัว่ไปยงัเชื่อมัน่ในเน้ือหาที่
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สรา้งขึน้โดยคนธรรมดาทัว่ไป (User-generated content) มากกว่าภาพการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
โดยตรงจากผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจยักาํหนดความได้เปรียบในการแข่งขนั (Information & 
data as competitive advantage) ปัจจุบนันกัท่องเทีย่วสามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ไดจ้ากหลากหลาย
ชอ่งทาง ประกอบกบัสนิคา้และผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วเกอืบทุกอยา่งถูกแปลงออกมาใหอ้ยูใ่นรปูแบบของ
ขอ้มลูและสารสนเทศทัง้หมด กล่าวคอื ผูเ้ดนิทางจะสามารถคน้หาและมปีระสบการณ์ท่องเทีย่วไดก่้อนที่
จะเดินทางมายงัสถานที่จรงิทางกายภาพ ดงันัน้ สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้เดนิทางจะตดัสนิใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวจรงินัน้ จะต้องมคีวามสําคญัหรอืสามารถมอบประสบการณ์ที่พเิศษนอกเหนือจากขอ้มูลที่มี
นําเสนออยูไ่ด ้นกัท่องเทีย่วจงึจะเลอืกเดนิทางไปยงัสถานทีน่ัน้ บทบาทของขอ้มลูและสารสนเทศจงึมผีล
ต่อความสามารถของธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive 
advantage) ทีไ่ปเกนิกว่าความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative advantage) ทีม่มีาแต่เดมิกบั
ทรพัยากรที่มอียู่แต่เดมิ แมว้่าในบางกรณีพื้นที่นัน้อาจไม่มสีิง่ใดที่สรา้งความได้เปรยีบขัน้สุดยอด 
(Superlative advantage) ซึง่เป็นความไดเ้ปรยีบทีไ่มม่ใีครสามารถแขง่ขนัได ้ 

ผลของการพฒันาของเศรษฐกจิดจิทิลัจงึมผีลอยา่งมากทีจ่ะใชข้อ้มลูและสารสนเทศเป็นปัจจยันําเขา้
สาํคญัในการพฒันาธุรกจิการท่องเทีย่ว เพื่อสรา้งความหลากหลายของผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วโยงกบักจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว ขอ้มลูต่างๆ จะทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถนําเสนอผลติภณัฑต์ามความตอ้งการทีห่ลากหลายของ
นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ปลีย่นไปไดม้ากขึน้ และชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่สงูขึน้ดว้ย 

การท่องเท่ียวแบบไร้เงินสดมากขึน้ (Cashless) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยดีจิทิลัและการ
พลิกผนัในธุรกิจการเงนิทําให้การทําธุรกรรมแบบไร้เงนิสดมบีทบาทและแพร่ขยายมากขึ้น ในขณะที่
ตน้ทุนของการชาํระแบบเงนิสดมสีงู การชาํระผา่นระบบออนไลน์มตีน้ทุนทีต่ํ่ากวา่และมคีวามสะดวกสบาย
กวา่มาก นอกจากน้ี หลายประเทศยงัมแีนวทางจะใชส้กุลเงนิดจิทิลั (Digital currency) มากขึน้ กย็ิง่ทาํให้
มทีางเลอืกการชําระเงนิผ่านระบบดจิทิลัมมีากขึ้น แนวโน้มดงักล่าวสะท้อนใหเ้หน็ถึงภาพอนาคตของ
สงัคมไรเ้งนิสดทีช่ดัเจนมากขึน้ ทัง้น้ี หลายประเทศทีเ่ป็นตลาดท่องเทีย่วทีส่ําคญัของไทย เช่น ประเทศ
จนี ไดเ้ขา้ไปสูร่ะบบเศรษฐกจิสงัคมแบบไรเ้งนิสดอยา่งเตม็ตวัแลว้  

แมแ้ต่ในประเทศไทยเอง จากงานศกึษาของธนาคารแหง่ประเทศไทย ชีใ้หเ้หน็ว่าการใช ้e-Payment 
ของคนไทยมแีนวโน้มเพิม่มากขึ้นและเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างมาก โดยปรมิาณการใช้ e-Payment 
เพิม่ขึน้กว่า 3 เท่า จาก 49 ครัง้ต่อคนต่อปีใน พ.ศ. 2559 เป็น 151 ครัง้ต่อคนต่อปีใน พ.ศ. 2563 (ขอ้มลู ณ 
เม.ย. พ.ศ. 2563) และคาดว่าในอนาคตการใชง้านยงัคงเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด ซึง่เป็นผลจากความคุน้ชนิ
ในการใช ้e-Payment และภายใตบ้รบิทการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 กจ็ะยิง่เร่งใหเ้กดิการใชม้ากขึน้ 
(ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2563) 

ความปลอดภยัทางไซเบอรส์าํคญัมากขึ้น (Cyber security) กจิกรรมและธุรกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วมคีวามเชื่อมโยงทางไซเบอรม์ากขึน้ ซึง่ทําใหก้ารตดิต่อและการประสานความ
ร่วมมอืต่างๆ ดําเนินการไดอ้ย่างสะดวก ประกอบกบัชวีติของคนในปัจจุบนัทีใ่ชอุ้ปกรณ์และแพลตฟอรม์
ดจิทิลัในทุกมติขิองชวีติ อย่างไรกด็ ีในแง่หน่ึงกม็คีวามกงัวลในเรื่องความปลอดภยัไซเบอร ์เน่ืองจาก
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จาํนวนการใชง้านอุปกรณ์อจัฉรยิะ (IoT) ของแต่ละบุคคลเพิม่ขึน้เป็นเป้าหมายทีน่่าสนใจสาํหรบัอาชญา
กรไซเบอร์ และทําให้การโจมตีออนไลน์เพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ตามไปด้วย รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้เสีย่งทีจ่ะทาํใหส้งัคมดจิทิลัไมป่ลอดภยั (บรษิทัโทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั
, 2563) ภยัไซเบอรท์ีเ่กดิขึน้มหีลายรปูแบบทัง้การถูกจู่โจม การรัว่ไหลของขอ้มลู การแฮกขอ้มลู หรอืการ
นําขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบ และความไมป่ลอดภยัจากการทีค่นไมเ่ปลีย่นพาสเวริด์ 

จากผลสาํรวจ 2019 Digital Trust Insights Survey ของ PwC (อา้งถงึใน ประอรพชิญ ์คจัฉ
วฒันา, 2562) ระบุว่าภายหลงัทีไ่ดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอร ์ทําใหห้ลายองคก์รในไทยตระหนกัถงึการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรม์ากขึน้ รวมถงึมกีารจา้ง
ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกเขา้ไปช่วยวางมาตรการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละความเป็นส่วนตวั
ดว้ย อย่างไรกด็ ียงัความทา้ทายสาํคญัคอืการขาดแคลนบุคลากรทีม่ทีกัษะดา้นความปลอดภยัของขอ้มลู 
รวมถงึประสทิธภิาพของการทาํงานของคณะทาํงานดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดม้าตรฐาน 

ความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ (Climate change) สภาพภูมอิากาศเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีม่ี
ผลต่อการดงึดูดในนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมายงัแหล่งท่องเทีย่ว การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศและ
การท่องเทีย่วจงึมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างยิง่ การท่องเทีย่วไทยส่วนหน่ึงต้องอาศยัสภาพอากาศทีเ่หมาะสม 
จงึอาจกล่าวไดว้า่การทอ่งเทีย่วของไทยนัน้คอ่นขา้งออ่นไหวต่อสภาพอากาศ หรอืมคีวามไวทีจ่ะไดร้บัผลจาก
สภาพอากาศทีไ่มเ่หมาะสม (Climate sensitive) การท่องเทีย่วไทยจงึอยูภ่ายใตค้วามเสีย่งของสภาพอากาศ
แปรปรวนในปัจจุบนัและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต (สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม, 2563) 

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (อา้งถงึใน ศุภกร ชนิวรรโณ, 2560) ไดป้ระเมนิความเสีย่งจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและความเปราะบางที่มต่ีอการท่องเที่ยวที่มรีูปแบบความเสี่ยง
ต่างกนัไป ไดแ้ก่  

1) การท่องเทีย่วทางทะเลบรเิวณชายฝัง่อนัดามนั ในช่วงอนาคตอนัใกล ้(พ.ศ.2563-2572) การ
ทอ่งเทีย่วทางทะเลจะไดร้บัประโยชน์จากการมฤีดฝูนสัน้ลง ทาํใหก้ารดาํเนินกจิกรรมกลางแจง้สามารถทาํได้
ยาวนานขึน้ อยา่งไรกต็าม อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําจดืทีอ่าจทวคีวามรนุแรงมากขึน้ 

2) การท่องเทีย่วทางทะเลบรเิวณฝัง่อ่าวไทย คาดการณ์ว่าเกอืบทุกจงัหวดับรเิวณฝัง่อ่าวไทยจะมี
ปรมิาณฝนตกที่รุนแรงมากขึน้ โดยมรีะยะเวลาทีฝ่นตกมากขึน้ถงึประมาณ 2 สปัดาหใ์นช่วงอนาคต 20 ปี
ขา้งหน้า อาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการทอ่งเทีย่วทีม่กีจิกรรมกลางแจง้ 

3) การท่องเทีย่วเชิงนิเวศในภาคเหนือ คาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า วันที่มีอากาศเย็น 
(อุณหภูมติํ่ากว่า 15 องศาเซลเซยีส) จะลดลง 5-10 วนัต่อปี และลดลงมากกว่า 20 วนั ในอกี 50 ปีขา้งหน้า 
ซึง่อาจสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงทางดา้นเอกลกัษณ์ทางการทอ่งเทีย่ว 

4) การทอ่งเทีย่วทางดา้นวฒันธรรม ซากดกึดาํบรรพ ์และวถิชีุมชน การทอ่งเทีย่วรปูแบบน้ีมคีวาม
เปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศน้อยทีส่ดุ อยา่งไรกต็ามอาจจะตอ้งตระหนกัถงึความเสีย่งในการเกดิ
น้ําทว่มทีอ่าจมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ แต่เน่ืองจากปัญหาน้ําทว่มจะไมใ่ชป่ระเดน็ใหมข่องพืน้ทีน้ี่ จงึคาดการณ์
วา่ยงัมขีดีความสามารถในการรบัมอืกบัปัญหาน้ําทว่มหากเกดิขึน้ได ้ 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

 402 

สําหรบัในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล ถอืเป็น 1 ใน 10 เมอืงของโลกทีม่คีวามเสีย่งทีสุ่ดจากน้ํา
ท่วมภายใน พ.ศ. 2613 ทัง้น้ําท่วมจากชายฝัง่ และน้ําท่วมจากปริมาณฝน โดยตัวอย่างหน่ึงของการ
คาดการณ์ปรมิาณน้ําฝนในอนาคตในช่วง พ.ศ. 2593-2612 ของพืน้ทีลุ่่มแมน้ํ่าเจา้พระยามแีนวโน้มเพิม่มาก
ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีฐาน พ.ศ. 2553 โดยปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 และจะมฝีนตกหนกัมาก
ขึน้ในช่วงฤดฝูนโดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงปลายฤดูฝนในช่วงเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ซึง่อาจส่งผลใหโ้อกาส
เกดิภาวะน้ําทว่มพืน้ทีก่รงุเทพฯ เพิม่สงูขึน้ และเมือ่พจิารณาปรมิาณฝนตกในรอบการเกดิซํ้า 2 ปี 5 ปี 10 ปี 
20 ปี และ 50 ปี มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่ามแีนวโน้มภาวะน้ําท่วมในอนาคตซึง่จะมคีวามรุนแรง 
และมคีวามถี่มากขึน้ (ศุภกร ชนิวรรโณ, 2560) จะพบว่า แมจ้ะเป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในระยะยาว แต่ใน
ปัจจุบนักเ็ริม่เหน็การเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนขึน้และรุนแรงมากขึน้ จงึจาํเป็นตอ้งตดิตามและเตรยีมการรองรบั
ผลกระทบเหล่าน้ี 

คณุภาพอากาศแย่ลง (Air quality) จากผลการศกึษาโดย Asian Institute of Technology (2017 
อา้งถงึในบณัฑติ เอนกพนูสนิสุข, 2563) พบว่าแหล่งทีม่าของฝุ่ น PM 2.5 ในประเทศไทยอนัดบัหน่ึงมาจาก
การเผาชวีมวลในภาคการเกษตร ปัญหาดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็มมุของการสง่เสรมิดา้นการเกษตรของรฐับาล
ทีข่าดการพจิารณาถงึผลกระทบทีค่รอบคลุมทัง้ระบบ แสดงแนวโน้มของปรมิาณ PM 2.5 ไดด้งัรปูที ่8.9  

อยา่งไรกด็ ีในเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัเช่น กรุงเทพฯ และเชยีงใหม ่ทีม่ปัีญหาฝุ่ น PM 2.5 รุนแรง และมี
ผลกระทบต่อการท่องเทีย่วในอนาคต หากปัญหาฝุ่ นยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข อาจทาํใหอ้ากาศทีบ่รสิุทธิม์รีาคา
สงูสดุในการทอ่งเทีย่วกเ็ป็นได ้ 

 
ทีม่า: กลุม่เฝ้าระวงัฝุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ม.ป.ป.) 

รปูท่ี 8.9 แนวโน้มปริมาณ PM 2.5 พ.ศ. 2554-2561 
 

การเติบโตของตลาดนักท่องเท่ียวจีนและอินเดีย (Growth of China and India) ในปัจจุบนั 
ตลาดนกัทอ่งเทีย่วจนีเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของการท่องเทีย่วไทยและมกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง โดย
ใน พ.ศ. 2562 มจีาํนวนนกัท่องเทีย่วจากจนีถงึ 11 ลา้นคน และสรา้งรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วกว่า 5.54 แสน
ลา้นบาท (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2562ข)  นอกจากน้ี นกัท่องเทีย่วอนิเดยียงัเป็นอกีหน่ึงชาตทิีม่ ี
ศกัยภาพ จริายุ โพธริาช (2562) ไดว้เิคราะหน์ักท่องเทีย่วชาตทิีม่ศีกัยภาพ และพบว่า อนิเดยีเป็นหน่ึงใน
ประเทศทีม่ศีกัยภาพสงู หากสามารถรกัษาระดบัการขยายตวัไดก้จ็ะมโีอกาสกลายเป็นกลุ่มโดดเด่นดงัเช่น
จนีได้ในอนาคต เน่ืองจากอนิเดยีมจีํานวนประชากรที่มากเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากจนี โดยใน  
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พ.ศ. 2560 ประชากรอนิเดยีมจีํานวนมากถงึ 1.3 พนัลา้นคน และมกีําลงัซื้อมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ มกีาร
ประมาณการว่าการใชจ้่ายของผูม้รีายไดป้านกลางชาวอนิเดยีจะเพิม่ขึน้สงูถงึ 1 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ใน  
พ.ศ. 2563 และอาจเพิม่ขึน้เป็น 3.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ใน พ.ศ. 2573 

ในดา้นการท่องเทีย่วของคนอนิเดยี พบว่า ในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา ไทยเป็นหน่ึงในประเทศยอดนิยม
สาํหรบันกัทอ่งเทีย่วอนิเดยี โดยเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว 3 อนัดบัแรกรว่มกบัสงิคโปรแ์ละสหรฐัฯ นอกจากน้ี หาก
พจิารณาจํานวนนักท่องเทีย่วอนิเดยีทีเ่ดนิทางเขา้ไทยกพ็บว่าในช่วงประมาณ พ.ศ. 2559 นักท่องเทีย่ว
อนิเดียมอีตัราขยายตวัสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นอย่างต่อเน่ือง จึงมคีวามเป็นไปได้สูงที่นักท่องเที่ยว
อนิเดยีจะสามารถขยบัเขา้สูก่ลุ่มโดดเดน่ไดเ้ชน่เดยีวกบัจนี (จริาย ุโพธริาช, 2562) 

8.4.2 อนาคตฐานของการท่องเท่ียวไทยหลงัโควิด-19 ตามวิถีปกติใหม่ 
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 มผีลทาํใหแ้นวโน้มตามวถิปีกตเิดมิบางประการถูกเรง่ใหเ้กดิเรว็

ขึน้ และยงัมแีนวโน้มบางอย่างทีแ่มจ้ะไม่ไดเ้ป็นแนวโน้มหลกัแต่กม็สีญัญาณอยู่แลว้กถ็ูกเร่งใหเ้กดิขึน้และ
เกดิเป็นวถิปีกตใิหม ่World Travel & Tourism Council (2020) ไดร้ะบุถงึผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 ทีจ่ะกลายมาเป็นอนาคตฐานของโลกทีส่าํคญัทีค่าดว่าจะเป็นตวัขบัเคลื่อนไปสู่การฟ้ืนตวัของการ
ทอ่งเทีย่วม ี4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) การเปลีย่นแปลงความต้องการ (Demand evolution) ของนักท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วจะให้
ความสําคญักบัสิง่ที่คุน้เคย คาดการณ์ได ้และเชื่อถอืไดม้ากขึน้ โดยเน้นการเดนิทางท่องเที่ยวในประเทศ
มากขึน้  

2) การใสใ่จสุขภาพและสุขอนามยั (Health and hygiene) มากขึ้น นกัท่องเทีย่วจะใหค้วามสาํคญั
กบัสขุภาพ ความปลอดภยั และความไวว้างใจ  

3) การประยกุตใ์ชน้วตักรรมและกระบวนการดจิทิลั (Innovation and digitization) มากขึน้ การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งในการแสวงหานวตักรรมของภาคการท่องเที่ยวและการผสมผสาน
เทคโนโลยใีหม่ๆ  มากขึน้  

4) การมุง่เน้นความยัง่ยนื (Sustainability) มากขึ้น โดยมุง่สนบัสนุนใหเ้กดิกจิกรรมและการจดัการ
ทีส่รา้งสมดุลทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มมากขึน้  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทําให้การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงกัลงทัว่โลก  
ปัจจยัหน่ึงที่สําคญัที่จะมผีลต่อการฟ้ืนตวัของการท่องเที่ยวและสามารถพฒันาต่อไปได้ในระยะกลางและ
ระยะยาว คอื การฉีดวคัซนีเพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัจากไวรสัโควดิ-19 อย่างไรกด็ ีในปัจจุบนั ยงัคงมคีวามไม่
แน่นอนของระยะเวลา ความพรอ้มใชง้าน และความน่าเชื่อถอืของการทดสอบผล รวมถงึประสทิธผิลของการ
รกัษาหรอืวคัซนีทีเ่ป็นไปได ้(OECD, 2020a) นายยุทธศกัดิ ์สุภสร ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ไดเ้น้นยํา้เชน่กนัวา่ วคัซนีเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่ง่ผลต่อการเปิดประเทศรบันกัท่องเทีย่วต่างชาตเิขา้
ไทย โดยสิง่ทีต่้องตดิตามคอืสถานการณ์การเขา้ถงึวคัซนี ทัง้ในแง่ราคาและจํานวนคนทีเ่ขา้ถงึวคัซนีได้
จรงิ ซึง่อุตสาหกรรมท่องเทีย่วของโลกจะกลบัมาเป็นปกตไิดก้ต่็อเมื่อผูค้นในโลกสามารถเขา้ถงึวคัซนีได้
อยา่งน้อยรอ้ยละ 70-80 (พรไพลนิ จุลพนัธ,์ 2564) ดงันัน้ ภาพอนาคตฐานสว่นหน่ึงของการทอ่งเทีย่วหลงั
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โควดิจงึจะเกดิเป็นวถิปีฏบิตัใิหม ่อนัเป็นผลมาจากการตระหนกัถงึผลกระทบของการแพรร่ะบาดของไวรสั
โควดิ-19 โดยมภีาพอนาคตฐานทีส่าํคญั ดงัน้ี 

การท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับความคุ้นเคย ไว้เน้ือเช่ือใจ และเช่ือถือได้ (Trust 
tourism) อนาคตหลงัโควดิ-19 ประเดน็ดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัและความไวว้างใจจะเป็นปัจจยัสิง่
สาํคญัอย่างยิง่ในการตดัสนิใจท่องเทีย่ว อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตวัและความกลวัทีจ่ะตดิเชือ้
และความกงัวลเรื่องความการเวน้ระยะห่าง ซึ่งจะเป็นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในอนาคตระยะสัน้ถงึระยะ
กลาง ในภาคธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่วกจ็ะมกีารปรบัการทํางานร่วมกนัมากขึน้จากห่วงโซ่คุณ
ค่าทีข่ยายออกไป รวมถงึการปรบัการดําเนินงานบรกิารใหมเ่พื่อลดการสมัผสั เช่น สนามบนิจะมกีารใช้
เทคโนโลยไีบโอเมตรกิ (Biometric) และเทคโนโลยไีรส้มัผสัมากขึน้ในการตรวจสอบขอ้มลูและใหบ้รกิาร
ผูโ้ดยสารมากขึ้น หรอืโรงแรมมกีารประยุกต์ใช้หุ่นยนต์หรอืปัญญาประดษิฐ์ที่สามารถดําเนินผ่านทาง
เวบ็ไซตห์รอืแชทบอตได ้เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วมคีวามมัน่ใจว่ามคีวามปลอดภยัในการรบับรกิาร ในขณะที่
นักท่องเทีย่วจะเลอืกจุดหมายปลายทางที่มคีวามหนาแน่นของนักท่องเที่ยวตํ่า สามารถเพิม่ระยะห่างทาง
กายภาพไดแ้ละมโีอกาสตดิเชือ้ตํ่า และหลกีเลีย่งพืน้ทีท่ีม่คีวามแออดั จงึเป็นโอกาสของแหล่งทอ่งเทีย่วระดบั
ยอ่ย หรอืพืน้ทีท่ีไ่มเ่คยเป็นพืน้ทีท่อ่งเทีย่วมาก่อนทีจ่ะพฒันาไปสูก่ารเป็นพืน้ทีเ่พือ่เปิดรบัการทอ่งเทีย่ว 

การท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัความเป็นส่วนตวั (Privacy & exclusivity) การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทําให้มคีวามกงัวลในการเดนิทางหรอืร่วมทํากิจกรรมกบับุคคลที่ไม่คุ้นเคย และ
นําไปสูค่วามตอ้งการเพิม่ความเป็นสว่นตวั (pro-privacy) เน้นการสรา้งประสบการณ์สว่นตวัมากขึน้ สง่ผล
ใหเ้กดิความต้องการท่องเทีย่วทีมุ่่งสรา้งประสบการณ์ใหม่หรอืสรา้งประสบการณ์เฉพาะตวัมากขึน้ และ
นกัท่องเทีย่วกม็แีนวโน้มจะเป็นกลุ่มเลก็มากขึน้ แนวโน้มหน่ึงทีจ่ะเกดิขึน้ คอืการท่องเทีย่วแบบหรหูรา 
(Luxury tourism) ในแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่คีวามเป็นสว่นตวัสงู โดยเฉพาะในกลุ่มผูม้รีายไดส้งูทีม่องหาความ
เป็นส่วนตวัและต้องการแยกตวัห่างจากผู้อื่นมากขึ้นในระหว่างเดินทางพกัผ่อน ซึ่งจะส่งผลให้ความ
ตอ้งการทีพ่กัประเภทวลิล่าสว่นตวัเพิม่สงูขึน้ (ศนูยพ์ฒันาวชิาการดา้นตลาดการทอ่งเทีย่ว, 2564)  

การท่องเท่ียวสามารถติดตามได้ทุกเม่ือท่ีจาํเป็น (Traceability & trackability) การเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคระบาดเป็นสิ่งสําคัญต่อการท่องเที่ยว การนําเทคโนโลยีมาใช้ติดตาม
นักท่องเทีย่ว เช่น การใชแ้อปพลเิคชนัการตดิตาม และระบบเฝ้าระวงัอื่นๆ จงึมคีวามสําคญั สํานักงาน
สภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(2563) ไดร้ะบุถงึมาตรการสําคญั
ในการรองรบัเพื่อฟ้ืนฟูโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมหลงัโควดิ-19 โดยมาตรการหน่ึงดา้นการท่องเทีย่ว 
คอืการพฒันาระบบคดักรอง (Screening) ตรวจสอบ (Tracing) ตดิตาม (Tracking) และเฝ้าระวงั 
(Surveillance) หรอื STTS เพื่อการตดิตามนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิเพื่อใหส้ามารถ
ตดิตามกลุ่มเสีย่งในกรณีพบผูต้ดิเชือ้และสามารถควบคุมการระบาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกด็ ี
การตดิตามดงักล่าวยงัมปีระเดน็ทีต่อ้งพจิารณาในแงข่อบเขตและวธิกีารตดิตามทีค่าํนึงถงึความเหมาะสม
ในแงค่วามเป็นสว่นตวัและสทิธสิว่นบุคคลของนกัทอ่งเทีย่วดว้ย 

การกว้านซ้ือกิจการสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยทุนใหญ่ (K-shape recovery) ในช่วงสอง
ทศวรรษทีผ่่านมา ประเทศจนีไดเ้พิม่บทบาทในแทบทุกดา้นของระบบโลก สําหรบัในดา้นเศรษฐกจิ การ
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ลงทุนของจนีในต่างประเทศไดเ้พิม่ขึน้มาก สาํหรบัการลงทุนของจนีในประเทศไทยนัน้ มแีนวโน้มทีช่ดัเจน
คือ การลงทุนจากประเทศจีนในตลาดอสงัหาริมทรพัย์ของไทยได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั  จากการ
วเิคราะหข์องบรษิทัที่ปรกึษาดา้นอสงัหารมิทรพัย ์CBRE (2563) ระบุว่า จนีเป็นแหล่งที่มาของความ
ตอ้งการและการลงทุนหลกัในตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทย และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ สว่นใหญ่นกัลงทุนจนี
ชนชัน้กลางนิยมเขา้มาซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยใน 4 เมอืงหลกั คอื กรุงเทพฯ เชยีงใหม ่พทัยา 
และภูเก็ต (ประชาชาตธุิรกจิ, 2561) นอกจากน้ี ชาวจนีที่นิยมซื้อคอนโดมเินียมในพทัยา เชยีงใหม ่
กรุงเทพฯ หรอืเมอืงต่างๆ ยงัเป็นซือ้เพื่อการลงทุนมากกว่าเพื่ออยูอ่าศยัเอง และยงัมวีวิฒันาการจากการ
ซือ้เป็นหอ้ง ไปเป็นการลงทุนซือ้ทัง้ชัน้ ไปจนถงึการลงทุนทัง้ตกึ คอืลงทุนสรา้งเอง โดยมคีนไทยเป็นนอ
มนีิ (ชยัยศ ยงคเ์จรญิชยั, 2563) 

 ในกรณจีงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่ นกัลงทุนจนีมกัมกีารลงทุนใน 3 ธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิทอ่งเทีย่ว  
ธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ และธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ การลงทุนของนักลงทุนจีนในธุรกิจท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในธุรกจิโรงแรมและธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวพบว่ามกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ กลุ่มทุนที่
ต้องจบัตามองคือกลุ่มซีทรปิ (Ctrip) ซึ่งเป็นธุรกิจให้บรกิารด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนที่
นักท่องเทีย่วจนีนิยมดําเนินการจองบรกิารต่างๆ ทัง้การเดนิทาง ที่พกั โปรแกรมทวัร ์ผ่านแพลตฟอรม์
ของซทีรปิ ที่ผ่านมา ซีทรปิยงัได้เขา้มาลงทุนทําธุรกจิโรงแรมในจงัหวดัเชยีงใหม่อกีด้วย (ประชาชาติ
ธุรกจิ, 2561) สว่นในกรณีจงัหวดัภูเกต็ กพ็บว่า นกัลงทุนอสงัหารมิทรพัยร์ายยอ่ยจากจนีไดเ้ขา้มาลงทุน
ซื้อคอนโดมเินียมและวลิล่าหรู เพื่อปล่อยเช่าและมกีารบรหิารจดัการแบบโรงแรมอกีด้วย (ศูนย์ขอ้มูล
อสงัหารมิทรพัย,์ 2562) ผลดงักล่าวสะทอ้นถงึบทบาทในการใหบ้รกิารการท่องเทีย่วของจนีในไทยทีเ่พิม่
มากขึน้ แนวโน้มดงักล่าวอาจทาํใหจ้นีกนิรวบในหว่งโซ่การทอ่งเทีย่วทัง้บรกิารทอ่งเทีย่วบนพืน้ทีก่ายภาพ
และบนพืน้ทีแ่ฟลตฟอรม์ จงึนบัเป็นประเดน็สาํคญัทีต่อ้งตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 

อยา่งไรกด็ ีจากผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ทีท่าํใหก้ารท่องเทีย่วหยุดชะงกัและสญูเสยี
รายไดจ้ํานวนมาก ทําใหผู้ป้ระกอบการบางรายไดร้บัผลกระทบจากสภาพคล่องทีห่ายไป และไม่สามารถ
ดําเนินธุรกจิต่อไปไดเ้น่ืองจากไม่สามารถแบกรบัต้นทุนทีเ่กดิขึน้ได ้ทําใหจ้ําเป็นต้องขายธุรกจิและเป็น
โอกาสของกลุ่มทุนใหญ่ที่จะเข้ามากว้านซื้อธุรกิจเหล่านัน้ จะพบว่ามีทัง้ผู้ที่เสียประโยชน์และได้
ผลประโยชน์จากวกิฤตน้ี ทําใหใ้นอนาคตจะเกดิการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็นแพร่งที่มที ัง้ผู้
ฟ้ืนตวัและเตบิโตขึน้ไดแ้ละผูท้ี่ยงัไม่ฟ้ืนตวัและแย่ลง เป็นการเตบิโตในลกัษณะที่ไม่มคีวามสมดุลหรอืมี
ลกัษณะคลา้ยตวั K 

จากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ทีผ่า่นมา พบวา่ มกีลุ่มทุนจากทัง้จนีและสงิคโปรเ์ขา้มา
กว้านซื้อโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น กระบี่ ภูเก็ต สงขลา กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ หลังจาก
ผูป้ระกอบการเดมิต้องเผชญิวกิฤตจิากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 จนขาดสภาพคล่องและต้อง
ประกาศขายโรงแรมจาํนวนมาก (ไทยพบีเีอส, 2563)  

สามารถสรุปภาพอนาคตฐานของการท่องเทีย่วหลงัโควดิทีเ่ป็นเป็นวถิแีบบเดมิและวถิแีบบใหม่
ได ้ดงัตารางที ่8.5  
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ตารางท่ี 8.5 ภาพอนาคตฐานหลงัโควิดของการท่องเท่ียวไทย 
อนาคตฐานหลงัโควิด – Old normal อนาคตฐานหลงัโควิด – New normal 

 การทอ่งเทีย่วมคีวามหลากหลายและยดืหยุน่มากขึน้ในเชงิพืน้ที ่
เวลา และพฤตกิรรม (Diversity & flexibility) 

 การทอ่งเทีย่วเน้นเชงิวถิชีวีติและประสบการณ์มากขึน้ (Experiential 
& authentic) 

 รบัผดิชอบและมุง่ผลยัง่ยนืมากขึน้ (Responsible & sustainable) 
 ชอ่งทางและเครื่องมอืออนไลน์และแพลตฟอรม์กลายเป็นเรือ่งปกต ิ

(Digital platforms) 
 ขอ้มลูและสารสนเทศเป็นปัจจยักาํหนดความสามารถในการแขง่ขนั 

(Information & data) 
 การทอ่งเทีย่วแบบไรเ้งนิสดมากขึน้ (Cashless) 
 ความปลอดภยัทางไซเบอรส์าํคญัมากขึน้ (Cyber security) 
 ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ (Climate change)  
 คุณภาพอากาศแยล่ง (Air quality)  
 การเตบิโตของตลาดนกัท่องเทีย่วจนีและอนิเดยี (Growth of China 

and India) 

 ความคุน้เคย ไวเ้น้ือเชื่อใจ และเชื่อถอืได ้
(Trust tourism)  

 ความเป็นสว่นตวั (Privacy & exclusivity) 
 ตดิตามไดทุ้กเมื่อทีจ่าํเป็น (Traceability & 

trackability) 
 การกวา้นซือ้กจิการโดยทุนใหญ่ (K-shape 

recovery) 

8.5 บคุลกัษณ์ของนักท่องเท่ียวในอนาคตฐาน 

อนาคตฐานทีไ่ดนํ้าเสนอขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็แนวโน้มสาํคญัของการท่องเทีย่วทีจ่ะเกดิขึน้อย่าง
แน่นอนในระยะสัน้ อยา่งไรกด็ ีภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ทีท่าํใหก้ารทอ่งเทีย่ว
ต้องมกีารปรบัไปสู่วถิปีกตใิหม่ โดยเฉพาะการท่องเทีย่วที่เน้นความคุน้เคย ไวเ้น้ือเชื่อใจ และเชื่อถอืได ้
(Trust tourism) และความเป็นสว่นตวั (Privacy)  แนวโน้มน้ีสง่ผลต่อพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วในระยะ
สัน้ กล่าวคอื นักท่องเทีย่วจะหลกีเลีย่งการท่องเทีย่วกลุ่มใหญ่และเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วไปในสถานทีท่ี่
คุน้เคยและเชื่อถอืไดใ้นเรื่องความปลอดภยั ประกอบกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละวถิกีารทํางาน
ของคนรุ่นใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ก็เป็นตัวเร่งสําคญัที่ทําให้การท่องเที่ยวแบบอิสระและการ
ทอ่งเทีย่วกลุม่เลก็เตบิโตมากขึน้  

จากผลวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและวถิกีารเดนิทางของนักท่องเทีย่ว คณะวจิยัสามารถสรุปบุคลกัษณ์
ในอนาคตฐานไดท้ัง้หมด 12 บุคลกัษณ์ แสดงดงัตารางที ่8.6 
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ตารางท่ี 8.6 บคุลกัษณ์ของนักท่องเท่ียวในอนาคต 
บคุลกัษณ์ ลกัษณะเด่น 

 

นักท่องเท่ียวผู้พฒันาตวัเองเชิงสขุภาพ (The pamperer) 
 ตอ้งการเดนิทางมาเพือ่พฒันาตนเองเชงิสขุภาพเป็นหลกั  
 มกีารทอ่งเทีย่วเป็นกจิกรรมเสรมิในชว่งระหวา่งเวลารกัษา 

 

นักท่องเท่ียวผู้พฒันาตวัเองทางสายอาชีพ (The enhancer) 
 เกดิความหลงใหลในศลิปะวฒันธรรมหรอืวถิชีวีติแบบไทย 
 ตอ้งการในการพฒันาตนเองทางสายอาชพี (Career Path) จากความชอบนัน้ 

 

นักท่องเท่ียวผู้พฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อม (The catalyst) 
 มองหาการทอ่งเทีย่วเชงิลกึในดา้นทีต่นเองสนใจเฉพาะ 
 นําเอาทกัษะ ความรู ้ความสามารถของตนเองมาเสนอคนท้องถิน่ และเขา้ไปมสี่วน

รว่มในการพฒันาเชงิสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้มรว่มกบัคนในพืน้ที ่

 

นักท่องเท่ียวผู้ชอบสมัผสัสินทรพัยร์ปูแบบไทย (The Thai toucher) 
 ใหคุ้ณค่ากบัมรดกทางศลิปะและวฒันธรรมไทยและความหลากหลายทางธรรมชาตใิน

เชงิภาพจาํโดดเดน่อของไทย 
 เน้นทอ่งเทีย่วเพือ่สมัผสัวถิไีทยในแบบลกึซึง้ขึน้ทัง้ในเชงิเวลาและความชอบ 

 

นักท่องเท่ียวผู้หลีกหนีเมืองไปสู่ประสบการณ์เชิงลึก (The in-depth escaper) 
 ตอ้งการหลกีหนีความวุน่วายจากสงัคมเมอืง 
 เน้นทอ่งเทีย่วเพือ่สมัผสัประสบการณ์เชงิลกึและซมึซบัประะสบการณ์ในการท่องเทีย่ว

อยา่งอสิระ 

 

นักท่องเท่ียวผู้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมส่งเสริมธรุกิจ (The outing joiner) 
 เดนิทางท่องเที่ยวเพื่อร่วมกจิกรรมทางธุรกจิในลกัษณะการสรา้งสมัพนัธ์กบัลูกคา้/ คู่

คา้ทางธุรกจิ 
 มกีารวางแผนการทอ่งเทีย่วโดยองคก์รหรอืหน่วยงานผูม้อบสทิธิ ์

 

นักท่องเท่ียวผู้ใช้เวลากบัตวัเอง (The time spender) 
 เลอืกมาใชช้วีติชัว่คราวในประเทศไทยดว้ยปัจจยัพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการใชช้วีติ 
 สมัผสักบัทรพัยส์นิทอ้งถิน่ความเป็นไทยน้อย 
 ท่องเที่ยวใช้เวลาได้ตามต้องการในหลากหลายพื้นที่ ขณะเดยีวก็สามารถทํางานใน

ระยะไกลไดอ้ยา่งสะดวกสบาย

 

นักท่องเท่ียวผู้ชอบสานสมัพนัธ ์(The relationship builder) 
 คนหลากหลายวยั กลุม่เพือ่น กลุม่ความสนใจเดยีวกนัเดนิทางทอ่งเทีย่วรว่มกนั 
 เน้นการใชเ้วลาเชงิคุณภาพรว่มกบัผูร้ว่มเดนิทาง 

 

นักท่องเท่ียวชอบปักหมดุสถานท่ี (The optimizer) 
 เน้นความคุม้คา่เชงิปรมิาณในการทอ่งเทีย่ว โดยเน้นการชมภาพลกัษณ์และการไปถงึ 
 มกีารวางแผนอยา่งชดัเจน 
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ตารางท่ี 8.6 (ต่อ) 
บคุลกัษณ์ ลกัษณะเด่น 

 นักท่องเท่ียวผู้มีกิจกรรมเคล่ือนตวัตลอดเวลา (The motion-based wanderer) 
 ใหคุ้ณคา่กบัประสบการณ์ทีห่ลากหลายระหวา่งทาง 
 ใหก้ารเดนิทางเป็นสว่นหน่ึงของการทอ่งเทีย่ว 

 นักท่องเท่ียวผู้ท่องเท่ียวเพ่ือบาํเพญ็ประโยชน์ (The volunteer traveler) 
 ท่องเทีย่วเพื่อรว่มทําประโยชน์ทัง้การพฒันาพืน้ทีชุ่มชน การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และ

การใหค้วามรู ้
 ใชเ้วลาทอ่งเทีย่วระยะยาวและอยูอ่าศยัรว่มกบัชุมชน 

 นักท่องเท่ียวผู้ท่องเท่ียวในเส้นทางท่ีไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียวหลกั (The tourism veteran) 
 สอดแทรกการทอ่งเทีย่วเขา้ไปในเสน้ทางการใชช้วีติประจาํวนั 
 การทอ่งเทีย่วเกดิขึน้ไดทุ้กเวลา 

 

จากบุคลกัษณ์ตามตารางขา้งต้น สามารถแสดงบุคลกัษณ์ตามลกัษณะความสมัพนัธ์ของการใช้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและความผกูสมัพนัธก์บัแหล่งทอ่งเทีย่ว ดงัรปูที ่8.10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 8.10 แนวโน้มของบคุลกัษณ์ของนักท่องเท่ียวในอนาคตฐาน 
 เมื่อพจิารณาตามอนาคตฐาน จะพบว่ากลุ่มนักท่องเทีย่วในแต่ละบุคลกัษณ์จะมบีทบาทเด่นในแต่
ละช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั โดยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนัทีย่งัมกีารแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 การ
ทอ่งเทีย่วจะยิง่เน้นเรือ่งความปลอดภยั การรกัษาระยะหา่ง และการหลกีเลีย่งเดนิทางเขา้ไปในพืน้ทีแ่ออดั
โดยกลุ่มบุคลกัษณ์ทีจ่ะมบีทบาทเด่นในระยะปัจจุบนัน้ี ประกอบดว้ย 1) นกัท่องเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง 
(The time spender) ซึง่จะใหค้วามสาํคญักบัความเป็นสว่นตวัมากขึน้ รวมถงึใหเ้วลาตนเองในการเรยีนรู ้
2) นกัทอ่งเทีย่วชอบปักหมดุสถานที ่(The optimizer) ซึง่จะใชร้ะยะเวลาเพยีงสัน้ๆ ในการท่องเทีย่วแต่ละ
แห่งและไปในทีท่ีม่มีาตรฐานความปลอดภยัตามรวีวิ และ 3) นักท่องเทีย่วผูท้่องเทีย่วในเสน้ทางทีไ่ม่ใช่
สถานทีท่่องเทีย่วหลกั (The tourism veteran) ซึง่จะเลอืกเดนิทางไปในพืน้ทีใ่หมท่ีม่คีวามหนาแน่นตํ่า 
เพือ่รกัษาระยะหา่งทางสงัคมและยงัตอบสนองต่อความตอ้งการในการคน้หาประสบการณ์ใหม ่ 
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 ในระยะถดัมาประมาณ 1-2 ปีในช่วงหลงัโควดิ-19 เมื่อสถานการณ์โรคระบาดไดเ้ริม่บรรเทาลง
และเริม่มกีารฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเริม่กลบัมาเดนิทางอกีครัง้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม
กําลงัซื้อสูงทีจ่ะเดนิทางท่องเที่ยวตามแนวโน้มหลกั คอื การท่องเที่ยวที่มคีวามหลากหลายและยดืหยุ่น
มากขึน้ในเชงิพืน้ที ่เวลา และพฤตกิรรม (Diversity & flexibility) และเน้นเชงิวถิชีวีติและประสบการณ์ 
(Experiential & authentic) มากขึน้ บุคลกัษณ์ของนักท่องเที่ยวที่มบีทบาทเด่นในระยะน้ี คอื  
(1) นกัท่องเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย (The Thai toucher) ซึง่เป็นกลุ่มทีมุ่ง่ซมึซบัความเป็น
ไทยและมแีนวโน้มจะเป็นการสมัผสัทีล่กึซึง้มากขึน้ (2) นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์(The relationship 
builder) เป็นกลุ่มทีม่แีนวโน้มจะมกีลุ่มย่อย เช่น กลุ่มคนโสด กลุ่มทีเ่ดนิทางกบัสตัวเ์ลีย้ง ซึง่แต่ละกลุ่มก็
จะมคีวามต้องการเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น และ (3) นักท่องเที่ยวผู้พฒันา
ตวัเองเชงิสุขภาพ (The pamperer) เป็นกลุ่มทีม่กีําลงัซือ้สงูและมแีนวโน้มมองหาบรกิารทีเ่ชื่อมโยงกบั
ธรรมชาตมิากขึน้เพือ่ประโยชน์ทางสขุภาพ 

นอกจากน้ี ภายในระยะ 5 ปี การใช้ช่องทางและเครื่องมือออนไลน์และแพลตฟอร์ม (Digital 
platforms) เป็นเรื่องปกตใินการท่องเทีย่วจะชดัเจนมากขึน้ เน่ืองจากมคีวามปลอดภยัทางไซเบอรเ์พิม่ขึน้ 
มกีารแข่งขนัในการให้บรกิารด้านขอ้มูลและการพฒันาของเทคโนโลยสีนับสนุนการท่องเที่ยวมากขึ้น 
ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยอํานวยความสะดวกในดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กบันักท่องเที่ยวได้
สมบูรณ์มากยิง่ขึน้ ส่งเสรมิใหเ้กดิการเดนิทางด้วยวตัถุประสงค์ที่หลากหลาย เฉพาะเจาะจงและลงลึก
ไดม้ากยิง่ขึน้ ผลดงักล่าวจะเอือ้ประโยชน์และเร่งใหก้ลุ่มบุคลกัษณ์บางกลุ่มมบีทบาทเด่นมากขึน้ในการ
ท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ (1) นกัท่องเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองทางสายอาชพี (The enhancer) ทีม่แีนวโน้มจะสามารถ
พฒันาสายอาชพีทีย่ดืหยุน่ทัง้ความมัน่คงในรายไดท้ีอ่าจเกดิขึน้ในประเทศหรอืนอกประเทศ พรอ้มกบัการ
ทาํตามความฝันและทอ่งเทีย่วไดโ้ดยไรข้อ้กงัวลมากขึน้ (2) นกัท่องเทีย่วผูห้ลกีหนีเมอืงไปสูป่ระสบการณ์
เชงิลกึ (The in-depth escaper) ทีม่แีนวโน้มจะสามารถคน้หาประสบการณ์เชงิลกึจากการเขา้ถงึขอ้มลูได้
มากขึน้ และ (3) นักท่องเทีย่วผูม้กีจิกรรมเคลื่อนตวัตลอดเวลา (The motion-based wanderer) ทีม่ี
แนวโน้มจะค้นหาสถานที่ที่มคีวามหลากหลายและมรีูปแบบการเดนิทางที่สามารถสรา้งประสบการณ์ที่
แตกต่างและแปลกใหมไ่ดม้ากขึน้ 

ในขณะทีก่ารท่องเทีย่วตามแนวทางความยัง่ยนืกเ็ป็นแนวโน้มใหญ่ทีส่าํคญัของการท่องเทีย่วโลก 
และยิง่เด่นชดัขึน้เมื่อเกดิสถานการณ์โควดิ-19 หลายพืน้ทีมุ่่งหวงัใหแ้นวทางการพฒันาการท่องเทีย่วใน
ระยะถดัไปมุง่สรา้งความยัง่ยนืมากขึน้ทัง้ในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยกลุ่มบุคลกัษณ์ทีส่าํคญัทีจ่ะมสีว่น
เรง่แนวโน้มน้ี คอื (1) นกัท่องเทีย่วผูพ้ฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (The catalyst) ทีม่แีนวโน้มจะเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มผ่านการท่องเทีย่วภายใต้การจดัการทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ และ 
(2) นักท่องเทีย่วผูท้่องเทีย่วเพื่อบําเพญ็ประโยชน์ (The volunteer traveler) ทีม่แีนวโน้มจะใชเ้วลา
ท่องเที่ยวในระยะยาวและอาศยัร่วมกบัชุมชนเพื่อร่วมทําประโยชน์ทัง้ในเชงิการพฒันาพื้นที่ชุมชนและ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กลุ่มบุคลกัษณ์น้ีจะยงัคงเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง แต่จะเดน่ชดัมากขึน้ในระยะยาว  
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รปูท่ี 8.11 บทบาทของแต่ละบคุลกัษณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

8.6 สรปุและข้อเสนอแนะ 

เน้ือหาในบทน้ีไดนํ้าเสนอภาพรวมของการคาดการณ์ภาพอนาคตของการท่องเทีย่วไทย โดย
มุ่งเน้นใหเ้หน็สญัญาณและแนวโน้มสําคญัของการท่องเทีย่วในอนาคต แลว้จงึวเิคราะหปั์จจยัขบัเคลื่อน
และฉายภาพอนาคตฐาน คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาผงัระบบทอ่งเทีย่วแบบพืน้ฐาน เพื่อใชว้เิคราะหภ์าพอนาคต
การทอ่งเทีย่วไทยในอนาคต ซึง่คาดกวา่จะเปลีย่นไปจากเดมิอนัเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

กระบวนการกวาดสญัญาณพบวา่มแีนวโน้มสาํคญั ไดแ้ก่ 1) การเดนิทางทอ่งเทีย่วเชงิวถิชีวีติและ
ประสบการณ์เพิม่ขึน้ 2) รปูแบบการเดนิทางท่องเทีย่วยดืหยุน่มากขึน้ 3) การท่องเทีย่วมุง่ผลยัง่ยนืมาก
ขึน้ 4) ช่องทางออนไลน์เป็นแหล่งขอ้มลูและพืน้ทีห่ลกัสาํหรบัการคน้หาและใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่ว
แก่นักท่องเทีย่วมากขึน้ 5) ขอ้มูลกลายเป็นปัจจยัการผลติสําคญัของธุรกจิท่องเทีย่ว 6) กลุ่มตลาด
นักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิม่ขึ้น 7) การเติบโตของการลงทุนด้านการท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศเพิม่ขึน้ 8) การเตบิโตของธุรกจิการบนิ 9) การแข่งขนัเพื่อรกัษาสมดุลอํานาจในเชงิภูมิ
รฐัศาสตร/์ การเปลีย่นขัว้อํานาจ 10) การท่องเทีย่วแบบไรเ้งนิสดเพิม่ขึน้ และ 11) การเฝ้าระวงัเหตุรา้ย
และการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรม์คีวามสาํคญัมากขึน้ 

เมื่อวเิคราะห์ระดบัความไม่แน่นอนและระดบัผลกระทบของปัจจยัที่ขบัเคลื่อนแนวโน้มสําคญั 
พบวา่ ปัจจยัทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งแน่นอนและมผีลกระทบสงู ซึง่จะเป็นอนาคตฐานของการท่องเทีย่วไทย และ
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ในเมอืงท่องเทีย่วหลกั คอื กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ และภูเกต็ โดยอนาคตฐานของการท่องเทีย่วไทยหลงัการ
แพร่ระบาดไวรสัโควดิ-19 ตามวถิปีกตเิดมิ ไดแ้ก่ 1) หลากหลายและยดืหยุ่นมากขึน้ในเชงิพืน้ที ่เวลา 
และพฤตกิรรม 2) การท่องเทีย่วเน้นเชงิวถิชีวีติและประสบการณ์มากขึน้ 3) การท่องเทีย่วทีเ่น้นสรา้ง
ความรบัผดิชอบและมุง่ผลยัง่ยนืมากขึน้ 4) ช่องทางและเครื่องมอืออนไลน์และแพลตฟอรม์กลายเป็นเรื่อง
ปกต ิ5) ขอ้มลูและสารสนเทศเป็นปัจจยักําหนดความสามารถในการแขง่ขนั 6) การท่องเทีย่วแบบไรเ้งนิ
สดมากขึน้ 7) ความปลอดภยัทางไฟเบอรส์ําคญัมากขึน้ 8) ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 9) 
คุณภาพอากาศเลวลง และ 10) การเตบิโตของตลาดนกัทอ่งเทีย่วจนีและอนิเดยี 

อย่างไรกด็ ีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ถอืเป็นเหตุไมค่าดฝันทีส่่งผลกระทบต่อภาพอนาคตฐาน
และก่อใหเ้กดิความไมแ่น่นอนสงู รวมถงึระบบการทอ่งเทีย่วไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก ทาํใหภ้าพอนาคตฐาน
ของการท่องเทีย่วไทยต้องคํานึงถงึความต้องการของนักท่องเทีย่วทีเ่ปลี่ยนไป ความปลอดภยัดา้นสุขภาพ 
การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั และการพฒันาทีย่ ัง่ยนืมากขึน้  นอกจากน้ี ตวัแปรทีส่าํคญัประการหน่ึงของอนาคต
การท่องเทีย่วโลกและไทยในระยะสัน้และระยะกลาง คอืวคัซนีทีป่ระชาชนจํานวนมากเขา้ถงึได ้ซึง่จะทําให้
เกดิภูมคิุม้กนัหมู่ในวงกวา้ง ปัจจยัดงักล่าวถอืเป็นเงือ่นไขจาํเป็น (Necessary condition) ทีจ่ะช่วยใหก้าร
ทอ่งเทีย่วฟ้ืนกลบัมาเหมอืนเดมิได ้ แมว้า่ในหลายประเทศจะเริม่การฉีดวคัซนีใหก้บัประชาชนทัว่ไปบา้งแลว้
กต็าม แต่กย็งัมคีวามไม่แน่นอนของระยะเวลา ความพรอ้มใช้งาน และความน่าเชื่อถือของวคัซนี รวมถึง
ประสทิธผิลของการรกัษาหรอืวคัซนี เงื่อนไขน้ีถอืเป็นความทา้ทายและความสําคญัอนัดบัต้นๆ ทัง้สําหรบั
การคาดการณ์ภาพอนาคตระยะสัน้และระยะกลาง รวมถึงการกําหนดแนวทางในการพฒันานโยบายและ
ธุรกจิการทอ่งเทีย่วในระยะถดัไป 

อนาคตฐานของการทอ่งเทีย่วไทยหลงัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้เป็นวถิปีกตใิหม ่
ไดแ้ก่ 1) ความคุน้เคย ไวเ้น้ือเชื่อใจ และเชื่อถอืได ้2) ความเป็นสว่นตวั 3) ตดิตามไดทุ้กเมือ่ทีจ่าํเป็น และ 
4) การกวา้นซือ้กจิการโดยทุนใหญ่ 

จากอนาคตฐานขา้งตน้เมื่อพจิารณาร่วมกบับุคลกัษณ์ของนักท่องเทีย่วในอนาคตระยะสัน้ภายใน
ระยะ 5 ปี พบว่า แต่ละบุคลกัษณ์จะบทบาทสําคญัต่อการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาต่างกนั การ
ท่องเทีย่วในระยะแรกทีย่งัมกีารแพร่ระบาดของโควดิ-19 นักท่องเทีย่วทีม่บีทบาทสําคญัจะเป็นกลุ่มบุ
คลกัษณ์ที่เน้นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ความเป็นส่วนตวั และหลกีเลี่ยงความแออดั ในระยะถดัมาที่เป็น 
การฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วกจ็ะมกีลุ่มบุคลกัษณ์ทีม่กีําลงัซือ้และต้องการท่องเทีย่วทีเ่ริม่แสวงหาความแปลก
ใหม่และแสวงหาประสบการณ์เชงิลกึมากขึน้ ในระยะถดัไปเมื่อความกา้วหน้าของเทคโนโลยแีละขอ้มลูมี
มากขึน้ ทําใหส้ามารถสนับสนุนการเดนิทางท่องเที่ยวไดส้มบูรณ์มากขึน้ กจ็ะยิง่เร่งใหก้ลุ่มบุคลกัษณ์ที่
ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกมีโอกาสในการท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ได้มากขึ้น อย่างไรก็ด ี 
กลุ่มบุคลกัษณ์ทีมุ่ง่หวงัผลของความยัง่ยนืในการทอ่งเทีย่วนัน้ ยงัคงมจีาํนวนเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง แต่จะมี
ความชดัเจนมากขึน้ในระยะยาว 
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ภายใต้ความไม่แน่นอนสูง มคีวามซบัซอ้นและมพีลวตัสูงเช่นน้ี โดยเฉพาะอนาคตหลงัโควดิ-19 
ทาํใหก้ารวเิคราะหบ์นฐานขอ้มลูเป็นสิง่สาํคญั นยัเชงิยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัประการหน่ึง ทัง้สาํหรบันโยบาย
สาธารณะของรฐับาลและการดําเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการ คอืการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
ขอ้มลู นับตัง้แต่แพลตฟอรม์การจดัการขอ้มลู (Data management platform) ไปจนถงึการสรา้งขดี
ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู (Data analytics) ในดา้นการทอ่งเทีย่วของไทย  
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บทท่ี 9
ฉากทศัน์อนาคตการท่องเท่ียวไทย

  
ตามหลกัแนวคดิการคาดการณ์เชงิยุทธศาสตร์ อนาคตมคีวามหลากหลายและเป็นพหุ ไม่ได้มี

เพยีงหน่ึงเดยีว แต่ละภาพของอนาคตมรีะดบัความเป็นไปไดท้ีแ่ตกต่างกนั อนาคตบางภาพเป็นการฉาย
ภาพไปอนาคตตามแนวโน้มที่ชดัเจนในปัจจุบนั ซึ่งมกัเป็นภาพอนาคตระยะสัน้และระยะกลางภายใต้
สถานการณ์ทีร่ะดบัความไมแ่น่นอนทีไ่มส่งูมากนกั ภาพอนาคตชุดน้ีเรยีกวา่อนาคตฐานตามรายละเอยีดที่
ไดนํ้าเสนอไปในบทก่อนหน้าน้ี แผนยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่วในระยะสัน้และระยะกลางจงึเน้นการ
ตอบรบัอนาคตฐานทีเ่กดิขึน้แลว้และคาดวา่จะเกดิขึน้ต่อไปอกีระยะหน่ึง  

อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนระยะยาวที่ภาพอนาคตมกัเกิดการเปลี่ยนแปลงและหกัเหจาก
แนวโน้มปัจจุบนั หรอืแม้แต่ในการวางแผนระยะสัน้แต่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง การ
พยากรณ์ภาพอนาคตดว้ยวธิกีารต่อขยายแนวโน้มปัจจุบนัไปขา้งหน้าอย่างเดยีวในลกัษณะการทํานาย
ภาพอนาคตหน่ึงเดยีว (Prediction) มกัไม่เพยีงพอและมกัคลาดเคลื่อน แต่ในขณะเดยีวกนั หากจะ
คาํนึงถงึภาพอนาคตทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดกย็่อมทาํไม่ได ้เน่ืองจากอนาคตมคีวามเป็นไปไดอ้ยูม่ากและเป็น
อนันต์ ภาพอนาคตทางเลอืกทีม่ากเกนิไปกไ็ม่สามารถสรา้งเป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจเพื่อดําเนินการ
ต่อได ้ดงันัน้ จงึต้องมกีารสรา้งชุดของภาพอนาคตทางเลอืกที่เรยีกว่าฉากทศัน์ (Scenarios) ขึน้มา 
เพื่อใหเ้หน็ทางเลอืกและโอกาสในการปรบัแผนยุทธศาสตรส์าํหรบันโยบายสาธารณะหรอืยุทธศาสตรข์อง
องคก์ร   

เน้ือหาในบทน้ีนําเสนอกระบวนการและผลผลติของการสรา้งฉากทศัน์ของการท่องเทีย่วไทยหลงั
โควดิ-19 ในระยะ 20 ปี ขา้งหน้า การวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื ระดบัประเทศและระดบัเมอืง 
โดยในระดบัเมอืงแบ่งออกเป็น 3 กรณีศกึษา ไดแ้ก่ (1) กรุงเทพมหานคร ซึง่มขีอบเขตการวเิคราะห์
รวมถงึพืน้ทีป่รมิณฑล (2) เชยีงใหม ่และ (3) ภูเกต็ ทัง้สามเมอืงถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วหลกัของประเทศ
ไทย แนวทางการสร้างฉากทัศน์และภาพฉากทัศน์ที่แสดงอนาคตทางเลือกของแต่กรณีศึกษา  
มรีายละเอยีดดงัน้ี  

9.1 แกนตรรกะฉากทศัน์ 

การคาดการณ์ภาพอนาคตทางเลอืกในงานศกึษาครัง้น้ีไดเ้ลอืกวธิกีารสรา้งฉากทศัน์แบบ 2x2 คอื
เลอืกปัจจยัขบัเคลื่อนสาํคญั 2 ประการทีค่าดวา่จะผลกระทบสงูต่อการทอ่งเทีย่วในอนาคตแต่ยงัมคีวามไม่
แน่นอนสูง โดยแต่ละปัจจยักม็ขี ัว้ความเป็นไปไดอ้ยู่ 2 ขัว้ จากนัน้จงึนําทัง้สองปัจจยัมาเป็นแกนไขวก้นั  
2 แกน เพื่อให้ได้ทางเลือกของอนาคต 4 ฉากทัศน์ แกนของปัจจัยทัง้สองถือเป็นตรรกะฉากทัศน์ 
(Scenario logics) ซึง่เป็นขัน้ตอนสาํคญัของการสรา้งภาพอนาคตทางเลอืกทีอ่ยูใ่นพสิยัทีไ่มม่ากหรอืน้อย
เกนิไปสาํหรบัการกาํหนดยทุธศาสตร ์
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ตรรกะฉากทศัน์ในการคาดการณ์ครัง้น้ีไดม้าจากการวเิคราะหแ์ละเลอืกปัจจยัขบัเคลื่อนสาํคญัทีม่อีทิธพิล
ต่อภาพอนาคตของการท่องเที่ยวที่มคีวามไม่แน่นอนสูงและมผีลกระทบสูง ความไม่แน่นอนสูงในที่น้ี
หมายความว่า อนาคตของการท่องเทีย่วไทยอาจเกดิขึน้ในขัว้ของความเป็นไปไดข้องปัจจยัขบัเคลื่อนได ้
2 ขัว้ แต่ไม่ว่าจะเกดิผลลพัธ์มาในทศิทางหรอืขัว้ใดกต็าม กม็ผีลกระทบอย่างมากต่อการท่องเที่ยวไทย  
ในการฉายภาพอนาคตการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยในงานน้ี คณะผูว้จิยัไดก้าํหนดการวเิคราะหอ์อกเป็น 
2 ระดบั คอืระดบัประเทศและระดบัเมอืง  

ในการวเิคราะหเ์พือ่สรา้งตรรกะฉากทศัน์ คณะผูว้จิยัไดจ้ดัประชุมเชงิปฏบิตักิารภายในกลุ่มผูว้จิยั
เองและกบัผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีสําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นตวัแทนจากองค์กรภาครฐั 
ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม ทัง้น้ี คณะผู้วจิยัได้ใช้ขอ้มูลและความเหน็ที่ได้มาจากการประชุมมา
พจิารณาประกอบกบัขอ้มูลที่ได้ประมวลมาจากการทบทวนวรรณกรรมทัง้ภายในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ รวมถงึขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งและผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องน้ี  ผลการเลอืกตรรกะฉาก
ทศัน์ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัเมอืงมดีงัต่อไปน้ี 

9.1.1 ตรรกะฉากทศัน์ระดบัประเทศ 
คณะผูว้จิยัไดเ้ลอืกปัจจยัขบัเคลื่อน 2 ประการทีม่นีัยสําคญัอย่างมากต่อการท่องเทีย่วไทยในอกี 

20 ปีขา้งหน้า แต่ในระยะยาวยงัคงมคีวามไม่แน่นอนสูงว่าผลลพัธ์จะออกมาในทศิทางใด ปัจจยัทัง้สอง
ประการจะนํามาใช้เป็นแกนในการสร้างฉากทศัน์ระยะยาวของการท่องเที่ยวไทย ในการวเิคราะห์เชงิ
พลวตัระบบ ทัง้สองปัจจยัเป็นทัง้สาเหตุและผลลพัธ์ของการเปลี่ยนแปลงของระบบ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชว่งเวลาทีแ่ตกต่างกนัและสรา้งวงจรยอ้นกลบัซึง่กนัและกนั ปัจจยัแรกเป็นรปูแบบของเศรษฐกจิท่องเทีย่ว 
โดยเฉพาะความสมัพนัธข์องการท่องเทีย่วกบัเศรษฐกจิสาขาอื่นๆ ของประเทศ ส่วนปัจจยัทีส่องเป็นเรื่อง
การกระจุกตวัเชงิพืน้ทีข่องการทอ่งเทีย่ว  

แกนตรรกะในการวเิคราะหฉ์ากทศัน์การท่องเทีย่วของประเทศไทยสามารถสรุปใหเ้หน็เป็นภาพ
ไดด้งัรปูที ่9.1 โดยแต่ละแกนตรรกะมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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รปูท่ี 9.1 แกนตรรกะฉากทศัน์ของการท่องเท่ียวไทย 

แกนฉากทศัน์ท่ี 1: รปูแบบเศรษฐกิจท่องเท่ียว - การท่องเท่ียวเชิงเด่ียวหรือเชิงหลากหลาย 

การท่องเทีย่วมบีทบาทสําคญัอย่างมากในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของเศรษฐกจิไทยในช่วงเวลา
ประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมา ก่อนการระบาดของโควดิ-19 ใน พ.ศ. 2563 ธุรกจิการท่องเทีย่วและ
เกีย่วเน่ืองมมีลูค่าถงึรอ้ยละ 20 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศหรอืจดีพี ีจงึถอืเป็นฐานเศรษฐกจิหลกั
ของประเทศ ในชว่งเวลาเดยีวกนัน้ี เศรษฐกจิหลายสาขาทีเ่คยเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยตอ้งประสบ
ภาวะซบเซาและถดถอย ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในหลายดา้นลดลงเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัประเทศคูแ่ขง่ การทอ่งเทีย่วจงึกลายเป็นทีพ่ึง่ของเศรษฐกจิไทยมาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ ระดบั
การพึง่พาการทอ่งเทีย่วจงึเป็นประเดน็สาํคญัของนโยบายเศรษฐกจิของไทยในอกี 20 ปีขา้งหน้า  

แน่นอนว่า การท่องเทีย่วจะยงัคงความสาํคญัต่อเศรษฐกจิของไทยในอนาคต ทัง้ในระดบัประเทศ
และระดบัเมอืง แต่ระดบัการพึง่พงิการท่องเทีย่วของเศรษฐกจิไทยอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงกไ็ด ้โดยขึน้อยู่
กบัเงือ่นไขสาํคญัหน่ึง คอื การขยายและพฒันาฐานเศรษฐกจิในสาขาเศรษฐกจิอื่นทีไ่มใ่ช่การท่องเทีย่วใน
อตัราทีสู่งกว่าการเตบิโตของธุรกจิการท่องเทีย่ว กล่าวคอื หากธุรกจิในสาขาอื่นสามารถสรา้งรายไดไ้ด้
มากกว่าธุรกจิท่องเทีย่ว และมกีารเตบิโตทีเ่รว็กว่าการท่องเทีย่ว กจ็ะทาํใหเ้ศรษฐกจิไทยพึง่พงิธุรกจิการ
ทอ่งเทีย่วน้อยลง 

อย่างไรกต็าม ประเดน็สําคญัและความทา้ทายในการคาดการณ์เชงิยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน
ยุทธศาสตร์คือขอบเขตของการคาดการณ์ ในงานน้ี ประเด็นสําคญัจึงอยู่ที่การนิยามว่าอะไรคือการ
ท่องเทีย่วในอนาคต รวมถงึขอบเขตของคาํว่า “เศรษฐกจิท่องเทีย่ว” ทีส่ื่อถงึการเชื่อมโยงธุรกจิท่องเทีย่ว
กบัสาขาเศรษฐกจิอื่น  
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ในมุมหน่ึง เศรษฐกิจท่องเที่ยวอาจยังคงเน้นที่การผลิตภัณฑ์และการบริการที่ยกระดับ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยอืนในรูปแบบต่างๆ นับตัง้แต่การเที่ยวชมสถานที่และการ
พกัผ่อน การกนิดื่ม การบนัเทงิและนันทนาการ ซึง่เป็นกจิกรรมหลกัของเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีผ่่านมา ใน
ขณะเดยีวกนั รูปแบบของการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิส่วนอื่นของการท่องเที่ยวอาจ
เปลีย่นแปลงไปในอนาคต จนเกดิความหลากหลายและการบรรจบกนัระหว่างธุรกจิท่องเทีย่วแบบเดมิกบั
ธุรกจิแบบอื่น จนแทบไม่มเีสน้แบ่งระหว่างธุรกจิเหล่าน้ี ตวัอย่างกจิกรรมทีเ่หน็เคา้ลางชดัเจนมากขึน้ว่า
เริม่เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเทีย่ว เช่น บรกิารดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ การศกึษาเรยีนรู ้เป็นตน้ การ
บรรจบและหลอมรวมของธุรกจิ (Industry convergence) เหล่าน้ีมนีัยสาํคญัสาํหรบัการคาดการณ์และ
ยทุธศาสตรส์าํหรบัอนาคต  

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ในการกําหนดกรอบการคาดการณ์ภาพอนาคตทางเลอืกของการท่องเทีย่วใน
ครัง้น้ี คณะผูว้จิยัจงึกําหนดไวก้วา้งๆ ที ่“เศรษฐกจิท่องเทีย่ว” เพื่อใหม้คีวามยดืหยุ่นในเชงิขอบเขตของ
การวางแผนยทุธศาสตร ์สาํหรบัการสรา้งตรรกะฉากทศัน์สาํหรบัภาพอนาคตของการท่องเทีย่วไทยในครัง้
น้ี คณะผูว้จิยัจงึเสนอขัว้ตรงกนัขา้มของรปูแบบเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วออกเป็นสองรปูแบบดว้ยกนั ตามระดบั
ความหลากหลายและความบรรจบและเชื่อมโยงระหว่างการท่องเทีย่วกบัเศรษฐกจิสว่นอื่นๆ ของประเทศ
ไทย คอื เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดี่ยว (Mono-tourism economy) กบัการท่องเที่ยวเชงิหลากหลาย  
(Poly-tourism economy) ตามคาํอธบิายโดยสงัเขปดงัน้ี 

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงเด่ียว 
การที่การท่องเที่ยวมบีทบาทต่อเศรษฐกิจไทยในระดบัสูงนัยหน่ึงแสดงว่า ประเทศไทยมีขดี

ความสามารถในการแข่งขนัและความเชีย่วชาญ (Specialization) ในดา้นน้ีอยู่ในระดบัสงู แมว้่าดชันีการ
แขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วในหลายดา้นอาจยงัสูไ้มไ่ดก้บัหลายประเทศชัน้นําระดบัโลกในยุโรป เชน่ สเปน 
อติาล ีและฝรัง่เศส แต่กถ็อืว่าเศรษฐกจิท่องเทีย่วของไทยไดพ้ฒันามามากจนถอืเป็นจุดหมายปลายทาง
สาํคญัของการท่องเทีย่วระดบัโลก อย่างไรกต็าม บทบาทสาํคญัของการท่องเทีย่วสาํหรบัประเทศไทยใน
มุมกลบัแสดงว่า เศรษฐกจิไทยในช่วงที่ผ่านมาไดพ้ึง่พาธุรกจิการท่องเทีย่วอย่างมากในการสรา้งรายได้
ใหก้บัประเทศ โดยเฉพาะเมื่อสาขาเศรษฐกจิอื่นของประเทศไมส่ามารถเพิม่ผลติภาพ รายไดแ้ละการจา้ง
งานไดม้ากพอ แมว้่าการพึง่พงิการท่องเที่ยวของไทยไม่ได้สูงถึงระดบัที่กลายเป็นสาธารณรฐักล้วย 
(Banana republic) ทีพ่ึง่พาการสง่ออกสนิคา้เดยีวจนเกดิปัญหาความเสีย่งและเสถยีรภาพดา้นเศรษฐกจิ
และการเมือง แต่ระดบัการพึ่งพิงการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบนัถือว่าสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกบั
ประเทศท่องเที่ยวชัน้นําอื่นๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัในระดบัเมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต 
เชยีงใหมแ่ละพทัยา 

เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วของประเทศไทยขยายตวัมาดว้ยสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงคอื ธุรกจิ
การท่องเที่ยวในช่วงที่มกีารเตบิโตสูงนัน้มกัเน้นการเตบิโตในเชงิปรมิาณเป็นหลกั ในช่วงดงักล่าว การ
เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายและตัวชี้ว ัดสําคัญในด้านการท่องเที่ยว ทัง้จากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการและของหน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อนักท่องเที่ยวจนีไดเ้พิม่จํานวนขึน้อย่าง
กา้วกระโดยในช่วง 5 ปีก่อนโรคระบาดโควดิ-19 อาจกล่าวไดว้่า การเตบิโตของธุรกจิการท่องเทีย่วไทย
ในช่วงก่อนหน้าน้ีเน้นการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมือนหรือ
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คลา้ยคลงึกนัมาก อกีทัง้ยงัไมม่กีารผกูโยงธุรกจิทอ่งเทีย่วกบัภาคการผลติอื่นๆ จนเกดิเศรษฐกจิท่องเทีย่ว
เชงิเดีย่ว โดยเฉพาะในเมอืงทอ่งเทีย่ว  

รูปแบบการท่องเที่ยวในเศรษฐกจิท่องเที่ยวเชงิเดี่ยวมกัเน้นกจิกรรมหรอืผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะ
และรูปแบบเหมอืนหรอืคล้ายกนั จงึมคีวามหลากหลายไม่มาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทวัรท์ี่
นกัทอ่งเทีย่วมกีจิกรรมทีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัมาก ทาํใหต้น้ทุนต่อหน่วยในการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัตํ่า 
สงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนจากประเภทของโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึสําหรบันักท่องเทีย่ว
กลุ่มดงักล่าว ในอดตี การท่องเที่ยวไทยในยุคหน่ึงจงึมแีนวโน้มของการเติบโตเพื่อสรา้งประโยชน์จาก
ขนาด (Economies of scale) เช่น โรงแรมขนาดใหญ่จาํนวน 400-500 หอ้ง รา้นอาหารขนาดใหญ่หลาย
รอ้ยโต๊ะ รวมไปถงึบรษิทัทวัรท์ีม่จีาํนวนรถและพนกังานหลายรอ้ยคน เป็นตน้ 

ภายใตส้ถานการณ์การท่องเทีย่วเชงิเดีย่วน้ี รปูแบบหลกัของกจิกรรมการท่องเทีย่วเน้นการเยีย่ม
ชมแหล่งท่องเทีย่วที่สําคญั เช่น วดัวาอาราม สถาปัตยกรรม พืน้ที่ทีม่ชีื่อเสยีง และการพกัผ่อนจากการ
ทาํงานในชวีติประจําวนั รวมถงึการกนิดื่มและการบนัเทงิ โดยเฉพาะสาํหรบันักท่องเทีย่วต่างชาต ิอกีทัง้
ยงัคงพึง่พงิตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพเิศษ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศจนี ผลติภณัฑ์
ดา้นการท่องเทีย่วจงึเน้นนักท่องเทีย่วกลุ่มดงักล่าวเป็นหลกั แมว้่านักท่องเทีย่วจํานวนมากอาจไมเ่ทีย่ว
แบบกรุป๊ทวัรข์นาดใหญ่ แต่การซือ้แพก็เกจทวัรจ์ากผูป้ระกอบการกม็กัมคีวามคลา้ยคลงึกนัมาก 

ในสถานการณ์ที่ธุรกิจท่องเที่ยวมีความหลากหลายตํ่านัน้ การแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการ
ท่องเทีย่วโดยทัว่ไปจงึมกัเป็นการแขง่ขนัดว้ยการตัง้ราคาตามตน้ทุน (Cost-based pricing) มากกว่าการ
ตัง้ราคาดว้ยคุณค่าจากมุมมองของผูบ้รโิภค (Value-based pricing) จงึมกัเกดิปัญหากการแขง่ขนัอยา่ง
ดุเดอืดรนุแรงระหวา่งผูป้ระกอบการ ซึง่มกัมผีลต่อคุณภาพของสนิคา้ในตลาด อกีทัง้ยุทธศาสตรก์ารลงทุน
ในดา้นการท่องเทีย่วในรปูแบบน้ีเป็นในลกัษณะการพนนั (Gambling strategy) ซึง่มคีวามเสีย่งสงู แต่ก็
ได้รบัผลตอบแทนสูงถ้าผลิตภณัฑ์ที่มอียู่ได้รบัความนิยมในตลาดเป้าหมาย แต่ก็มคีวามอ่อนไหว
เปราะบางต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลาได ้

จรงิอยู่ทีว่่า ในช่วงหลงั ตลาดท่องเทีย่วไทยมจีํานวนโรงแรม รสีอรท์ รา้นอาหารราคาแพงทีเ่น้น
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มได้มากขึ้น ทัง้โรงแรมขนาดเล็กแบบบูทีคโฮเทล
เกดิขึน้มากมาย และแพก็เกจทวัรม์คีวามหลากหลายและแปลกใหม่มากขึน้ ในมติน้ีิ จงึดูเหมอืนว่าธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วไทยมคีวามหลากหลายมากขึน้จรงิ 

อย่างไรกต็าม ปัจจยัขบัเคลื่อนบางประการอาจทําใหผู้ป้ระกอบการจํานวนมากในอนาคตกลบัไป
เน้นกจิกรรมการท่องเทีย่วมลูค่าตํ่าและเน้นจํานวนนักท่องเทีย่วแบบเดมิ แทนทีจ่ะเพิม่ความหลากหลาย
ของผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วและเพิม่ความเชื่อมโยงกบัธุรกจิอื่นๆ ในอนาคตระยะกลางถงึระยะยาว ปัจจยั
ขบัเคลื่อนสําคญัประการหน่ึงทีจ่ะทําใหเ้ศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วยงัคงมอียู่ต่อไปและอาจเพิม่สดัส่วน
ขึ้นได้คือจํานวนคนชัน้กลางที่จะท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครัง้แรกในตลาดสําคญัของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในประเทศจนีและอนิเดยี ในปัจจุบนั คนชัน้กลางจํานวนมากในประเทศเหล่าน้ีมฐีานะทาง
เศรษฐกจิดขีึน้และเริม่ทอ่งเทีย่วต่างประเทศมากขึน้แลว้ ซึง่โดยมากเป็นคนชัน้กลางในเมอืงใหญ่ทีม่คีวาม
มัง่คัง่สงู เช่น ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้และมุมไบ แต่ในประเทศเหล่าน้ีกย็งัมคีนชัน้กลางอกีจาํนวนมากในเมอืงรอง
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และเมอืงเลก็ทีย่งัไม่เคยเดนิทางไปต่างประเทศ ในอนาคตคนเหล่าน้ีจะกลายเป็นลูกคา้ที่สําคญัของการ
ท่องเที่ยวเชงิเดี่ยวของประเทศไทย นักท่องเที่ยวเหล่าน้ีอาจเป็นนักท่องเที่ยวครัง้แรกทีม่าประเทศไทย 
และยงัคงต้องการกจิกรรมการท่องเทีย่วในรูปแบบเดมิ ทัง้การเยีย่มชมสถานทีส่ําคญั การกนิดื่มและซื้อ
ของ และการพกัผ่อนในรูปแบบทีไ่ม่ต่างมาจากปัจจุบนั อกีทัง้ยงัใหค้วามสําคญักบัราคาและความคุม้ค่า
ของผลติภณัฑท์่องเทีย่ว ดงันัน้ จงึมโีอกาสเป็นไปไดส้งูทีเ่ศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วทีมุ่ง่เน้นผลติภณัฑ์
ราคาถูกกจ็ะยงัคงมอียูต่่อไป 

อกีปัจจยัทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหจ้ํานวนนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อกีมากจากประเทศจนีคอืการเดนิทางที่
สะดวกมากขึน้ อนัเน่ืองมาจากการสรา้งระบบรถไฟฟ้าความเรว็สูงจากประเทศจนีมายงัภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้และสายการบนิตน้ทุนตํ่าทีอ่าจกลบัมาไดร้บัความนิยมอกีครัง้ในระยะกลางหลงัจากฟ้ืน
ตวัจากสถานการณ์โควดิ-19 แลว้ ความสะดวกทีเ่พิม่ขึน้และตน้ทุนทีล่ดลงในการเดนิทางมาประเทศไทย
จะทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วแนวน้ียงัคงมอียูม่าก และจะทาํใหก้ารทอ่งเทีย่วเชงิเดีย่วยงัสามารถคงอยูต่่อไปได ้

การท่องเที่ยวที่เน้นการเตบิโตอย่างรวดเรว็และในปรมิาณมากมขีอ้ดคีอื ประเทศสามารถสรา้ง
รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วอยา่งเป็นกอบเป็นกําไดอ้ยา่งรวดเรว็ อกีทัง้ยงัมกีารจา้งงานในวงกวา้งทีเ่ป็นผลดี
ต่อเศรษฐกจิในภาพรวม รายไดจ้าํนวนมากจากการท่องเทีย่วในช่วงทีก่่อนสถานการณ์โควดิ-19 ยงัช่วย
ขยายฐานรายได้จากต่างประเทศของเศรษฐกจิไทยใหข้ยายกว้างและกระจายตวัมากขึน้ ทําใหล้ดการ
พึง่พาสนิคา้ส่งออกเพยีงบางชนิดทีอ่าจผนัผวนไปตามตลาดโลก ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วของไทยจงึ
ถอืเป็น “ววัเงนิสด (Cash cow)” หรอืผลติภณัฑท์าํเงนิทีน่่าจะดงึดดูเงนิตราต่างประเทศเขา้ไทยไปไดอ้กี
ระยะหน่ึง   

อย่างไรกต็าม การพึง่พาธุรกจิท่องเที่ยวมากจนเกนิไปถอืเป็นการเพิม่ความเสีย่งเชงิระบบของ
เศรษฐกจิโดยรวม เมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรอืปัจจยัพลกิผนัทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเทีย่วโดยตรง 
กจ็ะสง่ผลกระทบไม่เพยีงเฉพาะกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วโดยตรงเท่านัน้ แต่มผีลกระทบสบืเน่ืองต่อ
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอกีดว้ย ตวัอยา่งปัจจยัพลกิผนัน้ีมตีัง้แต่สถานการณ์โรคระบาด ภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิการก่อการรา้ย ไปจนถงึการเปลีย่นแปลงนโยบายของตลาดสาํคญัของไทย โดยเฉพาะในกรณี
ของรฐับาลจนี เป็นต้น ทัง้น้ี ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 อาจมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนใน
กจิกรรมท่องเทีย่วแบบใหม่ทีย่งัมคีวามเสีย่งสงู ผูป้ระกอบการจงึอาจหนักลบัไปใหบ้รกิารดว้ยผลติภณัฑ์
แบบเดมิๆ ทีแ่น่ใจวา่มลีกูคา้อยูเ่ป็นจาํนวนมากกเ็ป็นได ้

นอกจากน้ี หากการพึ่งพาการท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปในอนาคต ประเทศไทยอาจ
ประสบกบัโรคดตัช ์(Dutch Disease) ซึง่หมายถงึภาวะทีก่ารเจรญิเตบิโตในภาคเศรษฐกจิหน่ึง สง่ผลให้
ภาคเศรษฐกจิอื่นๆ ถดถอย ปัญหาน้ีสว่นหน่ึงเกดิจากกลไกทางการคา้ระหว่างประเทศ กล่าวคอื เมื่อการ
ท่องเทีย่วทําใหเ้กดิเงนิทุนไหลเขา้ประเทศเป็นจํานวนมาก ส่งผลใหส้กุลเงนิบาทแขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบกบั
สกุลเงนิอื่นๆ การแขง็คา่ของสกุลเงนิทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยมตีน้ทุนในการสง่ออกสงูขึน้และมตีน้ทุนการ
นําเขา้ลดลง ทําใหผู้ป้ระกอบการในภาคเศรษฐกจิอื่นและประเทศไทยโดยรวมมศีกัยภาพการแข่งขนัใน
ตลาดโลกดอ้ยลง นอกจากน้ี การเตบิโตดา้นการท่องเทีย่วอาจส่งผลใหแ้รงงานและทรพัยากรสาํคญัอื่นๆ 
ของประเทศไหลเขา้ไปในภาคบรกิารดา้นการท่องเทีย่วมากขึน้ จนเกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิสาขาอื่นๆ 
กเ็ป็นได ้
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ในขณะเดยีวกนั หากเศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วนําไปสู่การพึง่พาธุรกจิท่องเทีย่วมากจนทําให้
ประสบกบัปัญหาโรคดตัชจ์รงิ การลงทุนในการวจิยัและพฒันาในเทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศอาจ
น้อยกว่าในกรณีทีเ่ศรษฐกจิไทยไมพ่ึง่พาการท่องเทีย่วมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้การลงทุนในการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะของแรงงานในสาขาการท่องเที่ยวอยู่ในระดบัที่น้อยกว่าเศรษฐกจิในสาขาอื่น ในกรณี
ดงักล่าว การพึง่พาการทอ่งเทีย่วจะลดศกัยภาพในการเตบิโตทางเศรษฐกจิระยะยาวของประเทศไทย 

ดงันัน้ หากเชื่อวา่ความหลากหลายของธุรกจิและสนิคา้เป็นพืน้ฐานของการสรา้งระบบเศรษฐกจิที่
มกีารกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการรบัมือและฟ้ืนตวั (Resilient) การพึ่งพา
อุตสาหกรรมสาขาใดสาขาหน่ึงมากจนเกนิไป ถอืเป็นการสรา้งความเสีย่งเชงิระบบทีอ่าจทาํใหเ้ศรษฐกจิใน
ภาพรวมไดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรงได ้  

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงหลากหลาย 
ในทางกลบักนั อกีขัว้หน่ึงของตรรกะฉากทศัน์ในแกนน้ีคอืรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

(Diversified) และเชื่อมโยงกบัสาขาเศรษฐกจิอื่นอย่างกว้างขวาง นับตัง้แต่ธุรกจิในสาขาเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ เช่น การออกแบบ การโฆษณา แฟชัน่ ภาพยนตร ์เพลง และการบนัเทงิต่างๆ ไปจนถงึการ
ผลติอาหารและผลผลติทางการเกษตรที่ตอบโจทยค์วามต้องการนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจงึมสี่วนที่
เกีย่วพนัและผกูโยงกบัเศรษฐกจิสาขาอื่นๆ อยา่งแทบแยกไมอ่อก ทัง้ในดา้นการผลติและการบรกิาร  

ความหลากหลายของการท่องเทีย่วในรูปแบบผสมผสานน้ี ส่วนหน่ึงเกดิขึน้เพราะความต้องการ
ของนกัทอ่งเทีย่วมคีวามหลากหลายมากขึน้ ทัง้นกัทอ่งเทีย่วจากต่างประเทศและนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเอง 
ในกรณน้ีี กจิกรรมการท่องเทีย่วจะมคีวามหลากหลายของผลติภณัฑ ์และเน้นความประหยดัจากขอบเขต 
(Economies of scope) มากขึน้ ความประหยดัจากขอบเขตในทีน้ี่หมายถงึกรณีทีผู่ป้ระกอบการผลติ
สนิคา้หรอืการบรกิารหลายประเภทรวมกนั และสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได ้เช่น ผูป้ระกอบการ
โรงแรมขยายขอบเขตผลติภณัฑแ์ละการบรกิารไปมากกว่าดา้นทีพ่กั แต่รวมไปถงึรา้นอาหาร การจดัทวัร ์
รวมถงึการอบรมความรูด้า้นการโรงแรม เป็นตน้ ภายใตร้ปูแบบน้ี กลุ่มเป้าหมายจงึเป็นนกัท่องเทีย่วจาก
ตลาดหลายแห่งและหลายกลุ่มคนและบุคลกัษณ์ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในแนวน้ีเน้นความเสี่ยงตํ่า 
แมว้า่ในระยะสัน้อาจไมส่ามารถสรา้งรายไดส้งูมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการมุง่เป้าไปทีต่ลาดใดตลาดหน่ึง 

จากที่ได้อธิบายไปแล้วในภาพอนาคตฐาน การพฒันาของเศรษฐกิจดิจิทลัมีผลอย่างมากต่อ
เศรษฐกจิท่องเทีย่วในอนาคต ไม่เพยีงเฉพาะในการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของกจิการท่องเทีย่ว 
แต่รวมไปถึงการสร้างความหลากหลายของผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวโยงกบักิจกรรมการท่องเที่ยว เน่ืองจาก
เทคโนโลยดีจิทิลั โดยเฉพาะเทคโนโลย ี4.0 ที่มกีารบรรจบของเทคโนโลยชีวีภาพ กายภาพและดจิทิลั  
จะทําใหผู้ป้ระกอบการสามารถนําเสนอผลติภณัฑต์ามความตอ้งการเฉพาะกลุ่มในปรมิาณมากได ้หรอืที่
เรยีกว่าการปรบัแต่งจํานวนมาก (Mass customization) ไดง้า่ยขึน้ ทําใหค้วามประหยดัจากขอบเขต 
(Economies of scope) เป็นไปไดง้า่ยขึน้ ในขณะเดยีวกนักส็ามารถตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลาย
ของนักท่องเทีย่วทีเ่ปลี่ยนไปไดม้ากกว่ารูปแบบการผลติแบบจํานวนมาก (Mass production) ทีเ่น้น
ผลติภณัฑต์ามมาตรฐานทีซ่ํ้าๆ กนัแบบเดมิ 

 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

 420 

แกนฉากทศัน์ท่ี 2: การกระจายพืน้ท่ีของเศรษฐกิจท่องเท่ียว - กระจกุตวัหรือกระจายตวั 

ปัจจยัสาํคญัอกีประการหน่ึงทีก่ําหนดอนาคตทางเลอืกของเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทยในอกี 20 ปี
ขา้งหน้าคอืการกระจายตวัเชงิพืน้ทีข่องเศรษฐกจิท่องเทีย่ว การกระจุกตวัของนักท่องเทีย่วในเพยีงบาง
พืน้ทีข่องประเทศทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัมนีัยสําคญัในเชงินโยบายการท่องเทีย่วและนโยบายสาธารณะอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั เน่ืองจากการกระจายตวัของนักท่องเที่ยวและกจิกรรมการผลติทีเ่กี่ยวเน่ืองมผีลกระทบ
โดยตรงในดา้นผลประโยชน์และผลกระทบของการท่องเทีย่ว ขัว้หน่ึงของแกนน้ีคอืในอกี 20 ปีขา้งหน้า  
ก็ยงัจะคงมกีารกระจุกตวัในเชงิพื้นที่อยู่มากจนไม่ต่างจากภาพปัจจุบนัเท่าใดนัก ส่วนอกีขัว้หน่ึงคอืใน
อนาคตจะมกีารกระจายตวัของการทอ่งเทีย่วไปยงัจงัหวดัอื่นๆ ของประเทศไทยมากขึน้อยา่งชดัเจน 

การกระจกุตวัเชิงพืน้ท่ีของการท่องเท่ียว 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยทีผ่่านมามกักระจุกตวัในจงัหวดัทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นพเิศษ ทัง้

สาํหรบันกัท่องเทีย่วและนกัทศันาจร เป็นทีท่ราบกนัดวี่า นกัท่องเทีย่วต่างชาตมิกันิยมเดนิทางไปยงัพืน้ที่
หลกั 5 แหง่ คอื กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ เชยีงใหม่ ชลบุร ีโดยเฉพาะเมอืงพทัยา กระบี ่และสุราษฎรธ์านี 
ในขณะพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศมกันิยมไป คอื กรุงเทพมหานคร ชลบุร ีเชยีงใหม ่ 
นครราชสมีา และระยอง 

แนวโน้มดงักล่าวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปมากนกัในชว่ง 10 ปีระหว่าง พ.ศ. 2553-2562 ตารางที ่9.1 
แสดงค่าสมัประสทิธิจ์นีี (Gini-coefficient) ทีว่เิคราะหก์ารกระจายตวัของจํานวนนกัท่องเทีย่วรายจงัหวดั 
ดชันีจนีียิง่ใกลร้ะดบั 1.0 เท่าไรกแ็สดงว่ามกีารกระจุกตวัหรอืความเหลื่อมลํ้ามากเท่านัน้ จะเหน็ไดว้่า 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การกระจุกตวัของนักท่องเทีย่วมแีนวโน้มลดลงบ้าง ทัง้ในภาพรวมและในภาพ
เฉพาะนักท่องเทีย่วไทยและต่างชาต ิรวมทัง้ในกรณีของจํานวนผูม้าเยอืน อย่างไรกต็าม กย็งัถอืว่าการ
ทอ่งเทีย่วในประเทศไทยยงัคงกระจุกตวัอยูค่อ่นขา้งมาก โดยเฉพาะสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ 

ตารางท่ี 9.1 ดชันีจีนีแสดงการกระจกุตวัเชิงพืน้ท่ีของนักท่องเท่ียวในประเทศไทย 

รายการ 
จาํนวนนักท่องเท่ียว จาํนวนผูม้าเยือน 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2562 
จาํนวนรวม 0.65 0.63 0.61 0.56 
ไทย 0.59 0.53 0.58 0.51 
ต่างชาต ิ 0.90 0.88 0.86 0.84 

ทีม่า: ขอ้มลูจากกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (2562ค) คาํนวณโดยผูว้จิยั 

 ในอนาคตอกี 20 ขา้งหน้ามคีวามเป็นไปได้สูงว่า จงัหวดัยอดนิยมทัง้ 5-6 แห่งในปัจจุบนัก็คง
ยงัคงเป็นแหล่งรวมของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทัง้คนต่างชาตแิละคนไทย การกระจุกตวัเชงิพืน้ทีข่องการ
ท่องเที่ยวไทยก็คงแทบไม่แตกต่างจากภาพปัจจุบัน ด้วยพลังของความประหยดัจากการรวมกลุ่ม 
(Agglomeration economies) ทีม่ที ัง้ความประหยดัจากขนาดและจากขอบเขตทีม่อียูแ่ลว้ในปัจจุบนั ทาํให้
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชยีงใหม่ ชลบุรแีละสุราษฎร์ธานี ยงัคงดงึดูดนักท่องเที่ยวได้เช่นเดมิ และใน
หลายกรณอีาจมากกว่าเดมิกเ็ป็นได ้นอกจากน้ี การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อาํนวยความสะดวก
สําหรับการท่องเที่ยว ทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนในการพัฒนาธุรกิจของ
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ผูป้ระกอบการทีม่อียู่แต่เดมิ จะทําใหเ้มอืงท่องเทีย่วเหล่าน้ียิง่สามารถนําเสนอผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วที่
หลากหลายและในราคาทีถู่กลงได ้สง่ผลใหข้ดีความสามารถในการแขง่ขนัสงูยิง่ขึน้ต่อไป เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ของประเทศไทย 

ในสถานการณ์น้ี ถึงแม้ว่าการพฒันาระบบเครอืข่ายการขนส่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะการสร้าง
สนามบนิภมูภิาคทีเ่อือ้ต่อสายการบนิตน้ทุนตํ่า การขยายโครงขา่ยรถไฟฟ้าความเรว็สงู และการท่องเทีย่ว
ดว้ยการขบัรถยนต์เอง (Car tourism) อาจทําใหจ้ํานวนนักท่องเทีย่วไปยงัพืน้ทีใ่หม่ๆ เพิม่มากขึน้ แต่
จาํนวนนกัท่องเทีย่วไปยงัจงัหวดัยอดนิยมกอ็าจเพิม่ขึน้มากเช่นกนั จงึไมไ่ดห้มายความว่า การกระจุกตวั
ในพืน้ทีย่อดนิยมจะลดลงไป  

การกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีของการท่องเท่ียว 
ในทางกลับกัน แม้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงมีการกระจุกตัวอยู่มาก แต่ปัจจัย

ขบัเคลื่อนบางประการอาจส่งเสรมิและเสรมิฤทธิก์นัจนใหเ้กดิการกระจายตวัเชงิพืน้ทีม่ากขึน้ในอกี 20 ปี
ขา้งหน้า ทัง้แนวโน้มดจิทิลัภวิตัน์ของการท่องเที่ยว ความต้องการท่องเที่ยวเชงิประสบการณ์ ไปจนถงึ
ความสะดวกและตน้ทุนในการเดนิทางดว้ยสายการบนิตน้ทุนตํ่า การพฒันาโครงขา่ยรถไฟฟ้าความเรว็สงู 
และความนิยมของการทอ่งเทีย่วโดยรถยนต ์

การพฒันาและความแพร่หลายของแพลตฟอรม์ดจิทิลั ทําใหน้ักท่องเที่ยวสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
เกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลายมากขึน้ และครอบคลุมไปถงึจงัหวดัและแหล่งท่องเทีย่วทีอ่าจไม่ได้
รบัความนิยมมาก่อนหน้าน้ี โดยเฉพาะเมื่อนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้สร้างเน้ือหาหรอืคอนเทนต์ได้เอง 
(User-generated content) พืน้ทีแ่ปลกใหมจ่ะกลายเป็นเป้าหมายของการเดนิทางมากยิง่ขึน้ เน่ืองจาก
นกัทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่มเ่คยมมีาก่อนไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ พรอ้มกนัน้ี ผูป้ระกอบการ
ทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่หมก่เ็ริม่มชี่องทางทีเ่ปิดกวา้งมากขึน้ในการทําการตลาดและประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่ว
หรอืกจิกรรมในพืน้ที ่การใชเ้ครื่องมอืออนไลน์ในดา้นการตลาด ทัง้ SEO (Search Engine Optimization) 
และ SEM (Search Engine Marketing) เปิดโอกาสใหต้ลาดและจุดหมายปลายทางของการท่องเทีย่วมี
ทางเลอืกมากยิง่กว่าเดมิ ดงันัน้ เทคโนโลยดีจิทิลัอาจช่วยลดช่องว่างดา้นการสื่อสารและขอ้มูลระหว่าง
นกัทอ่งเทีย่วกบัผูป้ระกอบการท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่วลง เปิดโอกาสใหพ้ืน้ทีใ่หมส่ามารถแขง่ขนักบั
พืน้ทีเ่ดมิไดม้ากขึน้ 

นอกจากน้ี การพฒันากลุ่มเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน (Virtual technology) ความเป็นจรงิเสรมิ 
(Augmented reality) และความเป็นจรงิผสม (Mixed reality) อาจเปิดโอกาสใหพ้ืน้ทีใ่หม่ๆ  สามารถดงึดดู
นกัทอ่งเทีย่วไดม้ากกวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถสรา้งเสรมิสิง่ดงึดดูการท่องเทีย่วทีไ่มเ่คยมมีา
ก่อนหรือมีอยู่น้อยให้น่าดึงดูดใจสําหรบันักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ในมิติน้ี ความหลากหลายของพื้นที ่
(Space) เชื่อมโยงไปถงึพื้นที่เสมอืนไดเ้ช่นกนั การใชเ้ทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนและเทคโนโลยอีื่นๆ  
ทีค่ลา้ยกนั ทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถ “ทอ่งเทีย่ว” ไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางมาประเทศไทยโดยตรง นยั
หน่ึงคอื เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไดก้ระจายเขา้ไปในพืน้ทีเ่หล่านัน้ โดยนกัทอ่งเทีย่วไมต่อ้งเดนิทางไปเองกไ็ด ้

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็อาจส่งผลให้พื้นที่การ
ท่องเที่ยวกระจายตวัไปมากขึน้เช่นกนั นักท่องเที่ยวจํานวนมากขึน้ไม่ไดต้้องการไปเพยีงดูวดัวาอาราม 
ปราสาทพระราชวงั หรอืสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจเพยีงอยา่งเดยีว แต่ตอ้งการเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรม
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ที่ทําให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนเดิมและไม่เหมือนกับชีวิตประจําวันของตนเอง 
นกัท่องเทีย่วจํานวนมากขึน้ตอ้งการประสบการณ์แท ้(Authentic) ทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการสรา้งและปรุงแต่ง
โดยผู้ประกอบการ จึงนิยมท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ยงัสามารถได้รบัประสบการณ์ในรูปแบบดังกล่าวได ้
เน่ืองจากพืน้ทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมในปัจจุบนัมกัเป็นเมอืงใหญ่ ประสบการณ์ทีม่คีวามแทอ้าจหาได้
ยากขึ้น จงึอาจเป็นโอกาสของเมอืงและพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยในการดงึดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ประสบการณ์ทีแ่ทจ้รงิมากขึน้  

อีกแนวโน้มสําคญัที่อาจเป็นปัจจยัเสริมของแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และการ
กระจายตวัเชงิพืน้ทีข่องการท่องเทีย่ว คอืการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติของคนรุน่ใหม่ โดยเฉพาะในการทํางาน
และการพกัผอ่น จากแต่เดมิเป็นรปูแบบการใชช้วีติแบบยุคอุตสาหกรรม (Industrial) เป็นการใชช้วีติแบบ
หลงัยุคอุตสาหกรรม (Post-industrial) การใช้ชวีติแบบอุตสาหกรรมมโีครงสรา้งชดัเจนแนวชวีติ คอื
ทาํงานตัง้แต่เชา้ยนัเยน็ วนัจนัทรถ์งึศุกร ์และมวีนัหยดุตามกาํหนดทีช่ดัเจน และมกีารเดนิทางจากบา้นไป
ทํางานทีส่าํนักงานทีต่ายตวั กจิกรรมการพกัผ่อนและการท่องเทีย่วจงึมกีําหนดการและรูปแบบทีต่ายตวั
ตามรปูแบบการทาํงาน 

แนวโน้มหน่ึงที่เริ่มพบเห็นมากขึ้นในปัจจุบันมีคุณลักษณะยืดหยุ่นและลื่นไหลแบบหลังยุค
อุตสาหกรรมมากขึน้ ทัง้ในดา้นความยดืหยุ่นของเวลาและสถานทีท่ํางาน กล่าวคอื เป็นการทํางานทีบ่า้น
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีช่วงเวลาการทํางานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ทําให้ความจําเป็นในการเดินทางไป
สาํนกังานน้อยลง แนวคดิการทาํงานจากบา้น (Work from home) ยิง่แพรข่ยายมากขึน้ในช่วงโรคระบาด
โควดิ-19 พรอ้มกนัน้ีรปูแบบการทํางานจากทีไ่หนกไ็ด ้(Work from anywhere) และกลุ่มดจิทิลัโนแมด 
(Digital nomad) เริม่ปรากฏเหน็มากขึน้ในหลายเมอืง หากแนวโน้มน้ีกลายเป็นวถิชีวีติและการทาํงาน
กระแสหลกัในอนาคต กอ็าจทาํใหนิ้ยามของคาํว่า “ท่องเทีย่ว” เปลีย่นไปได ้วตัถุประสงคข์องการเดนิทาง
ไปพืน้ทีต่่างถิน่อาจเปลีย่นแปลงไป และเสน้แบ่งระหว่างการทาํงานกบัการทอ่งเทีย่วอาจพรา่ลง แนวโน้ม
ดงักล่าวอาจทาํใหเ้กดิการกระจายตวัของพืน้ที ่“ทอ่งเทีย่ว” มากขึน้เชน่กนั   

ในอนาคตอาจเกิดความต้องการเดินทางแบบใหม่ที่ไม่ใช่เพื่อการพกัผ่อนเป็นหลกั แต่อาจจะ
เดนิทางเพื่อผจญภยั เรยีนรู ้รกัษากายและใจ และเตมิเตม็ชวีติ หากเป็นเช่นนัน้จรงิ กจ็ะเป็นโอกาสของ
พืน้ทีต่่างๆ ในประเทศไทยทีไ่ม่เคยเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วในกระแสหลกัมาก่อน แต่อาจไดร้บัความนิยมจาก
ความแตกต่างและความสามารถในการมอบประสบการณ์แปลกใหมใ่หก้บันกัทอ่งเทีย่วได ้ 

ทัง้น้ีทัง้นัน้ ความสะดวกและตน้ทุนในการเดนิทางจะยงัคงเป็นปัจจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ของนักท่องเทีย่วในการเลอืกแหล่งท่องเทีย่วทีก่ระจายตวัออกไปจากแหล่งทีเ่ป็นทีนิ่ยมอยู่แต่เดมิ ระบบ
การขนส่งสาธารณะทัง้ทางอากาศและทางบกจงึมคีวามสําคญัอย่างยิง่ ก่อนหน้าสถานการณ์โรคระบาด 
โควดิ-19 สายการบนิต้นทุนตํ่าถอืเป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิการเดนิทางและท่องเที่ยวไปในพืน้ที่หลายแห่งได้
ง่ายขึน้และถูกลง หากสายการบินต้นทุนตํ่าสามารถกลบัมาใหบ้รกิารได้แบบเดมิไปยงัพื้นที่ใหม่ๆ ที่มี
สนามบนิรองรบั กอ็าจทาํใหพ้ืน้ทีข่องการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยกระจายตวัมากยิง่กวา่ในปัจจุบนั 

นอกจากน้ี ความแออดัและความวุ่นวายของนกัท่องเทีย่วและกจิกรรมอื่นๆ ในเมอืงท่องเทีย่วอาจ
เป็นแรงผลกัดนัใหน้กัท่องเทีย่วไปหาแหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ มากขึน้ ดงัในกรณีของภูเกต็ทีน่กัท่องเทีย่วหนั
ไปเที่ยวกระบี่และพงังา จากเชยีงใหม่ไปเชยีงราย เป็นต้น แมว้่าจํานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทางเลอืก
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เหล่าน้ีอาจยงัจาํนวนน้อยอยูเ่มื่อเปรยีบเทยีบกบัเมอืงหลกัทีเ่ป็นทีนิ่ยมในปัจจุบนั แต่หากในอนาคตปัจจยั
ขบัเคลื่อนต่างๆ เสรมิฤทธิก์นั กอ็าจทําใหเ้กดิการกระจายพืน้ทีท่่องเทีย่วมากขึน้กเ็ป็นได ้โดยเฉพาะใน
กรณีการท่องเทีย่วภายในประเทศของคนไทยอาจเพิม่มากขัน้อย่างมนีัยสาํคญัตามระดบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้
ของประชาชนในประเทศไทย  

นอกจากน้ี มาตรการและพฤติกรรมรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลที่จําเป็นในช่วงโรคระบาด 
โควดิ-19 อาจคงอยูต่่อไปอกีจนกลายเป็นความปกตใิหม ่นกัท่องเทีย่วจาํนวนหน่ึงอาจเลอืกพืน้ทีใ่หมท่ีย่งั
ไม่ไดร้บัความนิยมจนแออดัมาก จงึทําใหเ้กดิการกระจายตวัของพืน้ที่การท่องเที่ยวที่นอกเหนือไปจาก
จงัหวดัยอดนิยมก่อนช่วงโควดิ และจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้ในพื้นที่ใหม่ๆ เหล่าน้ี ก็ยิง่ทําใหเ้กิด
กจิกรรมและสิง่อาํนวยความสะดวกเพิม่ขึน้ไปอกี จนกลายเป็นทางเลอืกสาํคญัในอนาคตได ้

นอกจากปัจจยัขบัเคลื่อนในดา้นพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวและดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางการ
ขนส่งและแพลตฟอรม์ดจิทิลัแลว้ ปัจจยัดา้นนโยบายกอ็าจทําใหเ้กดิการกระจายตวัของการท่องเทีย่วได้
เช่นกนั นโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยวในเมอืงรองที่ผ่านมาอาจยงักระตุ้นการท่องเที่ยวในเมอืงเหล่าน้ี
ไม่ไดม้ากเท่าใดนักดว้ยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะขอ้จํากดัในดา้นจํานวนและคุณภาพฝัง่อุปทาน 
ทัง้ผูป้ระกอบการและโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวก อย่างไรกต็าม หากภาครฐัมนีโยบาย
การพฒันาเมอืงและกระตุน้เศรษฐกจิทอ้งถิน่ในภาพรวม กอ็าจทาํใหเ้มอืงรองเมอืงเลก็มโีครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะที่ดขีึน้ การลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานเหล่าน้ีอาจช่วยเพิม่ศกัยภาพในการรองรบั
นกัท่องเทีย่วไดม้ากยิง่ขึน้กว่าเดมิ และทา้ยทีสุ่ดจะทําใหก้ารท่องเทีย่วในประเทศกระจายพืน้ทีไ่ปไดม้าก
ขึน้กวา่ในปัจจุบนั 

กระนัน้กต็าม การกระจายตวัของแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมนัน้ กย็งัคงไมค่รอบคลุมไปทัว่
ประเทศอยา่งเท่าเทยีมกนั อยา่งน้อยภายในเวลา 20 ปีทีเ่ป็นขอบเขตเชงิเวลาของการคาดการณ์ในครัง้น้ี 
คําถามคอืการกระจายตวัที่เชื่อว่าเกดิขึน้ได้ (Plausible) น้ีจะขยายพืน้ที่ครอบคลุมไปถึงขนาดไหน 
นอกเหนือจากจงัหวดัยอดนิยม 5-6 แหง่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในการน้ี คณะผูว้จิยัไดป้ระมวลขอ้มลูจากการ
สมัภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยและขอ้มลูของแนวโน้มทีผ่า่นมา และไดข้อ้สรุปว่า โอกาสของการกระจาย
ตวัของพื้นที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยน่าจะไม่เกิน 30 จงัหวดั โดยที่จงัหวดัที่มชีายทะเลทัง้หมด  
18 จงัหวดัน่าจะมโีอกาสพฒันาขึน้มารองรบันกัท่องเทีย่วไดม้ากกว่าในปัจจุบนั และอาจมบีางจงัหวดั เช่น 
เชียงรายและเลย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไปได้อีก อย่างไรก็ตาม หากปัจจัย
ขบัเคลื่อนไม่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ตัง้เป็นขอ้สมมติไว้ขา้งบน การกระจายตวัเชงิพื้นที่ก็อาจไม่เกดิขึ้น
ตามทีค่าดการณ์ไว ้

กล่าวโดยสรุป ในภาพอนาคตทางเลอืกของการท่องเทีย่วไทยในอกี 20 ขา้งหน้า ภาพหน่ึงคอื
ยงัคงมกีารกระจุกตวัอยู่อย่างชดัเจนในจงัหวดัยอดนิยมประมาณ 5-6 แห่งตามสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั ในภาพตรงกนัขา้ม อาจเกดิการกระจายตวัไปยงัอกีหลายจงัหวดัถงึประมาณ 30 จงัหวดั สองขัว้
ของทางเลือกดงักล่าวเป็นอีกแกนหน่ึงในการสร้างฉากทศัน์ของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต และมี
นยัสาํคญัในการวางแผนยทุธศาสตรต่์อไป  
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ตารางท่ี 9.2 ทางเลือกเชิงยทุธศาสตรส์าํหรบัการท่องเท่ียวไทยในอนาคต 
การพฒันาการ
ท่องเท่ียว 

ปัจจบุนั ทางเลือกในอนาคต 

รปูแบบเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
รปูแบบการผลติ รปูแบบการทอ่งเทีย่วและผลติภณัฑก์าร

ทอ่งเทีย่วทีม่ลีกัษณะเป็นมาตรฐานและมี
รปูแบบเหมอืนหรอืคลา้ยกนั 
(Standardized) และเป็นการผลติแบบ 
ซํ้าๆ จาํนวนมาก (Mass production) 

รปูแบบการทอ่งเทีย่วและผลติภณัฑก์าร
ทอ่งเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกบัสาขาเศรษฐกจิอื่นอยา่ง
กวา้งขวางและมคีวามหลากหลาย (Diversified) 
และเป็นการผลติตามแบบปรบัแต่งจาํนวนมาก 
(Mass customization)  

ยทุธศาสตรด์า้นราคา เน้นผลติภณัฑเ์หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั 
และแขง่ขนัดว้ยการกาํหนดราคาตาม
ตน้ทุน (Cost-based pricing strategy) 

การประหยดัจากขอบเขต (Economies of 
scope) และเน้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย
และการกาํหนดราคาดว้ยคุณคา่ (Value-based 
strategy) 

แนวทางยุทธศาสตร ์ ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วแบบพนนั 
(Gambling strategy) 

ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วทีร่บัมอืกบัสถานการณ์
พลกิผนัได ้(Robust) 

โอกาสและความทา้
ทาย 

ความเสีย่งสงู แต่มโีอกาสไดร้บั
ผลตอบแทนสงูถา้ผลติภณัฑท์ีม่อียูไ่ดร้บั
ความนิยมในตลาดเป้าหมาย 

ความเสีย่งตํ่า และในระยะสัน้อาจไมส่ามารถ
สรา้งรายไดส้งูมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการมุง่เป้า
ไปทีต่ลาดใดตลาดหน่ึง 

การกระจายพืน้ท่ีของเศรษฐกิจท่องเท่ียว 
การกระจายพืน้ที่
ทอ่งเทีย่ว 

การกระจุกตวัเชงิพืน้ทีใ่นแหลง่ทอ่งเทีย่ว
สาํคญั 5-6 จงัหวดั 

การกระจายตวัเชงิพืน้ทีใ่นประเทศไทยน่าจะไม่
เกนิ 30 จงัหวดั 

โอกาสและความทา้
ทาย 

เกดิประโยชน์จากการประหยดัจากการ
รวมกลุม่ (Agglomeration) และศกัยภาพ
ของพืน้ทีม่คีวามสามารถในการดงึดดูใจ
ในเชงิกายภาพสงู และมกีารลงทุนใน
โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อาํนวยความ
สะดวกสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว 
ในชว่งหลงัโควดิ นกัลงทุนยงัเน้นการ
ลงทุนในเมอืงหลกัเน่ืองจากไมอ่ยากเสีย่ง
ในพืน้ทีใ่หม ่และนกัทอ่งเทีย่วยงัไมก่ลา้
ไปแหลง่ทอ่งเทีย่วใหมท่ีม่ขีอ้มลูน้อย 

เทคโนโลยดีจิทิลัและสือ่ออนไลน์เอือ้ต่อการเปิด
พืน้ทีท่อ่งเทีย่วใหม ่โดยนกัทอ่งเทีย่วสามารถ
สรา้งและเผยแพรเ่น้ือหาเองไดม้ากขึน้ ในขณะที่
ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่หมก่เ็ริม่มชีอ่งทางที่
เปิดกวา้งมากขึน้ในการทาํการตลาดและ
ประชาสมัพนัธแ์หลง่ทอ่งเทีย่วหรอืกจิกรรมใน
พืน้ทีใ่หมม่ากขึน้ ชว่ยลดชอ่งวา่งดา้นการสือ่สาร
และขอ้มลูระหวา่งนกัทอ่งเทีย่วกบัผูป้ระกอบการ 
และเป็นการเปิดโอกาสใหพ้ืน้ทีใ่หมส่ามารถ
แขง่ขนักบัพืน้ทีเ่ดมิไดม้ากขึน้ 
ความแออดัของพืน้ทีย่อดนิยม ประกอบกบัความ
ตอ้งการระยะห่างจากผูอ้ื่น ทาํใหน้กัทอ่งเทีย่ว
เลอืกไปพืน้ทีใ่หม่ๆ   
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9.1.2 ตรรกะฉากทศัน์ของอนาคตเศรษฐกิจท่องเท่ียวระดบัเมือง 

สําหรบัการศกึษาครัง้น้ี การพฒันาภาพอนาคตทางเลอืกของการท่องเที่ยวไทยในอนาคตไม่ได้
จํากดัอยู่เพยีงในระดบัประเทศ แต่รวมไปถงึการสรา้งภาพอนาคตทางเลอืกในระดบัเมอืง โดยคณะผูว้จิยั
ไดเ้ลอืกวเิคราะหเ์มอืงท่องเที่ยวหลกัของประเทศไทยเป็นกรณีศกึษา 3 จงัหวดั ได้แก่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต 
และกรุงเทพมหานคร ในการสร้างตรรกะฉากทศัน์ระดบัเมือง คณะผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เกีย่วกบัเศรษฐกจิท่องเทีย่วในแต่ละเมอืง ประกอบกบัผลการสมัภาษณ์และการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยกบัผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยีในแต่ละพืน้ที ่ผลลพัธ์ทีไ่ดค้อืชุดของตรรกะฉากทศัน์ 2 ชุด ชุดหน่ึงสาํหรบัเชยีงใหม่และ
ภเูกต็ อกีชุดหน่ึงสาํหรบักรงุเทพมหานคร ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

1) ตรรกะฉากทศัน์สาํหรบัเชียงใหม่และภเูกต็ 
เมืองเชียงใหม่และภูเก็ตเป็นเมืองหลักในภูมิภาคที่มีขนาดที่อยู่ในลําดับศักย์รองลงมาจาก 

มหานครกรุงเทพ หากนับเฉพาะในเขตเมือง ทัง้สองเมืองมีประชากรไม่ต่างกันมากเมื่อนับรวมถึง
ประชากรแฝงดว้ย สาํหรบัในดา้นเศรษฐกจิท่องเทีย่วนัน้ ทัง้สองแหง่กถ็อืว่าเป็นเมอืงท่องเทีย่วชัน้นําของ
ประเทศไทย ซึง่มจีํานวนนักท่องเทีย่วและมลูค่าเศรษฐกจิท่องเทีย่วรองมาจากกรุงเทพมหานคร และมี
ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิง่ดงึดูดนักท่องเที่ยวที่สําคญั อกีทัง้ยงัมกีิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
ทัง้ในดา้นการซือ้ของ การกนิดื่มและกจิกรรมนนัทนาการต่างๆ   

ในการเลอืกแกนของปัจจยัขบัเคลื่อนทีน่่าจะมผีลกระทบอยา่งมากต่อการท่องเทีย่วในทัง้สองเมอืง
น้ี สองประเดน็หลกัที่ได้รบัความสนใจและให้ความสําคญัจากผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีในทัง้สองพื้นที่ ได้แก่  
(1) โครงสรา้งอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในพื้นที ่โดยเฉพาะคุณลกัษณะและสญัชาติของผูป้ระกอบการใน
พืน้ที ่และ (2) รปูแบบการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะระดบัความหลากหลายของกจิกรรมการท่องเทีย่วในพืน้ที ่
ซึง่มผีลโดยตรงต่อการพึง่พาการท่องเทีย่วของเศรษฐกจิในพืน้ทีน่ัน้ ประเดน็ทัง้สองถอืเป็นปัจจยัสาํคญัที่
จะมผีลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของเศรษฐกจิท่องเทีย่วของทัง้สองเมอืงในอนาคต แต่ยงัคงมคีวามไม่
แน่นอนวา่ ภาพในอนาคตจะเปลีย่นแปลงไปจากภาพปัจจุบนัหรอืไมแ่ละมากน้อยเทา่ใด 

ประเดน็เรื่องโครงสรา้งอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในระดบัเมอืงทีส่าํคญัทัง้สาํหรบัภูเกต็และเชยีงใหม่
เป็นเรื่องคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะธุรกจิการใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างๆ ทีไ่ม่แน่นอนว่าใน
อนาคตจะดําเนินการโดยผู้ประกอบการและนักลงทุนจากที่ไหน และการท่องเที่ยวจะมุ่งตอบสนอง
นักท่องเที่ยวกลุ่มไหนเป็นหลกัและอย่างไร ประเดน็ที่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในพืน้ที่ใหค้วามสนใจมากเป็น
พเิศษคอืสญัชาตขิองผูป้ระกอบการ 

เรื่องคุณลกัษณะและสญัชาตขิองผูป้ระกอบการในพืน้ทีถ่อืเป็นปัจจยัสาํคญัทีเ่ริม่เหน็เป็นประเดน็
สาํคญัมาตัง้แต่ก่อนโรคระบาดโควดิ-19 ในชว่งประมาณ 40 ปีของการเตบิโตและพฒันาของการท่องเทีย่ว
ในประเทศไทย ผูป้ระกอบการจํานวนมากในพืน้ที่ทัง้ในเชยีงใหม่และภูเกต็ต่างพฒันาและขยายกจิการ
ของตนเองเรื่อยมาจนถงึปัจจุบนั จากทีแ่ต่เดมิเป็นกจิการเลก็ๆ ไดข้ยายใหญ่และมมีาตรฐานมากขึน้ เช่น 
เจา้ของโรงแรมหลายแห่งเริม่ต้นจากการเป็นเจา้ของบ้านพกัและบงักะโลรมิชายหาด ผูป้ระกอบกจิการ
ทวัรม์าจากการเป็นมคัคุเทศกม์าก่อน เป็นตน้ แต่เมื่อเมอืงท่องเทีย่วทัง้สองแหง่มชีื่อเสยีงมากขึน้ในระดบั
นานาชาตแิละระดบัโลก โอกาสในการลงทุนมากขึน้ จงึเริม่มนีกัลงทุนจากต่างถิน่ ทัง้จากกรงุเทพมหานคร
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และต่างประเทศมาพฒันาโรงแรมและสถานประกอบการในพื้นที่มากขึ้น และกลายเป็นแรงขบัเคลื่อน
สาํคญัมากขึน้ในสองพืน้ทีน้ี่  

แนวโน้มสําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาคือ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่จาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจนียิง่เพิม่บทบาทมากขึน้กว่าเดมิ ไมเ่พยีงเพราะจาํนวนนกัท่องเทีย่วจนี
ไดเ้พิม่มากขึน้อย่างก้าวกระโดด แต่รวมไปถงึการขยายขอบเขตการบรกิารดว้ยแพลตฟอรม์ออนไลน์ที่
ครอบคลุมเสน้ทางผูบ้รโิภค (Customer journey) ตัง้แต่ก่อนเดนิทางไปจนจบทรปิเมื่อนักท่องเทีย่ว
เดนิทางกลบัภูมลิําเนาของตนเอง และครอบคลุมแทบทุกกจิกรรมในระหว่างการเดนิทาง ทัง้การพกัแรม
และการเยีย่มชมสถานที ่ไปจนถงึการซือ้ของและการกนิดื่ม การจ่ายเงนิและทาํธุรกรรมผา่นแอปพลเิคชนั
บนแพลตฟอรม์รูปแบบต่างๆ น้ี ยิง่ทําใหค้วามสามารถในการแข่งขนัและบทบาทของผูป้ระกอบการใน
ทอ้งถิน่ลดลง และเพิม่โอกาสการกนิรวบของผูป้ระกอบการรายใหญ่ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ นับเป็น
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของธุรกจิท่องเทีย่วทีม่นีัยสาํคญัอย่างมากต่อเศรษฐกจิท่องเทีย่วและเศรษฐกจิ
โดยรวมของประเทศไทยในอนาคต   

ทีม่าและคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่องเทีย่วในพืน้ทีก่ลายเป็นประเดน็ทีเ่พิม่ความสาํคญัมาก
ขึน้ในช่วงการระบาดของโรคโควดิ-19 จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่ทัง้ในจงัหวดัเชยีงใหม่
และจงัหวดัภูเกต็ พบว่า ความซบเซาระยะยาวทีเ่กดิจากโรคระบาดในครัง้น้ีทําใหผู้ป้ระกอบการจํานวน
มากไมส่ามารถดาํเนินธุรกจิต่อไปได ้โรงแรมและสถานบรกิารหลายแหง่ตอ้งปิดกจิการลงไป โดยเฉพาะที่
เป็นผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ จงึเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนทีม่กีําลงัทรพัยส์งูกว่าสามารถเขา้มากวา้นซือ้โรงแรม
และกิจการอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้เชี่ยวชาญในวงการ
อสงัหารมิทรพัย ์พบว่า ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 เริม่บรรเทาลงบา้งนัน้ มนีกัลงทุนรายใหญ่ทีพ่ยายาม
กวา้นซือ้ทรพัยส์นิในแหล่งทอ่งเทีย่วสาํคญัของไทย ทัง้นกัลงทุนในประเทศไทยเองและจากต่างประเทศ  

แนวโน้มดงักล่าวชีใ้หเ้หน็ว่า เศรษฐกจิท่องเทีย่วไทยหลงัสถานการณ์โควดิ-19 อาจไมฟ้ื่นตวัเป็น
แบบตวัอกัษร V (ฟ้ืนตวัเรว็ทนัท)ี U (ฟ้ืนตวัชา้) W (ฟ้ืนตวัแบบขึน้ๆ ลงๆ) หรอืแมแ้ต่ L (ไมฟ้ื่นตวั) แต่มี
โอกาสทีจ่ะเป็นแบบอกัษรตวั K ซึง่หมายความว่า ผูป้ระกอบการบางกลุ่มทีม่เีงนิทุนและสายป่านยาวจะ
สามารถฟ้ืนตวัและเตบิโตไดเ้รว็และดขีึน้ ในขณะที่มกีลุ่มอื่นที่ต้องถดถอยหรอืเลกิกจิการไป จงึมคีวาม
เหลื่อมลํ้าเกดิขึน้มากระหว่างผูป้ระกอบการ หากสถานการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้จรงิในวงกวา้ง กย็อ่มมผีลต่อ
ภาพอนาคตของการทอ่งเทีย่วในแต่ละเมอืงในยคุหลงัโรคระบาดโควดิ-19 ในระยะกลางและระยะยาว 

แกนตรรกะในการวเิคราะห์ฉากทศัน์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่และภูเก็ตสามารถสรุปได้ดงั 
รปูที ่9.2 โดยแต่ละแกนตรรกะมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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รปูท่ี 9.2 แกนตรรกะฉากทศัน์ของการท่องเท่ียวของเชียงใหม่และภเูกต็ 

แกนฉากทศัน์ท่ี 1: โครงสร้างอตุสาหกรรมท่องเท่ียว – การประกอบการโดยทุนไทยหรือทุน
ต่างชาติ 

ภาพอนาคตของโครงสรา้งอุตสาหกรรม (Industry structure) ในเมอืงทอ่งเทีย่วทัง้สองแหง่ยงัคงมี
ความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงในระยะกลางและระยะยาว คําว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมในที่น้ีหมายถึง
คุณลกัษณะพืน้ฐานทีก่าํหนดยทุธศาสตรก์ารแขง่ขนัระหวา่งผูป้ระกอบการทีผ่ลติสนิคา้ทีใ่กลเ้คยีงกนั อาท ิ
จาํนวนผูป้ระกอบการ ความยากงา่ยในการเขา้ออกจากตลาด ความใกลเ้คยีงกนัของสนิคา้ เป็นตน้ 

จากการสมัภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทัง้สองแห่ง รวมถึงหน่วยงาน
สว่นกลางทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ ประเดน็ดา้นโครงสรา้งอุตสาหกรรมทีม่นียัสาํคญัสาํหรบัทัง้สองพืน้ทีม่ที ัง้เรื่อง
ขนาดของการลงทุนและแหล่งทีม่าของนกัลงทุนและผูป้ระกอบการในพืน้ที ่แมว้่าในปัจจุบนัผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ในพืน้ที่ยงัคงเป็นผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ แต่กม็แีนวโน้มชดัเจนว่ามนีักลงทุนจากต่างถิน่เขา้มา
มากขึน้ โดยเฉพาะจากต่างชาต ิโดยเฉพาะเมื่อทัง้สองเมอืงมชีื่อเสยีงและไดร้บัความนิยมมากขึน้ในกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิจงึยอ่มเป็นเรื่องธรรมดาทีจ่ะมนีกัลงทุนจากทีอ่ื่นใหค้วามสนใจในการประกอบธุรกจิ
ในสองพืน้ทีน้ี่มากขึน้กวา่เดมิ  

ดงันัน้ หากทัง้สองเมอืงได้รบัความนิยมมากขึ้นในระดบันานาชาติและระดบัโลก ประเด็นว่า
ผูป้ระกอบการธุรกจิทอ่งเทีย่วในเมอืงเชยีงใหมแ่ละภเูกต็จะเป็นใคร มาจากไหน และขนาดลงทุนเท่าไร จะ
ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนสูงในระยะกลางและระยะยาว กล่าวคอื ในอนาคตมโีอกาสเป็นไปไดว้่าธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วในทัง้สองพืน้ทีอ่าจยงัคงเป็นผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาและขยายธุรกจิเรื่อยมาจากเดมิ หรอื
เป็นผูป้ระกอบการต่างถิน่ โดยเฉพาะจากกรงุเทพมหานครและจากต่างประเทศ   
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การเขา้มาของทุนต่างประเทศมนีัยสําคญัทัง้ต่อโครงสรา้งอุตสาหกรรมในพืน้ที ่และมผีลกระทบ
ต่อองค์ประกอบด้านอื่นๆ ของพื้นที่ ในกรณีที่เป็นการลงทุนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากประเทศจนี รปูแบบและขนาดของธุรกจิน่าจะมขีนาดใหญ่ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
นักท่องเทีย่วจํานวนมากจากประเทศจนี ความประหยดัจากขนาดจะกลายเป็นพืน้ฐานสําคญัของการทํา
ธุรกจิ การสรา้งโรงแรม สวนสนุกหรอืธมีปารค์ หา้งสรรพสนิคา้และสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ มแีนวโน้ม
ทีจ่ะเป็นขนาดใหญ่ และน่าจะมคีวามเชื่อมโยงน้อยกบัชุมชนทีม่อียูแ่ต่เดมิในพืน้ทีท่่องเทีย่ว โดยเฉพาะใน
กรณีของเชยีงใหม่ ซึ่งมชีุมชนดัง้เดมิที่มปีระวตัิศาสตร์การตัง้ถิ่นฐานมากแต่เดมิและซ้อนทบักบัพื้นที่
ทอ่งเทีย่วในปัจจุบนั  

แนวโน้มดงักล่าวยิง่ชดัเจนในกรณีของภูเก็ต จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ พบว่า
ผูป้ระกอบการโรงแรมมแีนวโน้มจะเป็นรายใหญ่และเป็นทุนจากต่างชาตมิากขึน้ นกัลงทุนต่างชาตไิมเ่พยีง
มีเงินลงทุนเท่านัน้ แต่ยงัสามารถเข้าถึงข้อมูลและตลาดได้โดยตรง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นบริษัท
ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วรายใหญ่ทีม่แีพลตฟอรม์เป็นของตนเอง หรอืสามารถควบรวมหว่งโซ่มลูค่าตัง้แต่
ตน้น้ําไปจนถงึปลายน้ําได ้ การขยายตวัของบรษิทัแพลตฟอรม์ดา้นการท่องเทีย่วจะยิง่มผีลต่อโครงสรา้ง
อุตสาหกรรมในเมอืงทอ่งเทีย่วทัง้สองแหง่ และมโีอกาสทีผู่ป้ระกอบการดัง้เดมิในทอ้งถิน่จะกลายเป็นเพยีง
องคป์ระกอบเสีย้วหน่ึงของแพลตฟอรม์ในระดบัโลกหรอืระดบันานาชาต ิ

การเขา้มาของผู้ประกอบการต่างชาติในกรณีของภูเก็ตไม่ได้จํากดัอยู่เพยีงนักลงทุนรายใหญ่
เท่านัน้ จากการสํารวจและสอบถามในพื้นที่พบว่า กจิการหลายแห่งและหลายประเภทดําเนินการโดย
ผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น ร้านอาหาร ไกด์ทัวร์ ครูสอนดําน้ํา ฯลฯ ผู้ประกอบการเหล่าน้ีมีความ
ไดเ้ปรยีบในดา้นภาษา ซึง่สามารถสื่อสารโดยตรงไดก้บันกัท่องเทีย่วต่างชาต ิสว่นในเชยีงใหม ่กเ็ริม่มคีน
จนีเขา้มาปักหลกัและตัง้ถิน่ฐาน เพื่ออยู่อาศยัและประกอบอาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวมากขึน้  
หากแนวโน้มน้ีจะกลบัมาเป็นเหมอืนเดมิและเพิม่ต่อไปอกีหลงัโรคระบาดโควดิ-19 ได้จบลง ก็มโีอกาส
เป็นไปไดท้ีโ่ครงสรา้งอุตสาหกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วในสองจงัหวดัจะเปลีย่นแปลงไปมากจากภาพปัจจุบนั 

โครงสรา้งอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัรปูแบบการดาํเนินกจิการในพืน้ที ่
ไม่ว่าจะเป็นขนาดของผูป้ระกอบการ รูปแบบผลติภณัฑ ์การนําเสนอสนิคา้ดา้นการท่องเที่ยว ไปจนถงึ
มาตรฐานและคุณภาพของสนิคา้ ในขณะเดยีวกนั โครงสรา้งอุตสาหกรรมยงัมผีลต่อองค์ประกอบอื่นๆ 
ภายในระบบท่องเที่ยว รวมถงึผลกระทบทีม่ต่ีอพืน้ที่ท่องเทีย่ว ทัง้ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิสงัคมที่มต่ีอ
ชุมชน และในด้านกายภาพของพื้นที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงนัยด้านการเมืองและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะอกีดว้ย 

ตามกลไกตลาดเสร ีการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่หน่ึงย่อมดงึดูดให้มผีู้ประกอบการ
พยายามเขา้มาประกอบการในธุรกจิน้ีมากขึน้ในพืน้ทีน่ัน้ ทัง้ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วระดบัโลกและระดบั
ทอ้งถิน่ แต่การเตบิโตด้วยแรงผลกัดนัของกลุ่มผูป้ระกอบการที่ต่างกนัก็มกัมรีูปแบบที่แตกต่างกนัและ
ก่อใหเ้กดิผลลพัธ์ทีต่่างกนั หากเป็นผูป้ระกอบการในระดบัโลก อาจจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ดว้ยบรกิารที่มมีาตรฐานไดสู้งขึน้ มกีารลงทุนในเทคโนโลยขี ัน้สูง ต้นทุนสูงราคาสูง และมโีอกาสได้รบั
ผลตอบแทนสงู แต่กจ็ะมคีนแขง่ขนัในตลาดน้อย ในทางกลบักนั ถา้เป็นผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ ดว้ยทุนทีม่ี
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อยู่อาจจะสามารถตอบสนองดว้ยมาตรฐานบรกิารไดใ้นระดบัหน่ึง ราคาไม่สงูมาก จงึเปิดใหม้กีารแขง่ขนั
กนัและโอกาสในการเขา้สูต่ลาดของผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่มากขึน้ 

ตามแนวโน้มทีป่รากฏอยู่ในปัจจุบนั การพฒันาและแพร่ขยายของเทคโนโลยดีจิทิลัจะทําใหเ้กดิ
การผลกิผนัในแทบทุกดา้นของระบบท่องเทีย่ว โดยเฉพาะเมื่อแพลตฟอรม์ดจิทิลัและการบรรจบกนัของ
ธุรกจิทีแ่ต่เดมิแยกออกจากกนั (Industry convergence) จะทาํใหภู้มทิศัน์ของการแขง่ขนัเปลีย่นแปลงไป 
โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นใหม่ๆ  จากนอกพืน้ทีแ่ละจากนอกอุตสาหกรรมเดมิ สามารถเขา้มาแขง่ขนัในตลาด
ทอ้งถิน่ไดม้ากขึน้ ผูป้ระกอบการในธุรกจิท่องเทีย่วในอนาคตอาจไมเ่คยอยูใ่นธุรกจิน้ีมาก่อนกเ็ป็นได ้เช่น 
บรษิทัแพลตฟอรม์ดจิทิลั แพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ เป็นตน้ 

ทัง้น้ี เมื่อเปรยีบเทยีบนัยความสาํคญัของนักลงทุนต่างถิน่ระหว่างจากกรุงเทพมหานครและจาก
ต่างประเทศแล้ว คณะผูว้จิยัเหน็ว่า การลงทุนจากต่างชาตมินีัยสําคญัมากกว่า ทัง้ในเชงิขนาดของการ
ลงทุนทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ และนยัเชงิกฎหมายและนโยบายกํากบั สองขัว้
หลกัของแกนฉากทศัน์น้ึจงึเป็นการประกอบการโดยทุนไทยกบัการประกอบการโดยทุนต่างชาต ิ

แกนฉากทศัน์ท่ี 2: รูปแบบเศรฐกิจท่องเท่ียว – เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงเด่ียวหรือเชิง
หลากหลาย 

ในชว่งกว่า 20 ปีทีผ่า่นมา การท่องเทีย่วมบีทบาทสาํคญัในการขยายตวัทางเศรษฐกจิของจงัหวดั
เชยีงใหม่และภูเกต็ โดยสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิและการจา้งงานทีน่ับเป็นสดัส่วนทีสู่งมากเมื่อเทยีบกบั
สาขาเศรษฐกจิอื่นๆ โดยเฉพาะจงัหวดัภูเกต็ ซึ่งการท่องเที่ยวคดิรวมเป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 47 ของ
ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั สดัส่วนทีส่งูมากน้ีจงึสื่อใหเ้หน็ว่า จงัหวดัทัง้สองพึง่พาการท่องเทีย่วเป็นอย่าง
มาก การพึง่พาดงักล่าวสือ่ถงึความเสีย่งเชงิระบบของเศรษฐกจิทอ้งถิน่ ในช่วงเวลาทีก่ารท่องเทีย่วเตบิโต
อยา่งเตม็ที ่เศรษฐกจิโดยรวมของเมอืงกด็ไีปดว้ย แต่เมื่อใดทีก่ารท่องเทีย่วซบเซาหรอืถดถอย เศรษฐกจิ
ทัง้หมดก็ได้รบัผลกระทบไปพร้อมกนั อนาคตทางเลือกของเศรษฐกิจในอนาคตคือการลดการพึ่งพา
เศรษฐกจิสาขาใดสาขาหน่ึง และขยายฐานเศรษฐกจิของเมอืงใหห้ลากหลายมากขึน้  

อย่างไรกต็าม การขยายฐานเศรษฐกจิใหห้ลากหลายมากขึน้นัน้เป็นเรื่องยากและต้องใชเ้วลานาน 
อกีทัง้จําเป็นต้องมวีสิยัทศัน์และนโยบายเชิงยุทธศาสตร์อย่างชดัเจนและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี  
การขยายฐานเศรษฐกจิใหเ้กดิความหลากหลายมคีุณลกัษณะของสภาวะเสน้ทางบงัคบั (Path dependency) 
การตดัสนิใจเชงิยทุธศาสตรใ์นปัจจุบนัจงึมผีลอยา่งมากต่อเสน้ทางการพฒันาในอนาคต 

ทางเลอืกเชงิยุทธศาสตรห์น่ึงของการขยายความหลากหลายของฐานเศรษฐกจิทีม่อียู่แต่เดมิคอื
การสรา้งอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิขึน้มาใหม่ โดยไม่มฐีานเดมิอยู่เลย อย่างไรกต็าม การเพิม่อุตสาหกรรม
หรอืธุรกจิใหม่ที่ไม่เคยมฐีานมาก่อนในพื้นที่เป็นเรื่องที่ยากมาก เน่ืองจากการพฒันาฐานเศรษฐกจิใหม่
จาํเป็นตอ้งมทีัง้โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่หมาะสม รวมถงึความรูแ้ละทกัษะของแรงงานในจาํนวนและคุณภาพที่
พอเพยีง ทางออกหน่ึงทีห่ลายประเทศใหด้ําเนินการมานานคอืการกําหนดพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ (Special 
economic zone) ทีส่ามารถกา้วพน้อุปสรรคดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเป็นไดใ้นระดบัหน่ึง แต่กไ็มใ่ช่ว่า
จะประสบความสาํเรจ็เสมอไป  
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อกีทางเลอืกหน่ึงของยทุธศาสตรก์ารเพิม่ความหลากหลายทางเศรษฐกจิไปพรอ้มกบัการลดระดบั
การพึง่พาเศรษฐกจิสาขาใดสาขาหน่ึงคอื การขยายและต่อยอดฐานเศรษฐกจิทีม่อียูแ่ต่เดมิใหห้ลากหลาย
มากยิง่ขึน้ ในกรณีเศรษฐกจิท่องเที่ยว แนวทางน้ีสื่อถงึการต่อยอดและเชื่อมโยงการผลติสนิคา้และการ
บรกิารที่เชื่อมโยงเขา้กบัการท่องเที่ยว โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นอุปสงค์ตัง้ต้นและอุปสงค์หลกัในการ
ผลกัดนัสนิคา้หรอืการบรกิารนัน้ในช่วงแรกของการพฒันาธุรกจิ แต่พยายามขยายตลาดใหก้้าวพน้การ
พึง่พาเพยีงอุปสงคจ์ากนกัทอ่งเทีย่วโดยตรง เพือ่ขยายตลาดและลดความเสีย่งจากการทอ่งเทีย่ว 

เมื่อประยุกต์ใช้แนวคดิน้ีในการคาดการณ์อนาคตทางเลอืกของเมอืงท่องเที่ยวหลกัของไทยใน
กลุ่มเมอืงท่องเทีย่วสําคญัของประเทศไทย ระดบัการพึง่พาการท่องเทีย่วของภูเกต็อยู่ในระดบัทีสู่งทีสุ่ด 
โดยฐานเศรษฐกจิในภาพรวมกไ็ม่ไดห้ลากหลายเท่ากบักรุงเทพมหานครและเชยีงใหม่ อนาคตฐานของ
เศรษฐกิจของเมอืงภูเก็ตก็คงจะยงัคงเป็นการท่องเที่ยวอยู่ ดงันัน้ ภายในช่วงเวลา 20 ปีขา้งหน้า ซึ่ง
กําหนดใหเ้ป็นขอบเขตเชงิเวลาของการคาดการณ์ในงานน้ี ภาพทีเ่ศรษฐกจิของจงัหวดัภูเกต็จะไม่พึง่พา
การทอ่งเทีย่วในระดบัสงู จงึแทบเป็นไปไมไ่ด ้  

หากพิจารณาความหลากหลายของเศรษฐกิจท่องเที่ยวควบคู่กับเศรษฐกิจเมืองของพื้นที่
กรณศีกึษา พบวา่ในแต่ละพืน้ทีม่คีวามหลากหลายขององคป์ระกอบ 2 เศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั โดยพืน้ทีท่ี่
มคีวามหลากหลายสงูมากทัง้ในเชงิเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิเมอืง คอื กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
จากการเป็นเมอืงศูนยก์ลางทีม่กีจิกรรมทางเศรษฐกจิในเมอืงอย่างหลากหลาย และเศรษฐกจิท่องเทีย่วก็
ถูกผูกโยงเข้ากบัเศรษฐกิจเมอืงอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในศูนย์การค้าชัน้นํา การ
ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตสมยัใหม่ และการท่องเที่ยวในเชิงวฒันธรรม ทําให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายตามไปดว้ย  

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิท่องเทีย่วของเชยีงใหมแ่ละภูเกต็ค่อนขา้งจะมลีกัษณะเป็นเศรษฐกจิท่องเทีย่ว
เชงิเดี่ยวที่เน้นกจิกรรมท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนและนันทนาการในพืน้ที่แหล่งดงึดูดใจสําคญัเป็นหลกั 
และยงัมคีวามเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิอื่นๆ ของเมอืงไมม่ากนกั อยา่งไรกด็ ีเมื่อพจิารณาจากฐานเศรษฐกจิ
เมอืง จะพบว่าเชยีงใหม่ยงัคงมคีวามหลากหลายของเศรษฐกจิเมอืงทัง้อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์การศกึษา 
การแพทย์ ที่จะสามารถเชื่อมโยงเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบัท่องเที่ยวได้ ในขณะที่ภูเก็ตความ
หลากหลายของเศรษฐกจิเมอืงอาจจะตํ่ากว่า ทําใหโ้อกาสที่จะพฒันาการเศรษฐกจิท่องเที่ยวใหม้คีวาม
หลากหลายอาจจะน้อยกว่า ทัง้น้ี สามารถสรุปรูปแบบเศรษฐกจิท่องเที่ยวและเศรษฐกจิเมอืงของพื้นที่
ศกึษาไดด้งัตารางที ่9.3 

ตารางท่ี 9.3 รปูแบบเศรษฐกิจท่องเท่ียวและเศรษฐกิจเมืองของพืน้ท่ีศึกษาในปัจจบุนั 
เศรษฐกิจเมือง 

 

เศรษฐกิจท่องเท่ียว 
เชิงเด่ียว เชิงหลากหลาย 

เชิงเด่ียว ภเูกต็ เชยีงใหม ่

เชิงหลากหลาย x กรงุเทพฯ 
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กระนัน้กต็าม หากเชื่อว่าการขยายฐานเศรษฐกจิใหห้ลากหลายยงัคงเป็นเรื่องจําเป็น แนวทาง
หน่ึงคอืการนําเขา้ธุรกิจหรอือุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยมมีาก่อนในภูเก็ตและเชยีงใหม่ ตวัอย่างหน่ึงที่
น่าสนใจแมย้งัมคีวามไมแ่น่นอนสงูคอื ธุรกจิดา้นการเงนิครปิโตเคอรเ์รนซ ี(Cryptocurrency) หรอืทีรู่จ้กั
ในชื่อว่าสกุลเงนิดจิทิลั ซึ่งใชบ้ลอ็กเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยพีืน้ฐาน ดงัในกรณีนโยบาย “เกาะ
บลอ็กเชน (Blockchain Island) ของประเทศมอลตา (Visram, 2018) และนโยบายทีค่ลา้ยกนัของประเทศ
มอรเิชยีส (Stanley, 2017) และเกาะคชิ (Kish) ในประเทศอหิรา่น (DailyAlts, 2021) ซึง่ลว้นแลว้แต่มุ่ง
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบนิเวศในเกาะเหล่าน้ีใหเ้ป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเงนิตราสกุลดจิทิลั
ต่างๆ และเอือ้ต่อการขดุเหมอืง (Mining) เงนิสกุลดจิทิลั 

อกีแนวทางหน่ึงในการขยายฐานการท่องเทีย่วใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้อาจเน้นการส่งเสรมิ
ใหก้จิกรรมการท่องเที่ยวมคีวามหลากหลายมากขึน้ พรอ้มกบัการกระตุ้นการแตกสาขาเศรษฐกจิอื่นที่
เกี่ยวเน่ืองกบัการท่องเที่ยวให้ได้รบัการพฒันาจนสามารถเพิ่มมูลค่าและสดัส่วนทางเศรษฐกิจ อาท ิ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การแพทย์ การศึกษา การกีฬา การบนัเทงิ รวมไปถึงการผลิตอาหารและสนิค้า
อุปโภคบรโิภคอื่นๆ เป็นตน้  

ดงันัน้ อกีแกนหน่ึงของตรรกะฉากทศัน์ของอนาคตการท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็และเชยีงใหมค่อื
รูปแบบเศรษฐกิจท่องเที่ยว โดยมขี ัว้ตรงข้ามสองขัว้คือ เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงเดี่ยวที่ยงัคงเน้นการ
พกัผ่อนและการเที่ยวชมอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต กบัเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงหลากหลาย ซึ่งขยาย
กจิกรรมใหก้วา้งไปมากกวา่กจิกรรมการทอ่งเทีย่วแบบเดมิ และเชื่อมโยงกบัธุรกจิอื่นมากขึน้ 

ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในส่วนของตรรกะฉากทศัน์สําหรบัระดบัประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยว
เชงิเดีย่วสื่อถงึการพึง่พาการท่องเทีย่วรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นพเิศษ เช่น การท่องเทีย่วแบบพกัผ่อน
ชายทะเลในกรณีของภูเกต็ หรอือาจสื่อถงึการเน้นตลาดนกัท่องเทีย่วกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพเิศษ เช่น เน้น
ตลาดจนี เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วมุ่งตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเทีย่วกลุ่มนัน้โดยตรงและ
นําเสนอผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วทีเ่น้นสนิคา้มาตรฐานทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกนั    

ส่วนความหลากหลายของการท่องเที่ยวนัน้สามารถวิเคราะห์ได้ในหลายระดบั เริม่จากความ
หลากหลายของจํานวนภูมลิําเนา สญัชาต ิและรุ่นวยัของนักท่องเทีย่วทีม่าเยีย่มเยอืน ความหลากหลาย
ของกจิกรรมที่นักท่องเที่ยวทําในระหว่างเสน้ทางผูบ้รโิภค รวมถึงความหลากหลายของสนิค้าและการ
บรกิารทีเ่กดิจากการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) ตามเศรษฐสถานะหรอืความพงึพอใจของ
นกัทอ่งเทีย่ว 

ในการเลือกแกนของฉากทศัน์ระยะยาวของเมอืงท่องเที่ยวหลกัของไทย คณะผู้วิจยัได้ขยาย
ความหมายของความหลากหลายของเศรษฐกจิท่องเทีย่ว โดยเสนอว่าเศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลาย
ไม่ไดเ้ป็นเพยีงการเพิม่จํานวนกจิกรรมหรอืสนิคา้ทีข่ายใหก้บันักท่องเทีย่วเท่านัน้ แต่หมายถงึการขยาย
ฐานของผูซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคสนิคา้และการบรกิารทีก่วา้งกว่านักท่องเทีย่ว ความหลากหลายของเศรษฐกจิ
ท่องเทีย่วจงึเป็นการต่อยอดและพฒันาความเชื่อมโยงของกจิกรรมการท่องเทีย่วกบัสาขาเศรษฐกจิอื่นไป
พรอ้มกนั ทัง้ในดา้นการผลติและการบรกิาร กล่าวคอื ผูป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติในธุรกจิต่อยอดน้ีไมไ่ดพ้ึง่
รายได้จากนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่สามารถขายสินค้าหรือการบริการของตนเองได้ทัง้กับ
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นกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มเยอืนในพืน้ที ่และใหก้บัผูบ้รโิภคในตลาดทีอ่ยูน่อกพืน้ทีเ่มอืงนัน้ ไมว่่าจะเป็นตลาด
ภายในประเทศหรอืตลาดต่างประเทศ  

เป้าหมายหลกัคอืใหน้กั “ท่องเทีย่ว” มคีวามผกูพนัอะไรบางอยา่งกบักจิกรรม ผลติภณัฑห์รอืการ
บรกิารบางอยา่งทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย แมว้่าจะไมไ่ดม้โีอกาสเดนิทางมาเมอืงไทยกต็าม ตวัอยา่งทีเ่หน็
ไดช้ดัคอื คนไทยจํานวนมากนิยมรบัชมการแขง่ขนัฟุตบอลองักฤษ และมคีวามรูส้กึร่วมในการแขง่ขนัแต่
ละแมทช์ ผูช้มเหล่าน้ีไม่เคยเดนิทางไปสมัผสักบับรรยากาศในสนามแข่งโดยตรงได ้แต่กส็ามารถไดร้บั
ประสบการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นและความสุขให้กบัตนเองได้ หากปรบัเปลี่ยนนิยามของคําว่าการ
ท่องเทีย่วใหค้รอบคลุมกวา้งขวางเพิม่ขึน้ โดยเน้นทีก่ารสรา้งประสบการณ์ที่แตกต่างจากชวีติประจําวนั
ทัว่ไป กจิกรรมหลายๆ อยา่งสามารถสรา้งประสบการณ์ดงักล่าวได ้แมว้่าคนคนนัน้ไมส่ามารถเดนิทางไป
ยงัสถานที่จรงิได้ก็ตาม พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยทีี่ช่วยสร้างเสริม
ประสบการณ์ใหใ้กลก้บัประสบการณ์จรงิ ทัง้ VR/AR/MR กอ็าจเป็นช่องทางหน่ึงในการสรา้งประสบการณ์
การ “ท่องเทีย่ว” ในอนาคตได ้คุณค่า (Value) ของการท่องเทีย่วจงึไมไ่ดม้าจากการทีไ่ดเ้ยอืนสถานทีน่ัน้
เพยีงอยา่งเดยีว 

ตามนิยามที่กว้างขึ้นน้ี การเพิ่มความหลากหลายของเศรษฐกิจท่องเที่ยวทําให้เกิดความ
หลากหลายในฐานเศรษฐกจิของเมอืงไปโดยปรยิาย เพราะหมายถงึการขยายกจิกรรมการท่องเที่ยวไป
พรอ้มกบัการเพิม่ผลติภณัฑ์และการบรกิารที่เกี่ยวเน่ือง แต่อาจไม่ได้มลีูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวโดยตรง
เสมอไป 

2) ตรรกะฉากทศัน์ของอนาคตการท่องเท่ียวในมหานครกรงุเทพ 
กรุงเทพมหานครมีลกัษณะพิเศษของการท่องเที่ยวดงัที่เกิดกบัมหานครระดบัโลกอื่นๆ เช่น 

นิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส และโตเกียว ในมหานครระดบัโลกเหล่าน้ี ผู้คนเดินทางเข้าออกเมืองอยู่
ตลอดเวลาดว้ยวตัถุประสงค์ที่หลากหลาย ทัง้การเดนิทางมาทํางาน การคา้การพาณิชย ์หรอืการเยีย่ม
ญาตแิละเพื่อนฝงู รวมถงึการเยีย่มชมสถานทีแ่ละพกัผ่อนแบบนักท่องเทีย่วทัว่ไป ดงันัน้ การเดนิทางจงึ
อาจมหีลายวตัถุประสงคอ์ยู่พรอ้มกนักไ็ด ้รูปแบบการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิท่องเทีย่วในมหานครระดบั
โลกดงัเช่นกรุงเทพฯ จงึแตกต่างอย่างมากจากเมอืงท่องเที่ยวขนาดรองลงมา เช่น ภูเกต็และเชยีงใหม ่
โดยเฉพาะมกีารประจุกตวัของกจิกรรมที่ทําใหเ้กดิประโยชน์ทัง้จากความประหยดัจากขนาดและความ
ประหยดัจากขอบเขต (Scale and scope economies) 

ในการกําหนดตรรกะฉากทัศน์ของอนาคตการท่องเที่ยวของมหานครกรุงเทพ ซึ่งรวมทัง้
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล คณะผูว้จิยัไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยและไดส้มัภาษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
หลายกลุ่ม เกณฑส์าํคญัในการเลอืกตรรกะฉากทศัน์คอืเป็นปัจจยัมผีลกระทบหรอืความทา้ทายสงูสาํหรบั
การทอ่งเทีย่วและยงัมคีวามไมแ่น่นอนสงูในระยะกลางและระยะยาว พบวา่ ปัจจยัขบัเคลื่อนทีจ่ะมผีลอยา่ง
มากต่อเศรษฐกจิท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในอนาคตคอืสถานการณ์น้ําท่วม ทัง้ที่เกดิจากน้ําไหล
หลากจากทางภาคเหนือและเกิดจากน้ําทะเลที่ระดบัสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก 
ประกอบกบัความสามารถในการบรหิารจดัการน้ําทว่มภายในพืน้ที ่

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศโลกเป็นปัจจยัสําคญัที่จะมผีลกระทบระดบัโลกและระดบั
อารยธรรมของมนุษย ์จงึเป็นปัจจยัทีค่าดหมายไดว้า่ในอนาคตต่อจากน้ีไปในระยะยาวจะมผีลกระทบอยา่ง
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มากต่อการทอ่งเทีย่วไมเ่ฉพาะในประเทศไทย แต่ในระดบัโลก อยา่งไรกต็าม แมว้า่การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศเป็นแนวโน้มทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่าเกดิขึน้จรงิ นยัของการเปลีย่นแปลงระดบัโลกทีเ่กดิขึน้
ในระดบัพืน้ทีย่งัมคีวามไมแ่น่นอนสงู เน่ืองจากขอ้จาํกดัของมนุษยใ์นการทาํนายขนาด ความเขม้ขน้ และ
ระดบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ 

สาํหรบักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปัจจยัดา้นภูมอิากาศทีค่าดว่าจะมผีลกระทบอยา่งมากต่อ
การท่องเทีย่วในอกี 20 ปีขา้งหน้าคอืน้ําท่วม ดว้ยลกัษณะภูมศิาสตรท์ีเ่ป็นทีลุ่่มตํ่า ประกอบกบัปัญหาพืน้
ทีด่นิทรุดลงเรื่อยมา อกีทัง้การพฒันาเมอืงทําใหคู้คลองทีเ่คยเป็นทางระบายน้ําตามธรรมชาตลิดน้อยลง
ไป ทาํใหก้ารเกดิน้ําทว่มขงัในพืน้ทีเ่มอืงเป็นเรือ่งปกตทิีเ่กดิขึน้ในฤดฝูนของทุกปี ภาพอนาคตหน่ึงเกดิขึน้
ไดค้อืการเกดิน้ําท่วมเป็นประจาํในความถี ่ระดบัและขอบเขตทีไ่มแ่ตกต่างจากปัจจุบนัมากเท่าใด ในกรณี
ดงัน้ี ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัการทอ่งเทีย่วในกรงุเทพมหานครกค็งไมม่ากเทา่ใดนกั  

ในทางกลบักนั ในอกี 20 ปีขา้งหน้า พืน้ทีม่หานครกรุงเทพมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลกโดยตรง ทัง้จากระดบัน้ําทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึความถีแ่ละปรมิาณน้ํา
ทีไ่หลหลากจากภาคเหนือมากขึน้กว่าแนวโน้มในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก โอกาสทีพ่ืน้ทีม่หานครกรุงเทพจะ
ประสบปัญหาน้ําท่วมในระดบัเดยีวกบัทีเ่กดิขึน้ใน พ.ศ. 2554 กม็คีวามเป็นไปไดส้งู หากน้ําท่วมในระดบั
ดงักล่าวหรอืระดบัสงูกว่าเกดิขึน้อกีและมคีวามถีม่ากขึน้ ยอ่มสง่ผลกระทบอยา่งมากต่อการท่องเทีย่วของ
กรงุเทพมหานครในหลายดา้นดว้ยกนั  

ระดบัน้ําท่วมมผีลอย่างยิง่ต่อการดําเนินกจิกรรมการท่องเทีย่ว ทัง้ผลกระทบต่อการเดนิทางของ
นักท่องเที่ยวและต่ออาคารสถานที่ที่เป็นที่พกัและแหล่งท่องเที่ยว ระดบัน้ําท่วมที่แตกต่างกนัย่อมมี
ผลกระทบที่แตกต่างกัน ทัง้ในระดับที่สร้างความรําคาญและไม่สะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวและ
ผูป้ระกอบการ ไปจนถงึระดบัทีส่รา้งความเสยีหายกบัชวีติและทรพัยส์นิของนักท่องเทีย่วและผูค้นทัว่ไป 
โดยทัว่ไป หากไม่มน้ํีาท่วมเลยหรอืมน้ํีาท่วมขงับา้งเลก็น้อย แต่ผูค้นและนักท่องเทีย่วยงัพอเดนิเทา้ได ้ก็
ไม่น่าจะมผีลกระทบมากนักต่อประสบการณ์ในการเยี่ยมเยอืนสถานที่ต่างๆ แต่เมื่อระดบัน้ําเพิม่สูงขึน้  
กย็อ่มมผีลต่อการเดนิทาง ไมเ่พยีงเฉพาะสาํหรบัการเดนิเทา้ แต่รวมไปถงึการเดนิทางดว้ยรถยนต ์

นอกจากน้ี สถานทีท่่องเทีย่วสาํคญัของกรุงเทพมหานครต่างกอ็ยูต่ดิหรอืใกลแ้มน้ํ่าเจา้พระยาและ
คูคลองต่างๆ ระดบัน้ําที่เพิม่สูงขึน้และน้ําท่วมที่ถี่มากขึน้ย่อมมผีลกระทบโดยตรงต่อสถานที่ท่องเที่ยว
เหล่าน้ี ไม่เพยีงเฉพาะวดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั และวดัวาอารามสาํคญัหลายแห่งทีเ่ป็นทีนิ่ยม
ของนักท่องเที่ยว  รวมไปถึงโรงแรม  ห้างสรรพสินค้า  ตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ  ของ
กรงุเทพมหานครเกอืบทัง้หมดจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากน้ําทว่มขงัเป็นเวลานาน อาคารโบราณสถาน
ยอ่มไดร้บัความเสยีหายจากน้ําท่วม แมว้่าพืน้ทีบ่รเิวณเกาะรตันโกสนิทรจ์ะอยู่ในระดบัพืน้ทีส่งูกว่าหลาย
พืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร แต่กม็คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะถูกน้ําทว่มได ้ถา้ระดบัน้ําทว่มเพิม่สงูขึน้มาก 

อกีดา้นหน่ึงของผลกระทบจากน้ําท่วมคอืการสญัจรเดนิทางของนักท่องเทีย่ว รวมถงึการเขา้ถงึ
การบรกิารและสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ในเมอืง การบรหิารจดัการระบบการขนส่งเดนิทาง รวมถงึ
บรกิารพืน้ฐานอื่นๆ ของเมอืงตัง้อยูบ่นเงือ่นไขของ “เมอืงแหง้” สภาพน้ําท่วมขึน้อยูเ่ป็นเวลานานจะทาํให้
ระบบการใหบ้รกิารของเมอืงหยุดชะงกัลงได ้และจะมผีลกระทบทัง้กบัการดํารงชวีติของผูค้นทัว่ไปและ
นกัทอ่งเทีย่วไปพรอ้มกนั 
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ในอนาคตระยะ 20 ปีขา้งหน้าน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมและสอบถามผูเ้ชีย่วชาญในดา้นน้ํา
ท่วม พบว่า แมแ้ต่ในกลุ่มนักวจิยัและผูเ้ชีย่วชาญในดา้นน้ีกไ็ม่สามารถยนืยนัดว้ยความมัน่ใจไดว้่า ระดบั
และความถี่ของน้ําท่วมที่จะเกดิในพื้นที่มหานครกรุงเทพจะเป็นอย่างไร ในภาพหน่ึงก็อาจไม่แตกต่าง
สถานการณ์ในปัจจุบนัเท่าใดนัก แต่ในอกีภาพหน่ึงอาจเพิม่ความรุนแรงอย่างมากจนคนจํานวนมากต้อง
ยา้ยออกจากเมอืงไปอย่างถาวรก็ได้ ปัจจยัน้ําท่วมจงึถือเป็นปัจจยัไม่แน่นอนสําคญัที่สามารถนํามาใช้
กําหนดเป็นแกนในการพฒันาฉากทศัน์ของการท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานครได ้ทัง้สองขัว้ต่างกม็นีัยใน
เชงิยทุธศาสตรเ์พือ่การเตรยีมพรอ้มรบัมอืและปรบัตวัทีแ่ตกต่างกนั  

การกําหนดตรรกะฉากทศัน์ของอนาคตเศรษฐกจิท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครในงานน้ี ผูว้จิยั
จงึไดเ้ลอืกสถานการณ์น้ําท่วมเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนหลกั โดยไม่ไดเ้ลอืกอกีปัจจยัหน่ึงขึน้มาไขวก้นัแบบ 
2x2 ดงัในกรณีของฉากทศัน์ในประดบัประเทศและในระดบัเมอืงของภูเกต็และเชยีงใหม่ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใช้
วธิกีารสรา้งฉากทศัน์ตามระดบัความเขม้ขน้ (Intensity level) ของน้ําท่วม ในการน้ี คณะผูว้จิยัไดส้รุป
เลอืกเกณฑ ์2 ประการ คอื (1) ระดบัน้ําทว่มในมหานครกรงุเทพ และ (2) ระยะยะเวลาในการทว่ม 

สําหรบัในการจนิตนาการฉากทศัน์ของการท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร คณะผูว้จิยัไดก้ําหนด
ระดบัน้ําท่วมที่มนีัยสําคญัต่อการท่องเที่ยวและการดําเนินชวีติในกรุงเทพมหานคร ตามรายละเอยีดดงั 
ตารางที ่9.4  

ตารางท่ี 9.4 ระดบัน้ําท่วมในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
ระดบั/นิยาม ระดบัการท่วม เงื่อนไขของฝนตกและการระบายน้ํา ตวัอย่างพืน้ท่ี 

0-แหง้ ไมม่น้ํีาทว่ม  - -  
1-ตํ่า ตํ่ากวา่ 20 เซนตเิมตร น้ําทว่มผวิทาง

จราจร รถทุกขนาดผา่นได ้น้ําไมท่ว่มขึน้
ถงึทางเทา้  

คา่ฝนตกทีก่ารเกดิซํ้าในรอบ 2 ปี 
และฝนตกหนกัต่อเน่ืองไมเ่กนิ 2 
ชัว่โมง รอการระบายตาม
ธรรมชาต ิสามารถระบายออกได้
ภายใน 30 นาท ี 

พืน้ทีท่ ัว่ไปทีม่น้ํีาขงัและ
รอการระบาย 

2-ปานกลาง ระดบัน้ํา 20-40 เซนตเิมตร ทว่มผวิทาง
จราจรในระดบัทีร่ถยนตเ์ลก็ผา่นได ้สงู
พอทีท่่วมถงึทางเทา้ จนสรา้งความ
เดอืดรอ้นราํคาญสาํหรบัคนเดนิเทา้ แต่ยงั
ไมท่าํใหเ้กดิความเสยีหายระดบัโครงสรา้ง
ต่อบา้นเรอืนและทรพัยส์นิมากนกั  

คา่ฝนตกทีก่ารเกดิซํ้าในรอบ 2 ปี 
และฝนตกหนกัต่อเน่ืองเกนิ 2 
ชัว่โมง และมฝีนตกก่อนหน้า  
ระบายออกไดภ้ายในไมเ่กนิ 30 
นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง  

น้ําทว่มพืน้ทีเ่มอืงใน
ยา่นธุรกจิของ
กรงุเทพฯ  

3-สงู ระดบัน้ํา 40-80 เซนตเิมตร ทว่มผวิทาง
จราจร รถเลก็ผ่านไดล้าํบาก จนถงึผา่น
ไมไ่ด ้มน้ํีาทว่มไหลเขา้อาคารบา้นเรอืน 
ทว่มขงัจนทาํใหเ้กดิความเสยีหายกบั
โครงสรา้งในระดบัทีต่อ้งซ่อมแซม  

คา่ฝนตกทีก่ารเกดิซํ้าในรอบ 2 ปี
และฝนตกหนกัต่อเน่ืองเกนิ 2 
ชัว่โมง และมฝีนตกก่อนหน้าจาํนวน
มาก ทาํใหม้น้ํีาเตม็ระบบระบายน้ําที่
มอียูใ่นพืน้ทีเ่ดมิตํ่าหรอืมเีงือ่นไข
ทางภมูศิาสตร ์สามารถระบายออก
ไดภ้ายใน 24 ชัว่โมง   

น้ําทว่มพืน้ทีต่ํ่าในเมอืง 
อาท ิพืน้ทีห่วัหมาก 
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ตารางท่ี 9.4 (ต่อ)   
ระดบั/นิยาม ระดบัการท่วม เงื่อนไขของฝนตกและการระบายน้ํา ตวัอย่างพืน้ท่ี 
4-รนุแรง ระดบัน้ําตัง้แต่ 80 เซนตเิมตรขึน้ไป ทว่ม

ผวิทางจราจรจนรถใหญ่ไมส่ามารถผา่นได ้
ทว่มอาคารบา้นเรอืน จนไมส่ามารถใช้
งานไดใ้นบางบรเิวณ ทว่มขงัจนเกดิความ
เสยีกบัโครงสรา้งพืน้ฐานในระดบัทีต่อ้ง
ฟ้ืนฟู  

คา่ฝนตกทีก่ารเกดิซํ้าในรอบ 5 ปี 
และฝนตกหนกัต่อเน่ืองเกนิ 2 
ชัว่โมง และมฝีนตกก่อนหน้า
จาํนวนมาก ทาํใหม้น้ํีาเตม็ระบบ
ระบายน้ําทีม่อียู ่มน้ํีาทว่มขงัอยู่
บรเิวณโดยรอบ พืน้ทีเ่ดมิตํ่า หรอื
มกีารปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ระยะเวลาท่วมขงัตัง้แต่ 1 วนั ถงึ 
1 สปัดาห ์ 

น้ําทว่มบนถนน
ลาดพรา้ว 

5-รนุแรงมาก น้ําทว่มในระดบัทีส่งูจนเดนิทางดว้ย
พาหนะทางบกไมไ่ดใ้นวงกวา้ง ระยะ
เวลานานมากกวา่ 1 วนั จนถงึการทว่มขงั
นานกวา่ 1 สปัดาห ์สง่ผลความเสยีหาย
กบัโครงสรา้งพืน้ฐานในระยะยาว และมผีล
ต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรการใช้
ชวีติประจาํวนั ถงึขัน้ตอ้งมกีารอพยพ
ชัว่คราว 

คา่ฝนตกทีก่ารเกดิซํ้าในรอบ 10 
ปี และฝนตกหนกัต่อเน่ืองเกนิ 2 
ชัว่โมง และมฝีนตกก่อนหน้า
จาํนวนมาก ทาํใหม้น้ํีาเตม็ระบบ
ระบายน้ําทีม่อียู ่พืน้ทีเ่ดมิตํ่า หรอื
มเีงือ่นไขทางภูมศิาสตร ์น้ําทะเล
หนุน และเงือ่นไขอื่นในการ
บรหิารจดัการ   

น้ําทว่มครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 
2554 

6-วกิฤต ทว่มในระดบัทีส่งูจนเดนิทางทางบกไมไ่ด้
ในวงกวา้งหรอืในพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของ
กรงุเทพฯ ระยะเวลานานมากกวา่ 1 วนั 
จนถงึการทว่มขงันานกวา่ 1 สปัดาห ์หรอื
ทว่มขงัสงูแต่ระบุรปูแบบไมไ่ด ้สง่ผลให้
เกดิความเสยีหายกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ภมูทิศัน์ และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การใชช้วีติประจาํวนัในระยะยาวจนถงึขัน้
อพยพยา้ยถิน่ฐาน และสง่ผลต่อการปรบั
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในระยะยาว 

การเปลีย่นแปลงทางภมูศิาสตร ์
และการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศโลกทีอ่า้งองิคา่การเกดิ
ซํ้าที ่12 ปีขึน้ไป แต่กลบัมาเกดิ
ทุกปี หรอื 2 ปีครัง้  

ยงัไมเ่คยเกดิขึน้ แต่
คาดการณ์วา่จะเกดิ
ขึน้กบัพืน้ทีฝั่ง่
ตะวนัออกของกรงุเทพ 
และปรมิณฑลทีต่ดิ
ทะเล  

 

ระดบัน้ําท่วมทีก่ําหนดตามระดบัน้ําและระยะเวลาการท่วมขงัถอืเป็นเกณฑพ์ืน้ฐานทีใ่ชส้รา้งฉาก
ทศัน์ในอนาคตของการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยจะแบ่งฉากทศัน์ของการท่องเที่ยวออกเป็น  
4 ฉากทศัน์ดงัรปูที ่9.3 
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รปูท่ี 9.3 ตรรกะฉากทศัน์ของการท่องเท่ียวของกรงุเทพมหานคร 
 

9.2 ตวับง่ช้ีฉากทศัน์ 

เมื่อไดต้รรกะฉากทศัน์ทีใ่ชเ้ป็นกรอบของพฤตกิรรมฉากทศัน์ (Scenario behaviors) แล้ว 
ขัน้ตอนต่อมาคอืการกําหนดกําหนดตวับ่งชีห้รอืตวัอธบิายฉากทศัน์ (Scenario descriptors) เพื่อใหเ้หน็
ภาพของปัจจยัต่างๆ ทีเ่ชื่อมโยงกนัภายในฉากทศัน์เดยีวกนั และเพื่อเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความแตกต่าง
ระหวา่งฉากทศัน์ทัง้ 4 ฉาก ตวับ่งชีใ้นการกาํหนดฉากทศัน์ในงานน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามแนวคดิระบบ
ท่องเทีย่วทีไ่ดว้เิคราะหม์าแลว้ก่อนหน้าน้ี ไดแ้ก่ (1) อุปทานการท่องเทีย่ว (2) อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว และ 
(3) ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว แสดงดงัตารางที ่9.5 อยา่งไรกด็ ีในการคาดการณ์อนาคตการท่องเทีย่ว
ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า เทคโนโลยดีจิทิลัจะยิง่มบีทบาทสาํคญัมากขึน้และจะเป็นตวัเปลีย่นแปลงโฉมหน้า
การท่องเทีย่ว ตารางที ่9.6 แสดงตวัอย่างตวับ่งชีฉ้ากทศัน์ในอนาคตการท่องเทีย่วไทย เพื่อเป็นหมุด
หมายของการมองภาพความเป็นไปไดข้องตวับ่งชีต่้างๆ ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 

ตารางท่ี 9.5 ตวับง่ช้ีฉากทศัน์อนาคตการท่องเท่ียวไทย 
กลุ่มระบบ ตวับ่งช้ีฉากทศัน์ 

ดา้นอุปทาน 

 โครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ว
 กาํลงัแรงงานในภาคการทอ่งเทีย่ว 
 ลกัษณะผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
 ลกัษณะสือ่สงัคมออนไลน์ 
 ประเภทสิง่ดงึดดูใจหลกัดา้นการทอ่งเทีย่ว  

 รปูแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งผูม้าเยอืนและผูป้ระกอบการ  

ดา้นอุปสงค ์  บุคลกัษณ์ 
 เสน้ทางผูบ้รโิภค  
 มมุมองเกีย่วกบัเวลาและพืน้ที ่

ดา้นผลกระทบ  ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
 ความสามารถในการรองรบัทางกายภาพ เศรษฐกจิ และสงัคม 
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ตารางท่ี 9.6 ตวัอย่างตวับง่ช้ีฉากทศัน์ในอนาคตการท่องเท่ียวไทย 
ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบย่อย ตวัอย่างองคป์ระกอบในอนาคต 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

 โครงสรา้งพืน้ฐานทางอากาศ 
สาํหรบัการเดนิทางระหวา่ง
ประเทศ และระหวา่งจงัหวดั 

 โครงสรา้งพืน้ฐานทางภาคพืน้ดนิ 
 โครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการ

เดนิทางภายในเมอืง 
 โครงสรา้งพืน้ฐานเฉพาะเจาะจง

สาํหรบัการท่องเทีย่ว เชน่ การ
ขนสง่เดนิทาง น้ํา ไฟฟ้า 

 โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั 
 

 เทคโนโลยทีีน่่าจะมบีทบาทในการบรหิารการทอ่งเทีย่ว
ในอนาคต เชน่ Blockchain, cryptocurrency, Big 
Data, Automation, VR/AR. Data infrastructure 

 ลกัษณะทีพ่กั: Camping, eco-pods, rentals, Airbnb 
 โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั: ระบบแปลภาษา, Advanced 

and massive information processing  
 รถไฟฟ้าความเรว็สงู  
 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสขุภาพ 

กาํลงัแรงงานใน 
ภาคการทอ่งเทีย่ว 

 แรงงาน  
 ระบบหน้าบา้นและหลงับา้น 

(Front & back offices) 

 หุน่ยนตจ์ะเขา้มาแทนทีแ่รงงานคน 
 อนาคตของแรงงาน: เหลอืเฉพาะกลุม่บรกิารทีเ่ป็น 

High touch และแรงงานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 
 ระบบจา้งพนกังานตามความตอ้งการ (Staff on 

demand) (UNWTO, 2019) 

ลกัษณะ
ผูป้ระกอบการ 

รายยอ่ย 

 ขนาดของผูป้ระกอบการ 
 หว่งโซ่มลูคา่ระดบัโลกและ

ระดบัประเทศ 
 

 แนวโน้มการใหบ้รกิารทอ่งเทีย่ว: 
Personalized/customized, Emotive, Attribute-led,  
e-Commerce + Tourism (Bremner, 2020) 

 การเขา้ถงึตลาดใหมข่อง SMEs ดว้ยเครือ่งมอืและ
แพลตฟอรม์ดจิทิลั 

 ความเหลื่อมลํ้าจากการเขา้ไมถ่งึโอกาสและประโยชน์
ทางดจิทิลัของธุรกจิขนาดเลก็ (OECD, 2020c) 

ลกัษณะสือ่สงัคม
ออนไลน์ 

 บทบาทของนกัทอ่งเทีย่วอนิฟลู
เอนเซอร ์(Travel influencers) 
(IOETI, 2020) 

 เน้นประสบการณ์ผา่นประสาทสมัผสัมากขึน้ 
(Increased sensory richness) 

 การรวมออนไลน์ / ออฟไลน์และการบรรจบกนัอยา่ง
สมบรูณ์ (Online/offline integration and complete 
convergence) 

 โซเชยีลมเีดยีโดยผูท้ีไ่มใ่ชม่นุษย ์(Social media by 
non-humans) (Appel, Grewal, Hadi, & Stephen, 
2020) 

 ธุรกจิทอ่งเทีย่วถกูแบง่ใหย้อ่ยลง  
 คนทัว่ไปทีไ่มใ่ชผู่ป้ระกอบการเป็นเจา้ของหอ้งพกัใน 

Airbnb มากขึน้ (Bearne, 2018) 
ประเภทสิง่ดงึดดูใจ

หลกัดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว 

 การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมและ
ประวตัศิาสตร ์

 แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิกายภาพ หรอืเชงิเสมอืน 
 ประสบการณ์ตามธรรมชาต ิหรอื ประสบการณ์ที่

สรา้งสรรคข์ึน้มา 
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ตารางท่ี 9.6 (ต่อ)   
ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบย่อย ตวัอย่างองคป์ระกอบในอนาคต 
รปูแบบ

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูม้าเยอืน
และผูป้ระกอบการ 

 ความไวเ้น้ือเชื่อใจ  ความสมัพนัธอ์อนไลน์กบัความสมัพนัธแ์บบออฟไลน์ 

บุคลกัษณ์ 
(Personas) 

เสน้ทางผูบ้รโิภค 
(Customer 
journeys) 

 นกัทอ่งเทีย่วจนีและไทยรุน่ใหม ่  การทอ่งเทีย่วแบบปัจเจกและกลุม่เลก็มากขึน้  
 การเดนิทางเพื่อการฟ้ืนฟู ผจญภยั เตมิเตม็ เรยีนรู้

ทกัษะใหม ่(Hammond, 2019) 

มมุมองเกีย่วกบั
เวลาและพืน้ที ่

 ความสาํคญัของเวลาและพืน้ที ่  พืน้ที:่ การบรรจบหรอืแยกกนัระหวา่งพืน้ทีก่ายภาพกบั
ดจิทิลั 

 เวลา: ทุกเวลา (ออนไลน์) หรอืเฉพาะบางเวลา  
ผลกระทบจากการ
ทอ่งเทีย่วดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 

 

 การกระจายรายไดแ้ละความมัง่
คัง่  

 เจนทรฟิิเคชนั (Gentrification) 

 ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

ความสามารถใน
การรองรบัทาง
กายภาพ เศรษฐกจิ 
และสงัคม  

 ความขดัแยง้และการต่อตา้น
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
วฒันธรรม 

 ความยัง่ยนื 

 

9.3 ฉากทศัน์อนาคตการท่องเท่ียวไทย 
จากตรรกะฉากทศัน์และตวับ่งชีฉ้ากทศัน์ทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ สามารถพฒันาเป็นรายละเอยีดของ

ฉากทศัน์ทีแ่สดงภาพอนาคตทางเลอืกในระดบัประเทศและในระดบัเมอืงไดด้งัน้ี 
9.3.1 ฉากทศัน์ระดบัประเทศ 

1) ฉากทศัน์การท่องเท่ียวไทย 
ตามที่ได้นําเสนอไปในบทที่แล้ว อนาคตฐานของการท่องเที่ยวไทยในช่วงหลังสถานการณ์ 

โควดิ-19 อกี 5-10 ปีขา้งหน้าจะขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัและมรีปูแบบเป็นแพลตฟอรม์อยา่งเตม็ที ่
ในขณะที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็มคีวามหลากหลาย มพีลวตัการเปลี่ยนแปลงสูง และเน้น
ประสบการณ์ส่วนบุคคลมากยิง่ขึน้ อนาคตฐานทีค่่อนขา้งแน่นอนน้ีจะยงัคงดําเนินไปอกีระยะหน่ึง ดงันัน้ 
ยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วไทยในระยะสัน้หลงัจากทีส่ถานการณ์โควดิ-19 เริม่คลีค่ลายลงบา้งจงึควรตอบ
รบัการแนวโน้มการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี  
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สว่นอนาคตทางเลอืกของการท่องเทีย่วไทยในระยะยาวอกี 20 ปีขา้งหน้าสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 
4 ฉากทศัน์ตามแกนปัจจยัขบัเคลื่อน 2 ประการที่นํามาไขวก้นัแบบ 2x2 คอื แกนของรูปแบบเศรษฐกจิ
ท่องเทีย่วทีเ่ป็นเชงิเดีย่วหรอืเชงิหลากหลาย และแกนของการกระจายตวัของการท่องเทีย่ว ว่าจะกระจุก
ตวัอยู่ในจงัหวดัยอดนิยม 5 อนัดบัแรกเหมอืนในปัจจุบนัหรอืจะกระจายพื้นที่ออกไปยงัจงัหวดัอื่นๆ ใน  
30 อนัดบัแรก ภายใต้ฉากทศัน์แต่ละภาพมีความซบัซ้อนของประเด็นต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลย ีองคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วทีจ่ะเป็นตวัขบัเคลื่อนการพฒันาการท่องเทีย่ว
ของไทย ภาพอนาคตทางเลือกมขีอ้ดขี้อเสยีแตกต่างกนั ซึ่งจะนําไปสู่เป้าหมายและภาพอนาคตที่พงึ
ประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั 

 
รปูท่ี 9.4 ฉากทศัน์การท่องเท่ียวของประเทศไทย 

ฉากทศัน์ท่ี 1: The Avengers - เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงหลากหลายท่ีเด่นนําเฉพาะพืน้ท่ี 
ภาพรวมฉากทศัน์ 
ฉากทศัน์น้ีสื่อถึงภาพการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปีขา้งหน้าที่ประเทศไทยได้มกีารพฒันาระบบ

ท่องเทีย่วเพื่อตอบสนองจุดประสงคก์ารเดนิทางทีห่ลากหลายระดบันานาชาตแิละระดบัโลก ไม่จํากดัอยู่
เพยีงการท่องเที่ยวเพื่อเยีย่มชมสถานที่และการพกัผ่อนจากชวีติประจําวนั โดยเฉพาะการเดนิทางเพื่อ
คน้หาประสบการณ์ใหม่ หาความรู ้ทกัษะใหม่ รกัษาสุขภาพและเสรมิสรา้งพลานามยั หรอืเตมิเตม็ความ
ต้องการของชีวิต ระบบการท่องเที่ยวไทยในฉากน้ีมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนที่มุ่งค้นหา
ประสบการณ์เฉพาะตามทีต่นสนใจ หรอืต้องการเตมิเตม็ชวีติดว้ยประสบการณ์ใหม่ๆ เดนิทางเพื่อผจญ



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

 440 

ภยั กจิกรรมและพื้นที่ท่องเที่ยวในอนาคตจงึมกีารพฒันาขึน้มาโดยเฉพาะ เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการเหล่าน้ีไดอ้ยา่งลกึซึง้และตรงตามความตอ้งการ  

แต่ละกจิกรรมที่พฒันาขึน้มากม็คีวามโดดเด่นในระดบัสากลที่สามารถเป็นจุดขายไดท้ัง้สําหรบั
นกัทอ่งเทีย่วต่างชาตแิละนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย รปูแบบและองคป์ระกอบของกจิกรรมทีห่ลากหลายน้ีอาจมี
กลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่นหรือความเป็นไทยแบบดัง้เดิมอยู่บ้าง แต่ในภาพรวมแล้วมคีวามเป็น
นานาชาตแิละสากล (Cosmopolitan) สงู ทัง้กจิกรรมการท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการจงึมี
ความหลากหลายมาก และไม่จํากดัเฉพาะคนไทย ประเทศไทยจงึเหมอืนเป็นแหล่งรวมสนิค้าและการ
บรกิารระดบัโลกสาํหรบันักท่องเทีย่วทีต่อ้งการผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลายและโดดเด่น โดยเปิดกวา้ง
ใหผู้ป้ระกอบการมาจากทีไ่หนกไ็ดท้ีส่ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วได ้ดงัตวัละครนําใน
ภาพยนตร ์The Avengers 

ความหลากหลายของเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วในฉากทศัน์น้ีไมจ่าํกดัอยูเ่พยีงในธุรกจิท่องเทีย่ว แต่เป็น
ระบบเปิดทีเ่ชื่อมโยงกบักจิกรรมและระบบเศรษฐกจิอื่นๆ ไดอ้ยา่งด ีเช่น การเกษตร การแพทย ์การกฬีา 
การศกึษา อุตสาหกรรมทอ้งถิน่ การดนตร ีเป็นต้น ในฉากทศัน์น้ี ธุรกจิการท่องเที่ยวเป็นองคป์ระกอบ
สําคญัและเป็นอุปสงค์สําคญัของธุรกจิอื่นๆ ในเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เศรษฐกจิฐานความรู ้และเศรษฐกจิ
การผลติแนวใหม ่(New manufacturing industries) ทีม่กีารบรรจบและหลอมรวมกนัของเทคโนโลยแีละ
ธุรกิจการบริการและการผลิตที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กบัความต้องการของผู้เดินทางและผู้บริโภค และ
ความสามารถในการตอบสนองของกลุ่มกจิกรรมทีผู่เ้ดนิทางตอ้งการ  
  ตามเงือ่นไขดา้นความหลากหลายและความเป็นสากลของฉากทศัน์ขา้งตน้ พืน้ทีท่่องเทีย่วทีต่อบ
โจทยค์วามตอ้งการดงักล่าวจงึไมส่ามารถพฒันาขึน้ไดท้ัว่ไปได ้แต่ยงัคงเกดิขึน้เฉพาะในจงัหวดัท่องเทีย่ว
ยอดนิยมของไทย 5 อนัดบัแรก ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วอยูแ่ลว้ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่กระจุกตัวสูงทําให้การให้บริการด้านการ
ท่องเทีย่วและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ความไดเ้ปรยีบในการทุนทรพัยากรการ
ท่องเทีย่ว ทุนทรพัยแ์ละทุนมนุษยท์ีม่อียู่แต่เดมิ ประกอบกบัขนาดประชากรทอ้งถิน่ทีใ่หญ่มากพอ ทําให้
จงัหวดัเหล่าน้ีสามารถขยายตวัดา้นการท่องเทีย่วและกจิกรรมอื่นๆ ไดห้ลากหลายและมฐีานกวา้งมากขึน้  
เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายทีม่คีวามเด่นนําในระดบัสากลจงึเกดิขึน้เฉพาะในเมอืงหลกัทีม่ฐีานการ
ทอ่งเทีย่วและธุรกจิสบืเน่ืองอยูแ่ลว้ 
  ในฉากทศัน์น้ี เมอืงท่องเทีย่วทีม่ฐีานการท่องเทีย่วหลกัอยูแ่ลว้และมฐีานทรพัยากรการท่องเทีย่ว
ทีโ่ดดเด่นในปัจจุบนั มโีอกาสในการขยายขอบเขตฐานเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีห่ลากหลายมากกว่าพืน้ทีอ่ื่น 
เน่ืองจากมทีัง้ความประหยดัจากการกระจุกตวั ทัง้แบบความประหยดัจากขนาดและความประหยดัจาก
ขอบเขต ผูป้ระกอบการในธุรกจิต่างๆ จงึสามารถดงึเอาศกัยภาพด้านอื่นๆ ของพื้นที่มาเชื่อมโยงหรอื
เชื่อมโยงกบัพืน้ทีท่อ่งเทีย่วหลกัดว้ยกนั ทาํใหร้ะบบการท่องเทีย่วโดยรวมมผีลติภาพทีส่งูขึน้ เสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่วในจงัหวดัเหล่าน้ีจงึมคีวามหลากหลาย และเกดิจากการเชื่อมโยงศกัยภาพหลายดา้นเขา้ดว้ยกนั 
  ตวัอย่างเช่น เมอืงหลกัของการท่องเทีย่วทัง้กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่และภูเกต็ จะยิง่สามารถ
เพิม่ความหลากหลายของเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีก่ลมกลนืไปกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์การศกึษา การแพทย ์
และนันทนาการอื่นๆ ของเมอืง ผูผ้ลติสนิคา้สรา้งสรรคส์ามารถพฒันาผลติภณัฑไ์ดจ้นสามารถขายไดท้ัว่
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โลกผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่เฉพาะกบันักท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มาเยี่ยมชมในพื้นที่เท่านัน้  
ในขณะเดยีวกนั กม็กีารพฒันาสถาบนัการเรยีนรูร้ปูแบบใหมท่ีผ่สมผสานประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบการ
บรรยายและแบบปฏบิตักิาร ซึง่ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยเีสมอืน AR/VR/MR สถาบนัการเรยีนรูบ้างแหง่
เปิดขึน้ใหม่โดยนักลงทุนระดบัโลกทีร่่วมทุนกบันักลงทุนทอ้งถิน่ แต่กม็สีถาบนับางแห่งพฒันาขึน้มาจาก
หลกัสูตรเดมิของมหาวทิยาลยัดัง้เดมิที่อยู่ในพื้นที่ และพยายามปรบัตวัให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาด
ความรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 จากตวับ่งชี้ฉากทศัน์ที่กําหนดไว้ข้างต้น องค์ประกอบของระบบท่องเที่ยวตามฉากทศัน์ที่ 1 มี
รายละเอยีดโดยสงัเขป ดงัน้ี  

ด้านอปุทานการท่องเท่ียว  
โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกจิท่องเทีย่วทีห่ลากหลายจําเป็นตอ้งมโีครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัความ

หลากหลายได้ แนวโน้มหลกัที่ถอืเป็นอนาคตฐานของฉากทศัน์น้ีคอืโครงสรา้งพื้นฐานการเดนิทางทาง
อากาศ  โดยมสีายการบนิทีบ่นิตรงถงึแหล่งท่องเทีย่วเมอืงท่องเทีย่วหลกัจากทัว่โลก สว่นในการเดนิทาง
ภาคพืน้ดนิกม็หีลายทางเลอืก ทัง้รถไฟความเรว็สูงรวมไปถึงรถยนต์ไรค้นขบั ส่วนในพืน้ที่ที่เป็นความ
สนใจเฉพาะทีเ่ป็นปลายทางยอ่ยกจ็ะมแีทก็ซีไ่รค้นขบัทีส่ามารถนําทางไปถงึจุดหมายทีต่อ้งการไดเ้พยีงแค่
ป้อนขอ้มลูบนจุดหมายปลายทางทีต่อ้งการ  

สําหรบัโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อํานวยความสะกวดด้านการท่องเที่ยวโดยทัว่ไปนัน้ มกีารนํา
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการดาํเนินการเป็นพืน้ฐานอยูท่ ัว่ไป เช่น ในดา้นทีพ่กั มกีารกระจายของทีพ่กัไป
ทัว่ทุกพืน้ที่ที่ผูเ้ดนิทางไปถงึผ่านระบบจองออนไลน์ และมทีี่พกัหลากหลาย นับตัง้แต่โรงแรมและที่พกั
ตามบ้าน ไปจนถึงการจองกุฏิเพื่อการจําวดั เช่น การจองเต็นท์นอนในป่ากลางเมอืงที่กําหนดพื้นที่ไว้
เฉพาะสาํหรบัการพกัแรม เป็นตน้ 

ในฉากทศัน์น้ี การสรา้งฐานเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีก่วา้งกว่ากจิกรรมท่องเทีย่วโดยตรง จําเป็นตอ้ง
สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบนิเวศของนวตักรรม (Innovation eco-system) ในระดบัเมอืง ซึง่รวมไป
ถงึโครงสรา้งพืน้ฐานการส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการและผูผ้ลติที่เกี่ยวขอ้ง และการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในการสรา้งนวตักรรมและผลติภณัฑใ์หม่ๆ   

แรงงานในภาคการท่องเทีย่ว ในเศรษฐกจิท่องเที่ยวเชงิหลากหลายที่เป็นสากลน้ี แรงงานที่
เกี่ยวขอ้งก็มคีวามหลากหลายมากขึน้ แต่กม็คีวามรูแ้ละทกัษะเฉพาะทางมากขึน้เช่นกนั เน่ืองจากต้อง
ให้บริการหรือผลิตสินค้าที่มีความเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทํางานด้าน
สรา้งสรรค์ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆ และทําหน้าที่เป็นผู้มอบประสบการณ์ให้กบัผู้
เดนิทาง อกีทัง้ยงัต้องมคีวามสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายได ้ 
แรงงานในธุรกจิท่องเทีย่วจงึไม่จํากดัเพยีงคนไทย แต่มคีนหลายชาตหิลายภาษาหลายทกัษะที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วได ้

ในขณะเดยีวกนั ความต้องการแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวแบบเดมิจะลดน้อยลง เน่ืองจากการ
ใหบ้รกิารและการดาํเนินการต่างๆ จะใชร้ะบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนตม์ากขึน้ นบัตัง้แต่การจอง การใหข้อ้มลู 
การชาํระเงนิ ความตอ้งการแรงงานจะมลีกัษณะเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการ (Staff on demand) ทีม่ี
แพลตฟอร์มออนไลน์ในการบรหิารจดัการแรงงานใหต้รงตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในกจิกรรม
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ท่องเที่ยวที่เป็นบริการระดบัหรูหราและบริการด้านสุขภาพยงัคงต้องการแรงงานให้บริการที่เป็นคน 
เน่ืองจากลกูคา้ยงัคงตอ้งการบรกิารแบบ High touch แต่แรงงานกลุ่มน้ีกไ็มม่เีพยีงเฉพาะคนไทย 

ในฉากทศัน์น้ี เน่ืองจากเศรษฐกจิท่องเทีย่วยงัคงกระจุกตวัในเมอืงหลกั การหลัง่ไหลของแรงงาน
เขา้เมอืงใหญ่กย็งัคงมต่ีอไป ทัง้จากเมอืงอื่นของประเทศไทยและจากต่างประเทศ จงึยิง่ทําใหเ้กดิความ
เหลื่อมลํ้าระหวา่งเมอืงใหญ่กบัเมอืงเลก็และชุมชนชนบทของประเทศไทยมากยิง่ขึน้กวา่เดมิ 

ผูป้ระกอบการ ในฉากทศัน์น้ีจะมผีูป้ระกอบการเกดิขึน้จาํนวนมากในพืน้ทีเ่มอืงหลกั โดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการรายเลก็และรายย่อย ทําใหม้กีารผลติสนิคา้และการบรกิารท่องเทีย่วที่มคีวามหลากหลาย
มากใหล้กูคา้ทีเ่ป็นผูเ้ดนิทางมาในพืน้ทีแ่ละผูใ้ชบ้รกิารในพืน้ทีอ่ื่นๆ ของโลกผา่นทางแพลตฟอรม์ออนไลน์ 
แพลตฟอรม์เหล่าน้ีไมจ่าํกดัเพยีงแพลตฟอรม์ทีเ่ป็นอคีอมเมริซ์และโลกเสมอืน (Virtual world) เท่านัน้ แต่
รวมไปถงึแพลตฟอรม์เชงิวเิคราะหท์ีใ่ชร้ะบบการบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management Platform) 
รวมถึงบรกิารปัญญาประดษิฐ์ต่างๆ ทัง้ Machine learning และอลักอรทึมึที่ใช้ไดใ้นการทํานาย 
(Predictive algorithms) ทําใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยสามารถปรบัการผลติและการบรกิารใหลู้กคา้ได้
หลายหลาย ยดืหยุน่และกวา้งไกลมากขึน้  

ในเศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายแบบสากลน้ี การผลติและการบรกิารท่องเทีย่วมกีารผกูโยง
ในเชงิห่วงโซ่มูลค่ากบัเศรษฐกิจอื่นๆ ในชุมชนเมอืงอย่างใกล้ชดิ การสร้างมูลค่าเพิม่จงึไม่จําเป็นต้อง
พึง่พงิการเยีย่มเยอืนโดยตรงของนกัทอ่งเทีย่วทัง้หมดดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

สือ่สงัคมออนไลน์ ในอกี 20 ปีขา้งหน้า การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เป็นเรื่องปกตขิองชวีติประจาํวนั
ของคนทัว่ไป แมว้่าคนรุน่ใหมจ่าํนวนมากขึน้เริม่เอาชวีติตนเองออกจากสื่อสงัคมออนไลน์ คนจาํนวนมาก
ใชช้วีติทีย่ดึโยงกบัสื่อสงัคมออนไลน์รปูแบบใหม่ๆ ดงันัน้ อนาคตการท่องเทีย่วไทยไม่ว่าจะเป็นฉากทศัน์
ไหนกต็าม การประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณาสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วจงึยงัใชส้ื่อออนไลน์แทบทัง้หมด 
สื่อออนไลน์ในระดบัโลกมขีอ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ชง้านจาํนวนมาก การประสมัพนัธเ์กีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วและ
สนิคา้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจงึตอ้งใชบ้รกิารสื่อออนไลน์เหล่าน้ีอยา่งไรกต็าม การขายสนิคา้และบรกิารจะตอ้ง
ให้ข้อมูลและนําเสนอภาพที่เป็นประสบการณ์แบบใหม่ โดยเน้นการนําเสนอโดยผู้มอีทิธิพลที่เป็นคน 
(Human influencer) รว่มกบัผูม้อีทิธพิลทีไ่มใ่ช่คน (Virtual influencer) ไปดว้ยกนั อวตาร (Avatar) บน
โลกที่ผสมผสานกันระหว่างโลกกายภาพกับโลกเสมือนจริงจะเป็นบุคลักษณ์ที่เ ป็นที่ นิยมและ
ลอกเลยีนแบบในการเดนิทางทอ่งเทีย่วและการสรา้งประสบการณ์   

อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะเฉพาะในฉากทัศน์น้ีคือเน้ือหาบนสื่อออนไลน์ที่ผลิตออกมาโดย
นักท่องเทีย่วและผูบ้รโิภคเน้นเรื่องราวและประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัเมอืงหลกัเป็นส่วนใหญ่ จงึเป็นการตอกยํ้า
ความนิยมในเมอืงหลกัเหล่าน้ีในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึน้ไปเรื่อยๆ จนเกดิความแตกต่างอย่างมากกบั
เมอืงรองและเมอืงเลก็ทัว่ประเทศ  

แหล่งท่องเทีย่วและผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเทีย่ว ในฉากทศัน์น้ี แหล่งท่องเที่ยวหลกัของ
ประเทศไทยยงัคงกระจุกตวัอยูใ่น 5 เมอืงยอดนิยม โดยทีท่ะเล ภเูขา ศูนยก์ารคา้และรา้นอาหารยงัคงเป็น
แหล่งท่องเทีย่วหลกั แต่ผลติภณัฑด์า้นการท่องเทีย่วมคีวามหลากหลาย โดยกจิกรรมต่างๆ มคีวามเป็น
สากลสงู เน่ืองจากเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่คีวามเป็นเมอืงและมคีวามเป็นนานาชาตมิากกว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ ของ
ประเทศไทย ในเมอืงชัน้นําเหล่าน้ี ไมเ่พยีงจะมกีจิกรรมการท่องเทีย่วและพกัผ่อนทีห่ลากหลายแลว้ การ
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บรกิารทัง้ด้านอาหารและการบนัเทงิก็หลากหลายและเป็นสากลมาเช่นกนั เช่น รา้นอาหารเปรูที่ภูเก็ต 
รา้นขายโกโกท้ีใ่ชผ้งโกโกแ้ทจ้ากโกตดวิวัร ์(Côte d'Ivoire) ทีเ่ชยีงใหม ่เป็นตน้  

ผูป้ระกอบการและผลติสนิคา้เหล่าน้ีสามารถพฒันาสนิคา้ของตนเองไดใ้นระดบัมคีุณภาพสงูพอที่
สามารถสง่ออกไปยงัเมอืงอื่นและประเทศอื่นได ้โดยไมต่อ้งพึง่การขายเฉพาะนักท่องเทีย่วอยา่งเดยีว แต่
นักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยีย่มเยอืนเป็นแหล่งขอ้มลูสาํคญัในการขยายชื่อเสยีงแบบปากต่อปาก และผ่านการ
รวีิวบนแพลตฟอร์มระดบัโลก ขณะเดียวกนั วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ไม่จํากดัอยู่เพียงแหล่งผลิตใน
ประเทศไทย แต่นําเขา้จากทัว่โลกดว้ยเช่นกนั ยกเวน้ในบางกรณีทีต่้องการเน้นยํ้าภาพลกัษณ์ความเป็น
ทอ้งถิน่และความยัง่ยนืจากการใชว้ตัถุดบิจากทอ้งถิน่ เช่น การปลูกโหระพาอติาเลยีนใบใหญ่ (Italian 
Basil) แบบออรแ์กนิกในภเูกต็ เพื่อนําส่งรา้นอาหารยุโรปในภูเกต็ หรอืการปลูกพรกิเซอราโน่ (Serrano 
pepper) สาํหรบัรา้นอาหารเมก็ซกินั เป็นตน้ 

ในขณะเดยีวกนั พฒันาการดา้นเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนทัง้ VR/MR/AR ทําใหป้ระสบการณ์
ท่องเทีย่วมคีวามหลากหลายมากขึน้ในเชงิการรบัรูแ้ละสมัผสัเพื่อสรา้งประสบการณ์ส่วนบุคคล กจิกรรม
ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่หายากสามารถเขา้ถงึไดผ้่านเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนได้ดขีึน้ บางกจิกรรมที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยครัง้หรือเข้าถึงได้ยากในโลกกายภาพ ก็สามารถทําซํ้าขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยการสร้าง
สถานการณ์จาํลอง (Simulation)  

กระนัน้กต็าม เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนยงัคงมขีดีจาํกดัในการถ่ายทอดประสบการณ์ทีค่รบถว้น
ไดใ้นกจิกรรมหลายๆ อยา่ง โดยเฉพาะกจิกรรมเกดิจากปฏสิมัพนัธข์องผูค้นในเวลาและพืน้ทีเ่ดยีวกนั ซึง่
มกัเป็นกิจกรรมตามวถิีชวีติประจําวนัและกจิกรรมของคนในชุมชนเมอืง ประสบการณ์ที่ทําให้เกดิการ
เรยีนรูแ้ละเตมิเตม็ทางจติใจเหล่าน้ีไมส่ามารถจาํลองผา่นเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนไดท้ัง้หมด ดว้ยเหตุน้ี 
ในอนาคตจงึยงัคงมนีักท่องเทีย่วที่เดนิทางเขา้มาในพืน้ทีน่ัน้เพื่อสมัผสัประสบการณ์ดงักล่าวไดโ้ดยตรง  
แต่เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนกจ็ะชว่ยเพิม่ขยายฐานของนกัทอ่งเทีย่วไดก้วา้งไกลไปทัว่โลกมากขึน้  

รูปแบบความสมัพนัธ์ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกั การท่องเที่ยวพฒันาไปด้วยฐาน
เทคโนโลยดีจิทิลั ระบบอตัโนมตัแิละปัญญาประดษิฐ์ งานพื้นฐานต่างๆ ทัง้งานบรกิารส่วนหน้า (Front 
office) และงานเบือ้งหลงั (Back office) จงึดําเนินการผา่นระบบอตัโนมตัเิป็นหลกั ทําใหค้วามสมัพนัธ์
ระหว่างผูม้าเยอืนและผูป้ระกอบการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรกต็าม ในการบรกิารระดบัหรูหราและราคา
แพง ยิง่จะมกีารใชค้นมากขึน้ การสมัผสักบัมนุษย ์(Human touch) จงึกลายเป็นสนิคา้หรหูราในอนาคต  

ด้านอปุสงคก์ารท่องเท่ียว 
บุคลกัษณ์และเส้นทางผู้บริโภค นักท่องเทีย่วมพีฤตกิรรมและความต้องการทีห่ลากหลายและ

ซบัซอ้นมากขึน้กว่าเดมิมาก เสน้ทางผูบ้รโิภคจงึมคีวามซบัซอ้นและหลากหลายมากขึน้เช่นกนั แมว้่า
นักท่องเที่ยวต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่การท่องเที่ยวไทยก็ยงัคงกระจุกอยู่ใน  
5 จงัหวดัยอดนิยมเชน่เดมิ สว่นหน่ึงเป็นขอ้จาํกดัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและความพรอ้มของผูป้ระกอบการ
ทีไ่มเ่ทา่กนัในแต่ละพืน้ที ่อกีทัง้ดว้ยชื่อเสยีงของจงัหวดัยอดนิยมทัง้ 5 แหง่ นกัท่องเทีย่วจงึยงัคงใหค้วาม
สนใจกบัเมอืงหลกัเหล่าน้ี มากกว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ ของประเทศไทย ซึง่สามารถไปท่องเทีย่วสมัผสัไดบ้า้งผ่าน
ทางชอ่งทางความจรงิเสมอืน 
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จากรปูแบบเศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายทีก่ระจุกอยูภ่ายในพืน้ทีจ่งัหวดัท่องเทีย่วยอดนิยม 
นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาส่วนใหญ่จะมุ่งแสวงหาความหลากหลายควบคู่ไปกบัการแสวงหาโอกาสต่างๆ จาก
การเป็นจงัหวดัท่องเทีย่วยอดนิยมทัง้ในเชงิการคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ การเดนิทางมาพบปะคนรูจ้กั
และการหาโอกาสทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเขา้มาใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรยีบดา้นความพรอ้มของ
โครงสรา้งพืน้ฐานจากการเป็นเมอืงท่องเทีย่วหลกั นักท่องเทีย่วกลุ่มสําคญัจงึเป็นกลุ่มที่ลกัษณะทีมุ่่ง
แสวงหาความหลากหลาย ในขณะเดยีวกนักต็อ้งสิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารจากความเป็นเมอืงและ
ความเป็นสากลเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเดนิทางทีม่ากไปกว่าการพกัผอ่น บุคลกัษณ์เด่นในฉากทศัน์
น้ี ไดแ้ก่  

• นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองทางสายอาชพี (The enhancer) ทีจ่ะอยูใ่นจงัหวดัทอ่งเทีย่ว
หลกัเพือ่แสวงหาโอกาสทางอาชพีและคณุคา่ทางวฒันธรรมทีห่ลากหลายของพืน้ที ่

• นกัทอ่งเทีย่วผูห้ลกีหนีเมอืงไปสูป่ระสบการณ์เชงิลกึ (The in-depth escaper) เป็นกลุ่มที่
ตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศชวีติแบบเพือ่การผอ่นคลายจากความตงึเครยีดในเมอืงพรอ้มกบัการคน้หา
ประสบการณ์เชงิลกึ แต่ในขณะเดยีวกนักย็งัตอ้งการความสะดวกสบาย  

• นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์(The relationship builder) เป็นกลุม่ทีต่อ้งการความ
สะดวกสบาย และใชเ้วลารว่มกนักบัผูร้ว่มเดนิทางในสถานทีท่อ่งเทีย่ว  

ด้านผลกระทบจากการท่องเท่ียว 
ภายใต้ฉากทศัน์น้ี กิจกรรมการท่องเที่ยวและการผลิตส่วนอื่นในเศรษฐกิจท่องเที่ยวจะยงัคง

กระจุกในเมอืงทอ่งเทีย่วหลกั ทัง้ในสว่นธุรกจิทอ่งเทีย่วทีม่นีกัทอ่งเทีย่วมาเยีย่มเยอืนโดยตรง กบัสว่นการ
ผลติและการบรกิารอื่นๆ กอ็ยู่ในพืน้ที่เมอืงหรอืจงัหวดัเดยีวกนั การเชื่อมโยงนอกพืน้ที่อย่างมากกเ็ป็น
เชื่อมโยงกนัระหวา่งเมอืงหลกัดว้ยกนัเองหรอืกบัเมอืงอื่นๆ ในต่างประเทศ การเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิกบั
จงัหวดัอื่นๆ ของประเทศไทยมอียู่ไม่มากนัก ดงันัน้ ความหลากหลายของเศรษฐกจิท่องเทีย่วอาจทําให้
เกิดการเติบโตและขยายฐานรายได้กบัภาคเศรษฐกิจอื่นมากขึ้น แต่ยงัจํากดัอยู่เพียงในพื้นที่จงัหวดั
เดยีวกนัเสยีเป็นสว่นใหญ่  

แมว้า่กจิกรรมทอ่งเทีย่วจะเกดิขึน้บนออนไลน์และโลกเสมอืนมากขึน้ แต่จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้
มาเยีย่มเยอืนและคา้งแรมในเมอืงหลกัเหล่าน้ีกย็งัคงเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ปัญหาการท่องเที่ยวล้นเกนิเกดิขึน้
อย่างชดัเจนในเมอืงท่องเทีย่วหลกั โดยเฉพาะในจุดท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความสนใจเป็นพเิศษ โครงสรา้ง
พืน้ฐานในมหานครกรุงเทพอาจสามารถรองรบันักท่องเทีย่วและนักเดนิทางจํานวนมากได ้แต่เมอืงหลกั
อื่นๆ เช่น ภูเก็ต เชยีงใหม่ ชลบุร ีกระบี่ ก็ยงัประสบกบัปัญหาความสามารถในการรองรบัของเมอืงไม่
เพยีงพอกบัจาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้มากได ้

การสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมการผลิตและการบริการ
เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ ช่วยกระจายความเสีย่งเชงิระบบที่เกดิขึน้จากการที่เศรษฐกจิไทยพึ่งพาการท่องเที่ยว
แบบเดมิมากจนเกนิไป อยา่งไรกต็าม การกระจุกตวัเชงิพืน้ทีข่องเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัยอด
นิยมเช่นเดมิ กท็าํใหเ้กดิความเสีย่งทีพ่ืน้ทีเ่หล่านัน้อาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น ภยัพบิตัิ
ธรรมชาต ิทัง้ทีเ่กดิขึน้อยู่เป็นประจําและทีเ่พิม่ความถี่และความรุนแรงมากขึน้เน่ืองจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศโลก  
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นอกจากน้ี การกระจุกตวัของการท่องเทีย่วกอ็าจทําใหเ้กดิความเสื่อมโทรมกบัแหล่งท่องเทีย่วที่
ไดร้บัความนิยม ดงัทีเ่กดิขึน้มาแลว้ก่อนสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19  

ฉากทศัน์ท่ี 2: บางระจนั – เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงหลากหลายระดบัฐานรากในวงกว้าง 

ภาพรวมฉากทศัน์ 
ในฉากทศัน์น้ี ระบบการทอ่งเทีย่วไทยเป็นรปูแบบเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเชงิหลากหลายเช่นเดยีวกบั

ฉากทศัน์ที ่1 กล่าวคอื ธุรกจิการทอ่งเทีย่วจงึมคีวามหลากหลายทัง้ในเชงิกจิกรรมและเชงิพืน้ที ่อกีทัง้ยงัมี
ความเชื่อมโยงอย่างมากกบัเศรษฐกจิสาขาอื่น ในขณะที่ผลติภณัฑ์และการบรกิารที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ท่องเที่ยวไม่ได้พึ่งตลาดเฉพาะลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาเยอืนประเทศไทยเท่านัน้ แต่เป็น
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีส่ามารถขายไดผ้า่นทางแพลตฟอรม์ออนไลน์และพืน้ทีเ่สมอืนจรงิต่างๆ  

คุณลกัษณะที่แตกต่างจากฉากทศัน์ที่ 1 คอื เศรษฐกจิท่องเที่ยวเชงิหลากหลายในฉากทศัน์น้ีมี
ฐานกวา้งกว่าในฉากทศัน์แรก ทัง้ในเชงิสาขาการผลติและเชงิพืน้ที ่เน่ืองจากในฉากทศัน์น้ี กจิกรรมการ
ท่องเทีย่ว รวมถงึการผลติและการบรกิารสบืเน่ืองต่างๆ ไม่ไดก้ระจุกตวัอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัยอดนิยมเพยีง  
5 แห่ง แต่ครอบคลุมไปในวงกวา้งอย่างน้อย 30 จงัหวดัทัว่ประเทศที่เป็นเมอืงรองและเมอืงเลก็ที่ไดร้บั
ความนิยมจากนักท่องเทีย่ว แมก้ระทัง่จงัหวดัทีไ่ม่ไดอ้ยู่ใน 30 อนัดบัแรก กไ็ดร้บัประโยชน์สบืเน่ืองจาก
กจิกรรมที่เชื่อมโยงเศรษฐกจิท่องเที่ยวกบัการค้า การบรกิารและการผลติรูปแบบต่างๆ ภายในห่วงโซ่
อุปทานที่หลากหลาย ความหลากหลายของเศรษฐกิจท่องเที่ยวในฉากทศัน์น้ีจึงผูกโยงกบัความเป็น
ทอ้งถิน่ระดบัฐานรากมากกว่าฉากทศัน์แรก ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารเด่นๆ กม็าจากหลากหลายพืน้ทีใ่น
ประเทศไทย จงึไดช้ื่อฉากทศัน์วา่ “บางระจนั” 

ความหลากหลายของผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วในฉากทศัน์น้ี มุ่งเน้นไปทีค่วามแท ้(Authenticity) 
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดบัท้องถิ่น ซึ่งมกัดําเนินการโดยผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อย  
ไม่เพยีงเฉพาะสาํหรบันักท่องเทีย่วทีต่อ้งการสมัผสักบับรรยากาศธรรมชาตขิองชนบทไทย แต่รวมไปถงึ
กจิกรรมทางเลอืกอกีมากมายทีน่กัท่องเทีย่วทีต่อ้งการประสบการณ์แทจ้รงิของคนทอ้งถิน่สามารถเขา้ถงึ
ได ้เชน่ ตลาดนดัประจาํชุมชน งานแต่งงานแบบไทยและงานบวชทีห่าชมไดย้าก เป็นตน้ สว่นผลติภณัฑท์ี่
จดัจําหน่ายกพ็ฒันาขึน้มาจากสิง่ทีม่อียู่แต่เดมิในทอ้งถิน่ โดยอาจปรุงแต่งและปรบัปรุงใหส้ามารถขายได้
ในวงกวา้งมากขึน้ เช่น แมลงทอดเคลอืบชอ็กโกแลตทีเ่ริม่ไดร้บัความนิยมเป็นซูเปอรฟู้์ดส ์(Superfoods) 
เป็นตน้  

การพฒันาระบบท่องเที่ยวในฉากทศัน์น้ีจงึเป็นการยกระดบัการท่องเที่ยวชุมชน (Community-
based tourism) ใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งมลูค่าทีสู่งขึน้ และเชื่อมโยงโดยตรงกบัแนวคดิการพฒันา
ผลติภณัฑท์อ้งถิน่แบบ OTOP แต่ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละช่องทางแพลตฟอรม์ต่างๆ มากขึน้ 
อย่างไรกด็ ีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเศรษฐกจิท่องเทีย่วในฉากทศัน์ที ่1 แลว้ ผลติภณัฑใ์นฉากทศัน์น้ีกอ็าจ
ไมไ่ดม้คีุณลกัษณะเป็นสากลและอาจไมโ่ดดเด่นมากในระดบันานาชาต ิแต่อยา่งน้อยกไ็ดร้บัความนิยมใน
ประเทศและในกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมากในพืน้ทีโ่ดยตรง 
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อปุทาน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพฒันาเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและเน้นผลติภณัฑร์ะดบัฐานราก

ทีค่รอบคลุมพืน้ทีใ่นหลายจงัหวดัน้ี ย่อมตอ้งพึง่การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทีค่รอบคลุมพืน้ทีก่วา้ง
มากขึน้ การเดนิทางและการขนส่งทางอากาศไปเมอืงรองและเมอืงเลก็หลายแห่งมคีวามสะดวกมากขึน้
และมรีาคาตํ่าลง เน่ืองจากสายการบินต้นทุนตํ่าได้กลบัมาขยายเครอืข่ายการบินอกีครัง้หน่ึงหลงัจาก
หยุดชะงกัไปเกอืบ 3 ปีในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 รฐับาลไดต้ดัสนิใจพฒันาสนามบนิหลายแห่งในเมอืง
รองเพือ่ตอบรบักบัความตอ้งการในการเดนิทางไปเมอืงเหล่าน้ี 

โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญัอกีระบบหน่ึงสาํหรบัฉากทศัน์น้ีคอืรถไฟฟ้าความเรว็สงูจากประเทศจนี 
ซึ่งได้ขยายเครอืข่ายครอบคลุมมาถึงประเทศไทย หลงัจากที่ได้เปิดให้บรกิารมาจากประเทศจนีมาถึง
ประเทศลาวใน พ.ศ. 2564 ทําให้หลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยกลายเป็นพื้นที่
ท่องเทีย่วไปโดยปรยิาย เมอืงนครราชสมีา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคายกลายเป็นศูนยร์องรบัและ
เปลี่ยนถ่ายนักท่องเที่ยวจากประเทศจนี ซึ่งมคีวามหลากหลายในดา้นความต้องการและความพงึพอใจ
มากกวา่นกัทอ่งเทีย่วจนีรุน่ก่อนหน้าน้ี 

เช่นเดยีวกบัทุกฉากทศัน์ อนาคตฐานทีช่ดัเจนคอืการใชด้จิทิลัในการจดัการระบบการท่องเทีย่ว 
แมว้า่แหล่งทอ่งเทีย่วจะไกลขนาดไหน กส็ามารถใชร้ะบบดงักล่าวในการจดัการได ้การลงทุนในโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางดจิทิลัจงึเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของฉากทศัน์น้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกระจายการลงทุนดา้น
ดจิทิลัในเมอืงรองและเมอืงเลก็ทัว่ประเทศไทย แต่เน่ืองจากภาคเอกชนไม่สามารถสรา้งกําไรไดจ้ากการ
ลงทุนในพืน้ทีด่งักล่าว จงึกลายเป็นหน้าทีข่องรฐัในการกระจายการเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐานดา้นดจิทิลัทีเ่อือ้
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วในเชงิฐานรากต่อไป 

แรงงาน เศรษฐกจิท่องเที่ยวมกีารกระจายตวัในเชงิพืน้ที่มากขึน้ จงึมคีวามต้องการแรงงานใน
เมอืงหลกั เมอืงรองและเมอืงเลก็ในระดบัสดัส่วนทีล่ดหลัน่กนัไป โดยเป็นแรงงานทีอ่ยู่ในภาคบรกิารดา้น
การท่องเทีย่วโดยตรง รวมถงึแรงงานในภาคการผลติและการบรกิารอื่นๆ ทีอ่ยู่ในหว่งโซ่มลูค่าทีเ่ชื่อมโยง
กบัการท่องเที่ยว ซึ่งในที่น่ีครอบคลุมไปถึงการผลิตสินค้าการเกษตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
นกัทอ่งเทีย่วเฉพาะกลุ่ม เชน่ ผกัปลอดสารพษิทีใ่ชท้าํอาหารในโรงแรม เป็นตน้  

ในขณะเดยีวกนั แรงงานกต็อ้งไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันาทกัษะมากขึน้ จงึมกีารขยายหลกัสตูร
เพื่อการเพิ่มทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องไปยังพื้นที่นอกเมืองหลักมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จาก
แพลตฟอรม์การเรยีนรูอ้อนไลน์ แต่กม็กีารพฒันาศนูยอ์บรมตามสถาบนัการศกึษาในแต่ละเมอืงใหต้อบรบั
กบัความตอ้งการความรูแ้ละทกัษะทีเ่ปลีย่นไปพรอ้มกนั 

แพลตฟอรม์และสือ่ออนไลน์ จุดเปลี่ยนสําคญัที่ทําให้เมอืงรองและเมอืงเล็กเพิม่บทบาทใน
เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงหลากหลายคือแนวโน้มดิจิทลัภิวตัน์ ไม่เพยีงเฉพาะในกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยตรง แต่รวมไปถงึเศรษฐกจิเกี่ยวเน่ืองอื่นๆ ผูค้นจํานวนมากขึน้เริม่ยา้ยจากเมอืงใหญ่ไปสู่เมอืงรอง
เมอืงเลก็ที่มคีวามสะดวกในการเดนิทางและยงัสามารถตดิต่อประสานงานกบัเครอืข่ายทัว่โลกได ้ความ
สะดวกเหล่าน้ีทําใหผู้ป้ระกอบการและผูผ้ลติไม่จําเป็นตอ้งอยู่ในเมอืงใหญ่ตลอดเวลา แต่ใชเ้มอืงรองเป็น
ฐานของการประกอบการ แต่มคีุณภาพชวีติทีด่กีวา่อยูเ่มอืงใหญ่ 
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อปุสงค ์
นกัทอ่งเทีย่วมคีวามหลากหลายในดา้นความตอ้งการและพฤตกิรรม แต่คนจาํนวนมากเริม่นิยมไป

เทีย่วในพืน้ที่ทีแ่ปลกใหม่มากขึน้ คนไทยท่องเทีย่วในประเทศไทยเองมากขึน้ โดยเฉพาะการท่องเทีย่ว
โดยรถยนต์ จงึทาํใหเ้กดิเสน้ทางการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและแปลกใหม่มากขึน้ อุปสงคส์าํคญัของการ
ทอ่งเทีย่วเชงิหลากหลายในระดบัฐานรากน้ีจงึใหค้วามสาํคญักบันกัทอ่งเทีย่วภายในประเทศเป็นหลกั โดย
ครอบคลุมไปถงึการท่องเทีย่วทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรของการศกึษาพืน้ฐานระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษา และไมไ่ดจ้าํกดัอยูเ่พยีงเมอืงหลกัทีไ่ดร้บัความนิยมทัว่ไปอยูแ่ลว้ แต่รวมไปถงึเมอืงอื่นๆ ทีม่ี
เอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง  

ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้รบัการขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัเมอืงและพืน้ที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของ
ประเทศไทยมากขึน้ มกีารโปรโมทเมอืงรองและเมอืงเลก็ของไทยทีท่ําใหน้ักท่องเทีย่วต่างชาตสินใจมาก
ขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะสําหรบันักท่องเทีย่วทีเ่คยมาเทีย่วเมอืงไทยและเคยไปเมอืงหลกัต่างๆ แลว้ หลาย
คนไมอ่ยากกลบัไปแหล่งทอ่งเทีย่วเดมิหรอืแหล่งทอ่งเทีย่วทีค่นต่างชาตมิากจนเกนิไป จงึสนใจในพืน้ทีอ่ื่น 

บุคลกัษณ์ จากรปูแบบเศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายทีก่ระจายไปในพืน้ทีห่ลายจงัหวดัของ
ไทย นกัทอ่งเทีย่วภายใตฉ้ากทศัน์น้ีจะมทีางเลอืกในการเดนิทางมากขึน้นอกเหนือไปจากการเดนิทางเพื่อ
การพกัผ่อน จุดมุ่งหมายของการเดนิทางจะเป็นไปเพื่อการคน้หาสิง่แปลกใหม่ในพืน้ทีแ่ปลกใหม่มากขึน้ 
หรอืเทีย่วในสถานทีไ่มใ่ช่สถานทีท่่องเทีย่วหลกัมากขึน้ โดยเฉพาะการเขา้ถงึพืน้ทีห่รอืองคค์วามรูย้่อยใน
ชุมชน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่และเกดิการเรยีนรูใ้นระดบัที่ลกึซึ้งและพรอ้มที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไปเยีย่มเยอืนมากขึน้ เป็นการพฒันาตวัเองและช่วยเหลอืสงัคมมากขึน้นกัท่องเทีย่วกลุ่ม
น้ีจะใหค้วามสําคญักบัประสบการณ์ในทุกช่วงเวลาของการเดนิทางตัง้แต่ก่อนออกเดนิทาง ระหว่างการ
เดนิทาง และเมือ่ถงึจุดหมายปลายทาง บุคลกัษณ์เดน่ในฉากทศัน์น้ี ไดแ้ก่  

• นักท่องเทีย่วผูพ้ฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม (The catalyst) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
ตอ้งการการเรยีนรูเ้ชงิลกึ แสวงหาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะในเรื่องทีส่นใจ รวมถงึการเขา้ไปรบัรูปั้ญหาเพื่อรว่ม
พฒันาของพืน้ที ่ 

• นกัท่องเทีย่วผูม้กีจิกรรมเคลือ่นตวัตลอดเวลา (The motion-based wanderer) เป็นกลุ่ม
นักท่องเทีย่วทีเ่น้นการเดนิทางทีมุ่่งหาประสบการณ์ใหม่ทีไ่ม่เคยพบเจอ และใหค้วามสําคญักบักจิกรรม
ระหวา่งทางมากกวา่จุดหมายปลายทาง  

• นักท่องเทีย่วผูท้่องเทีย่วเพือ่บําเพญ็ประโยชน์ (The volunteer traveler) เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทีม่องหาประสบการณ์เชงิลกึแบบวถิชีุมชน และต้องการเขา้ไปมสี่วนช่วยเหลอืพืน้ที่ทีเ่ขา้ไป
เยอืน  

• นกัท่องเทีย่วผูท้่องเทีย่วในเสน้ทางทีไ่มใ่ช่สถานทีท่่องเทีย่วหลกั (The tourism veteran) 
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์แปลกใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัคนในชุมชน
ทอ้งถิน่ 
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ผลกระทบ 
ความสามารถในการรองรบั  เมอืงรองและเมอืงเลก็บางแหง่ไดร้บัความนิยมขึน้มาอยา่งรวดเรว็ 

เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์ของอนิฟลูเอนเซอรบ์างคน ทําใหน้ักท่องเที่ยวหลัง่ไหลเขา้ไปอย่างรวดเรว็ 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ที่เอื้อให้ไปพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่มีขนส่งสาธารณะ จน
โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกทีม่อียู่แต่เดมิไม่สามารถรบัมอืไดอ้ย่างทนัท่วงท ีกลายเป็น
ปัญหาความแออดัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่หล่าน้ีบ่อยมากขึน้และในระดบัความรนุแรงมากขึน้ 

ความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยวของเมอืงรองและเมอืงเลก็อาจไม่ไดว้างแผนรบัมอืกบั
นกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ได ้การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วจงึเป็นแบบผลกัดนัโดยอุปสงค ์(Demand push) 
แมว้่าภาครฐัจะพยายามวางแผนพฒันาและประชาสมัพนัธ์บางเมอืงและบางพืน้ทีก่ต็าม แต่นักท่องเทีย่ว
อาจไม่ไดส้นใจหรอืไปเทีย่วในเมอืงทีภ่าครฐัไดต้ัง้เป็นเป้าหมายไว ้จงึมกัเกดิความลกัลัน่กนัระหว่างการ
เตรียมพร้อมของบางเมืองกับความต้องการและความนิยมที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกันน้ี ความนิยมของ
นกัท่องเทีย่วไมไ่ดเ้พยีงหลากหลายเท่านัน้ แต่เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็เช่นกนั การลงทุนในการสรา้ง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวในบางครัง้ก็ช้าเกินไป บางพื้นที่ลงทุนไปแล้ว ปรากฏว่า
นกัทอ่งเทีย่วไมไ่ดนิ้ยมเหมอืนแต่เดมิ จงึเป็นการสญูเปล่าของงบประมาณ 

ความเสีย่ง เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลายทาํใหฐ้านเศรษฐกจิของเมอืงรองเมอืงเลก็หลายแหง่
ทัว่ประเทศไทยขยายตวัมากขึน้ ในขณะเดยีวกนั เน่ืองจากเป็นฐานเศรษฐกจิทีไ่มไ่ดพ้ึง่นกัท่องเทีย่วเพยีง
อย่างเดยีว แต่มกีารผลิตและการบรกิารที่สรา้งมูลค่าจากการขายผลิตภณัฑ์ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจ
ทอ้งถิน่ต่อการผนัผวนของการทอ่งเทีย่วจงึลดน้อยลง 

หน่วยงานส่วนกลางด้านการท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาและการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ต้องทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นๆ ทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานดา้นเศรษฐกจิ เช่น กระทรวงพาณิชย ์ไมเ่พยีงเฉพาะในดา้นประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ แต่รวมไปถงึการรว่มสง่เสรมิเศรษฐกจิฐานรากทีผ่กูโยงกบัการทอ่งเทีย่ว 

ฉากทศัน์ท่ี 3: ขนุพนัธ ์- เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงเด่ียวระดบัฐานราก 

ภาพรวมฉากทศัน์ 
ฉากทศัน์น้ีเป็นภาพการทอ่งเทีย่วในระยะ 20 ปีขา้งหน้าทีม่รีะบบท่องเทีย่วของไทยไดพ้ฒันามาก

ขึน้ในด้านผลิตภาพและประสทิธิภาพ แต่ยงัคงเน้นธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นการเยี่ยมชม ซื้อของและ
พกัผ่อนเป็นหลกั โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ขยายตวัไปยงัพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยมากขึน้ และ
ไม่ไดจ้ํากดัอยู่เพยีงจงัหวดัยอดนิยม 5 จงัหวดัเหมอืนในปัจจุบนั จงัหวดัทีม่ชีายหาดและชายทะเลเกอืบ
ทัง้หมดไดร้บัการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และมสีิง่อํานวยความสะดวกรองรบันักท่องเทีย่วจํานวน
มากทีม่าจากประเทศจนี แมว้่าเมอืงหลกัยงัคงไดร้บัความนิยมอยู่เช่นเดมิ แต่เมอืงรองและเมอืงอื่นๆ กม็ี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างชดัเจน โดยเฉพาะเมืองรองที่อยู่บนเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงและ
เสน้ทางถนนระหวา่งประเทศจากจนี 

ระบบการท่องเที่ยวมกีารเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทุกอย่างของกจิกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบ
วงจร ตัง้แต่ทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นของทีร่ะลกึ สถานบนัเทงิ และกจิกรรมการท่องเทีย่วและนันทนาการ 
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การท่องเทีย่วในลกัษณะมกีจิกรรมในห่วงโซ่มลูค่าดา้นการท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกนัไดเ้ป็นอยา่งด ีรปูแบบ
การท่องเที่ยวจงึมลีกัษณะทีเ่ป็นมาตรฐานและมรีูปแบบการเดนิทางที่ชดัเจน แพลตฟอรม์ออนไลน์ดา้น
การท่องเที่ยวยิง่ทําให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัมาตรฐานของสถานบรกิารและสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ยิง่
ปรากฎชดัเจนมากขึน้  

นอกจากน้ี การท่องเทีย่วระดบัชุมชนไดร้บัการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐานและกระจายไปทัว่ประเทศ 
และไดร้บัความนิยมมากขึน้ โดยเฉพาะในการทอ่งเทีย่วดว้ยรถยนตข์องคนไทย รวมถงึคนจนีทีข่บัรถยนต์
ลงมาเทีย่วประเทศไทยมากขึน้ จากการทีร่ะบบถนนทีเ่ชื่อมต่อตอนใตข้องประเทศจนีมายงัลาว พม่าและ
ประเทศไทยได้พฒันาอย่างเต็มที่ แหล่งท่องเที่ยวในหลายพื้นที่นอกเมอืงหลกัจึงได้รบัการพฒันาให้
น่าสนใจและมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

ในฉากทศัน์น้ี รปูแบบการทอ่งเทีย่วยงัคงเน้นการพกัผอ่น เยีย่มชมสถานที ่กนิดื่มและนนัทนาการ 
แมว้่าจะมกีารเดนิทางเพื่อการประชุมและเขา้ร่วมงานในลกัษณะ MICE และเพื่อการแพทยแ์ละการดูแล
สุขภาพบา้ง แต่ระบบการท่องเทีย่วกอ็ยู่ในกรอบของห่วงโซ่ธุรกจิการท่องเทีย่วแบบดัง้เดมิ ไม่ไดผ้กูโยง
กบัการพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรคห์รอืผลติภณัฑอ์ื่นเท่าใดนัก ในขณะเดยีวกนั การท่องเทีย่วยงัคงยดึตดิ
กบัพืน้ที ่โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เช่น ทะเล ภูเขา ศูนยก์ารคา้ รา้นอาหารและ
สถานบนัเทงิ เป็นหลกั 

โครงสร้างพ้ืนฐาน การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อการรองรบันักท่องเที่ยวในฉากทศัน์น้ีจะ
เหมอืนกบัฉากทศัน์ที่ 2 เน่ืองจากนักท่องเที่ยวจะเดนิทางเขา้ไปในเมอืงรองและเมอืงเล็กหลายแห่งทัว่
ประเทศ การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่เดนิทางทางอากาศ รวมถงึการสญัจรภายในเมอืงจงึมี
การพฒันามากขึน้เพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วทีก่ระจายตวัมากขึน้ 

อย่างไรกต็าม ความแตกต่างที่สําคญัระหว่างฉากทศัน์ที ่2 กบัฉากทศัน์ที่ 3 คอื บรกิารพืน้ฐาน
และสิง่อาํนวยความสะดวกในฉากทศัน์น้ีจะเน้นทีน่กัท่องเทีย่วเป็นหลกั ไมไ่ดม้กีารสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
เพื่อการผลติแบบสบืเน่ืองเท่าใดนกั ไมเ่พยีงเฉพาะโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ (Hard infrastructure) 
แต่รวมไปถงึโครงสรา้งพืน้ฐานเชงิสถาบนั เช่น กฎหมาย ระเบยีบ และมาตรฐาน (Soft infrastructure) 
ในขณะที่ฉากทศัน์ที ่2 จะมุ่งสรา้งระบบนิเวศในการผลติที่ต่อยอดจากการท่องเที่ยว เพื่อใหท้า้ยทีสุ่ด
สามารถลดการพึง่พาการท่องเทีย่ว ฉากทศัน์ที ่3 น้ีจะเน้นการสรา้งประโยชน์จากขนาด (Economies of 
scale) จากการทอ่งเทีย่วใหไ้ดม้ากทีส่ดุ การลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานจงึเน้นตอบรบักบัธุรกจิทอ่งเทีย่ว 

แรงงาน เน่ืองจากเศรษฐกจิท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวแบบดัง้เดมิ ไม่ไดผู้กโยงมากกบัสาขา
เศรษฐกจิอื่น ตลาดแรงงานดา้นการท่องเที่ยวจงึเน้นความรูแ้ละทกัษณะที่มคีวามเฉพาะเจาะจงกบัการ
ตอ้นรบั (Hospitality) นกัท่องเทีย่วเป็นหลกั หลกัสตูรการศกึษาดา้นการท่องเทีย่วในระดบัมหาวทิยาลยัก็
ยงัคงเน้นความรูใ้นดา้นน้ี โดยเพิม่ความรูแ้ละทกัษะดา้นภาษา การใชง้านเครื่องมอืดจิทิลัทีไ่ดพ้ฒันามาก
ขึน้ แมว้่ากจิกรรมทัง้ส่วนหน้าบา้นคอืการพบปะลูกคา้ และส่วนระบบหลงับา้นทีส่นับสนุนการปฏบิตักิาร 
ไดใ้ชเ้ทคโนโลยรีะบบอตัโนมตัแิละปัญญาประดษิฐม์ากขึน้ แต่เน่ืองจากยงัคงมนีกัท่องเทีย่วจํานวนมากที่
ตอ้งการบรกิารจากมนุษยโ์ดยตรงมากกว่า แรงงานจงึยงัเป็นทีต่อ้งการในสาขาน้ี แต่กม็กีารพฒันาทกัษะ
ในการตอ้นรบัลกูคา้มากยิง่กวา่เดมิ 
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เน่ืองจากมกีระจายตวัของกิจกรรมการท่องเที่ยวไปยงัเมอืงรองและเมอืงเล็กมากขึ้น แรงงาน
จาํนวนหน่ึงจงึไมจ่าํเป็นตอ้งยา้ยเขา้ไปอยูก่รงุเทพมหานครและเมอืงหลกัอื่นๆ เป็นการลดความแออดัของ
เมอืงใหญ่ และเพิม่โอกาสใหก้บัทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั สถาบนัการศกึษาทัง้ภายกรุงเทพฯ 
และในเมอืงหลกัหลายแหง่ไดเ้ปิดหลกัสตูรอบรมทกัษะความรูท้ีจ่าํเป็นใหก้บัแรงงานในเมอืงเหล่าน้ีมากขึน้ 
แมว้า่ความรูห้ลายดา้นสามารถเรยีนผา่นทางออนไลน์ไดก้ต็าม 

บุคลกัษณ์ จากรูปแบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงเชิงเดี่ยวที่กระจายไปอยู่ภายในพื้นที่จงัหวดั
ท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวในฉากทศัน์น้ีจะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเน้นรบัความสุนทรยี์และเน้น
กจิกรรมนันทนาการจากการท่องเที่ยวเป็นหลกั โดยจะเลอืกท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มเีอกลกัษณ์
โดดเดน่หรอืเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วสาํคญัของพืน้ที ่รวมถงึการท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วตามกระแสนิยม
ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่การทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ เช่น รา้นกาแฟ คาเฟ่ สวนดอกไม ้เป็นตน้ การท่องเทีย่วค่อนขา้ง
มแีบบแผนทีค่อ่นขา้งชดัเจนในการทอ่งเทีย่ว บุคลกัษณ์เดน่ในฉากทศัน์น้ี ไดแ้ก่  

• นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย (The Thai toucher) เป็นกลุ่มทีย่งัชื่นชอบ
ในความเป็นไทยมติต่ิาง ๆ ทีนํ่าเสนอผา่นกจิกรรมทอ่งเทีย่ว  

• นักท่องเทีย่วชอบปักหมุดสถานที ่(The optimizer) เป็นกลุ่มทีเ่น้นไปถ่ายรูปกบัพืน้ทีท่ี่
เป็นการทอ่งเทีย่วตามกระแสนิยมและแบ่งปันบนโลกออนไลน์ 

ฉากทศัน์ท่ี 4: John Wick - เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงเด่ียวท่ีเด่นนําระดบัสากลเฉพาะบางพืน้ท่ี 

ภาพรวมฉากทศัน์ 
ฉากทศัน์น้ีเป็นภาพอนาคตของการท่องเที่ยวไทยที่ต่อยอดจากภาพปัจจุบนั เมื่อการท่องเที่ยว

ยงัคงเป็นทีพ่ึง่หลกัในดา้นรายไดแ้ละการจา้งงานของเศรษฐกจิไทย โดยทีก่จิกรรมการท่องเทีย่วกย็งัคง
เน้นผลิตภณัฑ์และการบริการที่เน้นการเยี่ยมเยือนสถานที่จริง แม้ว่าแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์และความแทข้องกจิกรรมจะเกดิขึน้กต็าม แต่ทา้ยทีสุ่ด กจิกรรมหลกัของการท่องเทีย่วกค็อื
การเยีย่มชมสถานทีท่ีน่่าสนใจและตื่นตาตื่นใจ การพกัผอ่น การกนิดื่มและนนัทนาการ ในภาพอนาคตใน
ฉากน้ี การทอ่งเทีย่วไทยกย็งัคงมุง่เน้นผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วทีใ่หค้วามสาํคญักบักจิกรรมแนวน้ีเชน่เดมิ 

ภาพการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปีขา้งหน้าที่ได้มกีารพฒันาระบบท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองด้าน
จุดประสงคก์ารทอ่งเทีย่วเพือ่เยีย่มชม ซือ้ของและพกัผอ่นอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยเชื่อมโยงหว่งโซ่อุปทาน
ทุกอยา่งของกจิกรรมการท่องเทีย่วอย่างครบวงจร ตัง้แต่ทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นของทีร่ะลกึ สถานบนัเทงิ 
และกจิกรรมการท่องเทีย่วและนนัทนาการ การท่องเทีย่วในลกัษณะมโีครงสรา้งคอ่นขา้งชดัเจนจากกรอบ
กิจกรรมในห่วงโซ่การท่องเที่ยว ให้การท่องเที่ยวค่อนข้างมลีกัษณะที่เป็นมาตรฐานระดบัสากล และ
ผลติภณัฑท์อ่งเทีย่วทีนํ่าเสนอกเ็น้นความเป็นสากล มากกวา่การขายอตัลกัษณ์ทอ้งถิน่เป็นหลกั  

การท่องเทีย่วในฉากทศัน์น้ีเน้นความประหยดัจากขนาดเป็นหลกั เทคโนโลยหีลายอย่างไดช้่วย
ใหบ้รกิารท่องเที่ยวมปีระสทิธภิาพและผลติภาพที่สูงขึน้ เช่น เทคโนโลยดีจิทิลั โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถจัดการการเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและถูกลง พร้อมกันน้ี 
ผูป้ระกอบการกส็ามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เชน่กนั  



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์    

  451 

นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มากจ็ะมคีวามต้องการท่องเทีย่วทีเ่ฉพาะทีเ่น้นการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
เป็นสาํคญั โดยอาจจะมองหาการทอ่งเทีย่วเชงิประสบการณ์บา้ง แต่กอ็ยูใ่นกรอบของหว่งโซ่การท่องเทีย่ว
แบบดัง้เดมิทีไ่ม่ลกึซึง้มาก ขณะเดยีวกนั การท่องเทีย่วยงัคงยดึตดิกบัพืน้ที ่โดยเฉพาะในพืน้ทีท่่องเทีย่ว
ยอดนิยมที่มีทะเล ภูเขาและศูนย์การค้าเป็นสิ่งดึงดูดใจดัง้เดิมของพื้นที่ท่องเที่ยว การพฒันาระบบ
ท่องเที่ยวในฉากทศัน์น้ีจงึเป็นการเสรมิต่อจากของเดมิเป็นหลกั โดยอาจมกีารขยายประเภทสนิคา้และ
การบรกิารบา้ง แต่กย็งัคงมุง่เน้นการทอ่งเทีย่วแบบดัง้เดมิเป็นหลกั 

ในฉากทศัน์น้ี สดัส่วนหลกัของเศรษฐกจิท่องเที่ยวยงัคงเกดิขึน้เฉพาะในจงัหวดัท่องเที่ยวยอด
นิยมของไทย 5 อนัดบัแรก ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วอยู่แลว้ แมว้่า
จงัหวดัอื่นๆ อาจมนีกัท่องเทีย่วไปเยีย่มเยอืนมากขึน้ แต่เน่ืองดว้ยการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่
อํานวยความสะดวกสําหรบนักท่องเที่ยวที่ยงัคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองเหล่าน้ี อัตราการเติบโตของ
นกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัยอดนิยมกย็งัคงมากกวา่จงัหวดัอื่นอยูด่ ี 

ทัง้น้ี สถานการณ์โควดิ-19 ยิง่ตอกยํ้าความสําคญัของเมอืงหลกัดา้นการท่องเที่ยว เน่ืองจากนัก
ลงทุนและผูป้ระกอบการไม่กล้าเสีย่งทีจ่ะลงทุนขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารไปยงัพืน้ทีท่่องเทีย่วอื่นในเมอืง
รองเมอืงเลก็ การฟ้ืนตวัของการท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 จงึยงัคงมุ่งไปทีเ่มอืงหลกัของการท่องเทีย่ว 
คอื กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ เชยีงใหม่ และชลบุร ียิง่ทําใหก้ารท่องเที่ยวยงัคงกระจุกตวัในพื้นที่เหล่าน้ี
ต่อไปอกีในระยะยาว แมว้่าจะมคีวามพยายามในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชนกต็าม แต่การลงทุน
กจิกรรมการทอ่งเทีย่วในภาพรวมยงัคงกระจุกตวัอยูใ่นพืน้ทีเ่มอืงหลกัต่อไป 

บุคลกัษณ์ จากรปูแบบเศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วทีก่ระจุกอยู่ภายในพืน้ทีเ่มอืงท่องเทีย่วยอด
นิยม กิจกรรมการท่องเที่ยวทัง้หมดเป็นไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์เพื่อการพกัผ่อนและนันทนาการ 
นักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีจะตอ้งการสิง่อํานวยความสะดวกในดําเนินชวีติตลอดระยะเวลาเดนิทางมาท่องเทีย่ว 
ในดา้นสนิคา้และบรกิารมแีบบแผนและมาตรฐานการใหบ้รกิารในระดบัสูง รวมถงึการใหบ้รกิารเฉพาะที่
เป็นบรกิารขัน้สงู (High-end) บุคลกัษณ์เดน่ในฉากทศัน์น้ี ไดแ้ก่  

• นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองเชงิสขุภาพ (The pamperer) เป็นกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พือ่มารบับรกิารเฉพาะทางดา้นสขุภาพและเน้นการพกัผอ่น  

• นกัทอ่งเทีย่วผูร้ว่มเป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมสง่เสรมิธุรกจิ (The outing joiner) เป็นกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วทีเ่น้นการพกัผอ่นและสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน  

• นกัทอ่งเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง (The time spender) เป็นกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีเ่น้นใชช้วีติ
อยูร่ะยะยาวในเมอืงทอ่งเทีย่ว ตอ้งการความสะดวกสบายทีเ่อือ้ต่อการใชช้วีติและการทาํงาน 

ผลกระทบ การกระจุกตัวของการท่องเที่ยวในเมืองยอดนิยมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อขีด
ความสามารถในการรองรบัของพืน้ทีน่ัน้ แมใ้นช่วงแรกของการฟ้ืนฟูธุรกจิท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 ความ
แออดัอาจยงัไม่มากนัก เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลากว่านักท่องเทีย่วจะกลบัมาเยีย่มเยอืนไดเ้หมอืนเดมิ แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป หากไม่มีการลงทุนเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกไว ้
ความสามารถของเมอืงท่องเทีย่วในการตอ้นรบันกัท่องเทีย่วจาํนวนมากกจ็ะประสบกบัปัญหาความแออดั 
ดงัทีเ่กดิขึน้มาก่อนหน้าน้ีในชว่งก่อนโควดิ-19 
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สามารถสรุปบุคลกัษณ์เด่นของนกัท่องเทีย่วในอนาคตของการท่องเทีย่วไทยในแต่ละฉากทศัน์ได้
ดงัรปูที ่9.5 

 
รปูท่ี 9.5 บคุลกัษณ์เด่นของนักท่องเท่ียวในฉากทศัน์การท่องเท่ียวของประเทศไทย 
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ตารางที่ 9.7 ตวัอธิบายฉากทศัน์การท่องเที่ยวไทยระดบัประเทศ 

กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 
ฉากทศัน์ที่ 1 

The Avengers 
ฉากทศัน์ที่ 2 
บางระจนั 

ฉากทศัน์ที่ 3 
ขนุพนัธ ์

ฉากทศัน์ที่ 4  
John Wick 

ดา้นอุปทาน 
(Supply side) 

โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรบัการ
ทอ่งเทีย่ว 

 การเดนิทางทีเ่ชือ่มจงัหวดั
ทอ่งเทีย่วหลกัในระดบัโลก 

 แพลตฟอรม์ดจิทิลั 
 โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การผลติ
สบืเนื่อง 

 การเดนิทางทีเ่ชือ่มโยง
ภายในประเทศ 

 แพลตฟอรม์ดจิทิลั 
 โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การผลติ
สบืเนื่อง 

 การเดนิทางทีเ่ชือ่มโยง
ภายในประเทศ 

 แพลตฟอรม์ดจิทิลั 
 

 การเดนิทางทีม่กีารเชือ่มเมอืง
ทอ่งเทีย่วหลกัในระดบัโลก 

 แพลตฟอรม์ดจิทิลั 

แรงงานในภาคการทอ่งเทีย่ว  แรงงานทกัษะทีใ่หบ้รกิารเฉพาะ
ทางดา้นสขุภาพ (wellness) 
และบรกิารสรา้งสรรคร์ะดบัสงู 
(High end) ในระดบัสากล 

 แรงงานตามการปรบัแต่ง 
(Customization) และตามความ
ตอ้งการ (On demand) 

 แรงงานกระจกุตวัภายในจงัหวดั
ทอ่งเทีย่วหลกั 

 แรงงานทกัษะทีใ่หบ้รกิารเฉพาะ
ทางและบรกิารสรา้งสรรค ์

 แรงงานตามการปรบัแต่ง 
(Customization) และตามความ
ตอ้งการ (On demand) 

 แรงงานกระจายตวัไปในจงัหวดั
ทีเ่ป็นเมอืงรองเมอืงเลก็มากขึน้ 

 แรงงานทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะที่
เป็นโครงสรา้งและมมีาตรฐาน
ทัว่ไป 

 แรงงานตามความตอ้งการ (Staff 
on demand) 

 แรงงานกระจายตวัไปในแหล่ง
ทอ่งเทีย่วหลกัของเมอืงรองเมอืง
เลก็มากขึน้ 

 แรงงานทกัษะทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะ
ทีเ่ป็นโครงสรา้งและมมีาตรฐานการ
ใหบ้รกิารในระดบัสากล 

 แรงงานตามความตอ้งการ (Staff on 
demand) 

 แรงงานกระจกุตวัในแหล่งทอ่งเทีย่ว
ของเมอืงทอ่งเทีย่วหลกั 

ผูป้ระกอบการ   ผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีวาม
เฉพาะและสรา้งสรรคท์ีม่ที ัง้ความ
เป็นทอ้งถิน่และความเป็นสากล 

 ปรบัแต่ง (Customized) ไดต้าม
ความตอ้งการทีห่ลากหลาย 

 มบีรกิารทัง้ออนไลน์และ
ออฟไลน์ 

 ขยายหว่งโซ่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ
ไปสูท่อ้งถิน่เฉพาะในพืน้ที่
จงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั 

 ผูป้ระกอบการกระจกุตวัอยู่
ภายในจงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั 

 ผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีวาม
เฉพาะและสรา้งสรรคข์องทอ้งถิน่ 

 ปรบัแต่ง (Customized) ไดต้าม
ความตอ้งการทีห่ลากหลาย 

 มบีรกิารทัง้ออนไลน์และ
ออฟไลน์ 

 ขยายหว่งโซ่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ
ไปสูท่อ้งถิน่ในหลายพืน้ทีข่อง
ประเทศไทย 

 ผูป้ระกอบการกระจายตวัไปตาม
แหลง่พืน้ทีท่อ่งเทีย่วใหมใ่น
จงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

 ผลติสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็น
มาตรฐานความตอ้งการบนฐาน
ของความเป็นทอ้งถิน่ 

 สนิคา้มโีครงสรา้งและมาตรฐาน
เหมอืนกนั (Standardized) 

 มบีรกิารทัง้ออนไลน์และ
ออฟไลน์ 

 ผูป้ระกอบการกระจายตวัไปตาม
จงัหวดัทอ่งเทีย่ว แต่ยงักระจกุอ
ยาเฉพาะพืน้ทีท่ ีเ่ป็นแหล่งพืน้ที่
หลกัของจงัหวดั 

 ผลติสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมาตรฐาน
ตามความตอ้งการในระดบัโลก 

 สนิคา้มโีครงสรา้งและมาตรฐาน
เหมอืนกนั (Standardized)  

 มบีรกิารทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 
 ผูป้ระกอบการกระจกุตวัอยูเ่ฉพาะใน

แหล่งทอ่งเทีย่วหลกัของจงัหวดั
ทอ่งเทีย่วหลกั 
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กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 
ฉากทศัน์ที่ 1 

The Avengers 
ฉากทศัน์ที่ 2 
บางระจนั 

ฉากทศัน์ที่ 3 
ขนุพนัธ ์

ฉากทศัน์ที่ 4  
John Wick 

สือ่สงัคมออนไลน์  การสรา้งเนื้อหาโดย
นกัทอ่งเทีย่ว (UGC) ในแหล่ง
ทอ่งเทีย่วใหมม่ากขึน้ 

 ใชอ้นิฟูเอน็เซอรท์ีเ่ป็นมนุษย์
และไมใ่ชม่นุษย ์

 การสรา้งเนื้อหาทีม่อบ
ประสบการณ์ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่
และระดบัโลก 

 การสรา้งเนื้อหาโดย
นกัทอ่งเทีย่ว (UGC) ในแหล่ง
ทอ่งเทีย่วใหมม่ากขึน้ 

 เน้นอนิฟลอูนิเซอรท์ีเ่ป็นมนุษย ์
 การสรา้งเนื้อหาทีม่อบ

ประสบการณ์ในระดบัทอ้งถิน่ 

 เน้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์
โดยผูใ้หบ้รกิารในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว
เป็นหลกั 

 อนิฟลอูนิเซอรท์ีเ่ป็นมนุษย ์
 เน้นประชาสมัพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเทีย่วหลกัของจงัหวดัต่างๆ 

 เน้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์
โดยผูใ้หบ้รกิารในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว
เป็นหลกั 

 มแีพลตฟอรม์ทอ่งเทีย่วแบบครบ
วงจรของหว่งโซ่การทอ่งเทีย่ว 

 อนิฟูเอน็เซอรท์ีเ่ป็นมนุษยแ์ละไมใ่ช่
มนุษย ์

 เน้นประชาสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่ว
หลกัของจงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั 

สิง่ดงึดดูใจหลกัดา้นการทอ่งเทีย่ว  แหล่งทอ่งเทีย่วเพือ่เสรมิสรา้ง
ประสบการณ์เชงิลกึในพืน้ที่
จงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั 

 กจิกรรมทอ่งเทีย่วมคีวามเป็น
สากล (Cosmopolitan) และ
ความเป็นเมอืง รวมถงึความ
หลากหลายของอตัลกัษณ์
ทอ้งถิน่ 

 การทอ่งเทีย่วเสมอืนจรงิ 
(Virtual tourism) 

 แหล่งทอ่งเทีย่วเพือ่เสรมิสรา้ง
ประสบการณ์เชงิลกึในพืน้ที่
จงัหวดัทอ่งเทีย่วในไทย 

 กจิกรรมทอ่งเทีย่วทีม่าจาก
ความหลากหลายของอตัลกัษณ์
ทอ้งถิน่ 

 แหล่งทอ่งเทีย่วเพือ่นนัทนาการ
และการพกัผอ่น เชน่ ทะเล 
ภเูขา  

 กจิกรรมทอ่งเทีย่วทีม่คีวามโดด
เดน่เฉพาะของทอ้งถิน่ 

 

 แหล่งทอ่งเทีย่วเพือ่นนัทนาการและ
การพกัผอ่น เชน่ ทะเล ภเูขา  และ
ศนูยก์ารคา้ชัน้นําระดบัโลก  

 กจิกรรมทอ่งเทีย่วทีม่คีวามเป็น
สากล (Cosmopolitan) และความ
เป็นเมอืง  

 การทอ่งเทีย่วเสมอืนจรงิ (Virtual 
tourism) 

รปูแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งผูม้า
เยอืนและผูป้ระกอบการ  

 ใชร้ะบบอตัโนมตัใินการดาํเนิน
ธุรกรรมต่างๆ (Contactless) 

 การชาํระเงนิแบบทัง้แบบใชเ้งนิ
สดและผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ 

 การใหบ้รกิารโดยมนุษยส์าํหรบั
บรกิารเฉพาะ (High touch) 

 ใชร้ะบบอตัโนมตัคิวบคูก่บัการ
ใชม้นุษยใ์นการดาํเนินธุรกรรม
ต่างๆ 

 การชาํระเงนิแบบทัง้แบบใชเ้งนิ
สดและผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ 

 การใหบ้รกิารโดยมนุษยส์าํหรบั
บรกิารเฉพาะ (High touch) 

 ใชร้ะบบอตัโนมตัคิวบคูก่บัการ
ใชม้นุษยใ์นการดาํเนินธุรกรรม
ต่างๆ 

 การชาํระเงนิแบบทัง้แบบใชเ้งนิ
สดและผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ 

 การใหบ้รกิารโดยมนุษยแ์ละ
หุน่ยนต ์

 ใชร้ะบบอตัโนมตัใินการดาํเนิน
ธุรกรรมต่างๆ (Contactless) 

 การชาํระเงนิผา่นแพลตฟอรม์
ออนไลน์ทัง้หมด (Cashless) 

 การใหบ้รกิารหุน่ยนตท์ัง้หมด 

ดา้นอุปสงค ์
(demand side) 

บุคลกัษณ์   ผูท้ีมุ่ง่คน้หาประสบการณ์เฉพาะ
ตามทีต่นสนใจ หรอืตอ้งการเตมิ

 ผูท้ีมุ่ง่คน้หาประสบการณ์เฉพาะ
ตามทีต่นสนใจ หรอืตอ้งการเตมิ

 ผูท้ีมุ่ง่เดนิทางเพือ่พกัผอ่นและ
นนัทนาการจากบรกิารในระดบั

 ผูท้ีมุ่ง่เดนิทางเพือ่พกัผอ่นและ
นนัทนาการจากบรกิารในระดบัโลก 
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กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 
ฉากทศัน์ที่ 1 

The Avengers 
ฉากทศัน์ที่ 2 
บางระจนั 

ฉากทศัน์ที่ 3 
ขนุพนัธ ์

ฉากทศัน์ที่ 4  
John Wick 

เตม็ชวีติดว้ยประสบการณ์ใหม่ๆ  
ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลก 

 มบีุคลกัษณ์เดน่ ไดแ้ก่ 
 The enhancer  
 The in-depth escaper  
 The relationship builder 

เตม็ชวีติดว้ยประสบการณ์ใหม่ๆ  
ในระดบัทอ้งถิน่ 

 มบีุคลกัษณ์เดน่ ไดแ้ก่ 
 The catalyst  
 The motion-based wanderer 
 The volunteer traveler  
 The tourism veteran 

ทอ้งถิน่
 มบีุคลกัษณ์เดน่ ไดแ้ก่ 
 The Thai toucher  
 The optimizer 

 มบีุคลกัษณ์เดน่ ไดแ้ก่ 
 The pamperer  
 The outing joiner  
 The time spender 

เสน้ทางผูบ้รโิภค   ทางกายภาพและโลกเสมอืน
 เสน้ทางทอ่งเทีย่วแปลกใหม ่

 ทางกายภาพ
 เสน้ทางทอ่งเทีย่วแปลกใหม ่

 ทางกายภาพ
 เสน้ทางทอ่งเทีย่วหลกั 

 ทางกายภาพและโลกเสมอืน 
 เสน้ทางทอ่งเทีย่วหลกั 

มมุมองเกีย่วกบัเวลาและพืน้ที ่  แหล่งทอ่งเทีย่วบางทีส่ามารถ
เทีย่วไดบ้างเวลา (โดยเฉพาะ
แหล่งทอ่งเทีย่วใหมบ่างแหง่ทีไ่ม่
พรอ้มรบันกัทอ่งเทีย่วทุกเวลา
ผา่นโลกเสมอืน) 

 การทอ่งเทีย่วเชงิกายภาพ
กระจกุในพืน้ทีจ่งัหวดัทอ่งเทีย่ว
หลกั 

 แหล่งทอ่งเทีย่วทุกทีส่ามารถ
เทีย่วไดบ้างเวลา (สว่นใหญ่ยงั
ไมส่ามารถพฒันาการทอ่งเทีย่ว
เสมอืนจรงิในพืน้ทีย่อ่ยๆ ได ้
โดยเฉพาะในเมอืงรองเมอืงเลก็) 

 การทอ่งเทีย่วเชงิกายภาพ
กระจายไปในพืน้ทีจ่งัหวดั
ทอ่งเทีย่วรองและเมอืงเลก็ 

 แหล่งทอ่งเทีย่วทุกทีส่ามารถ
เทีย่วไดบ้างเวลา (สว่นใหญ่ยงั
ไมส่ามารถพฒันาการทอ่งเทีย่ว
เสมอืนจรงิในพืน้ทีย่อ่ยๆ ได ้
โดยเฉพาะในเมอืงรองเมอืงเลก็) 

 การทอ่งเทีย่วเชงิกายภาพ
กระจายไปเฉพาะพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว
ของเมอืงรอง 

 แหล่งทอ่งเทีย่วทุกทีเ่ทีย่วไดทุ้กเวลา 
(Physical + Virtual) 

 การทอ่งเทีย่วเชงิกายภาพกระจกุ
เฉพาะพืน้ทีท่อ่งเทีย่วของจงัหวดั
ทอ่งเทีย่วหลกั 

ดา้นผลกระทบ 
(impact) 

ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว  การทอ่งเทีย่วกระจกุในพืน้ที่
จงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั 

 ขยายฐานรายไดจ้ากการ
เชือ่มโยงเศรษฐกจิอื่นๆ ใน
ขอบเขตจงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั 

 กระจายความเสีย่งทางเศรษฐกจิ 
 แหล่งทอ่งเทีย่วเสือ่มโทรม  

 การทอ่งเทีย่วกระจายไปยงัพืน้ที่
จงัหวดัต่างๆ ทัว่ไปประเทศ 

 ขยายฐานรายไดจ้ากการ
เชือ่มโยงเศรษฐกจิอื่นๆ 

 กระจายความเสีย่งทางเศรษฐกจิ 

 การทอ่งเทีย่วกระจายไปยงั
แหล่งทอ่งเทีย่วหลกัของจงัหวดั
ต่างๆ ทัว่ไปประเทศ 

 การกระจายรายไดไ้ปนอกภาค
การทอ่งเทีย่วน้อย 

 ความเสีย่งสงูหากเกดิผลกระทบ
ภายนอกกบัภาคการทอ่งเทีย่ว 

 การทอ่งเทีย่วกระจกุในพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วในจงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั 

 การกระจายรายไดไ้ปนอกภาคการ
ทอ่งเทีย่วน้อย 

 ความเสีย่งสงูมากหากเกดิผลกระทบ
ภายนอกกบัภาคการทอ่งเทีย่ว 

 แหล่งทอ่งเทีย่วเสือ่มโทรม 
ความสามารถในการรองรบั  มแีนวโน้มจะเกดิการทอ่งเทีย่ว

ลน้เกนิ  
 ความสามารถในการรองรบัของ
การทอ่งเทีย่วโดยรวมเพิม่ขึน้สงู 

 ความสามารถในการรองรบัของ
การทอ่งเทีย่วโดยรวมเพิม่ขึน้ 

 มแีนวโน้มเกดิการทอ่งเทีย่วลน้เกนิสงู 
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2) พลวตัระบบของฉากทศัน์การท่องเท่ียวไทย 
จากฉากทศัน์การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่นําเสนอในส่วนก่อนหน้า แสดงให้เหน็ถึงปัจจยั

ขบัเคลื่อนสาํคญัทีม่คีวามไมแ่น่นอนทีม่ผีลต่อการคาดการณ์โฉมหน้าของการท่องเทีย่วไทยในอนาคต คอื 
(1) รปูแบบเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีจ่ะเป็นเศรษฐกจิเชงิเดีย่วหรอืเชงิหลายหลาย และ (2) รปูแบบเชงิพืน้ที่
ของเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วทีอ่าจจะมกีารกระจุกหรอืกระจายตวั เมือ่พจิารณาในเชงิระบบจะพบวา่ทัง้ 2 ปัจจยั
ขบัเคลื่อนมคีวามเชื่อมโยงกนั โดยสามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
 รปูแบบเศรษฐกจิท่องเทีย่ว เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มนกัท่องเทีย่ว (นักท่องเทีย่วตลาดเดยีว
หรอืหลายตลาด นักท่องเที่ยวแบบโครงสรา้งหรอืยดืหยุ่น) ที่จะมผีลต่อความต้องการบรโิภคผลติภณัฑ์
การท่องเทีย่วของไทย โดยเฉพาะแหล่งดงึดูดใจท่องเทีย่ว (แหล่งท่องเทีย่วกระแสหลกั เช่น ทะเล ภูเขา 
ศนูยก์ารคา้ หรอืแหล่งทอ่งเทีย่วตามประสบการณ์เฉพาะกลุ่ม) และมผีลต่อการจดัเตรยีมสนิคา้และบรกิาร
การท่องเที่ยวตามจุดประสงค์การเดนิทางของนักท่องเที่ยว (เพื่อพกัผ่อน/นันทนาการ หรอืการเรยีนรู/้
ค้นหาตนเอง) องค์ประกอบเหล่าน้ีมผีลต่อรูปแบบเศรษฐกจิท่องเที่ยวที่จะมลีกัษณะการเป็นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวที่เป็นเชงิเดี่ยวหรอืเชงิหลากหลาย และจะมผีลต่อพฤตกิรรมระบบที่แตกต่างกนั รูปแบบ
เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วสามารถแยกตามองคป์ระกอบดงักล่าวไดโ้ดยครา่ว ดงัตารางที ่9.8 

ตารางท่ี 9.8 รปูแบบของเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
รายการ เชิงเด่ียว เชิงหลากหลาย 

เป้าหมายเศรษฐกจิ เน้นการสรา้งรายสงูทีเ่กดิขึน้จาก
กจิกรรมในภาคการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

เน้นการกระจายรายไดสู้ภ่าคเศรษฐกจิที่
หลากหลาย โดยไมจ่าํกดัเฉพาะกจิกรรม
ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

ลกัษณะนกัทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วทีล่กัษณะและความ
ตอ้งการคลา้ยกนั 

นกัทอ่งเทีย่วทีล่กัษณะและความตอ้งการ
หลากหลาย 

แหลง่ทอ่งเทีย่ว เน้นทอ่งเทีย่วในแหลง่ท่องเทีย่ว
กระแสหลกั 

เน้นทอ่งเทีย่วในแหลง่ท่องเทีย่วทัง้
กระแสหลกัและเฉพาะกลุม่ 

สนิคา้และบรกิารทอ่งเทีย่ว เพือ่การพกัผอ่นและนนัทนาการ เพือ่การพกัผอ่น การเรยีนรูแ้ละคน้หา
ประสบการณ์แปลกใหม ่

 
 สว่นการกระจายพื้นทีข่องเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วนัน้ เกดิจากการกระจายในแงก่จิกรรมการท่องเทีย่ว
ทีเ่ชื่อมโยงกบักจิกรรมอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือขอบเขตกจิกรรมหลกัของการท่องเทีย่ว ซึง่จะมผีลใหเ้กดิการ
กระจายเชงิพืน้ทีไ่ปยงัแหล่งดงึดดูใจหรอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิอื่นๆ ทีถู่กผกูโยงเขา้กบัการท่องเทีย่วมาก
ขึ้น อย่างไรก็ดี การกระจายเชิงพื้นที่ขึ้นอยู่กบัความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ ปัจจยัด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานดา้นการเดนิทางจงึเป็นตวักําหนดขอบเขตของการกระจายเชงิพืน้ทีว่่าจะขยายไปไดก้วา้งเพยีงใด 
(ภายในจงัหวดัท่องเที่ยว หรือข้ามจงัหวดั) ยิ่งขอบเขตการเข้าถึงมีมากก็จะยิ่งส่งเสริมให้เกิดแหล่ง
ทอ่งเทีย่วใหมใ่นระดบัยอ่ยเพิม่ขึน้จาํนวนมาก เกดิผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วใหม่ๆ  และเกดิการกระจายการ
ทอ่งเทีย่วไปยงัพืน้ทีท่ีไ่มใ่ชแ่หล่งทอ่งเทีย่วหลกัมากขึน้ 
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 จากปัจจยัขบัเคลื่อนสาํคญัขา้งตน้ สามารถอธบิายแนวคดิเชงิระบบไดด้งัรปูที ่9.6 ซึง่แสดงใหเ้หน็
ความสมัพนัธ์ของปัจจัยขบัเคลื่อนข้างต้น  ความหลากหลายของเศรษฐกิจท่องเทีย่ว (ลักษณะ
นกัท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่ว และสนิคา้และบรกิารท่องเทีย่ว) มผีลทาํใหเ้กดิการกระจายของเศรษฐกิจ
ท่องเทีย่วทัง้ในการกระจายกิจกรรมและกระจายพื้นที่ อย่างไรก็ด ีขอบเขตของการกระจายเชงิพื้นที่
ขึ้นอยู่กับผลของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จะทําให้เกิดการการกระจายข้ามขอบเขตพื้นที่ หาก
โครงสรา้งพืน้ฐานสําคญัไม่ไดร้บัการพฒันา การกระจายเชงิพืน้ที่ของการท่องท่องเที่ยวอาจทําไดจ้ํากดั 
กล่าวคอื แมว้่านักท่องเทีย่วจะมคีวามต้องการเทีย่วหลากหลาย หากการเดนิทางท่องเทีย่วมอุีปสรรคใน
การเขา้ถึง นักท่องเที่ยวก็จะเลือกเดนิทางไปยงัจงัหวดัท่องเที่ยวหลกัที่เขา้ถึงได้ง่าย ผลกัดนัใหค้วาม
หลากหลายของการท่องเทีย่วเกดิขึน้อย่างจํากดัเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัท่องเทีย่วนัน้ ไม่สามารถเชื่อมโยง
ไปยงัจงัหวดัอื่นได ้ดงันัน้ การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นเงื่อนไขสําคญัของการกระจายการท่องเทีย่ว
เชงิพืน้ทีข่า้มขอบเขตพืน้ที ่
 ในทางหน่ึง ความหลากหลายของเศรษฐกจิการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้กเ็ป็นผลมาจากการกระจายใน
เชงิพืน้ทีท่ ัง้ในขอบเขตพืน้ทีจ่งัหวดัท่องเทีย่วและขา้มจงัหวดั กล่าวคอื ยิง่สามารถกระจายพืน้ทีท่่องเทีย่ว
ใหเ้กดิขึน้ในวงกวา้งมากเท่าไร กจ็ะยิง่มโีอกาสทาํใหก้ารท่องเทีย่วมคีวามหลากหลายมากขึน้เท่านัน้ เกดิ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ สนิค้าและบรกิารสนับสนุนการท่องเที่ยวใหม่ที่รองรบัวตัถุประสงค์การเดนิทางที่
หลากหลาย ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองสําคัญมาจากความต้องการของนักท่องเทีย่วที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย กจ็ะยิง่เปิดโอกาสใหเ้กดิการผลติและนําเสนอสนิคา้และบรกิารท่องท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และขา้มขอบเขตความต้องการไม่จํากดัเฉพาะสนิคา้และบรกิารการท่องเทีย่วเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึสนิคา้
และบรกิารอื่นๆ โดยเฉพาะสนิคา้และบรกิารในเชงิสรา้งสรรคแ์ละการเรยีนรู ้
 โดยสรปุ ลกัษณะของนักท่องเทีย่วมผีลการกาํหนดสินค้าและบริการการท่องเทีย่ว ซึง่จะมผีล
ต่อรปูแบบเศรษฐกิจท่องเทีย่วของไทยดว้ย เช่น นักท่องเทีย่วแบบมวลชนทีต่อ้งการเทีย่วเพื่อพกัผ่อน
แบบมโีครงสรา้ง อาจจะตอ้งการสนิคา้ท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลายไม่มากนัก ส่งผลทําใหค้วามจาํเป็น
ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกบัภาคเศรษฐกจิอื่นๆ มน้ีอย ในขณะที่นักท่องเที่ยวแบบอสิระที่มองหา
ประสบการณ์และความตื่นเตน้ใหมแ่บบยดืหยุน่ อาจจะตอ้งการคน้หาสนิคา้และบรกิารทีม่คีวามแปลกใหม ่
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และไม่จํากดัเฉพาะสนิค้าการท่องเที่ยว จงึมโีอกาสที่
ผลกัดนัใหเ้กดิการเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิอื่นๆ โดยเฉพาะเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ทีจ่ะมาช่วยเตมิเตม็ในการ
รว่มสรา้งประสบการณ์ใหมใ่หก้บันกัทอ่งเทีย่วและผูเ้ดนิทางดว้ยจุดประสงคอ์ื่น  
 ส่วนการกระจายเชิงพ้ืนทีข่องเศรษฐกิจท่องเทีย่วจะเกิดขึ้นได้นัน้ จะเกิดจากการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน กล่าวคอื พื้นที่ท่องเที่ยวที่มกีารกระจุกตวัสูง นอกเหนือจากความสามารถในการ
ดงึดูดของแหล่งดงึดูดใจในพื้นที่แล้ว การเขา้ถึงพื้นที่ท่องเที่ยวโดยสะดวกก็มผีลต่อการตดัสนิใจเลือก
จุดหมายปลายทางเช่นกนั เมอืงท่องเที่ยวหลกัมกัมศีกัยภาพในการเข้าถึงสูงกว่าเมอืงอื่นๆ โดย
เปรยีบเทยีบ อย่างไรกด็ ีจากปัจจยัความหลากหลายของนักท่องเที่ยว ส่งผลทําใหน้ักท่องเทีย่วมคีวาม
ตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัออกไป ในกรณีนักท่องเทีย่วมคีวามตอ้งการหลากหลาย จะทําใหส้ามารถเชื่อมโยง
ความต้องการกบักจิกรรมในภาคเศรษฐกจิอื่นๆ ไดม้ากขึน้ แต่ถ้ายงัมอุีปสรรคเรื่องการเดนิทางและการ
เขา้ถงึระหวา่งพืน้ที ่กอ็าจจะทาํใหก้ารเชื่อมโยงกจิกรรมทางเศรษฐกจินัน้ทาํไดใ้นวงจาํกดั  
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 การแทรกแซงสําคญัทีจ่ะช่วยทําใหเ้กดิการกระจายทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละกจิกรรมการท่องเทีย่ว คอื 
การลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน ทัง้การลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเชื่อมพื้นที่กายภาพระหว่างเมอืง
ต่างๆ และโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เชื่อมโลกกายภาพและโลกเสมอืน 
 โครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่เชือ่มพ้ืนทีก่ายภาพระหว่างเมือง จะทําใหเ้กดิการกระจายพืน้ทีท่ีจ่ะทํา
ใหเ้กดิกจิกรรมการท่องเทีย่วใหม่ๆ ในพืน้ทีท่ีอ่าจจะเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วอยู่แลว้แต่เขา้ถงึยาก และพืน้ทีท่ี่
ไม่เคยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวมาก่อน ความสามารถในการเขา้ถึงจะผลกัดนัให้เกิดผลิตสนิค้าและบรกิาร
สนับสนุนการท่องเทีย่วใหม่ๆ อย่างไรกด็ ีสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ ที่จะเกดิขึน้ไดน้ัน้ กข็ึน้อยู่กบัลกัษณะ
และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดความหลากหลายของเศรษฐกิจ
ทอ่งเทีย่ว หรอืในอกีทาง แมว้า่นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาจะเป็นกลุ่มทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั ความสามารถในการ
เขา้ถงึพืน้ทีส่งูกท็ําใหเ้กดิการกระจายตวัของพืน้ทีท่่องเทีย่วไดเ้ช่นกนั แต่กอ็าจจะเทีย่วกระจุกอยู่ในกลุ่ม
กิจกรรมท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่ไม่เกิดการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอื่นๆ หรือไม่มีความหลากหลายของ
กจิกรรมทอ่งเทีย่วมากนกั 
 โครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่เชือ่มโลกกายภาพและโลกเสมือน เป็นการกระจายพืน้ทีไ่มเ่พยีงแต่ใน
พืน้ที่กายภาพ แต่เป็นการนําเอาผลติภณัฑท์่องเที่ยวพื้นที่กายภาพไปเป็นทางเลอืกการท่องเที่ยวผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เมื่อทางเลอืกหรอืช่องทางในการเขา้ถงึพืน้ทีร่ะดบัยอ่ยมมีากเท่าใด นกัท่องเทีย่วอาจจะ
เลอืกเทีย่วผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนได ้เมื่อความตอ้งการท่องเทีย่วผ่าน
ออนไลน์มสีงูกจ็ะสง่เสรมิใหม้ผีลติภณัฑท์ีห่ลายหลายและมจีาํนนวนมากบนแพลตฟอรม์ออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 9.6 กรอบแนวคิดเชิงระบบของฉากทศัน์การท่องเท่ียวไทย 
 

เมือ่แปลงกรอบแนวคดิเชงิระบบในรปูที ่9.6 มาเป็นผงัระบบเพื่ออธบิายการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ในอนาคตทางเลอืกรปูแบบต่างๆ ในรปูที ่9.7 แสดงใหเ้หน็ว่า ความหลากหลายของนกัท่องเทีย่ว 
(Diversification of tourists) มผีลต่อความตอ้งการทีนํ่าไปสู่การนําเสนอและสรา้งผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว 
(Tourism products) ทัง้ในแงแ่หล่งท่องเทีย่ว และสนิคา้และบรกิารสนับสนุนการท่องเทีย่ว ยิง่นักท่องเทีย่ว 
มคีวามหลากหลายมากเท่าใด โอกาสทีจ่ะมกีารพฒันาผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วทีห่ลากหลายกจ็ะเพิม่ขึน้

รปูแบบของเศรษฐกิจ
ท่องเท่ียว

การกระจายพืน้ท่ีของ
เศรษฐกิจท่องเท่ียว 

ลกัษณะ
นักท่องเท่ียว 

การลงทนุใน 
โครงสร้างพืน้ฐาน

แหล่งท่องเท่ียว/ สินค้า
และบริการการท่องเท่ียว 
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เท่านัน้ ซึ่งจะนําไปสู่โอกาสที่จะเกิดการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของนักท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ หรอืในทางกลบักนั หากนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีเ่ขา้มาเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มคีวามต้องการที่คล้ายกนัและมโีครงสรา้ง สนิคา้และบรกิารท่องเที่ยวที่มกีจ็ะตอบสนอง
ตามระดบัความต้องการนัน้ ส่งผลให้ความหลากหลายของกจิกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกบั
เศรษฐกจิอื่นๆ มน้ีอยลง  

 
รปูท่ี 9.7 ผงัระบบการท่องเท่ียวไทย 

 
ในดา้นการกระจายเชงิพืน้ที่ท่องเที่ยว จะพบว่า เมอืงท่องเทีย่วหลกั (Top areas) มกัมขีอ้

ไดเ้ปรยีบในดา้นการเขา้ถงึ (Accessibility) เมื่อเทยีบกบัเมอืงอื่นๆ (Other areas) ทีม่รีะดบัการพฒันาที่
ไม่ทดัเทยีม ดงันัน้ การกระจายการท่องเที่ยวในเชงิพื้นที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องมกีารลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ฐานดา้นการเดนิทาง (Transport infrastructure) เพื่อเพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึและการอํานวย
ความสะดวกใหก้ารเกดิการเดนิทางขา้มขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงทอ่งเทีย่วไดม้ากขึน้  

นอกจากน้ี การสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีมากขึ้น 
รวมถงึมแีหล่งทอ่งเทีย่วกระจายไปในพืน้ทีใ่นขอบเขตทีก่วา้งมากขึน้ กจ็ะยิง่ทาํใหก้ารท่องเทีย่วของไทยมี
สิง่ดงึดดูใจทีม่คีวามหลากหลาย (Diversification of attraction) มากขึน้ และสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้
หลากหลายกลุ่มมากขึน้และมจีาํนวนมากขึน้ดว้ย 
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การกระจายการท่องเที่ยวอีกช่องทางหน่ึงที่เริ่มมีบทบาทสําคญัและจะเป็นที่นิยมมากขึ้นใน
อนาคต คอื การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ เกิดเป็นการท่องเที่ยว
เสมอืนจรงิ (Virtual tourism) ซึ่งจะเป็นการนําเอาผลผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วจากพืน้ทีก่ายภาพไปเป็น
ทางเลอืกการทอ่งเทีย่วผา่นช่องทางออนไลน์ หากผลติภณัฑท์่องเทีย่วในโลกกายภาพมคีวามหลากหลาย 
ก็จะยิง่ทําใหก้ารท่องเที่ยวในโลกเสมอืนจรงิมขีนาดใหญ่มากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี พื้นที่ท่องเที่ยวเสมอืนจรงิจะ
เกดิขึน้ไดต้อ้งมกีารลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั (Digital infrastructure) ซึง่จะเป็นการขยาย
ขอบเขตของการทํากิจกรรมการท่องเที่ยวไปให้กว้างกว่าการเดินทางไปในพื้นที่กายภาพ และเป็น
ช่องทางในการสรา้งผลติภณัฑท์่องเทีย่วแบบตลอดเวลา (All time tourism product) และสามารถสรา้ง
รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วใหเ้พิม่ขึน้ได ้

อยา่งไรกด็ ีการเตบิโตของการท่องเทีย่วในโลกเสมอืนกอ็าจจะทาํใหบ้ทบาทของการท่องเทีย่วใน
พื้นที่กายภาพสําคญัน้อยลง และนักท่องเที่ยวอาจจะเลือกเดนิทางไปยงัพื้นที่กายภาพในพื้นที่ที่มี
ความสําคญัสูงเท่านัน้ หรอืไปเที่ยวในพืน้ที่ที่โลกเสมอืนไม่สามารถตอบสนองไดท้ัง้หมด เกดิเป็นวงจร
สมดุล (Balancing loop) หรอืในอกีทางการมกีารท่องเทีย่วเสมอืนกย็ิง่ช่วยกระตุ้นใหน้ักท่องเทีย่วเกดิ
ความตอ้งการเดนิทางไปยงัพืน้ทีก่ายภาพมากขึน้ และเกดิเป็นวงจรเสรมิแรง (Reinforcing loop) 

ในดา้นรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงในผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศกเ็ป็นผลมา
จากรูปแบบของการท่องเทีย่ว (นักท่องเทีย่วและกจิกรรมการท่องเทีย่ว) และการกระจายเชงิพืน้ที่ ทัง้น้ี 
ทัง้สององคป์ระกอบทีเ่ป็นทางเลอืกในฉากทศัน์ต่างๆ กจ็ะมผีลต่อการสรา้งรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัดว้ย 

ผงัระบบขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึวงจรยอ้นกลบัของผลลพัธต่์างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระบบท่องเทีย่ว ซึง่จะ
นําไปสู่ภาพอนาคตทางเลอืกของการท่องเทีย่วในภาพต่างๆ ทีเ่กดิจากความเชื่อมโยงกนัของปัจจยัของ
ระบบ  ความสมัพนัธเ์ชงิระบบน้ีจะชว่ยใหผู้ว้างนโยบายเกดิความเขา้ใจอยา่งชดัเจนถงึผลกระทบต่างๆ ใน
การแทรกแซงระบบเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีพ่งึประสงคไ์ด ้

9.3.2 ฉากทศัน์การท่องเท่ียวระดบัเมือง 
เน้ือหาในสว่นน้ีนําเสนอภาพอนาคตทางเลอืกของการท่องเทีย่วในระดบัเมอืง ตามทีไ่ดอ้ธบิายไป

ก่อนหน้าน้ี แมว้า่การทอ่งเทีย่วในเชยีงใหมแ่ละภเูกต็มอีงคป์ระกอบของแหล่งท่องเทีย่วและกลุ่มเป้าหมาย
ทีแ่ตกต่างกนับา้ง แต่ในภาพรวม เมอืงทัง้สองแหง่ประสบกบัปัจจยัขบัเคลื่อนบางประการทีไ่มแ่ตกต่างกนั
มาก ดงันัน้ เมื่อได้เลอืกแกนปัจจยัขบัเคลื่อน 2 ประการที่นํามาใชใ้นการสรา้งฉากทศัน์แล้ว จงึไดภ้าพ
อนาคต 4 ฉากเหมอืนกนัดงัต่อไปน้ี 

1) ฉากทศัน์อนาคตเศรษฐกิจท่องเท่ียวของเชียงใหม่และภเูกต็  
คณะผูว้จิยัไดเ้ลอืกปัจจยัสาํคญั 2 ประการทีค่าดว่าจะมผีลกระทบสงูต่อเศรษฐกจิท่องเทีย่วของ

เชยีงใหมแ่ละภูเกต็ แต่กย็งัมคีวามไมแ่น่นอนสงูว่าจะเกดิขึน้ไปในทศิทางใดในอกี 20 ขา้งหน้า ปัจจยัแรก
เป็นโครงสรา้งเศรษฐกจิท่องเทีย่ว ซึง่ข ัว้หน่ึงคอืรปูแบบทีนํ่าโดยผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ และอกีขัว้หน่ึงคอื
รูปแบบที่นําโดยผู้ประกอบการต่างชาติ  อีกปัจจยัหน่ึงคือเศรษฐกิจท่องเที่ยว โดยมีข ัว้หน่ึงคือการ
ท่องเที่ยวเชิงเดี่ยวที่เน้นกิจกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง และอีกขัว้หน่ึงคือเศรษฐกิจ
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ท่องเทีย่วเชงิหลากหลายทีเ่น้นกจิกรรมเศรษฐกจิต่อเน่ืองอื่นๆ รายละเอยีดโดยสงัเขปของแต่ละฉากทศัน์ 
มดีงัน้ี 

 
รปูท่ี 9.8 ฉากทศัน์การท่องเท่ียวของเชียงใหม่และภเูกต็ 

ฉากทศัน์ท่ี 1: ฮ่องกง/เจนีวา - เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงหลากหลายโดยทุนต่างชาติ 
ภายใต้ฉากทศัน์น้ี กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในภูเก็ตและในเชียงใหม่มคีวามหลากหลายสูง  

ไม่เพยีงเฉพาะกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบันักท่องเทีย่วโดยตรง แต่รวมไปถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิอื่นๆ ใน
ห่วงโซ่มูลค่าที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะการแพทย์และสุขภาพ การศึกษา การกีฬาและการ
บนัเทงิ ไปจนถงึการผลติสนิคา้สรา้งสรรคท์ี่แต่เดมิมุ่งขายนักท่องเที่ยวเป็นหลกั แต่ไดพ้ฒันาจนกระทัง่
สามารถขายโดยตรงใหก้บัผูบ้รโิภคในต่างประเทศได ้โดยใชช้่องทางแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีม่บีรษิทัใหญ่
ในประเทศจนีและสงิคโปรเ์ป็นเจา้ของ นอกจากน้ี ยงัมธุีรกจิการเงนิทีค่วา้โอกาสจากแนวโน้มของเงนิสกุล
ดจิทิลัและธุรกจิดา้นการเงนิครปิโตเคอรเ์รนซ ี(Cryptocurrency) 

ธุรกจิทอ่งเทีย่วระดบันานาชาตน้ีิเชื่อมโยงกลบัไปถงึผลติภณัฑต์น้น้ํา เชน่ เกษตรกรรม เกษตรกร
รุน่ใหมจ่าํนวนหน่ึงไดเ้จาะตลาดผกัและผลไมท้ีต่อบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศ 
ซึง่แมอ้าจชอบอาหารไทย แต่กต็อ้งการกนิอาหารตะวนัตกหรอือาหารชาตอิื่นบา้ง จงึมตีลาดของผกัผลไม้
ที่แต่เดิมต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เกษตรกรเหล่าน้ีสามารถใช้เทคโนโลยเีพาะปลูกที่ทนัสมยั และ
สามารถผลติผลผลติไดต้ามทีร่า้นอาหารต่างชาตติอ้งการได ้ 
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นอกจากน้ี การตอบสนองความต้องการกลุ่มนักท่องเทีย่วที่มคีวามต้องการพเิศษจะนําไปสู่การ
พฒันาผลติภณัฑส์าํหรบัตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ทีส่ามารถส่งออกไปขายใหผู้บ้รโิภคในตลาด
อื่นทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งเป็นนกัทอ่งเทีย่วกไ็ด ้นบัเป็นการสรา้งความหลากหลายของเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีก่วา้ง
ออกไปจากขอบเขตของธุรกิจท่องเที่ยวทัว่ไป ตัวอย่างเช่น ในการพฒันาอาหารแนวฟังก์ชนันัลฟู้ด 
(Functional foods) ซึง่เป็นผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มทีเ่พิม่เตมิสารอาหารเฉพาะเขา้ไปเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์เฉพาะเจาะจงในดา้นสุขภาพพลานามยั อาจมกีารพฒันาขา้วหรอือาหารเฉพาะสาํหรบันักกฬีา
มวยไทยที่มาฝึกซ้อมที่ค่ายมวยไทยที่ภูเก็ต หรอืข้าวพิเศษสําหรบัคนเป็นเบาหวานและผู้สูงวยัที่มา
พกัผอ่นในศนูยบ์รบิาลคนสงูวยัทีภ่เูกต็และเชยีงใหม ่เป็นตน้ 

ตลาดท่องเที่ยวในทัง้สองเมอืงเปิดกวา้งสําหรบันักลงทุนต่างชาต ิไม่เพยีงเฉพาะบรษิทัใหญ่ที่มี
เครือข่ายทัว่โลก แต่รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นคนต่างชาติและลงหลักปักฐานในเมือง
ท่องเทีย่วทัง้สองแห่ง บรรยากาศของเมอืงท่องเทีย่วทัง้เชยีงใหม่และภูเกต็ต่างกม็คีวามเป็นนานาชาตสิงู 
แมว้่าในกรณีของเชยีงใหม่ยงัมกีลิน่อายของความเป็นทอ้งถิน่อยู่บา้งกต็าม ความเปิดกวา้งดงักล่าวทาํให้
เกิดความหลากหลายของเศรษฐกิจท่องเที่ยวในเมืองทัง้สอง ไม่เพียงเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่มี
ปฏสิมัพนัธก์บันกัทอ่งเทีย่วโดยตรง แต่รวมไปถงึการผลติและการบรกิารสบืเน่ืองทีเ่ป็นธุรกจิทีเ่ชื่อมโยงไป
ขา้งหลงั (Backward linkages) อาท ิบรษิทัออกแบบสถาปัตยกรรม บรษิทัโฆษณา ศลิปิน นกัออกแบบ
เกมสอ์อนไลน์ โคช้กฬีาแนว Extreme sport บรษิทัผลติสบู่และเครือ่งสาํอางออรแ์กนิก เป็นตน้ 

ในเมอืงทอ่งเทีย่วทัง้สองแหง่มยีา่นของคนต่างชาตทิีม่าใชช้วีติทีน่ี่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดย
ไมใ่ช่มเีพยีงผูส้งูอายุทีม่าใชช้วีติหลงัเกษยีณ และครใูนโรงเรยีนนานาชาต ิแต่รวมไปถงึคนรุน่ใหมแ่ละคน
วยักลางคนที่ต้องการมาค้นหาและคว้าโอกาสจากเมืองท่องเที่ยวที่มีความเป็นนานาชาติและสากล 
รา้นอาหารและซูเปอรม์าร์เกต็นานาชาตมิพีบเหน็อยู่ทัว่ไป รวมไปถงึบรษิทัที่ผลติผลงานสรา้งสรรค์ใน
รปูแบบต่างๆ ซึง่เป็นบรษิทัระดบันานาชาตทิีม่าตัง้สาขาในเชยีงใหมแ่ละภูเกต็ คนเรร่่อนดจิทิลัหรอืดจิทิลั
โนแมด (Digital nomad) ทัง้ทีเ่ป็นคนไทยและคนต่างชาตมิอียูท่ ัว่ไปทัง้ในบรเิวณพืน้ทีท่่องเทีย่วของเมอืง
และยา่นอยูอ่าศยัทัว่ไป  

ในฉากทศัน์น้ี พืน้ทีเ่มอืงในจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละจงัหวดัภูเกต็ทาํหน้าทีเ่หมอืนเป็นตลาดกลางของ
สนิคา้และการบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่ว จงึมคีวามเป็นสากลมากขึน้ทัง้ในเชงิองคป์ระกอบของ
พืน้ที ่และเชงิการออกแบบพืน้ที ่

เศรษฐกิจท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นนานาชาติและสากลน้ีมาพร้อมกบับรรยากาศและ
วฒันธรรมเชงิพหุนิยม (Pluralism) ซึง่มคีนมากหน้าหลายตาอยูใ่นเมอืงท่องเทีย่วทัง้สองแห่งน้ี ไมเ่พยีง
เฉพาะนักท่องเที่ยวและคนทํางานในธุรกจิท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้ออกประจําเป็นปกต ิแต่รวมถงึคนใน
ภาคส่วนอื่นๆ ของเมอืงดว้ยเช่นกนั คนต่างชาตจิํานวนมากกนิอยู่และแต่งงานกบัคนไทย หรอืแมแ้ต่กบั
คนสญัชาตอิื่นที่ลงหลกัปักฐานอยู่ในเมอืงสองแห่งน้ี เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายและสากลจงึมา
พรอ้มกบัวฒันธรรมเชงิพหอุยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

ผลกระทบหน่ึงที่เกดิขึน้กบัคนทอ้งถิน่แต่เดมิคอืปัญหาราคาที่ดนิที่เพิม่สูงขึน้ คนทอ้งถิ่นที่เป็น
เจา้ของทีด่นิแต่เดมิตดัสนิใจขายทีด่นิไปดว้ยเหตุผลทีแ่ตกต่างกนั บางคนขายไปเพราะเหน็ว่าขายไดร้าคา
ด ีในขณะทีบ่างคนขายทีด่นิและยา้ยไปอยู่ทีอ่ื่น เพราะไมอ่ยากอาศยัอยู่ในพืน้ทีท่่องเทีย่วทีม่แีต่คนแปลก
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หน้าเขา้มาเที่ยวและตัง้ถิน่ฐาน พืน้ทีท่่องเที่ยวทีม่คีวามนานาชาตจิงึมาพรอ้มกบัปรากฏการณ์เจนทรฟิิ
เคชัน่ทีค่นรายไดน้้อยตอ้งยา้ยออกจากพืน้ทีไ่ป และถูกทดแทนโดยคนทีม่รีายไดม้ากกว่า ทัง้ในดา้นทีอ่ยู่
อาศยัและการทาํมาหากนิ 

จากรปูแบบเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเชงิหลากหลายและเปิดกวา้งสาํหรบันกัลงทุนจากต่างชาต ิทาํใหม้ี
สนิคา้และการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วทีม่คีวามเป็นสากล แต่กย็งัมกีจิกรรมการท่องเทีย่วและ
การผลติสนิคา้สรา้งสรรคภ์ายในจงัหวดัทีม่คีวามหลากหลายสงู รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑส์าํหรบัตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche market) เพื่อตอบรบัความต้องการที่หลากหลายไดม้ากขึน้ และมกีารส่งเสรมิ
บรรยากาศและวฒันธรรมเชงิพหุนิยม (Pluralism) นักท่องเที่ยวในฉากทศัน์น้ีจงึเป็นกลุ่มที่ต้องการ
ผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วทีส่ามารถตอบสนองตอ้งการความหลากหลายทัง้ในเชงิความเป็นสากลและความ
เป็นทอ้งถิน่ บุคลกัษณ์เดน่ในฉากทศัน์น้ี ไดแ้ก่  

• นกัท่องเทีย่วผูห้ลกีหนีเมอืงไปสู่ประสบการณ์เชงิลกึ (The in-depth escaper) ซึง่เป็นบุ
คลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ทัง้เชยีงใหมแ่ละภเูกต็  

• นกัท่องเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์(The relationship builder) ซึง่เป็นบุคลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทัง้
เชยีงใหมแ่ละภเูกต็  

ฉากทศัน์ท่ี 2: เกียวโต/ดไูบ – เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงหลากหลายโดยทุนในประเทศ 
เศรษฐกจิท่องเที่ยวภายใต้ฉากทศัน์น้ีมคีวามหลากหลายเช่นเดยีวกบัฉากทศัน์ที่ 1 แต่รูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์ การบริการ และผู้ประกอบการค่อนข้างแตกต่างออกไปจากแบบแรก ในฉากทศัน์น้ี 
ผู้ประกอบการและผู้ผลิตท้องถิ่นเป็นคนไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกเหนือไปจากรูปแบบการบริการ
ทอ่งเทีย่วแบบดัง้เดมิแลว้ กม็กีารพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นการท่องเทีย่วแปลกใหมไ่ปจากเดมิ 
โดยเฉพาะการใหป้ระสบการณ์ทีผู่กโยงกบัความเป็นชุมชนและความเป็นทอ้งถิน่ของเชยีงใหม่และภูเกต็ 
แมว้่าผูป้ระกอบการสามารถใช้เครื่องมอืและแพลตฟอร์มดจิทิลัมากขึน้ในการใหบ้รกิารและการบรหิาร
จดัการธุรกจิ แต่จุดขายหลกักย็งัเป็นผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ทีผ่ลติในทอ้งถิน่เป็นหลกั 

ในฉากทศัน์น้ี ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้พฒันาสินค้าของตนเองให้มีความหลากหลายและมี
คุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ที่ขายได้ไม่เพียงเฉพาะกบันักท่องเที่ยวที่มาเยือน
เชยีงใหมแ่ละภูเกต็เท่านัน้ แต่สามารถสง่ออกไปยงัต่างประเทศได ้เช่น รา้นขายผลติภณัฑผ์งโกโกท้ีป่ลูก
และแปรรปูจากไรใ่นอาํเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่ไดร้บัความนิยมในกลุ่มนกัท่องเทีย่วและผูบ้รโิภค
คนจนีรุน่ใหมท่ีบ่อกต่อกนัไป  

นอกจากการท่องเที่ยวแบบทัว่ไปแลว้ ยงัเกดิธุรกจิจํานวนมากในพืน้ทีท่ี่เชื่อมโยงกบัการศกึษา 
การแพทย์และการดูแลสุขภาพทัง้แผนใหม่และแผนโบราณ มกีารตัง้ศูนย์วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ที่
เชื่อมโยงกบัการทอ่งเทีย่ว โดยมหาวทิยาลยัในจงัหวดัเพิม่บทบาทในการสรา้งระบบนิเวศดา้นการวจิยัและ
พัฒนาที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของยุทธศาสตร์น้ีคือ ไม่ได้มอง
นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัตลอดไป แต่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีช่่วยทดสอบสนิคา้ในช่วงแรก เพื่อ
ขยายตลาดไปยงัประเทศต่างๆ ต่อไป 
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เมือ่เกดิโรคระบาดและเหตุไมค่าดฝันอยา่งอื่นทีท่าํใหน้กัท่องเทีย่วไมส่ามารถเขา้มาเยีย่มเยอืนได ้
กม็กีารใชเ้ทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน VR/MR/AR มาใชใ้นการสรา้งประสบการณ์ใหก้บันักท่องเทีย่วได ้
อย่างไรกต็าม เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้มากย็งัคงเป็นการซือ้มาจากบรษิทัต่างชาต ิแต่กม็บีรษิทัสตารท์อพั
ของไทยทีพ่ยายามผลติเทคโนโลยดีา้นน้ีออกมาแขง่กบับรษิทัต่างชาต ิ

ในฉากทัศน์น้ี ผู้ประกอบการชาวไทยมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง สามารถผลักดันการ
เปลีย่นแปลงเชงินโยบายและกฎหมายทีส่ง่เสรมิและปกป้องผูป้ระกอบการชาวไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีจงึทาํให้
การลงทุนของต่างชาตแิมย้งัคงมบีา้ง แต่กไ็มส่ามารถครอบงาํธุรกจิทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็และเชยีงใหม่
ได้ อย่างไรกต็าม ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ทําใหผู้ป้ระกอบการท้องถิน่ต้องขายกจิการของ
ตนเองไปมาก กลุ่มทุนทีม่าลงทุนจงึเป็นทุนใหญ่จากกรงุเทพมหานครมากยิง่ขึน้ 

จากรูปแบบเศรษฐกจิท่องเที่ยวเชงิหลากหลายและขบัเคลื่อนโดยนักลงทุนท้องถิ่น จงึเน้นการ
กระจายกิจกรรมการเที่ยวไปในพื้นที่ย่อยต่างๆ และมุ่งนําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการ
ทอ่งเทีย่วทีแ่ปลกใหม ่โดยเฉพาะการมุง่ใหป้ระสบการณ์ทีผ่กูโยงกบัความเป็นชุมชนและความเป็นทอ้งถิน่ 
รวมถงึการการสรา้งผลติภณัฑส์รา้งสรรค ์นักท่องเทีย่วในฉากทศัน์น้ีกจ็ะเป็นกลุ่มทีต่อ้งการซมึซบัความ
เป็นชุมชน ค้นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ลึกซึ้งมากขึ้น และมีวตัถุประสงค์ที่มากกว่าการ
เดนิทางมาทอ่งเทีย่ว บุคลกัษณ์เดน่ในฉากทศัน์น้ี ไดแ้ก่  

• นกัท่องเทีย่วผูพ้ฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (The catalyst) ซึง่เป็นบุคลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของ
เชยีงใหม ่ 

• นกัทอ่งเทีย่วผูท้อ่งเทีย่วเพือ่บาํเพญ็ประโยชน์ (The volunteer traveler) ซึง่เป็นบุคลกัษณ์ที่
โดดเดน่ทีเ่ชยีงใหม ่ 

• นักท่องเทีย่วผูม้กีจิกรรมเคลือ่นตวัตลอดเวลา (The motion-based wanderer) ซึง่เป็น 
บุคลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีภ่เูกต็ 

ฉากทศัน์ท่ี 3: โอกินาวา/ลาสเวกสั - เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงเด่ียวโดยทุนในประเทศ 
ในฉากทศัน์น้ี ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชยีงใหม่และภูเก็ตยงัคงเน้นกจิกรรมการท่องเที่ยวเป็น

หลกั เน่ืองจากทีผ่่านมายงัสามารถขยายกจิการโรงแรม การจดัทวัร ์การขายของฝาก รวมถงึรา้นอาหาร
และสถานบนัเทงิไดเ้รือ่ยๆ จงึไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งพฒันาเศรษฐกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอยา่งอื่นมาก สถานการณ์
น้ีค่อนขา้งชดัเจนในจงัหวดัภูเกต็ ซึง่นักท่องเทีย่วต่างชาตจิาํนวนมากยงัคงอยากเดนิทางกลบัมาพกัผ่อน
ตามชายหาด กนิอาหารทะเล และดื่มเทีย่วดงัเช่นทีเ่คยทํามาในยุคก่อนโควดิ-19 จงึไม่มแีรงผลกัดนัทีจ่ะ
ขยายฐานเศรษฐกจิใหค้รอบคลุมไปมากกวา่กจิการทอ่งเทีย่วโดยตรง หว่งโซ่มลูคา่ของเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว
ในจงัหวดัภเูกต็จงึมคีวามเฉพาะเจาะจงมาก และมากกวา่เมอืงทอ่งเทีย่วอื่นของประเทศไทย 

นักท่องเที่ยวต่างชาตเิริม่กลบัมาหลงัจากการทดลองภูเกต็แซนด์บอกซ์เริม่เหน็ผลสําเรจ็ แมว้่า
ตอ้งประสบกบัอุปสรรคหลายประการในช่วงแรกของการดาํเนินการ โดยช่วงแรกยงัเป็นนกัท่องเทีย่วจาก
ยุโรปเป็นหลกั เน่ืองจากนักท่องเทีย่วจนีเดนิทางออกจากประเทศไดห้ลงัจากทีร่ฐับาลจนีเริม่เปิดประเทศ
อกีครัง้หน่ึงในช่วงปลาย พ.ศ. 2565 แต่ภูเกต็กไ็ดก้ลบัมาเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว
จนีอกีครัง้หน่ึง  



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์    
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แมว้า่ผูบ้รหิารในภาคธุรกจิ ราชการและการศกึษาตระหนกัถงึปัญหาทีเ่ศรษฐกจิของทอ้งถิน่พึง่พงิ
การท่องเทีย่วมากเกนิไป และไดพ้ยายามสรา้งความหลากหลายของเศรษฐกจิมากขึน้กต็าม สถานการณ์
โควดิ-19 ทําใหค้วามพยายามดงักล่าวไม่สามารถเดนิหน้าต่อไปได ้เน่ืองจากการขยายฐานเศรษฐกจิให้
หลากหลายมากขึน้นัน้ จาํเป็นตอ้งมกีารลงทุนทีไ่มส่รา้งรายไดไ้ดม้ากในชว่งแรก นกัธุรกจิของพืน้ทีจ่งึเน้น
ไปทีธุ่รกจิการทอ่งเทีย่วแบบเดมิก่อนทีจ่ะเกดิสถานการณ์โควดิ-19 

ส่วนฐานเศรษฐกจิในจงัหวดัเชยีงใหม่นัน้มคีวามกว้างและหลากหลายมากกว่าภูเก็ต เน่ืองจากมี
สถาบนัการศกึษา หน่วยงานดา้นการแพทยแ์ละการผลติอุตสาหกรรมรปูแบบต่างๆ มากกวา่ภเูกต็ แต่ภายใต้
ฉากทัศน์น้ี ด้วยสาเหตุเดียวกันกับภูเก็ต คือ นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเที่ยวเหมือนเดิมในยุคหลัง 
โควดิ-19 ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่จงึพยายามกอบโกยรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วทีก่ลบัมา มากกว่าการลงทุนใน
การขยายฐานผลิตภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากกว่าเดิม เศรษฐกิจท่องเที่ยวของเมอืงจึงยงัเน้นการ
ทอ่งเทีย่วรปูแบบเดมิ ไมไ่ดม้กีารลงทุนในการขยายฐานทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ภายในพืน้ทีเ่ทา่ใดนกั 

จากรูปแบบเศรษฐกจิท่องเที่ยวเชงิเดี่ยวและขบัเคลื่อนโดยนักลงทุนทอ้งถิน่ ในฉากทศัน์น้ีการ
พฒันาท่องเทีย่วจะเน้นกจิกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อนและนันทนาการเป็นหลกั และยงัเชื่อมโยงกบั
เศรษฐกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอยา่งอื่นไมม่ากนกั เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วของเมอืงยงัคงเน้นการทอ่งเทีย่ว รปูแบบเดมิ 
การท่องเทีย่วในฉากน้ีไม่ต่างไปจากเดมิ แต่จะมทีางเลอืกในเชงิพืน้ทีท่ีห่ลากหลายมากขึน้ นักท่องเทีย่ว
ในฉากทศัน์น้ีจงึเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการเดนิทางท่องเที่ยวที่คน้หาเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มอียู่ในประเทศไทย บุคลกัษณ์เด่นในฉากทศัน์น้ี คือ นักท่องเที่ยวผู้ชอบสมัผสัสนิทรพัย์
รปูแบบไทย (The Thai toucher) ซึง่เป็นบุคลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีเ่ชยีงใหมแ่ละภเูกต็ 

ฉากทศัน์ท่ี 4: มลัดีฟส/์มายอรก์า - เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงเด่ียวโดยทุนต่างชาติ 
ในภาพรวม ฉากทศัน์ที ่4 เกดิขึน้ภายใต้สถานการณ์เดยีวกนักบัฉากทศัน์ที ่3 คอื นักท่องเทีย่ว

จากต่างประเทศไดท้ยอยกลบัมาเทีย่วเชยีงใหม่และภูเกต็หลงัจากทีส่ถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ได้
เริม่คลี่คลายลงใน พ.ศ. 2565 จนมจีํานวนมากเหมอืนก่อนหน้านัน้ ใน พ.ศ. 2567 นักท่องเทีย่วจนียงัคง
เป็นกลุ่มลูกคา้ที่สําคญัของเชยีงใหม่และภูเกต็หลงัจากที่รฐับาลจนีเปิดใหป้ระชาชนคนจนีเดนิทางออก
นอกประเทศเพื่อการท่องเที่ยวได ้จํานวนเที่ยวบนิตรงจากเมอืงขนาดกลางของประเทศจนีเพิม่ขึน้มาก
ตัง้แต่ พ.ศ. 2567 จนเตม็ขดีความสามารถในการรองรบัของสนามบนิของทัง้สองเมอืง ในขณะเดยีวกนั 
เทีย่วบนิจากอนิเดยีและรสัเซยีเขา้ภูเกต็กเ็พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ความแออดัทีเ่กดิขึน้กบัสนามบนิของทัง้
สองเมอืงเริม่คลี่คลายขึน้ เมื่อสนามบนิภูเกต็แห่งใหม่ทีจ่งัหวดัพงังาและสนามเชยีงใหม่แห่งใหม่ทีล่ําพูน
เริม่เปิดใชง้านเตม็ทีใ่นชว่ง พ.ศ. 2574-2575  

การกลบัมาของนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตจิาํนวนมากขึน้นัน้มสีาเหตุสาํคญัสว่นหน่ึงจากการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติในธุรกิจท่องเที่ยวในเชยีงใหม่และภูเก็ต ซึ่งได้หนักลบัมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมและ
อสงัหารมิทรพัยอ์กีครัง้หน่ึงหลงัสถานการณ์โควดิ-19 นักลงทุนต่างชาตเิหล่าน้ีมเีครอืข่ายทีเ่ชื่อมโยงกบั
ตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศของตนเอง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มต่างๆ ในประเทศจีน รวมถึงขีด
ความสามารถดา้นการเทคโนโลยดีา้นดจิทิลัและขอ้มูลที่พฒันาขึน้มาก จงึทําใหส้ามารถดงึนักท่องเทีย่ว
กลบัมาภเูกต็และเชยีงใหมไ่ดเ้ป็นจาํนวนมาก และมขีอ้ไดเ้ปรยีบเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการทอ้งถิน่
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ของไทย นกัลงทุนชาวจนียงัควบคุมหว่งโซ่มลูค่าทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วโดยตรงทัง้ตน้น้ําจนถงึปลายน้ํา 
คอืตัง้แต่การจองตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม รา้นอาหาร ไปจนถงึการซือ้ของฝาก และผา่นการใชม้อืถอืและแอป
พลเิคชนัของจนีทัง้หมด 

นอกจากน้ี นักลงทุนต่างชาติยงัเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนิน
ธุรกจิ และการเสรมิสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บันักท่องเทีย่ว เทคโนโลยเีหล่าน้ีมตี้นทุนสูง จงึมเีพยีง
นักลงทุนต่างชาตริายใหญ่ทีก่ลา้ลงทุนในการพฒันาธุรกจิดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น VR/AR/MR และ
ระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนต์ แต่ก็ทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมากกบัผู้ประกอบการไทยที่เข้าไม่ถึง
เทคโนโลยเีหล่าน้ี ความแตกต่างในการเขา้ถึงเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัจะยิง่ทําใหเ้กดิความแตกต่างในขดี
ความสามารถของผูป้ระกอบการไทยกบัต่างชาต ิและยิง่ทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างชาตสิามารถขยายกจิการ
ไดม้ากยิง่ขึน้ 

ในช่วง 20 ข้างหน้า การท่องเที่ยวไทยจะประสบสภาวะโรคระบาดอีกสองครัง้ แม้ขนาดของ
ผลกระทบจะไมเ่ท่ากบัสถานการณ์โควดิ-19 แต่กท็าํใหจ้าํนวนนกัท่องเทีย่วลดลงบา้งเป็นระยะๆ ในแต่ละ
ช่วง มกัทําใหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างรุนแรง เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วใหก้ลบัมา เน่ืองจากนักลงทุนต่างชาตมิี
สายป่านที่ยาวกว่านักลงทุนไทย จงึทําใหผู้ป้ระกอบการไทยแข่งขนัได้ยากขึน้เรื่อยๆ ในขณะเดยีวกนั 
เน่ืองจากเศรษฐกิจท้องถิ่นพึ่งพาการท่องเที่ยวมาก ความซบเซาของการท่องเที่ยวในแต่ละครัง้จึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกจิเมอืงโดยรวม จงึยิง่ทําใหก้ารลงทุนในการขยายฐานเศรษฐกจิใหเ้กดิความ
หลากหลายเป็นไปไดย้ากยิง่ขึน้ 

รูปแบบการท่องเที่ยวดงักล่าวมผีลกระทบดา้นการคลงัต่อฐานภาษีทอ้งถิน่ในเมอืงท่องเทีย่วทัง้
สองแห่ง เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วฐานแพลตฟอรม์ทําใหร้ายไดจ้ากท่องเทีย่วตกอยู่กบัผูป้ระกอบการ
ต่างชาต ิโดยเฉพาะเจา้ของแพลตฟอรม์ และไม่ไดต้กอยู่กบัผูป้ระกอบการทอ้งถิน่เท่าใดนัก อกีทัง้ความ
เชื่อมโยงกบัธุรกจิสบืเน่ืองอื่นๆ กไ็ม่มากพอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึต้องพยายามขยายฐานภาษี
จากที่ดินและทรพัย์สนิให้กว้างขึ้นและเพิ่มอตัราภาษีให้สูงขึ้น เพื่อนํารายได้มาใช้ในการลงทุนด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการของเมอืง  

ดว้ยเจา้ของกจิการและนักลงทุนจํานวนมากเป็นคนต่างถิน่ จงึไม่ไดพ้ยายามสรา้งเครอืข่ายทาง
สงัคมและการเมอืงในทอ้งถิน่เท่าใดนกั และไมม่กีารรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นอยา่งเหนียวแน่น การรวมกลุ่มที่
มกีแ็ยกขาดกนัชดัเจนระหว่างผูป้ระกอบการทอ้งถิน่แต่ดัง้เดมิ ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นทุนจากกรุงเทพฯ หรอื
เมอืงอื่นๆ และผูป้ระกอบการทุนต่างชาต ิการขบัเคลื่อนเชงินโยบายกบัรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิน่ที่
จาํเป็นตอ้งผลกัดนัไปดว้ยกนัจงึไมค่อ่ยบรรลุประสทิธผิลเทา่ใดนกั  

นอกจากน้ี เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเชงิเดีย่วทีเ่น้นธุรกจิท่องเทีย่วมผีลต่อรปูแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ในเมอืง มูลค่าที่ดนิที่เพิม่ขึน้ในแหล่งท่องเที่ยวสําคญัทําใหค้นทอ้งถิ่นจํานวนมากต้องยา้ยออกไปอยู่ที่
ห่างไกลจากแหล่งงาน คือ สถานประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ซึ่งในกรณีของภูเก็ตคือตาม
ชายหาดสําคญัและเมอืงเก่าภูเก็ต และกรณีของเชยีงใหม่คอืพื้นที่ภายในคูเมอืงเชื่อมต่อไปจนถึงถนน
นิมมานเหมนิทรแ์ละแม่น้ําปิง เจา้ของทีด่นิจํานวนมากเป็นทุนต่างชาต ิซึ่งมทีัง้ทีไ่ดท้ีด่นิมาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายจากการส่งเสรมิของภาครฐั และจากช่องโหว่ทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ถือครองได้ใน
ลกัษณะใหค้นไทยเป็นนอมนีิ  
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จากรปูแบบเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเชงิเดีย่วและเปิดกวา้งสาํหรบันกัลงทุนจากต่างชาต ิในฉากทศัน์น้ี
จงึมกีารลงทุนของนักลงทุนต่างชาตใินธุรกจิท่องเทีย่วจํานวนมาก โดยเฉพาะลงทุนในธุรกจิโรงแรมและ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่สนบัสนุนกจิกรรมการท่องเทีย่วทีจ่ะเป็นบรกิารทีม่มีาตรฐานระดบัสงูในระดบัสากล มี
สนิคา้และบรกิารทีต่อบสนองวถิชีวีติสมยัใหม ่นกัท่องเทีย่วในฉากทศัน์น้ีจะเป็นกลุ่มทีม่วีตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อการพกัผอ่นและตอ้งการคุณภาพบรกิารหลายระดบัตัง้แต่ระดบัโดยทัว่ไปไปจนถงึระดบัสงู บุคลกัษณ์
หลกัในฉากทศัน์น้ี  

• นักท่องเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองเชงิสุขภาพ (The pamperer) ซึ่งเป็นบุคลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นที่
ภเูกต็   

• นกัท่องเทีย่วผูร้ว่มเป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมสง่เสรมิธุรกจิ (The Outing Joiner) ซึง่เป็นบุ
คลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีภ่เูกต็  

• นักท่องเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง (The time spender) ซึ่งเป็นบุคลกัษณ์ที่โดดเด่นที่
เชยีงใหม ่

สามารถสรุปบุคลกัษณ์เด่นในอนาคตของแต่ละฉากทศัน์การท่องเทีย่วของเชยีงใหม่และภูเกต็ได้
ดงัรปูที ่9.9  
 

 

รปูท่ี 9.9 บคุลกัษณ์เด่นของนักท่องเท่ียวในฉากทศัน์การท่องเท่ียวของเชียงใหม่และภเูกต็ 
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ตารางที่ 9.9 อธิบายฉากทศัน์การท่องเที่ยวไทยระดบัเมือง กรณีเชียงใหม่และภเูกต็ 

กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 
ฉากทศัน์ที่ 1 
ฮ่องกง/เจนีวา 

ฉากทศัน์ที่ 2 
เกียวโต/ดไูบ 

ฉากทศัน์ที่ 3 
โอกินาวา/ลาสเวกสั 

ฉากทศัน์ที่ 4 
มลัดีฟส/์มายอรก์า 

ดา้นอุปทาน  โครงสรา้งพืน้ฐาน  องคป์ระกอบของพืน้ทีแ่ละการ
ออกแบบพืน้ทีม่คีวามเป็นสากล 

 บรกิารสนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 
เชน่ รา้นอาหารและ
ซเูปอรม์ารเ์กต็เป็นรา้น
นานาชาตแิละพบเหน็ทัว่ไป 

 มบีรษิทัทีผ่ลติผลงานสรา้งสรรค์
ในระดบันานาชาตริปูแบบต่างๆ 
ตัง้อยูใ่นจงัหวดั 

 มกีารใชเ้ทคโนโลยคีวามจรงิ
เสมอืน VR/MR/AR มาใชใ้น
การสรา้งประสบการณ์ใหก้บั
นกัทอ่งเทีย่วได ้แต่ยงัคงเป็น
การซือ้จากบรษิทัต่างชาตเิป็น
หลกั  

 การใชเ้ทคโนโลยคีวามจรงิ
เสมอืน VR/MR/AR มาใชใ้น
การสรา้งประสบการณ์ใหก้บั
นกัทอ่งเทีย่วได ้แต่ยงัคงเป็น
การซือ้จากบรษิทัต่างชาตเิป็น
หลกั 

 มกีารใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีช่ว่ย
เพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนิน
ธุรกจิและเสรมิสรา้งประสบการณ์
ใหม่ๆ  ใหน้กัทอ่งเทีย่ว เชน่ 
VR/AR/MR และมกีารใชร้ะบบ
อตัโนมตัแิละหุน่ยนต ์

 ผูป้ระกอบการ  เปิดกวา้งสาํหรบันกัลงทุนจาก
ต่างชาต ิ

 เกดิธุรกจิทอ่งเทีย่วระดบั
นานาชาตทิีเ่ชือ่มโยงกลบัไปยงั
ผลติภณัฑต์น้นํ้าทีต่อบสนอง
ความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว
จากต่างประเทศ 

 เป็นตลาดกลางของสนิคา้และ
การบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทอ่งเทีย่ว และมคีวามเป็นสากล 

 

 ผูป้ระกอบการและผูผ้ลติทอ้งถิน่
เป็นคนไทยเสยีเป็นสว่นใหญ่ 

 มสีตารท์อพัของไทยเกดิมากขึน้
เพือ่พฒันาเทคโนโลยเีพือ่
สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว เขา้สู่
ตลาดเพือ่แขง่ขนักบับรษิทั
ต่างชาตมิากขึน้ 

 ผูป้ระกอบการชาวไทยมกีาร
รวมตวักนัอยา่งเขม้แขง็  

 เน้นกจิกรรมการท่องเทีย่วเป็น
หลกั และยงัไมมุ่ง่เน้นการ
พฒันาเศรษฐกจิทีเ่กีย่วเนื่อง
อยา่งอื่นมากนกั 

 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกจิและ
ธุรกจิการทอ่งเทีย่วแบบเดมิ
ก่อนทีจ่ะเกดิสถานการณ์โควดิ-
19 และเรง่หารายไดจ้ากการ
กลบัมาของการทอ่งเทีย่วโดย
เน้นการขายการทอ่งเทีย่วรปู
แบบเดมิ 

 เปิดกวา้งสาํหรบันกัลงทุนจาก
ต่างชาต ิ

 มกีารลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ
ในธุรกจิทอ่งเทีย่ว หลงัสถานการณ์
โควดิ-19 โดยเน้นลงทุนในธุรกจิ
โรงแรมและอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่
สนบัสนุนกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว 
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ตารางที่ 9.9 (ต่อ)     

กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 
ฉากทศัน์ที่ 1 
ฮ่องกง/เจนีวา 

ฉากทศัน์ที่ 2 
เกียวโต/ดไูบ 

ฉากทศัน์ที่ 3 
โอกินาวา/ลาสเวกสั 

ฉากทศัน์ที่ 4 
มลัดีฟส/์มายอรก์า 

 ผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมการทอ่งเทีย่วภายใน
จงัหวดัมคีวามหลากหลายสงู 

 การผลติสนิคา้สรา้งสรรคม์กีาร
พฒันาจนสามารถขายใหก้บั
ผูบ้รโิภคในต่างประเทศโดยตรง
ผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ 

 ธุรกจิการทอ่งเทีย่วและการผลติ
และการบรกิารสบืเนื่องทีเ่ป็น
ธุรกจิทีเ่ชือ่มโยงไปขา้งหลงั 
(backward linkages) 

 มกีารสง่เสรมิบรรยากาศและ
วฒันธรรมเชงิพหุนิยม  

 การพฒันาผลติภณัฑส์าํหรบั
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche 
market) ทีส่ามารถสง่ออกไป
ขายใหผู้บ้รโิภคในตลาดอื่นทีไ่ม่
จาํกดัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว 

 ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้น
การทอ่งเทีย่วแปลกใหม ่
โดยเฉพาะการมุง่ให้
ประสบการณ์ทีผ่กูโยงกบัความ
เป็นชุมชนและความเป็นทอ้งถิน่ 

 นําเสนอผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ที่
ผลติในทอ้งถิน่เป็นหลกัผา่น
ชอ่งทางออนไลน์ดว้ย 

 การสรา้งผลติภณัฑส์รา้งสรรคท์ี่
ขายไดไ้มเ่พยีงแต่นกัทอ่งเทีย่ว
ในพืน้ทีเ่ทา่นัน้ แต่ยงัสามารถ
สง่ออกขายยงัต่างประเทศได ้ 

 ธุรกจิในพืน้ทีเ่ชือ่มโยงกบั
การศกึษา การแพทยแ์ละการ
ดแูลสขุภาพทัง้แผนใหมแ่ละ
แผนโบราณมากขึน้ 

 เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วของเมอืงจงึ
ยงัเน้นการทอ่งเทีย่วรปูแบบเดมิ 
ไมไ่ดม้กีารลงทุนในการขยาย
ฐานทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

 หว่งโซ่มลูคา่ของเศรษฐกจิ
ทอ่งเทีย่วมคีวามเฉพาะเจาะจง
ไปในดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 นกัลงทุนต่างชาต ิโดยเฉพาะนกั
ลงทุนจนีควบคุมหว่งโซ่มลูคา่ตัง้แต่
ตน้นํ้าจนถงึปลายนํ้า โดยใหม้กีาร
ดาํเนินการธุรกรรมการทอ่งเทีย่ว
ต่างๆ ผา่นการใชม้อืถอืและแอป
พลเิคชนัทัง้หมด 

ดา้นอุปสงค ์ บุคลกัษณ์  The in-depth escaper 
(เชยีงใหมแ่ละภเูกต็) 

 The relationship builder 
(เชยีงใหมแ่ละภเูกต็) 

 The catalyst (เชยีงใหม)่ 
 The volunteer traveler 

(เชยีงใหม)่  
 The motion-based wanderer 

(ภเูกต็) 

 The Thai toucher (เชยีงใหม่
และภเูกต็) 

 The pamperer (ภเูกต็)
 The outing joiner (ภเูกต็) 
 The time spender (เชยีงใหม)่ 
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ตารางที่ 9.9 (ต่อ)         

กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 
ฉากทศัน์ที่ 1 
ฮ่องกง/เจนีวา 

ฉากทศัน์ที่ 2 
เกียวโต/ดไูบ 

ฉากทศัน์ที่ 3 
โอกินาวา/ลาสเวกสั 

ฉากทศัน์ที่ 4 
มลัดีฟส/์มายอรก์า 

ดา้นผลกระทบ  ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว   การขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
อื่นๆ ในหว่งโซ่มลูคา่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการทอ่งเทีย่ว ไปจนถงึการ
ผลติสนิคา้สรา้งสรรค ์

 กระจายความเสีย่งทาง
เศรษฐกจิ  

 ปัญหาราคาทีด่นิทีเ่พิม่สงูขึน้
และปรากฏการณ์เจนทรฟิิเคชนั 

 หว่งโซ่มลูคา่ของเศรษฐกจิ
ทอ่งเทีย่วมคีวามเฉพาะเจาะจง
มาก 

 กระจายความเสีย่งทาง
เศรษฐกจิ  

 ความสามารถในการรองรบัการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้จากแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลายมากขึน้ 

 การกระจายรายไดไ้ปนอกภาค
การทอ่งเทีย่วน้อย 

 ความเสีย่งสงูหากเกดิผลกระทบ
ภายนอกกบัภาคการทอ่งเทีย่ว 

 เกดิความแตกต่างในความสามารถ
ระหวา่งผูป้ระกอบการต่างชาตกิบั
ไทย  

 เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเชงิเดีย่วฐาน
แพลตฟอรม์ทาํใหร้ายไดจ้าก
ทอ่งเทีย่วตกอยูก่บัผูป้ระกอบการ
ต่างชาต ิ 

 การสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมและ
การเมอืงในทอ้งถิน่มนี้อย 

 ปัญหาราคาทีด่นิทีเ่พิม่สงูขึน้และเจ
นทรฟิิเคชนั 
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2) ฉากทศัน์การท่องเท่ียวในกรงุเทพมหานคร 
หากไม่มภียัพบิตัหิรอืวกิฤตครัง้ใหญ่ทีท่ําใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมากกบักรุงเทพมหานคร ไม่

วา่จะเป็นแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ โรคระบาดทีรุ่นแรงและยาวนานกว่าโควดิ-19 หรอืสงครามระหว่างประเทศ
หรอืสงครามกลางเมอืงทีย่ดืยาว กรุงเทพมหานครกน่็าจะยงัคงเป็นมหานครท่องเทีย่วสาํคญัในระดบัโลก 
เทยีบเคยีงไดก้บัลอนดอน ปารสี นิวยอรก์ ดไูบ และอสิตนับูล เหตุการณ์บางอยา่งอาจทาํใหก้ารท่องเทีย่ว
ลดลงบ้างเป็นบางครัง้ เช่น การประทว้งทางการเมอืงและการก่อการรา้ยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
เศรษฐกิจตกตํ่าในตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์หมอกควนั PM2.5 แต่
กรุงเทพมหานครกม็สีิง่ดงึดูดนักท่องเที่ยวและมพีลวตัมากพอที่จะคงสถานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคญั
ระดบัตน้ๆ ของโลกไดอ้ยูต่่อไป 

ดงันัน้ ความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อกรุงเทพมหานครในฐานะมหานครการ
ท่องเที่ยวของโลก ย่อมต้องเป็นปัจจยัที่มคีวามสําคญัและทรงพลงัอย่างมาก ตามที่ไดว้เิคราะหไ์ปก่อน
หน้าน้ี ปัจจยัทีม่คีวามไม่แน่นอนสูงทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมากต่อการท่องเทีย่วในมหานครกรุงเทพ ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล คอื ระดบัความสงูของน้ํา และความถีแ่ละระยะเวลา
ของน้ําทว่มในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  

จากการวิเคราะห์ของคณะวิจัย  พบว่า  ในอนาคตจะมีบุคลักษณ์ของนักท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครทัง้ที่เป็นบุคลกัษณ์หลกัและรอง แสดงดงัตารางที่ 9.10 บุคลกัษณ์ขา้งต้นเป็นการ
วเิคราะหภ์ายใตเ้งื่อนไขของสถานการณ์น้ําท่วมในภาวะปัจจุบนัทีร่ะดบัน้ําท่วมยงัไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เดนิทางท่องเทีย่วมากนกั อยา่งไรกด็ ีระดบัน้ําท่วมทีเ่พิม่สงูขึน้จะยิง่ทาํใหม้ขีอ้จาํกดัและมอุีปสรรคในการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น และทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องมกีารปรบัตวัมากขึ้น ผลดงักล่าวจะทําให้การ
ทอ่งเทีย่วแบบเดมิในบางบุคลกัษณ์ไมส่ามารถทาํไดต้ามปกต ิซึง่สง่ผลต่อความหลากหลายของบุคลกัษณ์
ของนกัทอ่งเทีย่วในกรงุเทพมหานครดว้ย 

ตารางท่ี 9.10 บคุลกัษณ์ในอนาคตของการท่องเท่ียวในกรงุเทพมหานคร 
บคุลกัษณ์หลกั บคุลกัษณ์รอง 

• นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองเชงิสขุภาพ  
(The pamperer)  

• นกัทอ่งเทีย่วผูร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมสง่เสรมิ
ธุรกจิ (The outing joiner)  

• นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย  
(The Thai toucher)  

• นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสานสมัพนัธ ์(The relationship 
builder) 

• นกัทอ่งเทีย่วผูท้อ่งเทีย่วในเสน้ทางทีไ่มใ่ชส่ถานที่
ทอ่งเทีย่วหลกั (The tourism veteran)  

• นกัทอ่งเทีย่วผูใ้ชเ้วลากบัตวัเอง (The time spender)  
• นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองทางสายอาชพี  

(The enhancer) 
• นกัทอ่งเทีย่วชอบปักหมดุสถานที ่(The optimizer) 

 
จากการกําหนดระดบัน้ําท่วมออกเป็น 6 ระดบัตามทีไ่ดอ้ธบิายมาขา้งต้น สามารถสรา้งเป็นฉาก

ทศัน์ระยะยาว 20 ปี โดยแบ่งฉากทศัน์ของการท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครได ้4 ฉากทศัน์ แสดงดงัรปูที ่
9.10 และแต่ละฉากทศัน์มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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รปูท่ี 9.10 ฉากทศัน์การท่องเท่ียวของกรงุเทพมหานคร 

ฉากทศัน์ท่ี 1: กรงุเทพฯ ไร้น้ําท่วม 
ในฉากทศัน์น้ี กรุงเทพมหานครแทบไม่มน้ํีาท่วมขงัใดๆ เลยตลอดทัง้ปี เน่ืองจากมกีารบรหิาร

จดัการทีด่มีาก มกีารลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในการป้องกนัและระบายน้ําทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ไมว่่าฝน
ตกลงมาเท่าใด หรือแม้แต่ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเท่าใด ก็สามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ การท่องเทีย่วในฉากทศัน์น้ีจงึไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ จากน้ําท่วม แมใ้นช่วงหน้าฝนกต็าม 
กจิกรรมการท่องเทีย่วและการประกอบธุรกจิการท่องเทีย่วจงึเกดิขึน้ตามระดบัการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว 
โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ สาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื้นที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน รวมถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศในระดบัโลก ฉากทศัน์น้ีน่าจะแทบเป็นไปไม่ได้ใน 20 ปี
ขา้งหน้า จงึไมถ่อืวา่เป็นภาพอนาคตทีเ่ชื่อไดว้า่จะเกดิขึน้ไดจ้รงิ (Plausible future) อกีทัง้ความพยายามที่
จะทาํใหก้รงุเทพฯ แหง้ตลอดเวลากอ็าจเป็นแนวทางทีฝื่นธรรมชาตมิากเกนิไปกเ็ป็นได ้

หากการท่องเทีย่วดาํเนินไปตามทีก่ล่าวขา้งตน้ กจิกรรมการท่องเทีย่วและการประกอบธุรกจิการ
ท่องเทีย่วยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง และจะเป็นสถานการณ์ทีน่ักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได้
สะดวกกว่าในปัจจุบนั เน่ืองจากไม่มอุีปสรรคเรื่องน้ําท่วม อนัเป็นผลจากความพยายามที่จะทําใหเ้มอืง
แหง้อยู่ตลอด บุคลกัษณ์เด่นในฉากทศัน์น้ีจงึประกอบดว้ยทุกบุคลกัษณ์ทีด่งัตารางที ่9.10 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นักท่องเทีย่วผูท้่องเทีย่วในเสน้ทางทีไ่ม่ใช่สถานทีท่่องเทีย่วหลกั (The tourism veteran) ที่
อาจจะมบีทบาทสําคญัมากขึน้จากความสามารถในการเขา้ถงึพืน้ทีย่่อยๆ ของกรุงเทพมหานครมากขึน้
และไรอุ้ปสรรคเรือ่งน้ําทว่ม และนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มน้ีอาจจะกลายขึน้มาเป็นบุคลกัษณ์หลกัได ้

ฉากทศัน์ท่ี 2: กรงุเทพฯ เหมือนปัจจบุนั 
ฉากทศัน์หน่ึงที่เชื่อว่าเกิดขึน้ได้ในอกี 20 ปีขา้งหน้าคอืสถานการณ์น้ําท่วมในกรุงเทพฯ จะไม่

แตกต่างจากสถานการณ์ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา คอื มเีหตุการณ์น้ําท่วมในระดบั 1 (ตํ่า) และระดบั 2 
(ปานกลาง) เกดิขึน้เป็นระยะๆ ในช่วงฤดฝูนและในช่วงอื่นๆ บา้งเป็นบางครัง้ แต่ไมไ่ดม้กีารท่วมขงัระยะ
ยาว โดยระดบัน้ําฝนและระดบัน้ําทะเลกไ็มไ่ดเ้พิม่สงูขึน้มากเท่าใดนกั ในขณะเดยีวกนั การบรหิารจดัการ
น้ําทว่มกอ็ยูใ่นระดบัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไมไ่ดม้ปีระสทิธภิาพแยล่งหรอืเพิม่ขึน้มาจากเดมิเทา่ใดนกั  
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แมว้่าใน พ.ศ. 2568 จะเกดิเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในระดบั 3 (สูง) และมน้ํีาท่วมขงัสูงอยู่สองวนั 
แต่น้ําท่วมระดบัน้ีทําใหเ้กดิความเสยีหายบา้ง เน่ืองจากมน้ํีาท่วมไหลเขา้ไปในอาคาร ทําใหโ้รงแรมและ
สถานประกอบการหลายแหง่ตอ้งซ่อมแซมโครงสรา้งอาคารบา้ง อยา่งไรกต็าม น้ําท่วมครัง้ดงักล่าวเกดิขึน้
ในพืน้ทีต่ํ่าในกรุงเทพมหานคร เช่น หวัหมากและพระโขนง แหล่งท่องเทีย่วสาํคญัของกรุงเทพฯ ไมไ่ดร้บั
ผลกระทบมานักจากเหตุการณ์ดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ี จงึแทบไม่มกีารเปลี่ยนแปลงในดา้นทีต่ ัง้หลกัๆ ของ
กจิการทอ่งเทีย่วในกรงุเทพฯ  

ในสภาพระดบัน้ําประมาณ 5-20 เซนตเิมตร คอืระดบัน้ําท่วมขงัทัว่ไป หรอืทีเ่รยีกว่าน้ําท่วมระดบั
ตาตุ่ม นักท่องเที่ยวและคนทัว่ไปประสบความลําบากและน่ารําคาญในการเดนิเทา้และเดนิทางบ้าง แต่
เน่ืองจากในแหล่งท่องเทีย่วมกัมทีางเทา้ที่ดพีอใชไ้ดแ้ละสูงมากพอ นักท่องเทีย่วจงึไม่ถงึกบัเดนิทางไป
ไหนมาไหนไม่ได ้บางคนทีไ่ม่อยากเทา้เปียกจากการเดนิกส็ามารถเรยีกใชร้ถแทก็ซี่รวมถงึรถตู้โดยสาร
ดว้ยแอปพลเิคชนั จงึไมไ่ดร้บัผลกระทบจากน้ําทว่มระดบัน้ี 

เมื่อระดบัน้ําสูงเกนิกว่า 20 เซนตเิมตร ซึ่งเป็นความสูงระดบัปานกลางที่เดนิเทา้ไดย้ากลําบาก 
หากไมค่วามจําเป็นใดๆ นกัท่องเทีย่วกค็งไมเ่ดนิลุยน้ําเพื่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วเอง แต่อาจยงัขึน้รถยนต์
และรถตูไ้ปได ้กจิกรรมการทอ่งเทีย่วยงัคงเกดิขึน้ไดบ้า้งในอาคารสถานทีท่ีม่กีารป้องกนัน้ําไหลเขา้อาคาร 
ผลกระทบต่อการท่องเทีย่วจงึมอียู่บา้ง แต่กไ็มม่ากนกั แต่กท็าํใหน้ักท่องเทีย่วในช่วงฤดฝูนมจีาํนวนน้อย
กวา่ชว่งเวลาอื่น  

ในฉากทศัน์น้ี ปรากฏการณ์น้ําท่วมในกรุงเทพมหานครไม่ได้รุนแรงขึ้นกว่าที่ผ่านมาเท่าใดนัก 
ในช่วงฤดูฝนและในวนัทีฝ่นตกหนัก กม็น้ํีาท่วมขงัอยู่บา้ง ในทุกๆ 5 ปี กม็น้ํีาท่วมใหญ่อยูบ่า้ง แต่กไ็ม่ถงึ
ระดบัน้ําท่วมครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 2554 ในช่วงหลงัโรคระบาดโควดิ-19 เพยีง 2-3 ปี ก็มโีครงการพฒันา
โรงแรม รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และสิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆ สาํหรบันักท่องเทีย่วเกดิขึน้จํานวน
มากในบรเิวณรมิน้ําของกรงุเทพมหานคร  

ในขณะเดยีวกนั แหล่งท่องเที่ยวไดข้ยายพืน้ที่ออกไปจากแหล่งเดมิมากขึน้ ทัง้บรเิวณรมิแม่น้ํา
เจา้พระยาและคลองต่างๆ ในจงัหวดันนทบุร ีรวมไปถงึพืน้ทีช่ายฝัง่ในจงัหวดัสมุทรปราการและเขตบาง
ขุนเทยีนของกรุงเทพมหานคร แมว้่าชายฝัง่ทะเลเหล่าน้ีไม่มชีายหาดขาวเหมอืนจงัหวดัท่องเที่ยวยอด
นิยมแหง่อื่น แต่การดว้ยความสะดวกในการเขา้ถงึใจกลางเมอืงกรุงเทพฯ และการพฒันาสิง่อํานวยความ
สะดวกภายในโครงการขนาดใหญ่ จงึทําใหก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวมากขึน้ แหล่ง
ทอ่งเทีย่วของกรงุเทพมหานครจงึเริม่กระจายตวัไปยงัพืน้ทีใ่หม่ๆ  ในมหานครกรงุเทพมากขึน้ 

โครงการพฒันาโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้และสิง่อํานวยความสะดวกไดเ้กดิขึน้เป็นจํานวนมากใน
พืน้ทีต่ํ่าของกรุงเทพมหานคร อาท ิพระโขนง บางนา ประเวศ ลาดกระบงั บางกะปิ สวนหลวง แต่พืน้ที่
เหล่าน้ีมกัประสบกบัปัญหาน้ําทว่มอยูเ่ป็นเนือง  

แม้ว่าในฉากทศัน์น้ีจะมีน้ําท่วมบ้าง แต่กิจกรรมการท่องเที่ยวยงัคงดําเนินไปตามปกติ แต่มี
กจิกรรมบางอยา่งทีม่กีารปรบัตวัและดาํเนินกจิกรรมการท่องเทีย่วในอาคารสถานทีท่ีม่กีารป้องกนัน้ําไหล
เขา้อาคาร แต่กเ็ป็นสถานการณ์ทีเ่ทยีบเคยีงกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั การท่องเทีย่วกย็งัคงดําเนินต่อไป 
บุคลกัษณ์เด่นในฉากทศัน์น้ีจงึประกอบดว้ยทุกบุคลกัษณ์ดงัตารางที่ 9.10 เช่นเดยีวกบัในฉากทศัน์ที่ 1 
แต่นักท่องเที่ยวในฉากทัศน์น้ีจะเริ่มได้ร ับผลกระทบจากการเดินทางท่องเที่ยวที่เกิดจากน้ําท่วม 
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โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่น้นปรมิาณการท่องเทีย่ว เช่น นักท่องเทีย่วชอบปักหมุดสถานที ่(The optimizer) ที่
อาจจะเดนิทางทอ่งเทีย่วไปยงัสถานทีต่่างๆ ลาํบากมากขึน้  

ฉากทศัน์ท่ี 3: กรงุเทพฯ ครึ่งบกครึ่งน้ํา 
ภายใต้ฉากทศัน์น้ี กรุงเทพฯ ได้ประสบกบัเหตุการณ์น้ําท่วมในระดบั 4 (รุนแรง) และระดบั 5 

(รนุแรงมาก) บ่อยครัง้ขึน้ในช่วงฤดฝูน โดยเกดิขึน้แทบทุก 2-3 ปี และมเีหตุการณ์น้ําท่วมในระดบั 3 (สงู) 
เกดิขึน้สลบักนั  ในแต่ละครัง้ กเ็กดิความเสยีหายกบัอาคารสถานทีต่่างๆ จํานวนมาก โดยไม่จํากดัเพยีง
เฉพาะพืน้ที่ชานเมอืงที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัและการใชช้วีติของคนกรุงเทพฯ แต่มผีลกระทบไปถงึพืน้ที่
ยา่นธุรกจิและยา่นทอ่งเทีย่วสาํคญัของกรงุเทพฯ เชน่กนั   

ภายใตฉ้ากทศัน์น้ี พืน้ทีท่อ่งเทีย่วรมิน้ําของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลจะไดร้บัผลกระทบจาก
น้ําทว่มในระดบัสงูเป็นวงกวา้งและในความถีท่ีเ่พิม่มากขึน้ แมว้า่พืน้ทีใ่นเขตวฒันา คลองเตย บางซื่อ และ
ยานนาวา จะอยู่ในระดบัสูงประมาณ 2.5-3.5 เมตรจากระดบัน้ําทะเล แต่แหล่งท่องเที่ยวและสิง่อํานวย
ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจํานวนมากตัง้อยู่ในพืน้ทีร่มิแม่น้ําเจา้พระยา กจ็ะไดร้บัผลกระทบ
โดยตรงจากระดบัน้ําทีเ่พิม่สงูขึน้และความถีท่ีบ่่อยมากขึน้ แมว้่าจะมคีวามพยายามในการป้องกนัน้ําท่วม
ในแหล่งท่องเที่ยวดงักล่าว แต่อาคารและย่านท่องเที่ยวหลายแห่งไม่สามารถลงทุนสรา้งสิง่ปลูกสรา้งที่
ช่วยป้องกนัน้ําท่วมได้ นักท่องเที่ยวที่ได้รบัผลกระทบในช่วงน้ําท่วม ก็รวีวิและบอกต่อกนัไปเกี่ยวกบั
ความไม่สะดวกสบายที่ประสบกบัตนเอง จนทําใหย้่านท่องเที่ยวรมิแม่น้ําที่แต่เดมิไดร้บัความนิยมมาก
ไดร้บัผลกระทบ จนตอ้งปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศดงักล่าว 

สาํหรบัแหล่งท่องเทีย่วโบราณสถานและอาคารสาธารณะทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม รฐับาล
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดทุ้่มงบประมาณจํานวนมากในการสรา้งระบบป้องกนัน้ําท่วม วดับางแห่งทีม่ี
เงนิสะสมและเงนิบรจิาคมากกท็าํเชน่เดยีวกนั สถานทีท่่องเทีย่วเหล่าน้ียงัพอรบัมอืกบัสถานการณ์น้ําท่วม
ไดบ้้าง อย่างไรกต็าม ระดบัน้ําท่วมกม็กัสูงมากขึน้กว่าทีร่ะบบป้องกนัและระบายน้ําของแต่ละอาคารจะ
รองรบัได ้จงึกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคสาํคญัของการท่องเทีย่วในพืน้ทีย่อดนิยมเหล่าน้ี อยา่งไรกต็าม 
กเ็ริม่มกีารปรบัตวัเขา้กบัสภาพน้ําท่วมขงัระยะยาวไดม้ากขึน้ เช่น การปรบัเปลีย่นอาคารสถานทีส่าํหรบั
ฤดน้ํูาทว่ม สถานทีท่อ่งเทีย่วในยา่นทอ่งเทีย่วเก่าจงึยงัพอประคองตวัไปได ้

ในช่วงเวลาน้ําท่วมขงัเป็นเวลานาน พืน้ทีท่่องเทีย่วหลายแห่งไม่สามารถเขา้ถงึได ้อย่างไรกต็าม 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ความจริงเสมือน  
(Virtual space) ทีเ่ปิดใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเขา้ไปเยีย่มชมและเขา้รว่มมปีระสบการณ์ในกจิกรรมต่างๆ 
ได้ แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีดงักล่าวต้องใช้เงนิทุนสูงในการพฒันาและติดตัง้ จึงมีผู้ประกอบการและ
หน่วยงานเพยีงไมก่ีแ่หง่ทีส่ามารถใหบ้รกิารเทคโนโลยเีสมอืนจรงิใหก้บันกัทอ่งเทีย่วได ้

ในขณะเดยีวกนั แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วไดเ้ปลีย่นไปมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
ในต่างประเทศ รวมถึงประเทศจนี การท่องเที่ยวเชงิประสบการณ์และการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูค้นใน
ท้องถิ่นกลายเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ดงัเช่นกรุงเทพมหานคร แนวโน้ม
พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปน้ี ทําใหผู้ป้ระกอบการท่องเทีย่วไม่มคีวามจําเป็นตอ้งอยู่ในย่านท่องเทีย่วแบบเดมิ 
แต่กลบัเหน็ว่า การท่องเที่ยวเชงิประสบการณ์สามารถเกดิขึน้ในย่านที่ดูเหมอืนไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวเลย 
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เช่น ย่านสาํโรง สมุทรปราการ ย่านคูคตในอําเภอลําลูกกา ปทุมธานี เป็นตน้ พืน้ทีเ่หล่าน้ีมคีวามสะดวก
ในการเข้าถึงตวัเมอืงกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมสีถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ แต่มคีวามเป็นท้องถิ่นที่ไม่
เหมอืนกบัยา่นทอ่งเทีย่วแบบถนนขา้วสารหรอืสลีม  

ในฉากทศัน์น้ี แหล่งท่องเทีย่วและสิง่อํานวยความสะดวกดา้นการท่องเทีย่วของกรุงเทพฯ ยงัคง
กระจุกตวัอยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วยา่นเดมิๆ แมว้่าจะเกดิน้ําท่วมบ่อยครัง้มากขึน้และระดบัน้ํากเ็พิม่สงูขึน้ไป
เรื่อยๆ กต็าม เน่ืองจากความพยายามในการป้องกนัน้ําท่วมไมป่ระสบผลสาํเรจ็ น้ํายงัคงท่วมขงับ่อยมาก
ขึน้ ระดบัน้ําสงูขึน้ และยาวนานมากขึน้ แนวทางการรบัมอืกบัสถานการณ์น้ําทว่มจงึเริม่ใหค้วามสาํคญักบั
การปรบัตวัมากยิง่ขึน้   

ในการน้ี สถานที่ท่องเที่ยวทัง้ของรฐัและเอกชนต่างพยายามปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพน้ําท่วมที่
เกดิขึน้บ่อยและระยะยาวมากขึน้ โรงแรมหลายแห่งเริม่ปรบัอาคารใหส้ามารถรบัมอืกบัน้ําท่วมระยะยาว 
อาท ิการยา้ยโถงลอ็บบี้ขึน้บนชัน้ลอยหรอืชัน้สูง และเปิดพืน้ทีช่ ัน้ล่างใหโ้ล่งกวา้ง เผื่อไวส้ําหรบัเวลาน้ํา
ทว่ม บางแหง่มกีารจดัเตรยีมเรอืรบัสง่จากโรงแรมไปยงัสถานีรถไฟฟ้าหรอืวิง่บนถนนเมื่อมน้ํีาท่วมขงัเป็น
เวลานาน ผูป้ระกอบการบางรายเปลีย่นกระบวนทศัน์เกีย่วกบัน้ําทว่ม และขายปรากฎการณ์น้ีสาํหรบัคนที่
ตอ้งการไดร้บัประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่ โดยออกแบบพืน้ทีท่ ัง้ในระดบัโครงการและระดบัย่านใหส้ามารถ
ใชป้ระโยชน์จากระดบัน้ําทีเ่พิม่สงูขึน้ได ้เชน่ สวนและอาคารลอยน้ํา เป็นตน้ 

จรงิอยู่ทีว่่า แนวโน้มการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ทําใหก้จิกรรมการท่องเทีย่วแพร่ขยายเขา้ไป
ยงัย่านที่อยู่อาศยัและพื้นที่ในการใช้ชวีติทัว่ไปของคนท้องถิ่น แนวโน้มน้ีในด้านหน่ึงเป็นการกระจาย
โอกาสในการสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในยา่นและชุมชนใหม่ๆ  เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วโดยปกตแิลว้จะยนิดทีีจ่ะ
ใชจ้่ายมากกว่าคนทอ้งถิ่นในช่วงเวลาการท่องเที่ยว แต่ปัญหาหน่ึงที่เกดิขึน้คอื ย่านบางแห่งที่ไม่เคยมี
นกัทอ่งเทีย่วมาเยีย่มเยอืนหรอืพกัแรมมาก่อน ในเวลาไมน่านกลบัมคีนแปลกหน้าจาํนวนมากเขา้ๆ ออกๆ 
ในพืน้ที ่ในขณะเดยีวกนั นกัทอ่งเทีย่วจาํนวนหน่ึงไมรู่ธ้รรมเนียมปฏบิตัแิละการปฏบิตัติวัในชุมชน จงึเกดิ
ปัญหารบกวนคนในชุมชนมากขึน้  

ปัญหาความขดัแยง้เกิดขึ้นไม่เพยีงเฉพาะระหว่างนักท่องเที่ยวกบัคนในชุมชนเท่านัน้ แต่เป็น
ความขดัแย้งระหว่างคนในชุมชนที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวกับคนที่ไม่ได้ประโยชน์จากการ
ท่องเทีย่ว เจา้ของบา้นจํานวนมากปล่อยใหห้อ้งเช่าใหน้ักท่องเทีย่วพกัผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ โดยที่
ตนเองไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่นบา้นและชุมชนนัน้แลว้ เพื่อนบา้นจงึไม่ค่อยพอใจทีม่คีนแปลกหน้าเดนิพลุกพล่าน
อยู่ในชุมชนตลอดเวลา นอกจากปัญหาเรื่องเสยีงรบกวนและความวุ่นวายแลว้ จํานวนขยะทีเ่พิม่มากขึน้
จากนักท่องเทีย่วทําใหเ้กดิปัญหาการจดัเกบ็ไม่หมดในบางวนั กลายเป็นปัญหาความรําคาญสะสมอยู่ใน
พืน้ที ่แต่เน่ืองจากเจา้ของบา้นไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่นพืน้ทีแ่ลว้ จงึเป็นเรื่องยากในการจดัการระหว่างเพื่อนบา้น
กนัเอง   

ระดบัน้ําท่วมในฉากทศัน์น้ียิง่ทําใหเ้กดิผลกระทบต่อพืน้ที่ท่องเที่ยวใหม่เหล่าน้ีเพิม่ขึน้มากกว่า
แหล่งท่องเทีย่วเดมิ โรงแรมและสถานประกอบการสําหรบันักท่องเทีย่วที่ตัง้อยู่ในย่านที่อยู่อาศยัเหล่าน้ี
ลงทุนถมดนิและสรา้งกําแพงกัน้น้ํา จนทําใหเ้กดิผลกระทบต่อบา้นและอาคารของผูค้นทีอ่ยูแ่ต่เดมิ ซึง่อยู่
ในระดบัทีต่ํ่ากว่ามาก ปัญหาน้ําท่วมขงัทีเ่กดิจากการถมดนิจงึกลายเป็นปมขดัแยง้ทีท่วคีวามรุนแรงเพิม่
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ขึน้มาอกี ในขณะเดยีวกนั ปัญหาการจดัการขยะจากนักท่องเที่ยวที่มกัเก็บไม่หมดในย่านอยู่อาศยัยิง่
หมกัหมมมากขึน้ในชว่งน้ําทว่ม  

สภาพน้ําท่วมในระดับรุนแรงในฉากทัศน์ น้ีมีผลสืบเ น่ืองไปถึงการผลิต น้ําประปาของ
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากระดบัน้ําท่วมสูงทําใหน้ํ้าเสยีไหลเขา้ไปในคลองส่งน้ํา แมว้่าการประปานคร
หลวงได้ลงทุนในการระดมเสริมแนวป้องกันน้ําท่วมคลองประปาทัง้ฝัง่ตะวันออกและตะวันตกของ
กรงุเทพมหานครมาอยา่งต่อเน่ืองกต็าม แต่ระดบัน้ํากส็งูกวา่ทีค่าดการณ์ไวม้าก  

ในฉากทัศน์น้ี ระดับน้ําท่วมมีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว โดยแหล่ง
ทอ่งเทีย่วยอดนิยมกไ็ดร้บัการสรา้งระบบป้องกนัน้ําท่วมมากขึน้ เกดิแหล่งท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์แหง่
ใหมใ่นยา่นทีไ่มใ่ช่ยา่นท่องเทีย่วและมคีวามเป็นทอ้งถิน่ รวมถงึมกีารสรา้งแหล่งท่องเทีย่วใหมท่ีใ่ชโ้อกาส
จากน้ําท่วม เช่น สวนและอาคารลอยน้ํา เป็นตน้ นกัท่องเทีย่วในฉากทศัน์น้ีจะยงัคงสามารถท่องเทีย่วใน
แหล่งท่องเที่ยวสําคญัของกรุงเทพมหานครได ้และจะเป็นกลุ่มที่เลอืกเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลกัของ
เมอืงเป็นหลกั บุคลกัษณ์เดน่ในฉากทศัน์น้ี ไดแ้ก่ 

• นกัทอ่งเทีย่วผูพ้ฒันาตวัเองเชงิสขุภาพ (The pamperer) 
• นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย (The Thai toucher) 
• นกัทอ่งเทีย่วผูท้อ่งเทีย่วในเสน้ทางทีไ่มใ่ชส่ถานทีท่อ่งเทีย่วหลกั (The tourism veteran)  
• นกัทอ่งเทีย่วชอบปักหมดุสถานที ่(The optimizer) 

ฉากทศัน์ท่ี 4: กรงุเทพฯ ใต้บาดาล 
ในฉากทศัน์น้ี กรุงเทพฯ ประสบกบัเหตุการณ์น้ําท่วมไม่เพยีงเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านัน้ แต่ใน

ฤดูอื่นๆ ด้วยเช่นกนั ระดบัน้ําทะเลเริ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชดัอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศของโลก ทําใหห้ลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ มน้ํีาท่วมขงัอยู่บ่อยครัง้มากขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
ระบบป้องกนัน้ําทว่มไมค่รอบคลุมทุกพืน้ที ่ในขณะเดยีวกนั ฝนตกหนกัและถีม่ากขึน้เป็นบางชว่งในฤดฝูน
ทําใหเ้กดิน้ําท่วมในระดบัรุนแรงและวกิฤตเป็นระยะๆ จนการสญัจรและขนส่งทางบกเป็นไปไม่ไดใ้นวง
กวา้งหรอืในพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของกรุงเทพฯ การท่วมขงัในแต่ละครัง้นานกว่า 1 สปัดาห ์เกดิขึน้หลายครัง้ต่อ
ปี และเกดิขึน้แทบทุกปี 

เหตุการณ์น้ําทว่มเป็นประจาํน้ีสง่ผลความเสยีหายกบัโครงสรา้งพืน้ฐานและภูมทิศัน์ของกรุงเทพฯ 
ไปอยา่งมาก ผูป้ระกอบการและผูค้นทัว่ไปตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชช้วีติประจาํวนัในระยะยาว ใน
หลายพืน้ทีข่องเมอืง มกีารอพยพยา้ยถิน่ฐานออกไปเน่ืองจากไม่สามารถดํารงชวีติอยู่ได ้และหลายพืน้ที่
ต้องใช้เงินทุนจํานวนมากในการซ่อมแซม ฟ้ืนฟูและดูแลอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น 
สถานการณ์น้ําท่วมที่กลายเป็นภาพปกติของกรุงเทพฯ น้ีทําให้เกดิการปรบัเปลี่ยนของรูปแบบการใช้
ประโยชน์ทีด่นิของเมอืงในระยะยาว 

ที่อยู่อาศยัและชุมชนดัง้เดมิเหลอือยู่ไม่มากนักในย่านท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมแต่น้ําท่วมสูง
มากขึ้น สาเหตุสําคญัส่วนหน่ึงคือราคาที่ดินที่สูงขึ้นอนัเน่ืองมาจากการกระจุกตวัของโรงแรมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว  จึง เกิดปรากฏการณ์ผลักคนดัง้ เดิมออกจากพื้นที ่
(Gentrification) เรือ่ยมา แต่สาเหตุสาํคญัอกีประการหน่ึงคอื เมื่อน้ําท่วมบ่อยขึน้ นานมากขึน้และระดบัสงู
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มากขึ้น ประชาชนทัว่ไปที่ไม่มีเงินทุนในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอาคารบ้านเรือนและสถาน
ประกอบการของตนเอง และประสบความยากลําบากในการอยู่อาศยัและประกอบอาชพี กต็้องขายทีด่นิ
และยา้ยออกจากพืน้ทีไ่ป เปิดโอกาสใหน้กัลงทุนทีม่คีวามสามารถมากกว่าเขา้มาใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีน้ํ่า
ทว่มได ้และทาํใหส้ามารถรวมแปลงทีด่นิเพือ่ออกแบบรบัมอืกบัน้ําทว่มในขนาดทีใ่หญ่ขึน้ได ้

ภายใต้ฉากทศัน์น้ี เกาะรตันโกสนิทรแ์ละแหล่งท่องเทีย่วสําคญัของกรุงเทพมหานครกจ็ะประสบ
กบัระดบัน้ําท่วมสูงอยู่เป็นประจํา แมว้่าระดบัน้ําอาจไม่สูงเท่ากบัพื้นที่อื่นของกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากเป็นพืน้ทีเ่หล่าน้ีมคีวามสาํคญัมากในดา้นการท่องเทีย่วและดา้นเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้รฐับาล
และภาคเอกชนต่างกล็งทุนปิดลอ้มพืน้ทีเ่หล่าน้ีเป็นกลุ่มๆ ดว้ยระบบระบายน้ําทีท่าํใหพ้ืน้ทีภ่ายในยา่นไม่
มน้ํีาท่วม ดงันัน้ ภาพภูมทิศัน์ในอนาคตของกรุงเทพมหานครจะเตม็ไปดว้ยพืน้ทีปิ่ดลอ้มคลา้ยกบัเป็นหมู่
เกาะน้อยใหญ่ ซึง่แยกออกจากกนัดว้ยพืน้น้ํา และมกีารเชื่อมต่อกนัดว้ยระบบการขนสง่ทางน้ํา 

ในการน้ี กลุ่มทุนหวัใสบางกลุ่มที่มวีสิยัทศัน์และเงนิทุนขนาดใหญ่ไดเ้ปลี่ยนวกิฤตน้ําท่วมระยะ
ยาวเป็นโอกาสในการลงทุน กลุ่มทุนจนีและไทยกลุ่มหน่ึงไดร้ว่มทุนสรา้งเมอืงท่องเทีย่วฐานน้ําในลกัษณะ
เดยีวกบัเมอืงเวนิสขึน้มาในพืน้ที่น้ําท่วมประจําทุกปี โดยมทีัง้อาคารที่สรา้งขึน้ใหม่และอาคารที่มอียู่แต่
เดมิแต่ปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมกบัการเดนิทางดว้ยเรอืในขนาดต่างๆ พรอ้มกบัการลงทุนในโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีร่องรบัเมอืงฐานน้ํา คุณลกัษณะพเิศษของสถาปัตยกรรมในพืน้ทีเ่มอืงฐานน้ําคอืสถาปัตยกรรม
สะเทิน้น้ําสะเทิน้บก (Amphibious architecture) ซึง่ออกแบบใหอ้าคารและสิง่ก่อสรา้งสามารถลอยน้ําได้
ตามระดบัน้ําทีข่ ึน้และลงในแต่ละเวลา ในขณะเดยีวกนั กม็กีารพฒันาระบบการขนสง่และสญัจรทางน้ําทีม่ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และสามารถปรบัเปลีย่นเป็นพาหนะทางบกไดเ้มือ่น้ําลด 

การรือ้สรา้งและปรบัเปลีย่นโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืง รวมทัง้การออกแบบเมอืงและสถาปัตยกรรม
ใหเ้ป็นฐานน้ํามากขึน้ ทาํใหก้รงุเทพฯ ยงัคงเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนิยมของโลกต่อไปได ้

ในฉากทศัน์น้ี แหล่งท่องเทีย่วสําคญัของกรุงเทพมหานครประสบปัญหากบัน้ําท่วมระดบัสูงเป็น
ประจํา ทําใหแ้หล่งท่องเที่ยวสําคญัถูกปรบัใหม้กีารปิดล้อมพื้นที่ใหเ้ป็นกลุ่มๆ เพื่อป้องกนัไม่มน้ํีาท่วม 
รวมถงึมแีหล่งท่องเทีย่วใหมท่ีเ่ป็นเมอืงท่องเทีย่วฐานน้ํา นกัท่องเทีย่วในฉากทศัน์น้ีจะเป็นกลุ่มทีย่งัคงให้
ความสนใจกบัแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามโดดเด่นของกรุงเทพมหานคร และความแปลกใหม่ของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีจ่ะสรา้งขึน้ ในฉากทศัน์น้ีบุคลกัษณ์เดน่ในฉากทศัน์น้ี ไดแ้ก่ 

 นกัทอ่งเทีย่วผูช้อบสมัผสัสนิทรพัยร์ปูแบบไทย (The Thai toucher) 
 นกัทอ่งเทีย่วผูท้อ่งเทีย่วในเสน้ทางทีไ่มใ่ชส่ถานทีท่อ่งเทีย่วหลกั (The tourism veteran)  
 นกัทอ่งเทีย่วชอบปักหมดุสถานที ่(The optimizer) 

 สามารถสรปุบุคลกัษณ์เดน่ของนกัทอ่งเทีย่วในกรงุเทพมหานครในแต่ละฉากทศัน์ไดด้งัรปูที ่9.11 
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ตารางที่ 9.11 ตวัอธิบายฉากทศัน์การท่องเที่ยวไทยระดบัเมือง กรณีกรงุเทพมหานคร 
กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 

ฉากทศัน์ที่ 1 
กรงุเทพฯ ไร้นํ้าท่วม 

ฉากทศัน์ที่ 2 
กรงุเทพฯ เหมือนปัจจบุนั 

ฉากทศัน์ที่ 3 
กรงุเทพฯ ครึ่งบกครึ่งนํ้า 

ฉากทศัน์ที่ 4 
กรงุเทพฯ ใต้บาดาล 

ระดบันํ้าทว่ม ระดบัความสูงของนํ้า และความถี่
และระยะเวลา 

 ไมม่นีํ้าทว่มขงัตลอดทัง้ปี  นํ้าทว่มในระดบั 1 (ตํ่า) และ
ระดบั 2 (ปานกลาง) เกดิขึน้เป็น
ระยะๆ และมกีารเกดินํ้าทว่ม
ใหญ่ในระดบั 3 (สงู) ในทุกๆ  
5 ปี  

 นํ้าทว่มในระดบั 4 (รนุแรง) และ
ระดบั 5 (รนุแรงมาก) บอ่ยครัง้
ขึน้ในชว่งฤดฝูน และมี
เหตุการณ์นํ้าทว่มในระดบั 3 
(สงู) เกดิขึน้สลบักนั   

 นํ้าทว่มเกอืบตลอดทัง้ปี 
ระดบันํ้าทะเลสงูขึน้ เกดินํ้าทว่ม
ในระดบัรนุแรงและวกิฤตเป็น
ระยะๆ ทาํใหม้นีํ้าทว่มขงัอยู่
บอ่ยครัง้มากขึน้และเป็น
อุปสรรคต่อการสญัจรมากขึน้ 

ดา้นอุปทาน 
(supply side) 

โครงสรา้งพืน้ฐาน  มกีารบรหิารจดัการนํ้าทีด่มีาก 
และมกีารลงทุนดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานในการป้องกนัและ
ระบายนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

 ยงัคงมโีครงการพฒันาโรงแรม 
รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และ
สิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ 
สาํหรบันกัทอ่งเทีย่วในบรเิวณ
รมินํ้าของกรงุเทพมหานคร 

 มกีารพฒันาสิง่อาํนวยความ
สะดวกภายในโครงการขนาด
ใหญ่ ทาํใหแ้หล่งทอ่งเทีย่วของ
กรงุเทพมหานครกระจายตวัไป
ยงัพืน้ทีใ่หม่ๆ  ในมหานคร
กรงุเทพมากขึน้ 

 เริม่มกีารปรบัเปลีย่นอาคาร
สถานทีส่าํหรบัฤดนูํ้าทว่ม 

 สรา้งทางเลอืกการทอ่งเทีย่วโดย
การพฒันาพืน้ทีค่วามจรงิเสมอืน 
(virtual space) ทีเ่ปิดให้
นกัทอ่งเทีย่วเขา้ไปเยีย่มชมและ
เขา้รว่มมปีระสบการณ์ใน
กจิกรรมต่างๆ ได ้เพือ่รองรบั
การทอ่งเทีย่วกรณทีีเ่กดินํ้าทว่ม
ขงัเป็นเวลานาน 

 แหล่งทอ่งเทีย่วและสิง่อาํนวย
ความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว
ของกรงุเทพฯ ยงัคงกระจกุตวั
อยูใ่นแหล่งทอ่งเทีย่วยา่นเดมิๆ  

 การพฒันาของธุรกจิต่างๆ ให้
ความสาํคญักบัการปรบัตวัมาก
ขึน้ เชน่ โรงแรมปรบัอาคารให้
สามารถรบัมอืกบันํ้าทว่มระยะ
ยาวมากขึน้ 

 โครงสรา้งพืน้ฐานและภมูทิศัน์
ของกรงุเทพฯ ไดร้บัความ
เสยีหายอยา่งมากจากนํ้าทว่ม 
และไดร้บัการซ่อมแซม ฟื้นฟู
และดแูลอาคารและโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีจ่าํเป็น 

 มกีารสรา้งพืน้ทีป่ิดลอ้มแหล่ง
ทอ่งเทีย่วสาํคญั โดยแยกออก
จากกนัดว้ยพืน้นํ้าและเชือ่มต่อ
กนัดว้ยระบบการขนสง่ทางนํ้า 

 มกีารลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน
เพือ่รองรบัเมอืงฐานนํ้า โดยมี
คุณลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรม
สะเทิน้นํ้าสะเทิน้บก 
(amphibious architecture) 

 การพฒันาระบบการขนสง่และ
สญัจรทางนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 
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ตารางที่ 9.11 (ต่อ)     

กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 
ฉากทศัน์ที่ 1 

กรงุเทพฯ ไร้นํ้าท่วม 
ฉากทศัน์ที่ 2 

กรงุเทพฯ เหมือนปัจจบุนั 
ฉากทศัน์ที่ 3 

กรงุเทพฯ ครึ่งบกครึ่งนํ้า 
ฉากทศัน์ที่ 4 

กรงุเทพฯ ใต้บาดาล 
 กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่ง

ทอ่งเทีย่ว 
 กจิกรรมการทอ่งเทีย่วและการ
ประกอบธุรกจิการทอ่งเทีย่ว
เกดิขึน้อยา่งต่อเนื่องตามระดบั
ความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งทอ่งเทีย่ว 

 กจิกรรมการทอ่งเทีย่วบางอยา่ง
เกดิขึน้ไดใ้นอาคารสถานทีท่ีม่ ี
การป้องกนันํ้าไหลเขา้อาคาร 

 แหล่งทอ่งเทีย่วโบราณสถาน
และอาคารสาธารณะทีเ่ป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วยอดนิยมไดร้บัการ
สรา้งระบบป้องกนันํ้าทว่ม 

 เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิ
ประสบการณ์แหง่ใหมใ่นยา่นที่
ไมใ่ชย่า่นทอ่งเทีย่วและมคีวาม
เป็นทอ้งถิน่ 

 มกีารนําเสนอประสบการณ์
แปลกใหมท่ีเ่กีย่วกบันํ้าทว่ม
สาํหรบัคนทีต่อ้งการ เชน่ สวน
และอาคารลอยนํ้า เป็นตน้ 

 แหล่งทอ่งเทีย่วสาํคญัของ
กรงุเทพมหานครประสบกบั
ระดบันํ้าทว่มสงูอยูเ่ป็นประจาํ 
ภาครฐัจงึไดล้งทุนปิดลอ้มพืน้ที่
เหล่านี้เป็นกลุ่มๆ ดว้ยระบบ
ระบายนํ้าทีท่าํใหพ้ืน้ทีภ่ายใน
ยา่นไมม่นีํ้าทว่ม 

 การลงทุนสรา้งเมอืงทอ่งเทีย่ว
ฐานนํ้าในพืน้ทีน่ํ้าทว่มประจาํทุก
ปี โดยกลุ่มทุนใหญ่ 

ดา้นอุปสงค ์
(demand side) 

บุคลกัษณ์  The pamperer
 The outing joiner 
 The Thai toucher 
 The relationship builder 
 The tourism veteran 
 The time spender 
 The enhancer 
 The optimizer 

 The pamperer
 The outing joiner 
 The Thai toucher 
 The relationship builder 
 The tourism veteran 
 The time spender 
 The enhancer 
 The optimizer 

 The pamperer
 The Thai toucher 
 The tourism veteran 
 The optimizer 

 The Thai toucher
 The tourism veteran 
 The optimizer 

ดา้นผลกระทบ 
(impact) 

ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว  แทบเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะทาํให้
กรงุเทพฯ แหง้ตลอดเวลาในอกี 
20 ปีขา้งหน้า และอาจเป็น
แนวทางทีฝ่ืนธรรมชาตมิาก
เกนิไป 

 การทอ่งเทีย่วในพืน้ทีต่ํ่าของ
กรงุเทพมหานครยงัคงประสบ
กบัปัญหานํ้าทว่มอยูเ่ป็นเนือง 
แต่ไมไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั 

 

 นํ้าทว่มในระดบันี้ไดก้่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายกบัอาคารสถานที่
ต่างๆ จาํนวนมาก รวมถงึพืน้ที่
ยา่นธุรกจิและยา่นทอ่งเทีย่ว
สาํคญัของกรงุเทพฯ 

 การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
ใชช้วีติของผูค้นทีเ่กดิจากนํ้า
ทว่มเป็นประจาํ และนําไปสูก่าร
ปรบัเปลีย่นของรปูแบบการใช้
ประโยชน์ทีด่นิของเมอืงในระยะ
ยาว 
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ตารางที่ 9.11 (ต่อ)         

กลุ่มระบบ ตวัอธิบาย 
ฉากทศัน์ที่ 1 

กรงุเทพฯ ไร้นํ้าท่วม 
ฉากทศัน์ที่ 2 

กรงุเทพฯ เหมือนปัจจบุนั 
ฉากทศัน์ที่ 3 

กรงุเทพฯ ครึ่งบกครึ่งนํ้า 
ฉากทศัน์ที่ 4 

กรงุเทพฯ ใต้บาดาล 
ดา้นผลกระทบ 
(impact) 

ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว การทอ่งเทีย่วยงัคงกระจกุตวัใน
พืน้ทีย่อดนิยมของ
กรงุเทพมหานคร 

 ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในดา้น
ทีต่ ัง้หลกัๆ ของกจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่วในกรงุเทพฯ 

 แหล่งทอ่งเทีย่วขยายพืน้ที่
ออกไปจากแหล่งเดมิมากขึน้ 
นกัทอ่งเทีย่วและคนทัว่ไป
ประสบความลาํบากและน่า
ราํคาญในการเดนิเทา้และ
เดนิทางจากนํ้าทว่มขงัในระดบั
ทัว่ไป 

 พืน้ทีท่อ่งเทีย่วรมินํ้าของ
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
ไดร้บัผลกระทบจากนํ้าทว่มใน
ระดบัสงูเป็นวงกวา้งและมี
ความถีเ่พิม่ขึน้ 

 นกัทอ่งเทีย่วไดร้บัผลกระทบ
และเกดิความไมส่ะดวกสบายใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 นํ้าทว่มสงูมากขึน้เกนิกวา่ระดบั
ทีร่ะบบป้องกนัและระบายนํ้า
ของอาคารจะรองรบัได ้
กลายเป็นปัญหาและอุปสรรค
สาํคญัของการทอ่งเทีย่วในพืน้ที่
ยอดนิยม 

 เกดิการกระจายโอกาสในการ
สรา้งรายไดใ้หก้บัคนในยา่นและ
ชุมชนใหม่ๆ  

 เกดิปัญหารบกวนคนในชุมชน
มากขึน้และมแีนวโน้มเกดิความ
ขดัแยง้ระหวา่งนกัทอ่งเทีย่วกบั
คนในชุมชนมากขึน้ 
เกดิปัญหาขยะและของเสยี ยิง่
นํ้าทว่มสงูยิง่ทาํใหน้ํ้าเสยีไหล
เขา้ไปในคลองสง่นํ้า มผีลต่อ
คุณภาพของนํ้าทีผ่ลติ 

 ราคาทีด่นิทีส่งูขึน้อนั
เนื่องมาจากการกระจกุตวัของ
โรงแรมและสิง่อาํนวยความ
สะดวกสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วใน
ยา่นทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม 
เกดิปรากฏการณ์เจนตรฟิิเคชนั 
(gentrification) 
ทุนใหญ่เขา้มาซือ้และรวมแปลง
ทีด่นิและใชป้ระโยชน์จากพืน้ที่
นํ้าทว่มได ้
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9.4 สรปุ 

บทน้ีเป็นการนําเสนอภาพอนาคตทางเลอืกผ่านการสรา้งฉากทศัน์ (Scenario) โดยแบ่งการ
วเิคราะหอ์อกเป็น 2 ระดบั คอื  1) ฉากทศัน์การท่องเทีย่วระดบัประเทศ และ 2) ฉากทศัน์การท่องเทีย่ว
ระดบัเมอืง โดยในระดบัเมอืงไดแ้บ่งออกเป็นอกี 2 กรณี คอื ฉากทศัน์การท่องเทีย่วของเชยีงใหม่และ
ภเูกต็ และฉากทศัน์การทอ่งเทีย่วของกรงุเทพมหานคร 

ฉากทศัน์การท่องเทีย่วไทยมาจากการวเิคราะหโ์ดยเลอืกปัจจยัขบัเคลื่อนสาํคญั 2 ประการ คอื 
1) รปูแบบเศรษฐกจิท่องเทีย่ว (การท่องเทีย่วเชงิเดีย่วหรอืเชงิหลากหลาย) และ 2) การกระจายพืน้ที่
ของเศรษฐกิจท่องเที่ยว (กระจุกตวัหรอืกระจายตวั) และสามารถสร้างฉากทศัน์ที่แสดงภาพอนาคต
ทางเลอืกได ้4 ฉากทศัน์ ไดแ้ก่ ฉากทศัน์ที ่1 The Avengers: เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายทีเ่ด่น
นําระดบัสากลเฉพาะบางพืน้ที ่ ฉากทศัน์ที ่ 2 บางระจนั: เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายระดบัฐาน
รากในวงกวา้งฉากทศัน์ที ่ 3 ขนุพนัธ:์ เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วระดบัฐานรากในวงกวา้ง และฉาก
ทศัน์ที ่4 John Wick: เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเชงิเดีย่วทีเ่ดน่นําระดบัสากลเฉพาะบางพืน้ที ่

ส่วนฉากทัศน์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่และภูเก็ตมาจากการวิเคราะห์โดยเลือกปัจจัย
ขบัเคลื่อนสาํคญั 2 ประการ คอื 1) โครงสรา้งอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (การประกอบการโดยทุนไทยหรอื
ทุนต่างชาต)ิ และ 2) รปูแบบเศรฐกจิท่องเทีย่ว (เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วหรอืเชงิหลากหลาย) และ
สามารถสรา้งฉากทศัน์ได ้4 ฉากทศัน์ ไดแ้ก่ ฉากทศัน์ที ่1 ฮ่องกง/เจนีวา: เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิ
หลากหลายโดยทุนต่างชาต ิฉากทศัน์ที ่2 เกยีวโต/ดไูบ: เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิหลากหลายโดยทุนใน
ประเทศ ฉากทศัน์ที ่3 โอกนิาวา/ลาสเวกสั: การทอ่งเทีย่วมาตรฐานโดยทุนในประเทศ และฉากทศัน์ที ่4 
มลัดฟีส/์มายอรก์า: การทอ่งเทีย่วมาตรฐานโดยทุนต่างชาต ิ

สาํหรบัฉากทศัน์การท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครมาจากการวเิคราะหปั์จจยัสาํคญั คอื ระดบั
น้ําท่วม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ฉากทศัน์ ตามระดบัน้ําท่วม ไดแ้ก่ ฉากทศัน์ที ่1 กรุงเทพฯ ไรน้ํ้า
ท่วม ฉากทศัน์ที ่2 กรุงเทพฯ เหมอืนปัจจุบนั ฉากทศัน์ที ่3 กรุงเทพฯ ครึง่บกครึง่น้ํา และฉากทศัน์ที ่4 
กรงุเทพฯ ใตบ้าดาล 
 ภาพอนาคตทางเลอืกต่างๆ ทีไ่ดนํ้าเสนอไปในขา้งตน้นัน้เป็นทางเลอืกใหม้องเหน็ภาพอนาคตที่
หลากหลายเพื่อเป็นขอ้มูลในการพจิารณาเลอืกภาพอนาคตทีพ่งึประสงค ์(Preferable future) หรอื
อนาคตที่ต้องการบรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ความยัง่ยนื (Sustainability) ความมปีระสทิธภิาพ 
(Efficiency) การเพิม่ผลติภาพ (Productivity) หรอืการสรา้งความเท่าเทยีม (Equity) อย่างไรกด็แีต่ละ
ฉากทศัน์กจ็ะนําไปสูก่ารบรรลุผลของแต่ละเป้าหมายไดใ้นระดบัทีแ่ตกต่างกนั และมโีอกาสและความทา้
ทายทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้ ภาพอนาคตทีพ่งึประสงคจ์งึขึน้อยู่กบัว่ามเีป้าหมายของการการพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการบรรลุเป็นอยา่งไร  
 ภาพอนาคตทีพ่งึประสงคน์ัน้จะเป็นหมุดหมายสําคญัในการกําหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธเ์พื่อ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายนัน้ต่อไป สําหรบัอนาคตที่พึงประสงค์และแนวทางยุทธศาสตร์การ
พฒันาการทอ่งเทีย่วไทยจะนําเสนอในบทถดัไป  
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บทท่ี 10
ยทุธศาสตรก์ารท่องเท่ียวไทย

 

การท่องเทีย่วของไทยทีผ่า่นมามแีนวโน้มจะเป็นเศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วทีม่กีารกระจุกตวัทัง้
ในแง่ของพืน้ที่ท่องเที่ยว ตลาดนักท่องเที่ยว และกจิกรรมการท่องเทีย่ว ซึ่งถอืเป็นความเสีย่งเชงิระบบ 
โดยเฉพาะเมื่อเกดิเหตุการณ์ไมค่าดฝันหรอืปัจจยัพลกิผนัทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเทีย่วโดยตรง อย่างไร
กด็ ีผลจากการกวาดสญัญาณพบว่าแนวโน้มสาํคญัทีอ่าจทําใหก้ารท่องเทีย่วไทยมคีวามหลากหลายมาก
ขึน้ในอนาคต โดยมเีทคโนโลยดีจิทิลัเป็นแรงขบัเคลื่อนสาํคญั การทอ่งเทีย่วในอนาคตมโีอกาสทีจ่ะมคีวาม
หลากหลายและยดืหยุ่นมากขึ้นในเชงิพื้นที่ เวลา และพฤติกรรม นักท่องเที่ยวมแีนวโน้มที่จะเน้นการ
ท่องเทีย่วเชงิวถิชีวีติและประสบการณ์มากขึน้ รวมถงึการท่องเทีย่วทีเ่น้นสรา้งความรบัผดิชอบและความ
ยัง่ยนืในดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมมากขึน้  

สถานการณ์โควดิ-19 ไดท้าํใหก้ารท่องเทีย่วทีก่ําลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ก่อนหน้าน้ีตอ้งลดลงอยา่ง
กะทนัหนัไปทัว่โลก และคงตอ้งใชร้ะยะอยา่งน้อยอกีสองสามปีในการฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งเตม็ที ่โรคระบาดครัง้น้ี
ยงัทําใหก้ารท่องเทีย่วเปลี่ยนไปในวถิแีบบใหม่ นับตัง้แต่การท่องเทีย่วที่ใหค้วามสําคญักบัความคุน้เคย 
ไว้เน้ือเชื่อใจและเชื่อถือได้ รวมถึงความเป็นส่วนตวั ความต้องการพื้นฐานในการท่องเที่ยวเหล่าน้ีจะ
สง่เสรมิใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วกลุ่มยอ่ยและมคีวามหลากหลายมากขึน้ 

ดว้ยผลลพัธจ์ากการกวาดสญัญาณ ผูว้จิยัไดค้าดการณ์ภาพอนาคตฐานจากแนวโน้มทีค่าดว่าจะ
ยงัคงดําเนินต่อไประยะหน่ึง รวมถงึการคาดการณ์อนาคตทางเลอืกโดยวธิกีารสรา้งฉากทศัน์ในบทที ่ 9  
ฉากทศัน์ดงักล่าวชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของทางอนาคตทางเลือกของการท่องเที่ยวไทยทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัเมอืง แต่ละฉากทศัน์แสดงใหเ้หน็ถงึผลของปัจจยัขบัเคลื่อนสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิภาพ
อนาคตของการทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั  

จากการวเิคราะหภ์าพอนาคตฐานและฉากทศัน์ ประกอบกบัผลการสมัภาษณ์และหารอืกบัผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นนโยบายดา้นการท่องเทีย่ว พบว่า ภาพอนาคตทีพ่งึประสงคข์อง
การท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 ในระยะยาวควรมุ่งไปทีก่ารพฒันาการท่องเทีย่วไทยใหม้คีวามยัง่ยนืและ
เป็นธรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ภายใต้บริบทของความไม่แน่นอนทีเ่พิม่สูงขึ้นในด้านเทคโนโลย ี
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มและการเมอืง นโยบายการท่องเทีย่วของไทยต่อจากน้ีไปควรเน้นไปทีก่ารลด
ความเสีย่งเชงิระบบ (Systemic risks) ไปพรอ้มกบัสรา้งความสามารถในการรบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ 
(Robustness) และความสามารถในการฟ้ืนตวัจากวกิฤต (Resilience)  

จากภาพอนาคตที่พึงประสงค์และหลักการพื้นฐานข้างต้น ผู้วิจัยเสนอว่า แนวคิดหลักของ
ยุทธศาสตรข์องการท่องเทีย่วไทยในช่วงหลงัโควดิคอื การส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทยให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น ทัง้ในแง่การกจิกรรมการท่องเที่ยว ลกัษณะนักท่องเที่ยว ลกัษณะผูป้ระกอบการ 
และพืน้ที่ท่องเที่ยว รวมไปถงึการใช้กจิกรรมการท่องเที่ยวเป็นพืน้ฐานในการต่อยอดและส่งเสรมิธุรกจิ
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ดา้นอื่นๆ ทีก่วา้งไปกวา่ขอบเขตของธุรกจิการทอ่งเทีย่วทัว่ไป ทัง้น้ี เงือ่นไขสาํคญัของการพฒันาเศษฐกจิ
ท่องเทีย่วไทยใหม้คีวามหลากหลายไปพรอ้มกบัการเตบิโตและเพิม่มลูค่าของการท่องเทีย่วไดม้ากขึน้คอื
ความเป็นพหุนิยม (Pluralism) และความเป็นนานาชาตริะดบัสากล (Cosmopolitanism) ของเศรษฐกจิ
ท่องเที่ยวไทย ทัง้ในระดบัผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการและแรงงาน และกระบวนการผลิต ด้วยเงื่อนไข
ดงักล่าว กระบวนทศัน์พืน้ฐานของนโยบายดา้นเศรษฐกจิท่องเทีย่วของไทยจงึตอ้งยอมรบัในทศิทางของ
การสรา้งความหลากหลายภายใตพ้หนิุยมและความเป็นสากลมากขึน้  

อยา่งไรกต็าม แต่ละพืน้ทีข่องประเทศไทยอาจมรีปูแบบและระดบัความหลากหลายทีไ่มเ่หมอืนกนั 
เศรษฐกจิท่องเทีย่วในบางพืน้ทีอ่าจเน้นความเป็นพหุนิยมและความเป็นสากลระดบัโลก โดยมุง่ไปทีค่วาม
เป็นตลาดและแพลตฟอร์มของธุรกิจท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพฯ และภูเก็ต ในขณะที่บางพื้นที่อาจสร้าง
ความหลากหลายและพหุนิยมทีพ่ฒันาต่อยอดจากฐานอตัลกัษณ์และภูมปัิญญาดัง้เดมิมากกว่า ดงัในกรณี
ของเชยีงใหม่และเมอืงท่องเทีย่วระดบัรองลงมา แนวความคดิน้ีถอืกรอบของการกําหนดยุทธศาสตรแ์ละ
แนวทางในการพฒันาทอ่งเทีย่วไทยในอนาคต  
 เน้ือหาในบทน้ีนําเสนอรายละเอยีดของยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วไทย เน่ืองดว้ยสถานการณ์โควดิ
ทีย่งัไม่คลีค่ลายลงในปัจจุบนั ผูว้จิยัจงึแบ่งยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วไทยออกเป็น 2 ส่วนตามกรอบเวลา
ของการดาํเนินการและผลลพัธท์ีพ่งึประสงค ์คอื (1) ยุทธศาสตรเ์รง่ด่วนและระยะสัน้ และ (2) ยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาว โดยแต่ละสว่นมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

10.1 ยทุธศาสตรเ์ร่งด่วนและระยะสัน้ 

ยุทธศาสตรใ์นกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มยุทธศาสตรท์ีต่อ้งดาํเนินการทนัทแีละตอ้งดาํเนินการภายในระยะ 3 
ปีต่อจากน้ีไป แมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 จะยงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 จะจบลงเมื่อไร แต่เป็นยุทธศาสตรท์ีจ่ําเป็นต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนและ
ดําเนินการในระยะสัน้ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ (1) การเปิดประเทศเพื่อการท่องเทีย่วอย่างระมดัระวงัใหเ้รว็ทีสุ่ด 
(Restart) และ (2) การฟ้ืนฟูธุรกจิทอ่งเทีย่ว (Rehabilitate) โดยแต่ละยทุธศาสตรม์รีายละเอยีดดงัน้ี 

10.1.1 ยุทธศาสตร์การเปิดประเทศเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างระมัดระวังให้เร็วท่ีสุด 
(Restart) 

หลกัการเหตผุล: การเปิดประเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วในชว่งทีก่ารระบาดของโรคโควดิ 19 
ยงัไม่คลี่คลายลงนัน้ จําเป็นต้องดําเนินการอย่างระมดัระวงั ทัง้น้ี ในช่วงทีม่คีวามไม่แน่นอนสูงมาก การ
ดาํเนินการใดๆ จงึควรเน้นการทดลองในขอบเขตจาํกดั เมื่อสาํเรจ็แลว้ จงึค่อยขยายขอบเขตออกไป  จาก
หลกัการดงักล่าว องคป์ระกอบสาํคญัของยุทธศาสตรน้ี์คอืการกระจายวคัซนี การทดลองเปิดประเทศผา่น
วธิกีารทดลองการดําเนินนโยบายหรอืแซนบอกซ์ รวมไปถงึการพฒันาระบบแพลตฟอรม์ต่าง ๆ ทีน่่าจะ
ตอบรบักบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วในอนาคตระยะสัน้และระยะกลาง เช่น ระบบการ
คดักรองและยนืยนัตวัตน การรองรบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มยอ่ย เป็นตน้ นอกจากน้ี การปรบัปรุงภาพลกัษณ์ก็
ควรดาํเนินการไปดว้ยพรอ้มกนั 
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การกระจายวคัซีน การกระจายวคัซนีถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่สําคญัเพื่อมุ่งสรา้ง
ภูมคิุม้กนัหมู่ (herd immunity) ทัง้ในกลุ่มแรงงานและผูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยวและในกลุ่ม
ประชากรของประเทศ ภมูคิุม้กนัหมูจ่ะนําไปสูก่ารเปิดดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง ๆ ภายในประเทศ
ให้เป็นไปตามปกติทัง้ในวถิีเก่าและวถิีใหม่ รวมถึงเปิดประเทศเพื่อรบันักท่องเที่ยวต่างชาติ ดงันัน้ ณ 
ปัจจุบนั วคัซนีถอืเป็นปัจจยัทีส่าํคญัทีสุ่ดในการสรา้งความเชื่อมัน่ในการกลบัมาดําเนินกจิกรรมตามปกต ิ
โดยเฉพาะการทอ่งเทีย่วทีจ่ะตอ้งมคีวามระมดัระวงัสงูในการเปิดรบัการทอ่งเทีย่ว  
 ภเูกต็แซนบอกซ์ ท่ามกลางสถานการณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอนสงู การดําเนินมาตรการใดๆ 
ย่อมมคีวามเสีย่ง การเปิดประเทศเพื่อรบันักท่องเทีย่วย่อมมคีวามเสีย่ง แต่กเ็ป็นทางออกสําคญัของการ
ฟ้ืนฟูและกระตุน้ธุรกจิท่องเทีย่วและเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศไทย หลกัการพืน้ฐานของการเปิด
ประเทศจงึอยูท่ีก่ารบรหิารจดัการความเสีย่งในระดบัทีเ่หมาะสมทีส่ดุ แนวทางของยทุธศาสตรข์องการเปิด
ประเทศจงึควรเริม่จากพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยในทีน้ี่คอืการทดลองและนํา
รอ่งการเปิดรบันกัท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ หรอืภูเกต็แซนบอกซ ์(Phuket Sandbox) โดยมนีกัท่องเทีย่ว
กลุ่มแรกเดนิทางเขา้มาในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
 เน่ืองจากมาตรการดงักล่าวมรีายละเอยีดอยู่มากและมกีารนําเสนอโดยทัว่ไปอยู่แลว้ จงึไม่
ลงรายละเอยีดใหซ้ํ้าซอ้นในรายงาน อย่างไรกต็าม จะเหน็ไดว้่า เงื่อนไขสําคญัของการดําเนินมาตรการ 
แซนบอกซค์อืมาตรการทางวคัซนีทีเ่ดน่ชดั ดงักรณีภูเกต็แซนบอกซ ์ภายใตก้ารดาํเนินการภูเกต็แซนบอกซ์
น้ีไดม้กีารดาํเนินมาตรการดา้นวคัซนีและการสรา้งภมูคิุม้กนัหมู ่โดยไดฉ้ีดวคัซนีใหก้บัประชากรในจงัหวดั
ภูเกต็และจะต้องมปีระชากรผูร้บัวคัซนีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 เมื่อเปิดถงึกําหนดเปิดรบันักท่องเที่ยว 
ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็กจ็ะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบสองเขม็หรอืมผีลตรวจคดั
กรองโควดิ-19 ในเวลา 72 ชัว่โมง รวมถงึการใชม้าตรการรว่มอื่น ๆ ไดแ้ก่ การเฝ้าระวงัเชงิรกุในกลุ่มเสีย่ง
และชุมชนเสี่ยง การเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมด้านการ
รกัษาพยาบาล (กรงุเทพธุรกจิ, 2564) ทัง้น้ี เพือ่ป้องกนัการเลด็ลอดของเชือ้เขา้มาในจงัหวดัภเูกต็ 
 กรณีภูเกต็แซนบอกซจ์งึเป็นพืน้ทีนํ่าร่องในการเปิดเมอืงสาํหรบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ในประเทศไทย
ดว้ย ดงันัน้ ยุทธศาสตรก์ารกระจายวคัซนีจงึควรสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรใ์นการเปิดประเทศ อย่างไรก็
ตาม การกระจายวคัซนีทีม่คีุณภาพใหก้บัคนในประเทศใหไ้ดใ้นวงกวา้งและรวดเรว็ยอ่มมคีวามสาํคญัทีสุ่ด 
ไมเ่พยีงเพือ่ชวีติและสขุภาพของประชาชน แต่เพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและเปิดเมอืงท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ของประเทศต่อไป 
 แพลตฟอรม์การคดักรองและยืนยนัตวัตน เป็นมาตรการสําคญัเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่
ใหก้บัทัง้เจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวในการเขา้มาทํากจิกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย มาตรการคดั
กรองและยืนยนัตัวตนในการท่องเที่ยวมีความจําเป็นเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามนักท่องเที่ยว และ
จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ เพือ่สามารถคน้หาและตดิตามนกัทอ่งเทีย่วได้
อยา่งแมน่ยาํ  
 ในปัจจุบนั มรีะบบเทคโนโลยดีจิทิลัทีส่ามารถใชต้ดิตามนกัท่องเทีย่วผา่นการใชแ้อปพลเิคชนั
ต่างๆ ดงักรณีของภูเก็ตแซนบอกซ์ ก็ได้มกีารบงัคบัใหน้ักท่องเที่ยวต้องดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั 
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Thailand Plus และยนิยอมใหแ้ชรส์ถานทีต่ัง้ (ไทยพบีเีอส, 2564) อยา่งไรกด็ ีระบบคดักรอง ยนืยนัตวั 
และการติดตามยงัจําเป็นต้องพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ข้อมูลมกีารเชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบและ
สามารถดําเนินการป้องกนัและสกดักัน้การแพร่ระบาดเป็นไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้น และเป็น
กระบวนการหน่ึงของการท่องเทีย่ว แมว้่าแพลตฟอรม์และแอปพลเิคชนัทีมุ่่งพฒันาในปัจจุบนัอาจใชก้บั
โครงการเปิดประเทศในระยะเรง่ดว่นและระยะสัน้ แต่กค็วรพฒันาต่อเน่ืองเพิม่เตมิไปเพื่อสามารถใชต่้อได้
ระยะกลางและระยะยาว 
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะย่อย การท่องเทีย่วในระยะสัน้มแีนวโน้มจะเน้น
ความคุน้เคย ไวเ้น้ือเชื่อใจ และเชื่อถอืได ้(Trust tourism) ทัง้ในแงข่องพืน้ทีท่่องเทีย่ว ผูใ้หบ้รกิารและผู้
รว่มเดนิทางทอ่งเทีย่ว และนกัทอ่งเทีย่วยงัมแีนวโน้มจะใหค้วามสาํคญักบัความเป็นสว่นตวัมากขึน้ ดงันัน้ 
การท่องเที่ยวกบัคนที่คุน้เคยหรอืรูจ้กัจะเป็นแนวโน้มแรกที่จะกลบัมา เน่ืองจากนักท่องเที่ยวยงัมคีวาม
กงัวลเรือ่งความปลอดภยัและตอ้งการเวน้ระยะทางสงัคมกบัคนทีไ่มคุ่น้เคย และจะเลอืกเดนิทางท่องเทีย่ว
กบัคนทีรู่จ้กัดว้ยเทา่นัน้ เชน่ ครอบครวั กลุ่มเพื่อน เป็นตน้ การสง่เสรมิการท่องเทีย่วแบบหมูค่ณะยอ่ยจงึ
เป็นมาตรการหน่ึงทีช่่วยกระตุน้ปรมิาณนกัท่องเทีย่วใหเ้พิม่ขึน้และยงัคงรกัษาระยะหา่งทางสงัคมได ้โดย
อาจจะต้องมกีารดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิม่แรงจูงใจ เช่น การเพิม่มาตรการและสทิธิประโยชน์
สําหรบัการท่องเทีย่วกบัคนรูจ้กัเป็นหมู่คณะย่อย เป็นต้น การส่งเสรมิการท่องเทีย่วส่วนน้ีมทีัง้ทีมุ่่งไปที่
นกัทอ่งเทีย่วต่างชาตแิละนกัทอ่งเทีย่วไทย 
 การปรบัแบรนดใ์ห้สดใสและทนัสมยั (Brand refresh) จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของไวรสัโควดิ-19 ทาํใหป้ระเดน็เรื่องสุขภาพและความปลอดภยักลายเป็นค่านิยมใหมข่องการวถิกีารใช้
ชวีติ รวมถึงการเดนิทางท่องเที่ยว ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวไทยในบางเมอืงและบาง
กจิกรรมจะตอ้งปรบัใหมใ่หส้ะทอ้นถงึมติเิรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัมากขึน้ เพือ่สรา้งการรบัรูใ้หมแ่ละ
ความเชื่อมัน่ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วการเดนิทางทอ่งเทีย่วในแหล่งทอ่งเทีย่วต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถงึการ
ออกแบบการเดนิทางเพื่อสรา้งประสบการณ์ใหมท่ีม่คีวามปลอดภยัและสามารถเวน้ระยะหา่งทางสงัคมได้
สาํหรบันกัเดนิทางอสิระหลงัโควดิ-19 เน่ืองจากโรคระบาดโควดิทาํใหผู้ค้นจาํนวนมากไดร้บัผลกระทบทัง้
ในดา้นสุขภาพกายและใจ รวมถงึการสญูเสยีดา้นๆ ในระดบัทีม่ากน้อยต่างกนั แบรนดท์ีป่รบัใหม่จงึควร
เน้นความสดใสและภาพลกัษณ์ของการหลุดพน้จากภาวะตงึเครยีดและไมพ่งึประสงคต่์างๆ 

10.1.2 ยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟธูรุกิจท่องเท่ียว (Rehabilitate)  

หลกัการเหตุผล: โรคระบาดโควดิมผีลกระทบโดยตรงอย่างมากต่อผูป้ระกอบการ
ท่องเทีย่วในทุกระดบัและทุกขนาด การช่วยเหลอื เยยีวยาและฟ้ืนฟูธุรกจิท่องเทีย่วจงึเรื่องเร่งด่วนทีค่วร
ดําเนินการทนัท ีทัง้น้ี แนวทางและวธิกีารช่วยเหลอืกค็วรคํานึงถงึการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งและ
รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่มีมาแต่เดิมก่อนโควิด พร้อมกับตอบรบัแนวโน้ม
เศรษฐกจิท่องเที่ยวในระยะกลางและระยะยาวไปพรอ้มกนั องคป์ระกอบของยุทธศาสตรก์ารฟ้ืนฟูธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วไทยในระยะเรง่ดว่นและระยะสัน้ มดีงัต่อไปน้ี  
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 การช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่องเท่ียว การแพรร่ะบาดโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการในธุรกจิท่องเที่ยวอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้เน่ืองจากกจิกรรมการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงกัลง
เกอืบทัง้หมด ทําใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่ต้องหยุดดําเนินกจิการ ทําใหข้าดรายไดแ้ละยงัต้องแบกรบั
ตน้ทุนในการบํารุงรกัษาสิง่ปลูกสรา้ง วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงันัน้ หากมเีป้าหมายในการเปิดประเทศเพื่อ
การกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวอีกครัง้ กลุ่มผู้ประกอบการถือเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สําคญัที่จะรองรบั
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายรายต้องยุติการ
ดําเนินการไป จงึจําเป็นต้องมนีโยบายและกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวในการจดัสรร ออกมาตรการการ
ประคบัประคอง เพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมทอ่งเทีย่วสามารถอยูร่อดได ้ 

จากการสาํรวจของการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) (อา้งถงึใน ไทยโพสต์, 2564) 
ไดช้ีใ้หเ้หน็ความตอ้งการเรง่ด่วนของผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว ประเดน็ทีต่อ้งการใหช้่วยเหลอืเรง่ด่วนมาก
ที่สุดคือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ รองลงมาคือการช่วยเหลือแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
ผูป้ระกอบการภาคการท่องเทีย่ว  การจดัตัง้กองทุนฟ้ืนฟูผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร การ
กระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศ การใหส้ถาบนัการเงนิพกัชําระหน้ีเงนิต้นและดอกเบี้ยใหก้บัผู้
ประกอบธุรกจิในภาคการท่องเทีย่ว และการกระตุน้อุปสงคก์ารเดนิทางของนกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศ 
ตามลําดบั นอกจากน้ี ยงัควรจดัเงนิอุดหนุนและเงนิกู้ดอกเบี้ยตํ่าใหก้บัผูป้ระกอบการ เพื่อเป็นการเพิม่
สภาพคล่องใหก้บัผูป้ระกอบการใหส้ามารถดาํเนินการในธุรกจิทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 การพฒันาระบบการจดัเกบ็ข้อมูล Big Data เพ่ือการท่องเท่ียว ถอืเป็นมาตรการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลาย
และพลวตัได้อย่างตรงจุด ขอ้มูลต่าง ๆ จากนักท่องเที่ยวจะนํามาวิเคราะห์ ทําให้ธุรกิจได้รบัข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นยํา และสามารถมอบประสบการณ์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวได ้
ประสทิธภิาพดา้นการจดัเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูจะทาํใหส้ามารถเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วได ้อย่างไร
กด็ ีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีร่องรบัขอ้มลูมหาศาลน้ี ยงัมตีน้ทุนทีสู่งและตอ้งอาศยัทกัษะและองค์
ความรูเ้ฉพาะทาง จงึอาจจะทําใหม้เีพยีงธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่ทีุนและมทีรพัยากรบุคคลเท่านัน้ที่สามารถ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูมหาศาลน้ีได ้ดงันัน้ ภาครฐัจงึควรใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านขอ้มูล และความสามารถพื้นฐานในการจดัเก็บและใช้ประโยชน์จากขอ้มูลให้กบัภาคธุรกิจ
ทอ่งเทีย่ว เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหจ้ดัเตรยีมและใหบ้รกิารแก่นกัทอ่งเทีย่วได ้

 การพฒันาพื้นท่ีแบ่งปันความคิดเหน็ในช่องทางออนไลน์ ปัจจุบนัมชี่องทางให้
นกัท่องเทีย่วสามารถแบ่งปันความคดิเหน็จากประสบการณ์ท่องเทีย่วของตนเองในช่องทางทีห่ลากหลาย 
โดยเฉพาะสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรอืแพลตฟอรม์จองโรงแรม อยา่งไรกด็ ีขอ้มลูต่าง ๆ เหล่านัน้
อาจกระจดักระจายและอาจไมไ่ดนํ้ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ดงันัน้ การมพีืน้ทีก่ลางเพือ่แบ่งปันความ
คดิเหน็ รวมถึงพื้นที่ที่เป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์ผ่านอออนไลน์แบบรวมศูนย์จงึเป็นอกีหน่ึงแนวทาง 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเป็นทางการ และเป็นพื้นที่พบปะระหว่างผู้ให้บริการและ
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ผู้รบับริการที่จะร่วมกนัพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภณัฑ์ท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม โดยเฉพาะแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

 การพฒันาช่องทางการร้องเรียน การสรา้งพืน้ทีส่ําหรบัการรอ้งเรยีนเป็นอกีหน่ึง
แนวทางในการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการมรีะบบรอ้งทุกขท์ีเ่ขา้ถงึงา่ย เช่น การ
รอ้งทุกขผ์า่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีส่ามารถยนืยนัตวัตนไดแ้ละดาํเนินการไดร้วดเรว็ เป็นตน้ ซึง่จะช่วย
ใหน้ักท่องเที่ยวรูส้กึอุ่นใจเมื่อมเีหตุไม่คาดฝันและต้องการความช่วยเหลอื รวมถงึสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
สาํคญั และขอรบัความชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

10.2 ยทุธศาสตรร์ะยะกลางและระยะยาว 

ยุทธศาสตรร์ะยะกลางและระยะยาวเป็นการดําเนินการที่หวงัผลในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีขึน้ไป 
แต่ควรวางแผนและดาํเนินการเบือ้งตน้ไวแ้ลว้ตัง้แต่ปัจจุบนั  ยุทธศาสตรร์ะยะกลางและระยะยาวมกัมุง่ไป
ทีก่ารปฏริปูระดบัโครงสรา้ง เพื่อใหเ้ศรษฐกจิท่องเทีย่วมคีวามยัง่ยนืและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ ยุทธศาสตร์
ในกลุ่มน้ีจงึต้องอาศยัระยะเวลาหน่ึงในการดําเนินการ ประเดน็ยุทธศาสตรส์ําคญัม ี2 ประการ คอื (1) 
ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทย (Restructure) และ (2) ยุทธศาสตรก์ระจายตน้ทุน
และผลประโยชน์จากการทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นธรรมมากขึน้ (Redistribute) แต่ละยทุธศาสตรม์รีายละเอยีดดงัน้ี 

10.2.1 ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทย (Restructure)  

หลกัการเหตุผล: ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทยมุ่งสรา้งรปูแบบ
เศรษฐกจิการท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อลดการพึง่พาแหล่งหรอืกจิกรรมการท่องเทีย่วใน
พืน้ทีห่ลกั ซึ่งก่อใหเ้กดิปัญหาสําคญัคอืการท่องเทีย่วลน้เกนิ โดยมุ่งใหเ้กดิความหลากหลายทัง้ในเชงิ
ผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่ว ลกัษณะนกัท่องเทีย่ว ลกัษณะผูป้ระกอบการ และพืน้ทีท่่องเทีย่ว โดยมกีลยุทธท์ี่
สาํคญั ดงัน้ี 

1) กลยทุธเ์พ่ิมความหลากหลายของเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทย (Diversify)  
เหตผุล: เศรษฐกจิไทยพึง่การทอ่งเทีย่วมาก อกีทัง้เศรษฐกจิท่องเทีย่วไทยยงัมลีกัษณะ

ของการเป็นเศรษฐกจิเชงิเดีย่ว จนเกดิความเสีย่งเชงิระบบไม่เพยีงเฉพาะภายในภาคการท่องเทีย่ว แต่มี
ผลต่อเศรษฐกจิไทยในภาพรวม โดยเฉพาะสาํหรบัเมอืงหลกัดา้นการทอ่งเทีย่ว ทัง้กรงุเทพมหานคร ภเูกต็ 
เชยีงใหม่ และพทัยา จงึจําเป็นต้องเพิม่ความหลากหลายในเศรษฐกจิท่องเที่ยว โดยมุ่งบูรณาการกบั
เศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อขยายห่วงโซ่มูลค่า รวมถึงผสมสานการดําเนินการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทลัและ
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิเพือ่ขยายชอ่งทางการเขา้ถงึและกระตุน้การทอ่งเทีย่วไดม้ากขึน้ 

แนวทาง: จากมุมมองเชงิขอบเขตของระบบการท่องเทีย่ว (Tourism system) การเพิม่
ความหลากหลายของเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วมอียู ่2 แนวทางหลกั  

1.1) การเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑใ์นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
 การเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นการท่องเทีย่วในภาค

การทอ่งเทีย่วตามนิยามทัว่ไป คอื กจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบันกัทอ่งเทีย่ว  
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 การเพิม่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการ
ท่องเทีย่ว ตัง้แต่ต้นน้ําถงึปลายน้ําของห่วงโซ่มูลค่า โดยผูซ้ื้ออาจเป็นผูข้ายสนิค้าและการบรกิารใหก้บั
นักท่องเที่ยว และผูบ้รโิภคที่อาจไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยอืนพื้นที่โดยตรง แต่สนใจหรอืต้องการ
สมัผสัประสบการณ์ของสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ รวมไปถงึผูบ้รโิภคทัว่ไปทีส่นใจในผลติภณัฑด์งักล่าวโดยไม่
มคีวามสนใจโดยตรงกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วตน้ทาง 

 การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยอย่างสร้างสรรค์เพือ่บูรณาการ
เศรษฐกจิฐานรากและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์กบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทย โดยมุ่งสรา้งผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารท่องเที่ยวในระดบัชุมชนที่มคีวามแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีมา
จากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาดัง้เดิม  ซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ตลอดปี 
องคป์ระกอบสาํคญัของยทุธศาสตรใ์นสว่นน้ีคอืการพฒันาหว่งโซ่การผลติ (Production chain) ใหส้ามารถ
ผลติสนิคา้และผลติภณัฑม์คีวามเหมาะสมกบัรสนิยมนักท่องเทีย่ว เพื่อเพิม่มลูค่าผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่
สามารถสรา้งประสบการณ์ที่มคีุณค่าต่อจติใจนักท่องเที่ยว ตัง้แต่ขัน้ตอนต้นน้ํา คอืการวจิยั พฒันาและ
ออกแบบผลติภณัฑ ์ไปจนถงึปลายน้ําคอืดา้นการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์  อกีองคป์ระกอบหน่ึงทีส่ําคญั
คอืการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างชุมชนกบัผูป้ระกอบการในการนําเสนอกจิกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งเสรมิใหชุ้มชนและผูป้ระกอบการ
สามารถนําเสนออตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่ของตนเองใหน้กัทอ่งเทีย่วได ้เป็นตน้ 

 การเพิม่ความหลากหลายของเศรษฐกจิท่องเทีย่วโดยการขยายห่วงโซ่การผลติทัง้
ภายในประเทศและจากต่างประเทศ ยุทธศาสตรส์่วนน้ีมุ่งใหเ้กดิการกระจายรายไดใ้นห่วงโซ่อุปทานของ
การท่องเทีย่วไปยงัชุมชน และมุ่งหวงัใหก้ารพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนเป็นตวักระตุน้เศรษฐกจิฐาน
รากและเป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากต่าง ๆ เช่น ดา้นเกษตรกรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และ
ผลติภณัฑช์ุมชน เป็นตน้ ยุทธศาสตรน้ี์จําเป็นตอ้งมกีารสนับสนุนใหเ้กดิการสรา้งพนัธมติรทอ้งถิน่ในการ
สรา้งหว่งโซ่การผลติทีค่รบวงจร เพื่อต่อยอดผลติภณัฑไ์ทยสูส่ากล โดยเฉพาะการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารหรอื Event ทีส่รา้งโอกาสใหม ่เชน่ Thai-Pop culture  

ในทางกลบักนั ในส่วนของเพิม่ความหลากหลายที่มุ่งสู่ความเป็นสากล (Global) 
การสรา้งความหลากหลายของการผลติทีเ่กี่ยวโยงกบัการท่องเที่ยวบางประเภทจําเป็นต้องมกีารนําเอา
วตัถุดบิทีแ่ต่เดมิต้องนําเขา้จากประเทศ เช่น ผกัหรอืผลไมบ้างชนิด ยุทธศาสตรใ์นระยะกลางและระยะ
ยาวในส่วนน้ี กอ็าจส่งเสรมิใหม้กีารผลติทดแทนการนําเขา้ โดยเริม่จากการวจิยัและพฒันา เพื่อสามารถ
นําพนัธุ์พชืเหล่านัน้มาปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมในประเทศไทย จงึเป็นการสร้างห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่
ทอ้งถิน่ (Local) ทีม่คีวามเป็นสากลได ้

ขณะเดยีวกนั จากมุมมองของความสมัพนัธ์กบักจิกรรมที่มอียู่แต่เดมิในพื้นที่นัน้ 
แนวทางการเพิม่ความหลากหลายของเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วแบ่งเป็นสองแนวทาง ไดแ้ก่ 

 สรา้งหรอืนําเขา้ผลติภณัฑห์รอืการบรกิารใหมท่ีไ่มเ่คยมรีากฐานของธุรกจินัน้มาก่อน
หรอืไม่มกีารผลิตสิง่นัน้มาก่อนในพื้นทีน่ัน้ เช่น การแข่งขนักีฬาฟุตบอลอาชีพและสนามแข่งในจงัหวดั
บุรรีมัย ์การสรา้งศนูยก์ารเงนิดจิทิลัแบบ Cryptocurrency ในมอลตา เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนที่
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ไม่เคยมมีาก่อนในพืน้ที ่จงึอาจจะมคีวามเสีย่งค่อนขา้งสงูและมคีวามทา้ทายสงูในการดําเนินการ ภาครฐัจงึ
ตอ้งมบีทบาทเชงิรกุในการเลอืกและสนบัสนุนการสรา้งความหลากหลายดว้ยวธิกีารน้ี 

 ขยายหรอืต่อยอดผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีม่รีากฐานของการผลติมาแต่เดมิใน
พื้นทีน่ัน้ เช่น การพฒันาอาหารเมอืงแบบวกีนั (Vegan) ทีเ่ชยีงใหม่ การสรา้งแฟชัน่ผา้ไหมไทย เป็นตน้ 
รวมถงึการสง่เสรมิการพฒันาโลจสิตกิสด์า้นการทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นบรกิารแนวใหมส่าํหรบัการท่องเทีย่วชนิด
พเิศษ ใหต้อบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกนั เช่น กลุ่มที่ต้องการ
ความเรว็ กลุ่มทีต่อ้งการทาํทุกอยา่งใหช้า้ลงแต่เตม็ไปดว้ยสาระ หรอืกลุ่มทีต่อ้งการการผจญภยั เป็นตน้ 

ตวัอย่างสมมติของยุทธศาสตร์การสร้างความหลากหลายในเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย 
แสดงดงัตารางที ่10.1 

ตารางท่ี 10.1 ตวัอย่างการสร้างความหลากหลายในเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทย 
มติคิวามสมัพนัธก์บั 

พืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 
 

มติขิอบเขตระบบทอ่งเทีย่ว 
นําเขา้ใหม ่ ต่อยอดของเดมิ 

ภายในภาคการทอ่งเทีย่วโดยตรง 
ดสินียแ์ลนดใ์นภเูกต็ 

ฟุตบอลอาชพี ASIAN League
ในบุรรีมัย ์

Life rejuvenation hub 
พรเีมยีรล์กีมวยไทย 

ภายนอกภาคการทอ่งเทีย่ว ศนูยก์ลางเงนิสกุลดจิทิลัในภเูกต็ ธุรกจิผลติอาหารไทยสง่ออก 
 

แนวทางของยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพกว้างของการเพิ่มความหลากหลายของ
เศรษฐกจิท่องเทีย่วไทยทีก่วา้งกว่าธุรกจิท่องเทีย่ว  สําหรบัธุรกจิท่องเทีย่วเองนัน้ ยงัคงจําเป็นต้องเพิม่
ความหลากหลายของรปูแบบ แหล่งทีม่า และกลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว โดยมยีทุธศาสตรห์ลกัๆ ดงัน้ี 

1.2) การเพ่ิมความหลากหลายของนักท่องเท่ียว (Personas) และตลาดท่องเท่ียว  
 การเพิม่การท่องเทีย่วภายในประเทศ เพื่อลดความเสีย่งของการพึง่นักท่องเที่ยว

ต่างประเทศ โดยมกีลุ่มเป้าหมายทีส่าํคญัทีจ่ะสามารถกระตุน้ใหก้ารเดนิทางในประเทศเพิม่ขึน้ ดงัน้ี 
การท่องเที่ยวคนรายไดสู้ง เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 ทําใหก้ารเดนิทาง

ท่องเที่ยวระยะไกลในต่างประเทศมีอุปสรรคมากขึ้นอย่างน้อยในระยะสัน้และระยะกลาง ทําให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยในกลุ่มที่เป็นผูม้รีายไดสู้งที่เดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นปกตมิกีารเดนิทาง
ระหว่างประเทศน้อยลง และเลอืกทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่วมาในประเทศไทยมากขึน้ นักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีจะ
เน้นการทอ่งเทีย่วหรหูราและเป็นสว่นตวัสงู ดงันัน้ การเตรยีมบรกิารระดบัสงูเพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วกลุ่ม
น้ี กจ็ะเป็นอกีโอกาสในการเพิม่จํานวนการเดนิทางของนักท่องเทีย่วภายในประเทศ ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการ
ไมค่วรมองวา่มาตรการดงึดดูนกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีเป็นเพยีงมาตรการ “ขดัตาทพั” ระยะสัน้ แลว้กลบัไปเน้น
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิหมอืนก่อนหน้าน้ี แต่ควรมายุทธศาสตรท์ีมุ่่งทําใหน้ักท่องเที่ยวคนไทยกลุ่มน้ี
มองเหน็ว่า การท่องเที่ยวทีม่คีุณภาพในประเทศไทยกส็ามารถเป็นทางเลอืกทีด่ไีด ้เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
การไปเทีย่วต่างประเทศ เมือ่สถานการณ์โควดิไดค้ลีค่ลายลงแลว้ 
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การท่องเทีย่วกบัการศกึษา การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไทยไดเ้ทีย่วในประเทศไทย ทัง้
แหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และสิง่ทีน่่าสนใจอื่นๆ  ยทุธศาสตรส์ิง่เสรมิการท่องเทีย่วเพื่อ
เรยีนรูข้องนักเรยีน นอกจากจะเป็นการประกนัปรมิาณความตอ้งการในการเดนิทางท่องเทีย่วเป็นประจํา
ทุกปีและทุกระยะเวลาแลว้ ยงัเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีส่ําคญัสําหรบัการพฒันาทรพัยากรบุคคลของ
ประเทศไทยในอนาคตอกีดว้ย  

 การปรบักระบวนทศัน์พื้นฐานของนโยบายท่องเทีย่วใหย้อมรบัความเป็นพหุนิยม 
(Pluralism) และโลกนิยม (Cosmopolitanism) แนวคดิทัง้สองประการถอืเป็นเงื่อนไขจําเป็นในการสรา้ง
การทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลายและมพีลวตั เพื่อใหก้ารท่องเทีย่วไทยเปิดกวา้งและกา้วพน้อุปสรรคสาํคญัของ
การขยายขอบเขตและเพิม่มลูคา่ของเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทยในอนาคต  ตวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรมมตีัง้แต่การ
เปิดรบันกัท่องเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการ เชือ้ชาต ิกลุ่มวยั และคุณลกัษณะอื่นๆ ทีห่ลากหลาย รวมไปถงึการ
เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการจากต่างชาตเิขา้มามสีว่นช่วยเพิม่เตมิบรกิารการท่องเทีย่วเพื่อสรา้งความเป็น
สากล (cosmopolitan) มากขึน้ ผูป้ระกอบการบางส่วนอาจช่วยผสมผสานกบัวฒันธรรมดัง้เดมิใหม้คีวาม
เป็นสากลมากขึ ้ในขณะทีบ่างคนอาจนําสิง่ใหมเ่ขา้มาเพือ่ใหเ้กดิความแปลกใหมแ่ละหลากหลายกไ็ด ้ 
 ในการน้ี ผู้ประกอบการต่างชาติมักจะสามารถเชื่อมโยงกับการทําการตลาด
นกัทอ่งเทีย่วตน้ทางและดงึนกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศเขา้มา และอาจจะเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการ
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติและสามารถช่วยแก้ไขอุปสรรคของการท่องเที่ยวได้มากขึ้น และอาจดีกว่า
ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ ดงันัน้ การพฒันาไปสู่การเป็นการท่องเทีย่วทีม่คีวามเป็นสากลและพหุวฒันธรรม 
(Multicultural, Cosmopolitan tourism) จงึเป็นเงื่อนไขสาํคญัของการสรา้งความหลากหลายของการ
ทอ่งเทีย่วและการเพิม่ปรมิาณนกัทอ่งเทีย่วในอนาคต 

2) กลยทุธก์ารเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของระบบการท่องเท่ียวไทย 
(Efficiency enhancing) 

เหตุผล: การท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมาเน้นการใช้แรงงานในการผลติและใหบ้รกิารกบั
นักท่องเที่ยว จุดแขง็หลายประการที่มอียู่ในปัจจุบนัก็น่าจะยงัคงเป็นพื้นฐานของความสามารถในการ
แข่งขนัของการท่องเที่ยวไทย อาท ิคุณลกัษณะและอธัยาศยัของคนไทยที่มคีวามเป็นธรรมชาตใินการ
ตอ้นรบัดูแลผูอ้ื่น วฒันธรรมทีค่่อนขา้งเปิดกวา้ง ไม่เคร่งครดัมากเกนิไป ฯลฯ อย่างไรกต็าม ในดา้นการ
พฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีกระบวนการและวธิกีารใหม่ๆ  ยงัจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไป  

แนวทาง: ยุทธศาสตรก์ารเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของการท่องเทีย่วไทยทีเ่น้น
แนวโน้มเทคโนโลยใีหม่สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่มหลกั โดยแต่ละกลุ่มมอีงคป์ระกอบสําคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) สถาบนั (Institutions) และแรงจูงใจ (Incentives)  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ยทุธศาสตรย์อ่ยได ้ดงัน้ี 

2.1) แนวทางการแปรรปูทางดิจิทลั (Digital transformation)  
แนวทางน้ีไม่จํากดัอยู่เพยีงการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการดําเนินธุรกจิเท่านัน้ 

แต่ตอ้งไปไกลถงึการแปรรปูโครงสรา้งและกระบวนการทาํงานขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทุกดา้น องคป์ระกอบ
ของยทุธศาสตรก์ารแปรรปูทางดจิทิลัมดีงัน้ี 
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 การสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานดา้นดจิทิลั (Digital infrastructure) โดยเฉพาะแพลตฟอรม์
การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data management platform) ทีเ่ป็นของรฐั (Public domain) หรอืของสว่นรวม 
(Open domain) ทัง้ในระดบัเมอืง และอุตสาหกรรมของจงัหวดัทอ่งเทีย่ว 

 การเพิม่ความรูท้กัษะดา้นดจิทิลั (Digital literacy) ของผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว และ
ความมัน่คงปลอดภยัดา้นดจิทิลั (Digital security) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้าก
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ในขณะเดยีวกนั กต็้องป้องกนัการโจมตทีางไซเบอรท์ี่เกดิขึน้
เป็นประจาํและในวงกวา้งมากขึน้ 

 การสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยทีางการเงนิ (FinTech) ใหม้คีวามน่าเชือ่ถอื เพื่อ
ลดช่องว่างทางการเงนิในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทัง้ฝัง่นักท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการ ผ่านการสนับสนุน
การพฒันาเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) เพื่อพฒันาการโอนเงนิและการรบัส่งเอกสารทางการคา้
ระหวา่งประเทศ รวมถงึการเปิดโอกาสใหม้กีารซือ้ขายบรกิารทอ่งเทีย่วผา่นสกุลเงนิดจิทิลั  

2.2) แนวทางการเข้าสู่ระบบแพลตฟอรม์ (Platformization)  
 การส่งเสริมการพฒันาแพลตฟอร์มเกีย่วกับการท่องเทีย่ว รวมไปถึงการปฏิรูป

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัแพลตฟอรม์ดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 การส่งเสริมการสร้างพนัธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic partnerships) กับ

แพลตฟอรม์ระดบัโลก ระดบันานาชาต ิและระดบัชาต ิโดยเฉพาะของประเทศจนี ขึน้อยูก่บัการประเมนิว่า 
การสรา้งแพลตฟอรม์ขึน้มาแขง่เอง จะสูก้บัแพลตฟอรม์ระดบัโลกเหล่าน้ีไดห้รอืไม ่การสรา้งพนัธมติรควร
มุ่งเน้นไปที่การสรา้งพลงัเสรมิฤทธิ ์(Synergy) กบัธุรกจิเกี่ยวเน่ืองอื่นๆ เช่น ธุรกจิการขนส่ง (เช่น 
แพลตฟอรม์ Grab, Gojek), ธุรกจิอคีอมเมริซ์ e-Commerce (Lazada, Shopee, etc) หรอืแมแ้ต่
แพลตฟอรม์จองโรงแรม (เชน่ Agoda, Booking.com) 

 การปฏิรูปและการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการผูกขาด ในกรณีที่แพลตฟอร์มมี
อํานาจเหนือตลาดมาก อาจจําเป็นต้องพิจารณาการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดในการกํากับ
แพลตฟอรม์ขา้มชาต ิเน่ืองจากผูป้ระกอบการต่างชาตมิาลงทุนมากขึน้ อาจจะครอบงาํตลาดและผูกขาด
มากขึน้  

 การจัดการด้านความปลอดภัยด้านดิจิทัลสําหรับแพลตฟอร์มท่องเทีย่ว ทัง้ใน
ภาคเอกชนและภาครฐั 

 การส่งเสรมิการพฒันาแพลตฟอร์มด้านการท่องเทีย่วไทย และสร้างธรรมาธิบาล
สาํหรบัแพลตฟอรม์ดา้นการทอ่งเทีย่วทัง้ไทยและต่างประเทศ 

 การใชม้าตรการการเงนิและการคลงัในการกาํกบัเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วผา่นแพลตฟอรม์ 
(Tourism platform economy)  

2.3) แนวทางการเตรียมพร้อมเข้าสู่การท่องเท่ียวเสมือน (Virtualization) 
 การส่งเสริมการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน การพัฒนา

เทคโนโลย ีAR, VR และ MR เพื่อสรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่องเทีย่วยุคใหม ่และการสรา้งผลติภณัฑ์
ทอ่งเทีย่วอจัฉรยิะเชงิลกึทีม่กีารลงทุนสงูเพือ่ตอบรบักบัแนวโน้มและความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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 การส่งเสรมิการสรา้งเน้ือหา (Content) สาํหรบัการท่องเทีย่วในโลกความจรงิเสมอืน 
เพื่อเตรยีมความพร้อมการเข้าสู่โลกท่องเที่ยวเสมอืนและนําเสนอเน้ือหาสําหรบัการท่องเที่ยวในโลก
เสมอืน 

2.4) แนวทางการสร้างระบบนวตักรรมการท่องเท่ียว (Tourism innovation 
ecosystems)  

 การเสรมิสรา้งองคป์ระกอบของระบบนวตักรรม (Innovation system) เช่น การเงนิ 
บุคลากร ความรู ้โครงสรา้งพืน้ฐาน เครอืขา่ย ฯลฯ และการเชื่อมโยงเครอืขา่ยความร่วมมอืต่าง ๆ เช่น 
NIA, DEPA รวมถงึการวจิยัและการพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว เชน่ สกสว. อว. ฯลฯ มาตรการหน่ึงทีส่าํคญั
คอืการส่งเสรมิบรษิทัสตารท์อพัในดา้น travel tech และการขยายผูป้ระกอบการใหเ้กดิท่องเทีย่วเชงิ
หลากหลาย 

 การส่งเสรมินวตักรรมจากความจําเป็น และ/หรอืนวตักรรมการยบัยัง้โรคระบาดทีจ่ะ
นํามาใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงการพฒันานวตักรรมในการปรบัการดําเนินงานบรกิารใหม่เพื่อลดการ
สมัผสั เน้นความเป็นส่วนตวัสูง และเน้นคนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อความต่อเน่ืองทางธุรกจิหลงัช่วงโควดิ-19 
สงบลง 

2.5) แนวทางการเพ่ิมความรู้ของบคุลากรด้านการท่องเท่ียว 
 การเพิม่ทกัษะด้านภาษา นอกเหนือจากการพฒันาทกัษะดจิทิลัของผูป้ระกอบการ

ทอ่งเทีย่วแลว้ ทกัษะดา้นภาษายงัจาํเป็นอยา่งยิง่ ไมเ่พยีงเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาจนี แต่รวมไปถงึ
ภาษาอื่นๆ เน่ืองจากคาดว่าจะยงัคงมนีักท่องเทีย่วมาประเทศไทยทีไ่ม่สามารถสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ
ได ้และเทคโนโลยกีารแปลกไ็ม่น่าจะสามารถเขา้มาทดแทนมนุษยใ์นการแปลและเชื่อมนักท่องเทีย่วกบั
ผูค้นในทอ้งถิน่ได ้

3) กลยทุธพ์ฒันาและปรบัปรงุแบรนดด้์านการท่องเท่ียวของไทย (Branding) 
3.1) แนวทางการเปล่ียนแบรนดใ์หม่ (Rebranding)  
 การมุ่งสร้างแบรนด์ทีส่ะท้อนถึงความยัง่ยืน ทัง้การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ 

(Responsible tourism) การท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื (Sustainable tourism) และการท่องเทีย่วทีเ่ป็นธรรม 
(Equitable/fair tourism) 

 การขยายขอบเขตการรบัรู ้Amazing Thailand ในยุคปัจจุบนัทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัและ
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิมบีทบาทสาํคญัต่อการท่องเทีย่วมากขึน้ การรบัรู ้Amazing Thailand แบบเดมิยงัมี
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีน้อย อาจจะทําให้ไม่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึง
จาํเป็นตอ้งมกีารปรบัปรงุแบรนดโ์ดยขยายขอบเขตและสือ่สารของคาํว่า “Amazing” ทีม่มีติขิองเทคโนโลยี
ดจิทิลั ซึง่จะทาํใหแ้บรนดส์ามารถเชื่อมโยงในระดบัโลกไดม้ากขึน้ นอกจากน้ี มติดิจิทิลัจะช่วยใหส้ามารถ
ขายผลติภณัฑแ์บบไมผ่กูกบัทีไ่ดม้ากขึน้ และสามารถขายแบบ All time product ไดม้ากขึน้ 

4) กลยทุธก์ารทูตการท่องเท่ียว (Tourism diplomacy)  
เหตผุล: เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วในประเทศไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกจิการเมอืง

ระดบัประเทศ ทัง้ในระดบัโลก โดยระหวา่งมหาอาํนาจสองขัว้ คอื สหรฐัอเมรกิาและจนี 
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แนวทาง:  
4.1) การตดิตามยุทธศาสตรจ์นี (China strategy) ในระยะสัน้และระยะยาว โดยเฉพาะ

การลงทุนของจนีพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วจนีในกจิกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงปีสองปีน้ีทีร่ฐับาลจนี
ยงัไมอ่นุญาตใหป้ระชาชนจนีเดนิทางออกไปทอ่งเทีย่วในต่างประเทศ 

4.2) การสรา้งความสมัพนัธ์ทางการทูต รฐับาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศและ
สถานทูตไทยในต่างประเทศ ควรมุ่งเน้นเรื่องการทูตการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะกบัประเทศจีน 
เน่ืองจากตลาดการท่องเทีย่วมนีัยเชงิการเมอืงระหว่างประเทศมากขึน้ กระทรวงต่างประเทศทีก่รุงปักกิง่ 
และเมอืงอื่นๆ ทีเ่ป็นตลาดสาํคญัของการท่องเทีย่วไทย ควรตดิตามเรื่องท่องเทีย่วดว้ย เพื่อใหรู้เ้ท่าทนัว่า
จนีกาํลงัดาํเนินการควบคุมการทอ่งเทีย่วทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อการทอ่งเทีย่วปลายทางของไทยได ้ 

4.3) การส่งเสรมิการท่องเทีย่วระดบัภูมภิาคอาเซยีน โดยเน้นการเจรจาธุรกจิระหว่าง
ผูป้ระกอบการอาเซียนเน้นการท่องเที่ยวหมู่คณะในรูปแบบไมซ์ หรอืการจดัประชุมสมัมนา สร้างการ
เขา้ถงึพืน้ทีเ่พือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วเดมิ เป็นตน้ 

5) กลยุทธ์ยกระดบัไทยเป็นผู้นําด้านมาตรฐานโลกด้านการท่องเท่ียว (Strategic 
standardization) 

เหตุผล: มาตรฐานเป็นสถาบนั (Institutions) ขัน้พืน้ฐานที่กําหนดพฤตกิรรมของ
องค์ประกอบส่วนอื่นๆ ของระบบท่องเที่ยว ทัง้ฝัง่อุปสงค์ คอื นักท่องเที่ยว อุปทาน คอื ผูป้ระกอบการ 
และของหน่วยงานภาครฐั มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วมอียูห่ลายระดบั ตัง้แต่มาตรฐานของการ
ใหบ้รกิาร ไปจนถงึมาตรฐานของเทคโนโลยแีละโครงสรา้งพืน้ฐานของการทอ่งเทีย่ว 

แนวทาง:  
5.1) แนวทางการเป็นผู้นําหรือร่วมเป็นผู้นําในการพฒันาและเผยแพร่มาตรฐาน

ด้านการท่องเท่ียว (beyond SHA+, SOP) ไม่เพยีงเฉพาะการใชใ้นประเทศไทย แต่ทําใหเ้ป็นสากล 
อยา่งน้อยในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

 การยกระดับมาตรฐานไทยให้เป็นมาตรฐานโลก เช่น มวยไทย สปาไทย (ราย
ภมูภิาค) รวมทัง้มาตรฐานสนิคา้ไทยทีใ่ชป้ระกอบกจิกรรมดงักล่าว ทัง้น้ีทัง้นัน้ ควรสรา้งมาตรฐานทีม่รีาก
ของความแทท้างวฒันธรรม (Authenticity-based standardization) ดงัในกรณีของกฬีายโูดของญีปุ่่ น และ
เทควนัโดของเกาหล ีนอกจากน้ี ตอ้งมกีารกาํหนดกระบวนการ ขัน้ตอน การนํามวยไทยสูโ่อลมิปิค รวมถงึ
การพฒันานวตักรรมสนิคา้และบรกิารดา้นกฬีาอื่นๆ ของไทยใหเ้ขา้สูห่รอืเป็นมาตรฐานสากล พรอ้มกนัน้ี 
ควรมกีารพฒันานวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นกฬีาไทยใหสู้่เวทโีลกทัง้ในโลกจรงิและโลกเสมอืนตาม
มาตรฐานทีก่ําหนดไว ้ ในการน้ี รฐับาลไทยควรรว่มพฒันาองคก์รระดบัโลกทีก่ําหนดมาตรฐานกฬีาไทย 
หรอืผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีม่รีากฐานมาจากประเทศไทย 

 การส่งเสริมมาตรฐานการท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมด้าน
พพิธิภณัฑ ์สรา้งแหล่งเรยีนรู ้การละเล่นยามราตร ี(เพื่อบรรเทาปัญหาภูมอิากาศ) การส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่รวมถงึการพฒันาสาระดา้นประวตัศิาสตร ์
ชาติพนัธุ์/ศลิปะ ชุมชนท้องถิ่น และพืน้ที่หรอืศลิปวฒันธรรมที่จะพฒันาเป็นมรดกโลก และสิง่บ่งชี้ทาง
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ภูมศิาสตร ์(Geographic Indications: GI) รวมถงึการยกระดบัยา่น Street food ใหส้วยงาม ถูกลกัษณะ
และมาตรฐานความปลอดภยั พรอ้มกบัพฒันาพืน้ทีส่าธารณะในชุมชนเพื่อยกระดบัสุขภาวะของชุมชนใน
เมอืงทอ่งเทีย่ว  

 การส่งเสรมิมาตรฐานการท่องเทีย่วดา้นสุขภาพ การพฒันานวตักรรมการแพทยแ์ละ
เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพหลงัโควดิ-19 การพฒันานวตักรรมดา้นสนิคา้และบรกิาร 
และโมเดลธุรกจิใหม่ดา้นสุขภาพ (Wellness) รวมถงึการพฒันาเมอืงหรอืย่านท่องเทีย่วทีม่คีวามชํานาญ
พเิศษเชงิสขุภาพ  

6) กลยทุธก์ารเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัหลงัโควิด-19 
ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
 การเพิม่ผลติภาพแรงงาน ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทัง้ในมติิการใช้

แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและแรงงานจากการเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานทกัษะ 
 การส่งเสรมิการท่องเทีย่วในตลาดเฉพาะ เช่น ค่ายมวย กอล์ฟ การท่องเที่ยวเพื่อ

สขุภาพ เป็นตน้ 
 การต่อยอดในเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing economy) เป็นการต่ออุตสาหกรรมดัง้เดมิ

ของการทอ่งเทีย่ว เชน่ โรงแรม รถโดยสารสาธารณะ เป็นตน้ 
6.1) แนวทางการส่งเสริมการดาํเนินงานขององคก์รอตุสาหกรรมท่องเท่ียวหลงัโค

วิด-19 
 การปรบัโครงสร้างการดําเนินงานขององค์กรเพือ่รองรบัวถิีปกติใหม่ โดยเน้นการ

จดัเตรยีมสิง่อํานวยความสะดวกในการเปลีย่นแปลงการดําเนินงานหลงัโควดิ-19 รวมถงึการประยุกต์ใช้
นวตักรรมการยบัยัง้โรคระบาด การลดการสมัผสั และสง่เสรมิความเป็นสว่นตวัสงู  

 การตอบสนองและการฟ้ืนคนืของผูป้ระกอบการท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่ว โดย
มุง่เน้นดาํเนินการทอ่งเทีย่วทีม่สีว่นสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึน้  

6.2) แนวทางการเพ่ิมความสามารถในการรบัมือกบัความเส่ียง 
 การเตรยีมรบัมอืกบัเหตุการณ์ไมค่าดฝัน การมุง่เน้นใหอ้งคก์รมคีวามพรอ้มรบัมอืกบั

เหตุการณ์วกิฤตการณ์ใหม้ากขึน้ รวมถงึการรบัรูค้วามเสีย่ง (risk perception) ทัง้ในระดบัปัจเจกและ
ประเทศ โดยใหม้กีารประเมนิศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่ว ความพรอ้ม และความเสีย่งดา้นอุปทานระดบั 
รวมถงึการสง่เสรมิการพฒันาแผนจดัการความเสีย่งดา้นภยัพบิตัดิา้นการท่องเทีย่วระดบัจงัหวดั เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัสรรงบประมาณที่มปีระสทิธผิลและคํานึงถึงความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากน้ี ยงัต้องตคํานึงถึงความเสี่ยงจากความไม่สงบทาง
การเมอืงต่อภาคเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว และเตรยีมแนวทางการจดัการความเสีย่งเหล่านัน้ดว้ย 

6.3) แนวทางทางด้านการคลงัเพ่ือปรบัโครงสร้าง  
 การจัดการด้านการคลัง การพฒันาภาษีและค่าธรรมเนียมการใช้ทรพัยากรบน

ฐานเศรษฐกจิท่องเที่ยวสําหรบัทอ้งถิน่ รวมถงึการออกแบบการจดัเกบ็รายไดท้ี่เหมาะสมในการจดัการ
ขยะจากการท่องเทีย่ว และใชม้าตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมมากํากบัปัญหาการท่องเที่ยวล้นเกนิ 
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รวมถงึการเตรยีมมาตรการประกนัเพื่อชดเชยผูป้ระกอบการจากผลกระทบจากความเสีย่งเชงิระบบจาก
การทอ่งเทีย่ว  

 การเพิม่ประสทิธิภาพของการใช้งบประมาณด้านการท่องเทีย่ว โดยมุ่งพิจารณา
ผลกระทบของนโยบายมหภาคทีม่ผีลกบัการทอ่งเทีย่ว เชน่ การเพิม่วนัหยดุดา้นการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

6.4) แนวทางการเตรียมรบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  
 การเตรยีมรบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-

19 ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคตทิางสงัคมต่อการท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19 หลายประการ รวมถงึวถิี
ชวีติที่ส่งผลต่อกระบวนการเป็นเมอืง (urbanization) การลดความเป็นเมอืง (de-urbanization) หรอืการ
ยอ้นกลบัไปเป็นเมอืง (re-urbanization) นอกจากน้ี หลงัโควดิ-19 ในเมอืงท่องเทีย่ว ยงัมปีระเดน็การ
แตกแยกทางสงัคม โดยเฉพาะความไม่เท่าเทยีมกนัทีเ่พิม่ขึน้ ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม ในแง่แรงงาน 
โควดิ-19 ยงัทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นการยา้ยถิน่ ของแรงงานในเมอืงทอ่งเทีย่ว  

6.5) แนวทางการเตรียมรบัการเปล่ียนแปลงของอปุสงค ์
 การตดิตามการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว โควดิ-19 มผีลต่อการ

เปลี่ยนแปลงแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะตดัสนิใจท่องเที่ยวภายใต้
เงือ่นไขโควดิ-19 ซึง่จะมผีลกระทบถงึการปรบัตวัของจุดหมายปลายทางและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

10.2.2 ยทุธศาสตรก์ระจายต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวให้เป็นธรรมมากขึน้  
(Redistribute) 

เหตุผล: เศรษฐกจิท่องเทีย่วเชงิเดีย่วทีผ่า่นมาทําใหเ้กดิปัญหาความเหลื่อมลํ้าและความ
ไมธ่รรมในการกระจายตน้ทุนและผลประโยชน์จากการทอ่งเทีย่วทีเ่ตบิโตเรือ่ยมา ทัง้ในมติริะหว่างกลุ่มคน
และพืน้ทีข่องประเทศ ตน้ทุนดงักล่าวครอบคลุมทัง้ตน้ทุนโดยตรงทีม่ผีลต่อการประกอบการท่องเทีย่ว กบั
ต้นทุนภายนอก (external costs) ทีเ่กดิขึน้จากความแออดั มลพษิ และความเสื่อมโทรมดา้นสถาพ
แวดลอ้ม นอกจากน้ี ยงัมกีระทบในดา้นสงัคมและกบัชุมชนดัง้เดมิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่อ่งเทีย่วในระดบัเมอืง 

1) กลยุทธ์การฟ้ืนฟูบูรณะระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมท่ีได้รบัผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียว (Restore)  

1.1) การจดัตัง้กองทุนฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม (Environmental restoration fund)  
1.2) การพฒันาการทอ่งเทีย่วตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green) economy 
 การส่งเสริมการอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มุ่งสรา้ง

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่างๆ ทีล่ดคารบ์อน และสรา้งเสน้ทางท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและลด
คารบ์อน รวมถงึการมุง่เน้นการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไปสูค่วามยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม และ
การดาํเนินธุรกจิทีจ่ะนําไปสูแ่นวโน้มการมสีว่นรว่มในความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 การปรบัการท่องเท่ียวตามสภาวะภมิูอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศมี
ผลกระทบต่อทรพัยากรและเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว ดงันัน้ การตดิตามการเปลีย่นแปลงดา้นภูมอิากาศโลกทีม่ี
ผลต่อการท่องเที่ยวจงึสําคญั เพื่อนําไปสู่การสร้างและปรบัผลิตภณัฑ์และบรกิารใหม่ให้สอดคล้องกบั
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ขอ้จํากดัของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ เช่น การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบรบักบัอุณหภูมทิี่
สงูขึน้ในภาคเหนือ เป็นตน้ 

 การส่งเสริมการกระจายการพฒันาระหว่างพื้นท่ี โดยมุ่งพจิารณาความสามารถ
ในการรองรบั (Carrying capacity) ในการท่องเทีย่วโดยชุมชน ย่าน และเมอืง เพื่อลดเหลื่อมลํ้าดา้น
สาธารณูปโภคระดบัจงัหวดั และวางแผนตามแนวทาง BCG ระดบัเมอืงสาํหรบัการท่องเทีย่วของจงัหวดั
เมอืงท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพสงู รวมถุงการส่งเสรมิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการจดัการ
แหล่งทอ่งเทีย่วตามแนวทาง BCG   

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การมุ่งบูรณา
การวางแผนเมอืงระหว่างการอนุรกัษ์เมอืงเก่า เมอืงอจัฉรยิะและเมอืงเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบนั
หน่วยงานยงัคงแยกกนัทําอย่างเป็นอสิระ การสรา้งการมสี่วนร่วมของนักท่องเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่ใน
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการอุตสาหกรรม ผลกระทบทางสงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มจากการทอ่งเทีย่ว  

2) กลยทุธก์ระจายอาํนาจไปยงัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (Decentralize)  
2.1) กระจายอํานาจการจดัการท่องเทีย่วสูท่อ้งถิน่ โดยเฉพาะการกระจายอาํนาจใน

การลงทุนเพือ่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว  
2.2) การกระจายพนัธกจิดา้นการบรหิารจดัการกจิการท่องเทีย่วไปทอ้งถิน่ในระดบั

ทีเ่หมาะสม 
2.3) ปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่วของรฐั (กระทรวง, ททท., 

อปท.) 
3) กลยุทธ์สร้างพลังการต่อรองของผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถ่ิน 

(Empowerment)  
3.1) การส่งเสรมิเครือข่ายและประชาสงัคมด้านการท่องเทีย่วในระดบัเมืองและ

ชุมชน เพือ่ป้องกนัและบรรเทาปัญหาต่อชุมชน ความขดัแยง้ระหว่างนกัท่องเทีย่วและเจา้บา้น รวมถงึการ
เกดิปรากฏการณ์เจนตรฟิิเคชนั (Gentrification) 

3.2) การส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการท้องถิน่ เพื่อรบัมอืกบัทุนต่างถิ่น
และป้องกันการเก็งกําไรที่ดิน หรือการสูญเสียที่ดินของชุมชนท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิจากการทอ่งเทีย่ว 

4) ธรรมาภิบาลในอตุสาหกรรม (Industry Governance) 
ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบใหย้ดืหยุน่และทนัการณ์มากขึน้ โดยเฉพาะกฎหมายที่

เกี่ยวกบัการประกอบกจิการของธุรกจิต่างชาติ รวมถงึการติดตามช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว เชน่ ทีพ่กั เศรษฐกจิแบ่งปัน เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 10.2 สรปุยทุธศาสตรก์ารท่องเท่ียวไทย 
 

ยทุธศาสตรห์ลกั กลยทุธ/์ แนวทาง 
1. ยทุธศาสตรเ์ร่งด่วนและระยะสัน้  
ยทุธศาสตรก์ารเปิดประเทศเพือ่การทอ่งเทีย่ว
อยา่งระมดัระวงัใหเ้รว็ทีส่ดุ (Restart) 
 

1. การกระจายวคัซนีและภเูกต็แซนบอกซ ์
2. การคดักรองและยนืยนัตวัตน  
3. การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะยอ่ย  
4. การปรบัแบรนดใ์หท้นัสมยั (Brand refresh)  

ยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟูธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
(Rehabilitate) 
 

1. การชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว  
2. การพฒันาระบบการจดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลขนาด

ใหญ่เพือ่การทอ่งเทีย่ว  
3. การพัฒนาพื้นที่แบ่ง ปันความคิดเห็นในช่องทาง

ออนไลน์  
4. การพฒันาชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

2. ยทุธศาสตรร์ะยะกลางและระยะยาว  
ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ทอ่งเทีย่วไทย (Restructure)  
  
 

1. แนวทางเพิม่ความหลากหลายของเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว 
(Diversification)  

2. แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของระบบ
การท่องเที่ยวไทย (ผ่านการยกระดับเศรษฐกิจและ
แรงงานดจิทิลั) 

3. แนวทางพฒันาและปรบัปรุงแบรนด์ดา้นการท่องเที่ยว
ของไทย (Branding) 

4. แนวทางการทตูการทอ่งเทีย่ว (Tourism diplomacy)  
5. แนวทางยกระดบัไทยเป็นผูนํ้าด้านมาตรฐานโลกด้าน

การทอ่งเทีย่ว (Strategic standardization) 
6. แนวทางการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนั

หลงัโควดิ-19 ทัง้ในดา้นองคก์ร/ แรงงาน/ อุปสงค ์
ยทุธศาสตรก์ระจายตน้ทุนและผลประโยชน์จาก
การทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นธรรมมากขึน้ 
(Redistribute) 
 

1. แนวทางการฟ้ืนฟูบูรณะระบบนิเวศและสิง่แวดล้อมที่
ไดร้บัผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว (Restore)  

2. แนวทางกระจายอาํนาจไปยงัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (Decentralization)  

3. แนวทางสรา้งพลงัในการต่อรองของผูป้ระกอบการและ
ประชาชนในทอ้งถิน่ (Empowerment)  

4. ธรรมาภบิาลในอุตสาหกรรม (Industry governance) 
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10.3 สรปุ 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ทาํใหก้ารท่องเทีย่วไทยตอ้งเผชญิกบัความทา้
ทายใหม่ในการกําหนดยุทธศาสตรร์ะดบัประเทศและระดบัเมอืง โดยเฉพาะการสรา้งความเชื่อมัน่ในเรื่อง
ความปลอดภยัในการท่องเทีย่วในช่วงทีม่กีารระบาดและภายหลงัการระบาดของไวรสัโควดิ-19  ดงันัน้ 
ยุทธศาสตรเ์ร่งด่วนและระยะสัน้จงึจําเป็นตอ้งส่งเสรมิใหเ้กดิการท่องเทีย่วทีม่คีวามปลอดภยัสูงและปรบั
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย เช่น การเร่งกระจายวัคซีน การมีระบบติดตามที่มี
ประสทิธภิาพ เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเงื่อนไขจําเป็นในการเปิดประเทศใหส้ามารถขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ท่องเทีย่ว ในขณะเดยีวกนั ภาครฐักต็อ้งช่วยฟ้ืนฟูธุรกจิการท่องเทีย่วใหม้คีวามพรอ้มในการเปิดประเทศ 
โดยเฉพาะการเรง่ฟ้ืนฟูและใหค้วามชว่ยเหลอืในการฟ้ืนตวัของผูป้ระกอบธุรกจิในหว่งโซ่การทอ่งเทีย่ว 

สาํหรบัยุทธศาสตรใ์นระยะยาวทีม่เีป้าหมายของการพฒันาการท่องเทีย่วทีม่คีวามยัง่ยนืและเป็น
ธรรมมากขึ้นนัน้ ในมติิความยัง่ยนื พบว่าที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงเดี่ยวใน
ระดบัสูงมากเกินไป จึงทําให้มีความเปราะบางและความเสี่ยงเชิงระบบเมื่อเกิดวิกฤตดงัสะท้อนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ดงันัน้ ยุทธศาสตรส์าํคญัคอืการมุ่งเน้นปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ท่องเทีย่วไทย โดยเฉพาะการมุ่งสรา้งความหลากหลายในเศรษฐกจิท่องเทีย่วทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัภาค
เศรษฐกจิอื่น ๆ มากขึน้และลดการการพึ่งพาการท่องเที่ยวเพยีงอย่างเดยีว รวมถึงการส่งเสรมิขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั การยกระดบัมาตรฐานการทอ่งเทีย่ว และการรูเ้ทา่ทนัตลาดนกัทอ่งเทีย่วหลกั 

ส่วนในมิติความเป็นธรรม พบว่าการท่องเที่ยวไทยค่อนข้างมีการกระจุกตัวในเชิงพื้นที่ และ
ผูป้ระกอบการที่เป็นกลุ่มทุนใหญ่มแีนวโน้มจะครอบงําการท่องเที่ยวไทยมากขึ้น ดงันัน้ ยุทธศาสตร์ที่
สําคญัคอืการมุ่งกระจายต้นทุนและผลประโยชน์ใหก้บัผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
โดยมุง่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามผดิชอบและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชน 
มกีลไกการกระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 

ยุทธศาสตรต่์าง ๆ ทีไ่ดนํ้าเสนอในบทน้ีเป็นเสน้ทางของการพฒันาเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทยหลงั
สถานการณ์โควดิ-19 ทีไ่มเ่พยีงมุ่งใหก้ารท่องเทีย่วไทยมคีวามยัง่ยนืและเป็นธรรมมากขึน้ แต่ยงัมุ่งใหม้ี
ความสามารถในการบัมอืและฟ้ืนตวัจากวกิฤตการณ์ต่าง ๆ ไดด้ยีิง่ขึน้ อยา่งไรกต็าม ผูด้าํเนินนโยบายพงึ
ตระหนกัไวเ้สมอวา่ ในอนาคตช่วง 20 ปี ถดัจากน้ีอาจจะมปัีจจยัเสีย่ง ภยัคุกคามหรอืเหตุไมค่าดฝันอื่น ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้อีก ดงันัน้ ยุทธศาสตร์ควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได ้จงึจาํเป็นตอ้งมกีารตดิตามและประเมนิผลอยูเ่สมอและเป็นประจาํ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์
และกลยทุธใ์หต้อบรบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี



 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3:  
กลยุทธการวิจยัและพัฒนา 
การทองเที่ยวเชิงระบบ 
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บทท่ี 11
การสงัเคราะหว์รรณกรรมงานวิจยัด้านการท่องเท่ียวไทย

 ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 เป็นช่วงที่การท่องเที่ยวมบีทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกจิไทยมากขึน้ 
(มสีดัสว่นต่อ GDP ประมาณรอ้ยละ 17 และมสีดัสว่นการจา้งงานไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10) ขณะเดยีวกนัภาครฐั
และหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศกไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัภาคเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วมากขึน้เช่นเดยีวกนั 
ทัง้น้ีจะเหน็ได้จากการที่ประเทศไทยมกีารจดัทําแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติตามพระราชบญัญตัิ
นโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. 2551 มาแลว้ 2 ฉบบั โดยฉบบัแรกครอบคลุมปี พ.ศ. 2555-2559 
ส่วนฉบบัที ่2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2560-2564 (คณะกรรมการนโยบายการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต,ิ 2560) 

วตัถุประสงคข์องบทน้ีเพื่อสาํรวจพรมแดนความรูท้างวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วไทย และ
ทศิทางการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทย (ไม่ใช่การประเมนิงานวจิยั) โดยการสงัเคราะหว์รรณกรรมงานวจิยั
ดา้นการท่องเที่ยวไทยที่ครอบคลุมทัง้บทความวชิาการที่เผยแพร่ในวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ 
รวมถงึโครงการวจิยัที่สนับสนุนโดยหน่วยงานหลกัอย่างสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และพยายามให้ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น 
มนุษยวทิยา สงัคมวทิยา เศรษฐศาสตร ์การจดัการ การพฒันา เทา่ทีป่รากฎในฐานขอ้มลูทีนํ่าเสนอในบทน้ี 
 ในลําดบัแรกเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลงานวิจยัด้านการท่องเที่ยวของไทย 
เพือ่ใหภ้าพรวมเกีย่วกบัระบบ/ฐานขอ้มลูงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วทีม่อียูใ่นประเทศไทย ตามดว้ยการให้
ข้อเสนอสําหรบัปรบัปรุงพฒันาระบบ/ฐานข้อมูลงานวิจยัด้านการท่องเที่ยวของไทยให้พร้อมสําหรบั 
การประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big data analysis) ในอนาคต หลงัจากนัน้เป็นการนําเสนอ
เน้ือหาการสงัเคราะหว์รรณกรรมงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทย โดยเริม่ต้นจากการนําเสนอสาระสาํคญั
ของงานศกึษาทีเ่คยมกีารทบทวนวรรณกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยมาแลว้ในอดตีจาํนวน 3 ชิน้งาน 
ต่อดว้ยผลการสงัเคราะหบ์ทความทีต่พีมิพใ์นวารสารไทย และวารสารต่างประเทศ ตามดว้ยการสงัเคราะห์
วรรณกรรมประเภทโครงการวจิยั สว่นสุดทา้ยเป็นสรุปและขอ้สงัเกตสาํคญัจากการสงัเคราะหว์รรณกรรม
งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวไทย ดังนัน้ บทน้ีจึงเป็นการประเมินองค์ความรู้ของประเทศที่เกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวและศักยภาพของนักวิจัยโดยวัดจากจํานวนนักวิจัย และการวิเคราะห์ในบทน้ีไม่ใช ่
การประเมนิผลผลติ ผลลพัธข์องงานวจิยั ซึง่จะตอ้งใชว้ธิกีารประเมนิทีแ่ตกต่างกนั 

11.1 การวิเคราะหฐ์านข้อมลูงานวิจยัด้านการท่องเท่ียวของไทย 

หวัขอ้น้ีมเีป้าหมายเพื่อสํารวจและทบทวนฐานขอ้มูลงานวจิยัดา้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย
อยา่งเป็นระบบ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2551-2562) เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการ
ระบบ/ฐานขอ้มลูงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วของไทย รวมทัง้การไดม้าซึง่ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการปรบัปรุง
ระบบ/ฐานขอ้มลูงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วของไทย สาํหรบัการเตรยีมพรอ้มเพื่อนํามาใชใ้นการวเิคราะห์
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หาช่องว่าง การส่งเสรมิ และการพฒันางานวจิยัด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้การวเิคราะห์
ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data analysis) ต่อไปในอนาคต 
 ในการศกึษาไดด้าํเนินการสาํรวจ ตรวจสอบ และทดลองใชร้ะบบ/ฐานขอ้มลูงานวจิยัทีม่กีารพฒันา 
และเผยแพร่ภายใต้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นรายงานวจิยัและบทความวชิาการ จํานวน 8 ระบบ/ฐานขอ้มูล
สาํคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1) ระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) เป็นระบบที่พฒันามาจากการรวม
ระบบการบรหิารงานวจิยัขนาดใหญ่ของไทย 3 ระบบ ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของ สกสว. และ วช. โดย NRIIS 
จะช่วยใหภ้าคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่สาํนกังบประมาณ หน่วยงานสนบัสนุนทุน ผูท้รงวุฒ ิผูป้ระสานงาน และ
นกัวจิยั สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูงานวจิยัทัง้หมดทีไ่ดร้บังบประมาณจากกองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรมในการบรหิารจดัการ สนับสนุน ส่งเสรมิ และพฒันางานวจิยัของไทย จากการตรวจสอบ
พบวา่ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มงีานวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วจาํนวน 3,761 รายการ 

2) หอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library) ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) เป็นหอ้งสมุดทีเ่กบ็รวบรวมผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจาก สกสว. 
(ต้องสมคัรสมาชกิ) จากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2562 มผีลงานวจิยัดา้นการท่องเที่ยว 
ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจาก สกสว. จํานวน 1,026 โครงการ (รวมโครงการย่อย) แบ่งเป็นงานวจิยั R&D และ
วชิาการดา้นการทอ่งเทีย่ว และงานวจิยัทอ่งเทีย่วเพือ่ทอ้งถิน่ 

3) ศนูยข์อ้มลูการวจิยั Digital “วช.” (Digital Research Information Center) เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิาร
รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ในลกัษณะเดยีวกบั E-Library ของ สกสว. (ตอ้งสมคัรสมาชกิ) จากการสบืคน้
พบวา่ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มงีานวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วจาํนวน 1,346 รายการ 

4) คลงัขอ้มลูงานวจิยัไทย (TNRR) เป็นคลงัขอ้มลูสาํหรบัสบืคน้โครงการวจิยัทีด่าํเนินการเสรจ็แลว้ 
โดย TNRR เป็นระบบที่เชื่อมโยงกบัฐานขอ้มูลงานวจิยัของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ ดงันัน้จึงมิได้มีฐานข้อมูลรายงานวิจยัเป็นของตนเอง (ใช้วิธีการเชื่อมต่อ) จากการ
ตรวจสอบพบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2562 มงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วจํานวน 2,884 
รายการ 

5) ระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (Thai Journal Online: ThaiJO) 
เป็นแหล่งรวบรวมบทความวชิาการทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารไทยทีอ่ยูใ่นการควบคุมคุณภาพโดยศูนยด์ชันี 
การอา้งองิวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ซึง่จากการสบืคน้และคดักรองพบว่า 
ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มบีทความวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วจาํนวน 3,048 รายการ  

6) หอ้งสมุดการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (TAT Library) เป็นแหล่งรวบรวมรายงานวจิยัดา้น 
การท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ ที่ดําเนินการรวบรวมโดย ททท. ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ในช่วง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มรีายงานวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วใน TAT Library จาํนวน 3,894 รายการ  

7) ระบบเครอืขา่ยหอ้งสมุดอุดมศกึษาในประเทศไทยเพื่อการใชท้รพัยากรสารสนเทศ (ThaiLIS)  
ซึง่มโีครงการ Thai Digital Collection (TDC) ทีใ่หบ้รกิารสบืคน้ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ทีเ่ป็น
วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัของอาจารย์ที่รวบรวมจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ภายในประเทศไทย จากการ
สบืคน้พบวา่ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2562 มงีานศกึษาเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วจาํนวน 4,736 รายการ 
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8) ฐานขอ้มูลของสถาบนัการศกึษาซึง่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลอย่างเป็นระบบทีส่ะดวกต่อการใชง้าน 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็ได ้เชน่ CUIR (Chulalongkorn University Intellectual Repository) 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, TU Digital Collections ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นตน้ 

ผลการสํารวจและทบทวนงานวจิยัด้านการท่องเที่ยวเชงิระบบจากระบบ/ฐานขอ้มูลสําคญัด้าน
งานวจิยัหลกัของประเทศ 4 ระบบ/ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ ระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ
(NRIIS) หอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library) ศูนยข์อ้มลูการวจิยั Digital "วช." และระบบคลงัขอ้มูล
งานวจิยัไทย (TNRR) พบว่า ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2562 มจีํานวนงานวจิยัทัง้สิน้ 3,761 โครงการ 
และมงีบประมาณจดัสรรจํานวน 3,325 ลา้นบาท (คดิเป็นงบประมาณต่อโครงการประมาณ 8.8 แสนบาท) 
และมจีาํนวนนกัวจิยัจากระบบสารสนเทศวจิยั NRIIS (ระบบสนบัสนุนงบประมาณวจิยั) จาํนวน 7,726 คน 
แต่นกัวจิยัจากระบบฐานขอ้มลูวจิยัทัง้หมดมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 15,395 คน (หากไมร่วมการนบัซํ้าจะมจีาํนวน
นกัวจิยัประมาณ 8,817 คน) คดิเป็นงบประมาณต่อนักวจิยัประมาณ 2-4 แสนบาทต่อคน โดยการทําวจิยั
ในประเทศยงัคงกระจุกตวัอยู่ในบางจงัหวดั เช่น เชยีงใหม่ กรุงเทพฯ เชยีงราย ภูเกต็ นครราชสมีา เป็นต้น 
และเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัที่มงีานวจิยัดา้นการท่องเที่ยวมากที่สุด (จํานวน 212 โครงการ คดิเป็นงบประมาณ  
125 ล้านบาท) นอกจากน้ี ยงัพบว่า กลุ่มมหาวิทยาลยัของรฐัและมหาวิทยาลยัราชภฏัได้รบัการจดัสรร
งบประมาณเมือ่เทยีบต่อโครงการและต่อนกัวจิยัสงูกวา่กลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ(ตารางที ่11.1) 

ตารางท่ี 11.1 การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีใช้ต่อนักวิจยัและต่อโครงการ 

กลุ่ม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จาํนวนนักวิจยั 
(คน) 

จาํนวนโครงการ 
(โครงการ) 

จาํนวน
บทความ 

(บทความ)

สดัส่วนงบประมาณ
ต่อนักวิจยั  

(แสนบาท/คน) 

สดัส่วนงบประมาณ
ต่อโครงการ  

(แสนบาท/โครงการ)
มหาวทิยาลยัของรฐั 964 3,957 1,816 2,166 2.44 5.31 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 918 3,842 2,009 1,447 2.39 4.57 
มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ 498 2,818 1,395 993 1.77 3.57 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 174 1,207 640 317 1.44 2.72 
มหาวทิยาลยัเอกชน 70 566 271 933 1.27 2.65 

ค่าเฉล่ีย 525 2,478 1,226 1,171 1.86 3.75 
 

สาํหรบับทความทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ThaiJo มจีํานวน 3,048 บทความ  
โดยกว่ารอ้ยละ 36 เป็นการตพีมิพโ์ดยผูเ้ขยีนจากมหาวทิยาลยัของรฐั สว่นมหาวทิยาลยัราชภฎัมกีารตพีมิพ์
ในสดัส่วนรองลงมาประมาณรอ้ยละ 24 สาํหรบัมหาวทิยาลยัแห่งชาตซิึง่มสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 15 อาจมี
การตพีมิพใ์นวารสารต่างประเทศมากกวา่วารสารไทย 

จากการสบืคน้และตรวจสอบระบบ/ฐานขอ้มลูขา้งตน้ มขีอ้สงัเกตสาํคญัสาํหรบันํามาสู่การพฒันา
และจดัการระบบ/ฐานขอ้มูลในอนาคตสําหรบันํามาใชภ้ายใต้การวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ (Big data 
analysis) พอสงัเขปดงัน้ี 

1) หากต้องการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลทัง้หมดมาใช้ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big data analysis) ในลําดบัแรกจําเป็นตอ้งมกีารชําระและตรวจสอบเรื่องความซํ้าซอ้นของขอ้มลูระหว่าง
ฐานข้อมูลต่างๆ ก่อนนําข้อมูลมาใช้ เน่ืองจาก เมื่อตรวจสอบระบบ/ฐานข้อมูลงานวิจยัและบทความใน  
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5 ลําดบัแรกที่นําเสนอข้างต้น พบว่า มีรายงานวิจยัและบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงปี  
พ.ศ. 2551-2562 จํานวน 25,233 รายการ ซึ่งหลังจากการชําระและตรวจสอบความซํ้าซ้อนของข้อมูล
ระหว่างฐานขอ้มูลต่างๆ พบว่า เหลอืขอ้มูลอยู่จํานวน 10,028 รายการ (หรอืประมาณรอ้ยละ 40 ของ
ทัง้หมด) ประกอบด้วยรายงานวจิยัจํานวน 6,980 รายการ (รอ้ยละ 70) และบทความจํานวน 3,048 บทความ 
(รอ้ยละ 30)  

2) ระบบ/ฐานขอ้มูลทัง้หมดยงัมกีารนําเสนอคุณลกัษณะของขอ้มูล (Attribute) ทีเ่หมอืนและ
แตกต่างกนั ซึ่งทําใหย้ากต่อการนําไปใชใ้นการวเิคราะห ์ดงันัน้ ในอนาคตควรมกีารกําหนดคุณลกัษณะ
ของขอ้มลูใหส้อดคลอ้งและเหมอืนกนั เพื่อความสะดวกและงา่ยต่อการนําไปใชภ้ายใตก้ารวเิคราะหข์อ้มลู
ขนาดใหญ่ เหมอืนกบัฐานขอ้มูลในระดบันานาชาติที่มกีารกําหนดคุณลกัษณะของขอ้มูลไว้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั เช่น ฐานขอ้มูล Scopus เป็นต้น โดยตวัอย่างคุณลกัษณะของข้อมูลที่สําคญัสําหรบันําไปใช ้
ในการวเิคราะหพ์รมแดนความรูเ้พื่อคน้หาช่องว่างและประเดน็การวจิยั เช่น ชื่อโครงการ หวัหน้าโครงการ 
ระยะเวลา (ปีเริม่ตน้โครงการ ปีสิน้สดุ ปีเผยแพร)่ แหล่งทุน งบประมาณ คาํสาํคญั วตัถุประสงค ์บทคดัยอ่ ฯลฯ  

ระบบ NRIIS ซึง่มคีวามสาํคญัในการใชบ้รหิารจดัการโครงการวจิยัทีไ่ดร้บังบประมาณสนับสนุน
จากภาครฐั มขีอ้จํากดัสําคญับางประการ เช่น ความสมบูรณ์ของขอ้มูล การไม่สามารถจําแนกขอ้มูลว่า
เป็นขอ้เสนอโครงการหรอืโครงการทีไ่ดด้ําเนินการเสรจ็สิน้แลว้ งบประมาณทีนํ่าเสนอในบางรายการเป็น
ภาพรวมของงบประมาณทีนํ่าไปจดัสรรต่อ เป็นตน้ ทําใหก้ารนําขอ้มลูดงักล่าวไปรวมกบัฐานขอ้มูลอื่นๆ  
ที่เป็นการเผยแพร่โครงการวจิยัที่ดําเนินการเสรจ็แล้วกระทําได้อยาก ดงันัน้อาจต้องกําหนดคุณลกัษณะ
เพิ่มเติมหากต้องรวมข้อมูลทุกฐานเข้าด้วยกัน หรือการกําหนดเป้าหมายที่ชดัเจนว่าต้องการทราบ
สารสนเทศ (Information) จากการวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัและบทความในการตดัสนิใจในเรือ่งอะไรบา้ง 

11.2 สาระสาํคญัของงานศึกษาท่ีเคยทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

เน้ือหาส่วนน้ี เป็นการนําเสนอสาระสําคญัของงานศึกษาที่เคยมกีารทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบั 
การท่องเที่ยวที่สําคญั 3 ชิ้นงาน ดงัพอสรุปสาระสําคญัของแต่ละชิ้นงานไดพ้อสงัเขปดงัน้ี (สรุปมาจาก
รายงานของ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557) 

1) งานชิน้แรกเป็นการประมวลงานวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วของไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2529-2539  
โดย ดวงใจ หล่อธนวณชิย ์และนฤตย ์น่ิมสมบุญ (2542) ซึง่ไดป้ระมวลงานวจิยัจาํนวน 360 เรื่อง แลว้พบว่า 
งานวชิาการที่มกีว่าร้อยละ 60 เกือบทัง้หมดเป็นวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑติศึกษาที่ไม่สามารถนําไปใช้
ในทางปฏิบตัิและเชิงนโยบายได้ ขณะที่งานวิจยัที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ (ประมาณร้อยละ 40)  
สว่นใหญ่เป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนดา้นท่องเทีย่วทีส่นับสนุนโดยหน่วยงานของรฐั โดยเน้ือหา
ของงานวจิยัมปีระโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพยีงเล็กน้อยมาก เน่ืองมาจากขอ้จํากดัที่สําคญัว่า 
นกัวชิาการในขณะนัน้ไมเ่หน็ว่าการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วเป็นสหวทิยาการ จงึมุง่ศกึษาวจิยัภายใตค้วามรู้
ภายในสาขาวชิาการของตนเอง เกอืบทัง้หมดเป็นงานวจิยัเชงิประยุกตจ์ากทฤษฎแีละแนวคดิทางสงัคมศาสตร ์
ส่วนใหญ่ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่เป็นการสํารวจภาคสนาม และใช้การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพที่ไม่ใชส้ถติหิรอืใชเ้พยีงสถติพิรรณา งานศกึษาส่วนหน่ึงที่เป็นการศกึษาในเชงิสงัคมวทิยาที่มกั
มองผลกระทบของการท่องเทีย่วอย่างผวิเผนิ และนําเสนอถงึผลกระทบในเชงิลบมากกว่าในเชงิบวก 
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ขณะทีง่านวจิยัเชงินโยบายเกอืบทัง้หมดเป็นรายงานวจิยัทีส่นับสนุนการทําแผน ซึ่งมกัเป็นการศกึษาถงึ
ผลกระทบของการทอ่งเทีย่วจากการพจิารณาในประเดน็ของรายได ้แนวโน้ม ทศันคต ิความพงึพอใจ และ
พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว รวมถงึผลกระทบทีม่ต่ีอชุมชนและ/ทอ้งถิน่ 

2) งานชิน้ทีส่องเป็นลกัษณะของการสงัเคราะหง์านวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและทศิทางการวจิยั
ในอนาคต ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2553 โดย นรศิา คาํแก่น, พรรณี สวนเพลง และเบญจพร ดามาพงศ ์
(2555) ซึง่ไดส้งัเคราะหง์านวจิยัดา้นการท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการสนับสนุนทุนวจิยัจาก สกว. ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2545-2553 จํานวน 151 เรื่อง (เฉพาะที่มีรายงานฉบับสมบูรณ์และสามารถสืบค้นได้จาก e-
library.trf.ro.th เท่านัน้) พบว่า เมื่อแบ่งกลุ่มงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วออกเป็น 8 กลุ่ม ตามแผนพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิพ.ศ. 2555-2559 กลุ่มงานวจิยัทีม่มีาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มท่องเทีย่วอารยธรรมอสีาน
ใต ้ กลุ่มท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา และกลุ่มท่องเทีย่วมหศัจรรยส์องสมุทร โดยสามารถแบ่งเน้ือหา
ของงานวจิยัไดเ้ป็น 3 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ (1) การดาํเนินงานวจิยัดา้นอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วทีส่ว่นใหญ่เป็น
การศกึษาเกีย่วกบักลุ่มตลาดเป้าหมาย/กลุ่มทีม่าทอ่งเทีย่ว (2) การดาํเนินงานวจิยัดา้นอุปทานการท่องเทีย่วที่
ใหค้วามสําคญักบัการศกึษาเกี่ยวกบัสถานที่พกัแรม รา้นขายของที่ระลกึ ธุรกจิการคมนาคม/ขนส่ง 
มคัคุเทศก/์ล่ามแปลภาษา ภตัตาคาร/รา้นอาหาร พืน้ที/่แหล่งกจิกรรมท่องเทีย่ว และ (3) การดาํเนินงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาแนวทางการพฒันาดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเป็นกจิกรรมที่มกัจะ
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการพฒันาและการแก้ปัญหาด้านการตลาดและด้านการ
ใหบ้รกิาร ทัง้น้ีในรายงานดงักล่าวได้นําเสนอถึงแนวโน้มของการวจิยัด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบรกิารในอนาคต 8 ประเดน็สาํคญั ไดแ้ก่ medical tourism, IT for tourism marketing, MICE, 
gastronomic tourism, handicraft tourism, event tourism, sport tourism และ shopping tourism นอกจากน้ี 
ยงัใหข้อ้เสนอถงึชอ่งวา่งของการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่ว (Research gap) ทีส่าํคญั 2 ดา้น คอื (1) ดา้นนโยบาย 
และ (2) ดา้นการพฒันา โดยสามารถสรปุสาระสาํคญัไดพ้อสงัเขปดงัน้ี 

2.1) ด้านนโยบายการให้ทุนวจิยัของ สกว. ซึ่งมชี่องว่างของการวิจยัที่สําคญั 8 ประเด็น 
ไดแ้ก่ (1) การไมม่กีารกําหนดนโยบายในการพฒันางานวจิยัทีเ่ป็นรปูธรรม (2) การไมม่กีารกําหนดนโยบาย
ในการประเมนิผลงานวจิยัทีไ่ดใ้หทุ้นสนับสนุนไปแลว้ (3) กรอบนโยบายการพจิารณาในการสนับสนุน
การวจิยัยงัไม่ครอบคลุมทุกดา้น (4) ขาดกรอบนโยบายดา้นการใหทุ้นสนับสนุนการวจิยัดา้นการตลาด 
การท่องเทีย่วในทุกรปูแบบ (5) ขาดการกําหนดนโยบายในการใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยัในทุกพืน้ทีท่่องเทีย่ว 
(6) ขาดงานวจิยัด้านอุปสงค์และอุปทานเกี่ยวกบัการบรกิารของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม ่ 
(7) ขาดงานวจิยัเกี่ยวกบัการวเิคราะหปั์จจยัทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละแนวโน้มนโยบายดา้นการท่องเทีย่ว 
และ (8) ขาดการวเิคราะหเ์กีย่วกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของตลาดการทอ่งเทีย่วในต่างประเทศ  

2.2) ดา้นการพฒันามชี่องว่างของการวจิยัทีส่าํคญั 6 ประเดน็ คอื (1) ขาดงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืตามบรบิทของประเทศ (2) ขาดการพฒันาตน้แบบหรอืแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี
ดา้นการท่องเทีย่ว (3) ขาดการวจิยัเพื่อวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและการบรกิารกบั
อุตสาหกรรมอื่นๆ (4) ขาดการวจิยัเพื่อพฒันาตราสนิคา้และการตดิตามตราสนิคา้ทางดา้นการท่องเทีย่ว 
(5) ขาดการวจิยัเพือ่สรา้ง “มลูคา่” ของการตลาดการทอ่งเทีย่ว และ (6) ขาดการสงัเคราะหแ์ละถอดองคค์วามรู้
ดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่การพฒันา 
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3) งานชิน้ทีส่ามเป็นการปรทิศัน์สถานภาพความรูเ้รื่องเศรษฐกจิท่องเทีย่ว โดย มิง่สรรพ ์ขาวสอาด 
และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ซึ่งไดท้บทวนความรูเ้กี่ยวกบัเศรษฐศาสตรก์ารท่องเทีย่วจากเอกสารงานวจิยั 
ทัง้ภายในและต่างประเทศจาํนวน 492 ฉบบั (แบ่งเป็นภาษาไทย 175 ฉบบั และภาษาองักฤษ 317 ฉบบั) 
โดยเอกสารภาษาไทยเน้นเอกสารทีเ่ผยแพรใ่นช่วงปี พ.ศ. 2539-กลางปี พ.ศ. 2557) ในรายงานดงักล่าว
ไดใ้หข้อ้สงัเกตทีส่าํคญั ดงัน้ี (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557) 

3.1) งานวจิยัในประเทศไทยยงัขาดงานที่ตอบโจทย์เชงินโยบายที่ทําใหเ้หน็ภาพรวมของ 
การท่องเที่ยวไทย ซึ่งอาจทําใหก้ารวางนโยบายผดิพลาด งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในระดบัปัจเจก
บุคคลและจุดหมายปลายทาง แต่ไม่สามารถจดัลําดบัความสาํคญัของตลาดหรอืประเภทอุตสาหกรรมได ้
เชน่ ควรผลติบณัฑติดา้นไหน ควรศกึษาเกีย่วกบัโรงแรมหรอือาหารและเครือ่งดื่ม เป็นตน้ 

3.2) การวางแผนดา้นการทอ่งเทีย่ว ยงัขาดงานวจิยัเชงิเศรษฐศาสตรส์นบัสนุนการวางนโยบาย 
ใชก้ารวเิคราะหอ์ยา่งผวิเผนิ เช่น SWOT เป็นตน้ ทาํใหห้ลงผดิได ้อยา่งกรณีทีค่ดิว่าปัญหาท่องเทีย่วไทย
อยูท่ีอุ่ปสงคท์ัง้ทีค่วามเป็นจรงิเป็นเรือ่งของอุปทาน 

3.3) งานวจิยัดา้นนโยบายสาธารณะมน้ีอยมาก เน่ืองจากหน่วยงานรฐัสนใจการเพิม่อุปสงค ์
และการจดังานอเีวน้ท ์และนกัวจิยัสว่นใหญ่ขาดความเขา้ใจเรือ่งนโยบายสาธารณะ 

3.4) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายขาดงานวชิาการรองรบั เช่น green tourism, community-based 
tourism เป็นตน้  

3.5) ปัญหาสําคญัที่มกัพบเสมอในการทําวจิยั ได้แก่ การขาดการทบทวนวรรณกรรมที่ด ี 
การทบทวนวรรณในงานวจิยัเกอืบทัง้หมดมลีกัษณะบรรณนิทศัน์ (Annotated bibliography) งานวจิยับางชิน้
นักวิจยัไม่มคีวามเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี และเครื่องมือวิเคราะห์ และยงัมีการใช้เครื่องมอืวิเคราะห ์
ไมเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัโจทยว์จิยั 

3.6) การวจิยัดา้นการตลาดท่องเที่ยวยงัขาดการวจิยัเชงิลกึที่ทําใหเ้ขา้ใจการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งตลาด เน่ืองจาก งานของการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) สว่นใหญ่ตอบโจทยก์ารตลาดปีต่อปี 
หรอืแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ขณะเดยีวกนันักวจิยัในมหาวทิยาลยัขาดโอกาสทีจ่ะมปีระสบการณ์ในงานวจิยั
ดา้นการตลาด 

3.7) งานวจิยัหลายชิน้มกัใชก้รอบทีเ่ป็น supply driven มากกว่า market driven และมกัให้
ขอ้เสนอแนะ แต่เป็นขอ้เสนอแนะทีไ่มเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เชน่ ทวัร ์9 วดั ของผูส้งูอาย,ุ ขอ้เสนอแนะ
เป็นแหล่งเรยีนรู ้แต่นกัทอ่งเทีย่วเป็นกลุ่มทีต่อ้งการพกัผอ่น ฯลฯ เป็นตน้ 

3.8) ยงัไม่มรีะบบให้ทุนวจิยัที่แยกระดบัตามความสามารถของนักวจิยั ทําให้ไม่สามารถ
สรา้งผลงานทีต่่อเน่ืองและลุ่มลกึ 

นอกจากน้ี ในงานดงักล่าวยงัไดส้รุปใหเ้หน็ถงึความเขม้ขน้ของการวจิยัในอดตีในแต่ละประเดน็ 
รวมทัง้แสดงให้เหน็ถึงช่องว่างที่เป็นขอ้เสนอแนะสําหรบัการวจิยัในอนาคต ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดของ 
สรปุความเขม้ขน้ ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะสาํหรบัอนาคตไดใ้นตารางที ่11.2 
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ตารางท่ี 11.2 สรปุความเข้มข้นของงานวิจยัด้านการท่องเท่ียวและข้อเสนอแนะสาํหรบัอนาคต 
ประเดน็ 

งานวิจยัด้านการท่องเท่ียว 
ขนาด 

ความเข้มข้น ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะสาํหรบัอนาคต 

1. ดา้นอุปสงคแ์ละพฤตกิรรม  - ศกึษากลุ่ม high value/คุณภาพ 
- วิเคราะห์ระดับกลุ่ม /outbound/ เที่ยวใน
ประเทศ/เทีย่วแบบประหยดั/ดงูาน 

- นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ **** ควรเพิม่กลุ่ม high value /คุณภาพ 
- นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ** ควรวเิคราะหร์ะดบักลุ่ม/outbound 
2. ดา้นอุปทาน ** ขาดงานระดบัอุตสาหกรรม

/supply chain 
- ศกึษาระดบัอุตสาหกรรม/ธุรกจิ  
- ศกึษา supply chain  
- ศกึษาเกีย่วกบัแรงงาน 
- ศกึษาเกีย่วกบั total factor productivity 

/labor productivity 
3. ด้านความสามารถในการ
แขง่ขนั 

*** ขาดการศกึษาระดบั
แหล่งทอ่งเทีย่ว 

- ศกึษาระดบัจงัหวดั/จดุหมายปลายทาง 
- ศกึษาในเชงิพลวตั 

4. ดา้นมหภาค ** ขาดการศกึษาผลกระทบ
ของนโยบาย 

- ศกึษาผลกระทบของนโยบาย 
- ศกึษาประสทิธภิาพของการใชง้บประมาณ 
- Tourism multiplier 

5. ดา้นการประเมนิมลูคา่ **** สว่นใหญ่เป็นงานวทิยานิพนธ์ - สัง เคราะห์และนํามูลค่ามาคํานวณเป็น
ผลกระทบ/ขอ้เสนอแนะในเชงินโยบาย 

6. ดา้นผลกระทบ *** มงีานเชงิคุณภาพ
/ควรเพิม่เชงิประจกัษ ์

- การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
ผลกระทบเชงิสงัคม 
- การศึกษาค่าธรรมเนียมและ/ภาษีการใช้
ทรพัยากร 

7. ดา้นนโยบาย * ระดบัชาต/ิอปท. 
และนโยบายสาธารณะ 

- ประเมนิการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ่งเทีย่ว
- ภาษ/ีคา่ธรรมเนียมการใชท้รพัยากร 
- การเปิดเสร ี
- การสง่เสรมิการลงทุนดา้นการทอ่งเทีย่ว 
- ผลประโยชน์สทุธขิองงานเทศกาลทีจ่ดัโดยรฐั 
- การประเมนิบทบาทของ อปท. 

หมายเหตุ: **** คอื มจีํานวนการศกึษามาก, *** คอื มจีํานวนการศกึษาปานกลาง, ** คอื มจีํานวนการศกึษาน้อย  
* คอื เพิง่เริม่ตน้ 

ทีม่า: มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) 
  
 นอกจากน้ี เทดิชาย ช่วยบํารุง (2553) ไดร้วบรวมงานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนจากสาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั (สกว.) ผ่านทางสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาการท่องเทีย่วไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2553 
(รวม 8 ปี) งานวจิยัในกลุ่มน้ีดําเนินงานภายใต้แนวคดิ “พื้นที่” เป็นที่ตัง้ (Area-based) โดยมุ่งหวงัที่จะ
ยกระดบัและดําเนินการวิจยัในพื้นที่เดียวกนัเพื่อให้ได้ผลการวิจยัที่สามารถใช้งานและนําไปกําหนด
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเที่ยวได ้สามารถแบ่งงานวจิยัออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื (1) ชุดโครงการ
ธนาคารขอ้มูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและจดัการท่องเทีย่วเชงิพืน้ที ่ทัง้ในระดบัประเทศ 
ภูมภิาค กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั และ (2) งานวจิยัทีเ่ป็นวาระแห่งชาตดิา้นการท่องเทีย่ว การดําเนินงานวจิยั
ภายใต้แนวคดิน้ีกระจายอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทย เป็นการวจิยัในลกัษณะของการใช้แบบสํารวจ
รวบรวมข้อมูลทรพัยากรการท่องเที่ยว และมกีารประเมนิศกัยภาพด้านท่องเที่ยวในระดบัพื้นที่ และ 
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การสํารวจขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวในประเดน็ต่างๆ เช่น ภาพลกัษณ์ ความพงึพอใจ พฤติกรรม เป็นต้น  
โดยใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มูลทีเ่ป็นการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพและสถติพิรรณา ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า งานวจิยั
กลุ่มน้ีมีแนวคิดและ/ทฤษฏีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันในการดําเนินการวิจัย อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง 
การดําเนินโครงการ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาการท่องเที่ยวไทยไดม้กีารรวบรวมบทความและเผยแพร่
ออกสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัทําวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสก์ารท่องเทีย่วไทยนานาชาต ิ
(ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นชื่อมาเป็น วารสารวชิาการการท่องเทีย่วไทยนานาชาต ิซึง่เป็นหน่ึงในวารสารวชิาการ
ดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI) การจดัทําหนังสอืรวมบทความวชิาการ 
การทอ่งเทีย่วไทยนานาชาตปิระจาํปี ฐานขอ้มลูทีเ่ผยแพรผ่า่นเวปไซต ์เป็นตน้ 

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่าจากการสบืคน้ในฐานขอ้มลู TCI และ ThaiJo พบว่า มบีทความวชิาการ 
ที่มกีารทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวไทยในลกัษณะของการทบทวนและสงัเคราะห์
ความรูเ้กี่ยวกบัการศกึษาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วในประเทศไทยจํานวนน้อยมาก เช่น การวเิคราะหง์านวจิยั
ดา้นการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมของประเทศไทยในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2543-2553) (อศัวนิ แสงพกุิล, 2556) 
การวิเคราะห์งานวิจยัด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในประเทศไทย (อศัวิน แสงพกุิล, 2558) เป็นต้น ซึ่ง
แตกต่างจากในระดบันานาชาตทิี่มบีทความวชิาการในลกัษณะของการสงัเคราะหแ์ละ/นําเสนอการทบทวน
ความรูเ้กี่ยวกบัการศกึษาวจิยัด้านการท่องเที่ยวในประเดน็ต่างๆ เช่น การศกึษาเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของ
แหล่งเทีย่ว (Pike, 2007) การรบัรูข้องคนทอ้งถิน่ต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว (Sharplye, 2014) การท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื (Zolfani, Sedaghat, Maknoo, & Zavadskas, 2015) การท่องเทีย่ว (Koseoglu, Rahimi, Okumus, 
& Liu, 2016) การจดัการการท่องเทีย่ว (Chang, & Katrichis, 2016) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม (Richards, 
2018) การศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิของการท่องเทีย่ว (Comerio, & Strozzi, 2018) การศกึษา
ทางดา้นการพยากรณ์อุปสงคข์องการท่องเทีย่ว (Song, Qiu, & Park, 2019; Zhang, Wang, Sun, & Wei, 
2020) การท่องเทีย่วเชงินิเวศ (Liu, & Li, 2020) การท่องเทีย่วเชงิเกษตร (Rauniyar, Awasthi, Kapoor, 
& Mishra, 2021) เป็นตน้ ซึง่มกัจะมกีารประมวลและสงัเคราะหใ์นทุก 5 หรอื 10 ปี 

11.3 การสงัเคราะหว์รรณกรรมวิจยั 

 การสงัเคราะห์วรรณกรรมวจิยัในครัง้น้ีใหค้วามสําคญักบัวรรณกรรมที่มกีารเผยแพร่ระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2563 โดยแบ่งประเภทของวรรณกรรมทีส่งัเคราะหอ์อกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

1) วรรณกรรมประเภทบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารไทย ซึง่อยูใ่นฐานขอ้มลูศูนยด์ชันีการอา้งองิ
วารสารไทย (TCI) โดยการสบืคน้จากระบบฐานขอ้มลู ThaiJo ทีเ่ป็นภาษาไทย เพื่อสาํรวจความรูท้างวชิาการ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวไทยที่มกีารเผยแพร่ภายในประเทศ ซึ่งมบีทความมากถงึ 2,836 บทความ 
โดยสุม่เลอืกมาสงัเคราะหแ์ละวเิคราะหเ์ชงิลกึจาํนวน 167 บทความ (เฉพาะทีม่กีารเผยแพรฉ่บบัเตม็)  

2) วรรณกรรมประเภทบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารต่างประเทศทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Scopus 
เพื่อเป็นการสํารวจความรูท้างวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวไทยในระดบันานานาชาต ิซึ่งมจีํานวน 
243 บทความ 

3) วรรณกรรมประเภทงานวจิยัที่สนับสนุนทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) เพื่อสาํรวจทศิทางการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทยในช่วง
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2562 ซึง่มโีครงการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วไทยทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทุนจาก 
วช.-สกว. จํานวน 264 โครงการ การสงัเคราะหส์่วนน้ีจงึไม่รวมงานวจิยัของหน่วยงานบรหิารและจดัการทุน
ดา้นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.) 
11.3.1  การสงัเคราะหบ์ทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย 

จากการสบืคน้บทความระบบฐานขอ้มูล ThaiJo ทีเ่ผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ดว้ยคําว่า 
“ท่องเที่ยว” ภายใต้เงื่อนไขชื่อบทความ พบว่า มบีทความจํานวนมากถึง 2,836 บทความ ที่ตีพมิพ์ใน
ช่วงเวลาดงักล่าว โดยมจีํานวนบทความตพีมิพเ์พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจนถงึปี พ.ศ. 2561 ก่อนที่ปรบัตวั
ลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 โดยในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มกีารขยายตวัของการตีพมิพ์บทความ
เพิม่ขึน้สูงสุดถงึรอ้ยละ 40 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า (เป็นการขยายตวัมาจากฐานทีต่ํ่า) ขณะทีใ่นปี พ.ศ. 
2561 แมว้่าจะมกีารขยายตวัของการตพีมิพบ์ทความประมาณรอ้ยละ 28 แต่เป็นการขยายตวัมาจากฐานทีส่งู 
นอกจากน้ี จะเหน็ได้ว่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558-2562 มกีารตพีมิพบ์ทความในแต่ละปีเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 
จาก 330 ฉบบั ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 575 ฉบบั ในปี พ.ศ. 2562 (เฉลี่ยปีละประมาณกว่า 400 ฉบบัต่อปี) 
สําหรบัในปี พ.ศ. 2563 ที่มีจํานวนบทความลดลงเหลือ 82 บทความ หรือลดลงประมาณร้อยละ 80  
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากยังไม่มีการอัพโหลดและเผยแพร่บทความที่ครบถ้วน  
(ดรูายละเอยีดในรปูที ่11.1)  

รูปที่ 11.2 เป็นรายชื่อวารสารไทย (เฉพาะที่อยู่ในระบบฐานขอ้มูล ThaiJo) ที่มกีารตีพมิพ์
บทความดา้นการท่องเทีย่วไทยสงูสุด 10 อนัดบัแรก โดยวารสารทัง้ 10 ลําดบั มกีารตพีมิพบ์ทความกว่า
รอ้ยละ 20 ของทัง้หมด และกว่าร้อยละ 15 ของทัง้หมด ตีพมิพ์ในวารสารใน 5 ลําดบัแรก ได้แก่ วารสาร
วทิยาลยัดุสติธานี วารสารอเิล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวทิยาลยัศลิปากร (มนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตร์และศลิปะ) วารสารการบรกิารและการท่องเที่ยวไทย วารสารวชิาการการท่องเที่ยวไทย
นานาชาต ิและวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: ระบบฐานขอ้มลู ThaiJo (สบืคน้เมือ่วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2564)  

รปูท่ี 11.1 จาํนวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 

จํานวน  
(ฉบับ) 

การ
เปลี่ยนแปลง
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รปูท่ี 11.2 วารสารไทยท่ีมีการตีพิมพ์บทความด้านการท่องเท่ียวไทยมากท่ีสุด 10 อันดับแรก  
ปี พ.ศ. 2555-2563 

ขณะที่ข้อมูลในรูปที่ 11.3 แสดงให้เห็นว่า บทความกว่าร้อยละ 34 ของทัง้หมด เป็นการตีพิมพ ์
โดยผูเ้ขยีนที่อยู่ในมหาวทิยาลยัที่เป็นผูเ้ขยีนที่มจีํานวนการตีพมิพ์สูงสุด 10 อนัดบัแรก และมเีพยีง  
4 มหาวทิยาลยัเท่านัน้ ทีม่จีาํนวนบทความสะสมเกนิ 100 บทความ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัศลิปากร สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (มเีพยีงจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัเทา่นัน้ ทีไ่มม่กีารเปิดสอนทางดา้นการทอ่งเทีย่ว) ทัง้น้ี หากพจิารณาในอกี 3 ลําดบัถดัมา ไดแ้ก่ 
มหาวทิยาลยัพะเยา (98 บทความ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(96 บทความ)  และมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
(87 บทความ) เป็นมหาวิทยาลยัที่มีการเปิดสอนทางด้านการท่องเที่ยวในระดบับัณฑิตศึกษา จากการ
พิจารณาในเบื้องต้นพบว่า บทความจํานวนมากเป็นการตีพิมพ์โดยผู้เขียนที่เป็นนักศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษาทัง้ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก เน่ืองจาก การตพีมิพบ์ทความในวารสารวชิาการเป็นหน่ึง
ในเงือ่นไขของการสาํเรจ็การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 
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รปูท่ี 11.3 มหาวิทยาลยัท่ีมีการตีพิมพบ์ทความมากท่ีสดุ 15 อนัดบัแรก ปี พ.ศ. 2555-2563 
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นอกจากน้ี จากการตรวจสอบเบือ้งตน้โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถี่ของคําจากชื่อบทความ (ใชเ้ทคนิค 
WordCloud) พบว่า มคีําสําคญักระจดักระจายจนไม่สามารถจดักลุ่มได้อย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม  
จากการตรวจสอบชื่อบทความอย่างรวดเรว็ร่วมกบัการพจิารณาความถี่ของคําที่ไดจ้ากชื่อบทความ พบว่า  
หลายบทความเป็นลักษณะของการนําเสนอในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน เช่น ชุมชน (มกัเป็นกรณีศึกษา 
ที่เกี่ยวข้องกับศกัยภาพ การจดัการ การพฒันา การมีส่วนร่วม และความยัง่ยืน) อุปสงค์การท่องเที่ยว  
(มกัศกึษาเกีย่วกบันกัทอ่งเทีย่วในเรือ่งของพฤตกิรรม ความพงึพอใจ ภาพลกัษณ์ และการตดัสนิใจ) การตลาด 
(ส่วนประสมการตลาด) อุปทานการท่องเที่ยว (มกัเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของศกัยภาพ การประกอบการ 
การใหบ้รกิาร นวตักรรม/เทคโนโลย ีบุคลากร หว่งโซ่อุปทานและ/โลจสิตกิส ์การอนุรกัษ์ และการรองรบั) 
การแขง่ขนั นโยบายและแผน กลยทุธ ์ผลกระทบ เป็นตน้ รวมถงึประเดน็ความสนใจพเิศษบางประเดน็ทีอ่ยูใ่น
กระแส ณ ขณะนัน้ เช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ การท่องเที่ยวเชงินิเวศ การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 
เป็นต้น แต่แตกต่างกนัในเรื่องกลุ่มประชากรและ/ตวัอย่าง หรอืพืน้ที่ เช่น พืน้ทีศ่กึษา (ส่วนใหญ่เป็นระดบั
จงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่มบีทความตพีมิพเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงใหม่สงูสุดถงึ
เกอืบ 130 บทความ สงูกว่าอยุธยาและภูเกต็ประมาณหน่ึงเท่า) ตลาดนกัท่องเทีย่ว (เป็นชาวต่างชาตมิากกว่า 
ชาวไทย) อาหารกบัการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ (ดรูายละเอยีดในรปูที ่11.4) 
 นอกจากน้ี เมื่อตรวจสอบความถี่ในการตีพมิพ์บทความของผู้เขยีน พบว่า มบีทความจํานวนมาก 
ทีผู่เ้ขยีนตพีมิพเ์พยีงครัง้เดยีวในรอบเวลาทีศ่กึษาคอื ปี พ.ศ. 2555-2563 โดยมีผูเ้ขียนบทความท่ีมีช่ือ
ครัง้เดียวประมาณร้อยละ 83 ของจาํนวนผูเ้ขียนทัง้หมด สว่นใหญ่เป็นบทความทีม่าจากวทิยานิพนธแ์ละ
มผีูเ้ขยีนเพยีง 23 คน เทา่นัน้ ทีต่พีมิพอ์ยา่งน้อยเฉลีย่ปีละหน่ึงฉบบั (หรอื 9 ฉบบั ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563) 
สว่นใหญ่เป็นการตพีมิพร์ว่มกบันกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา โดยผูเ้ขยีนทีต่พีมิพบ์ทความสงูสุดมจีาํนวน 
22 บทความ รองลงมาคอื ตีพมิพ์จาํนวน 21 บทความ และผูเ้ขยีนที่มกีารตีพมิพ์สูงสุด 10 ลําดบัแรก 
สว่นใหญ่ตพีมิพบ์ทความอยา่งต่อเน่ืองตลอดชว่งปี พ.ศ. 2555-2563 (รปูที ่11.5) 
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รปูท่ี 11.4  คาํสาํคญั 40 อนัดบัแรก จากช่ือเรื่องของบทความด้านการท่องเท่ียวไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
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หมายเหตุ: TC ยอ่มาจาก total number of citations  
รปูท่ี 11.5  ผูเ้ขียน 10 ลาํดบัแรก ท่ีตีพิมพบ์ทความสงูสดุในวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

ดงันัน้เพื่อลดความซํ้าซ้อนของประเดน็การวเิคราะห์ที่อาจนํามาสู่อคติในการวเิคราะห์ จงึกําหนด
เงือ่นไขในการคดักรองบทความเพิม่เตมิ โดยจะตอ้งเป็นบทความทีม่คีวามถีใ่นการตพีมิพบ์ทความของผูเ้ขยีน
มากกว่า 1 บทความ และลดความซํ้าซอ้นของประเดน็การวจิยับนพืน้ฐานของความแตกต่างของพืน้ทีแ่ละ 
กลุ่มนักท่องเทีย่ว นอกจากน้ี จะตอ้งเป็นบทความทีส่ามารถดาวน์โหลดฉบบัเตม็ได ้เน่ืองจากต้องนํามาอ่าน
และสงัเคราะหป์ระเดน็ความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วไทย 

จากการคดักรองตามเงื่อนไขขา้งตน้ พบว่า มบีทความทีผ่่านเงื่อนไขรวมทัง้หมดจํานวน 167 ฉบบั 
(สบืคน้ใน ThaiJo ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีส่บืเน่ืองจาก TCI และสามารถดาวน์โหลดบทความฉบบัเตม็ได)้  
ประมาณรอ้ยละ 75 เป็นการตพีมิพห์ลงัปี พ.ศ. 2559 (ปีทีส่ ิน้สุดแผนการพฒันาการท่องเทีย่วแหง่ชาตฉิบบัที ่1 
ทีม่กีรอบระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559) และสว่นใหญ่เป็นบทความวจิยัมากกว่าบทความวชิาการ 
ในการสงัเคราะหบ์ทความทัง้ 167 บทความ ประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหบ์รรณมติ ิ(Bibliometric analysis) ในการ
คน้หาประเดน็และสาระความรูข้องบทความผา่นชื่อเรือ่ง คาํสาํคญั และบทคดัยอ่ 

จากการวเิคราะหค์วามถี่ของคําสําคญัในบทความดา้นการท่องเที่ยวไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 
จํานวน 167 บทความ ดว้ย WordCloud (รูปที่ 11.6) พบว่า บทความดา้นการท่องเทีย่วไทยมปีระเดน็ 
การวจิยัทีค่่อนขา้งหลากหลาย โดยมปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชนมากทีสุ่ด ขณะที ่
การจดัการและการพฒันาเป็นสองประเดน็ทีม่คีวามเขม้ขน้รองลงมา ซึง่จากการพจิารณาพบว่า การจดัการ
และการพฒันา (รวมถงึศกัยภาพ) เป็นคาํทีม่กัเชื่อมโยงกบัการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน และ/อุปทานการท่องเทีย่ว 
รวมถงึนโยบายและ/บทบาทของภาครฐั เช่นเดยีวกบัการศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วทีม่กัเชื่อมโยงกบั

ลําดับท่ี 1: 22 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 2: 21 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 3: 19 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 4: 19 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 5: 18 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 6: 15 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 7: 14 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 8: 13 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 9: 12 ช้ินงาน 

ลําดับท่ี 10: 10 ช้ินงาน 
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การศกึษาพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว หรอือยา่งการศกึษาเกีย่วกบัความสามารถในการแขง่ขนัมกัจะเชื่อมโยงกบั
อาเซยีนที่ซึ่งเป็นอีกหน่ึงในประเด็นที่มคีวามสําคญัในช่วงที่ผ่านมา นอกจากน้ี ยงัพบว่า การท่องเที่ยว 
เชงิสุขภาพ (รวมถงึการท่องเทีย่วเชงิการแพทย)์ เป็นอกีหน่ึงประเดน็ทีเ่หน็ไดถ้งึขนาดของคาํ (แสดงถงึ
ความถี่/ความเขม้ขน้) ทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกบัอุปสงคก์ารท่องเทีย่ว และการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  
(พบร่วมกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชน) นอกนัน้จะเป็นประเดน็ในเรื่องของความสนใจพเิศษ และอื่นๆ เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นตน้ จากผลการวเิคราะหด์งักล่าวสามารถจัดแบ่งกลุ่มบทความทัง้  
167 บทความ ออกตามแก่นเรื่อง (Theme) และประเดน็ (Issue) ได ้8 กลุ่ม ไดแ้ก่ การท่องเทีย่วโดยชุมชน  
อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว อุปทานการท่องเทีย่ว นโยบายและบทบาทของภาครฐั การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
ความสามารถในการแขง่ขนั ความสนใจพเิศษ เช่น การท่องเทีย่วเชงิอาหาร การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์
การศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐาน เป็นตน้ และประเดน็อื่นๆ เช่น การศกึษาผลกระทบ ทศันคติของคนทอ้งถิน่ 
การเปิดเสรแีละ/ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาเซยีน เป็นตน้ 

ตารางที ่11.3 แสดงจํานวนและสดัสว่นของบทความดา้นการท่องเทีย่วทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ซึ่งจําแนกออกตามประเด็น (พิจารณาสดัส่วนในแถวที่ 2) และตามปี 
(พจิารณาสดัส่วนในแถวที่ 3) ของแต่ละประเดน็ หากพจิารณาจํานวนบทความสะสมที่แสดงในคอลมัภ์
สุดทา้ยจะเหน็ไดว้่า ประเดน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชน อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว และอุปทานการท่องเทีย่ว 
เป็นสามประเดน็แรกทีม่จีํานวนบทความมากทีสุ่ด (รวมกนัเกอืบครึง่หน่ึงของบทความทีนํ่ามาสงัเคราะห)์ 
ประเด็นในเรื่องความสามารถในการแข่งขนัเป็นประเด็นที่มจีํานวนบทความน้อยที่สุด โดยมสีดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 8 เทา่นัน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.6 ความถ่ีของคาํสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
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ตารางท่ี 11.3 จาํนวนบทความด้านการท่องเท่ียวท่ีนํามาสงัเคราะห ์ปี พ.ศ. 2555-2563 
หน่วย: ฉบบั (รอ้ยละ) 

ประเดน็ พ.ศ. 2555-2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2555-2563

การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน - 
1 

(3.23) 
(5.88) 

1
(3.23) 
(5.00)

4
(12.90) 
(16.00)

5
(16.13) 
(17.24)

12
(38.71) 
(34.29)

8 
(25.81) 
(22.22) 

31
(100.00) 
(18.56)

อุปสงคก์ารทอ่งเทีย่ว - 
4 

(14.81) 
(23.53) 

7
(25.93) 
(35.00)

2
(7.41) 
(8.00)

6
(22.22) 
(20.69)

1
(3.70) 
(2.86)

7 
(25.93) 
(19.44) 

27
(100.00) 
(16.17)

อุปทานการทอ่งเทีย่ว - 
1 

(4.35) 
(5.88) 

5
(21.74) 
(25.00)

2
(8.70) 
(8.00)

4
(17.39) 
(13.79)

4
(17.39) 
(11.43)

7 
(30.43) 
(19.44) 

23
(100.00)  
(13.77)

นโยบายและบทบาท 
ของภาครฐั 

- 
1 

(6.25) 
(5.88) 

- 
2

(12.50) 
(8.00)

2
(12.50) 
(6.90)

4
(25.00) 
(11.43)

7 
(43.75) 
(19.44) 

16
(100.00)  

(9.58)

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 
1

(6.67)  
(20.00) 

1 
(6.67) 
(5.88) 

2
(13.33) 
(10.00)

3
(20.00) 
(12.00)

3
(20.00) 
(10.34)

3
(20.00) 
(8.57)

2 
(13.33) 
(5.56) 

15
(100.00)  

(8.98)

ความสามารถในการแขง่ขนั 
2

(14.29) 
(40.00) 

3 
(21.43) 
(17.65) 

1
(7.14) 
(5.00)

3
(21.43) 
(12.00)

1
(7.14) 
(3.45)

2
(14.29) 
(5.71)

2 
(14.29) 
(5.56) 

14
(100.00) 
(8.38)

ความสนใจพเิศษ เชน่  
การทอ่งเทีย่วเชงิอาหาร เป็นตน้ 

1
(7.14)  
(20.00) 

- 
3

(21.43) 
(15.00)

4
(28.57) 
(16.00)

3
(21.43) 
(10.34)

2
(14.29) 
(5.71)

1 
(7.14) 
(2.78) 

14
(100.00)  

(8.38)
ประเดน็อื่นๆ เชน่ การศกึษา
ผลกระทบ เป็นตน้ 

1
(3.70)  
(20.00) 

6 
(22.22) 
(35.29) 

1
(3.70) 
(5.56)

5
(18.52) 
(20.00)

5
(18.52) 
(17.24)

7
(25.93) 
(20.00)

2 
(7.14) 
(5.56) 

27
(100.00)  
(16.17)

รวม 
5

(2.99) 
(100.00) 

17 
(10.18) 
(100.00) 

20
(11.98) 
(100.00)

25
(14.97) 
(100.00)

29
(17.37) 
(100.00)

35
(20.96) 
(100.00)

36 
(21.56) 
(100.00) 

167
(100.00) 
(100.00)

ทีม่า: วเิคราะหจ์ากขอ้มลูทีส่บืคน้จากฐานขอ้มลู ThaiJo จาํนวน 167 บทความ 
หมายเหตุ: เน่ืองจากในชว่งปี พ.ศ. 2555-2557 มจีาํนวนบทความน้อยมากจงึยบุรวมกนั 
 

นอกจากน้ี ขอ้มลูในตารางที ่11.3 ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2560 บทความสว่นใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับประเด็นอุปสงค์การท่องเที่ยว (ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวรวม 
(Aggregate demand) และพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว (Tourist behavior)) และความสามารถในการแข่งขนั 
ดา้นการท่องเทีย่ว (ส่วนใหญ่เป็นการประเมนิขดีความสามารถในการแข่งขนัและ/การประเมนิศกัยภาพ 
ในการแขง่ขนั รวมทัง้การวเิคราะหค์วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว) ขณะทีใ่นช่วงตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ประเดน็เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เกอืบทัง้หมดเป็นการนําเสนอใน
ประเดน็ของการพฒันาและการจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชน) อุปทานการท่องเที่ยว (ส่วนใหญ่เป็น
การศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการหว่งโซ่อุปทาน/โลจสิตกิส ์แนวทางการพฒันาบุคลากรและ
ผูป้ระกอบการ) และประเดน็เกี่ยวกบันโยบายและบทบาทของภาครฐัทีส่่วนใหญ่จะเกี่ยวขอ้งกบันโยบาย 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นสามประเด็นที่มีส ัดส่วนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี  
พ.ศ. 2560-2563 ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า ประเดน็เกี่ยวกบัความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยว 
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และการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ เป็นสองประเดน็ที่มจีํานวนบทความในสดัส่วนที่ใกล้เคยีงกนัเกอืบทุกปี 
(ประมาณประมาณ 1-3 ฉบบัต่อปี)   

ขอ้มลูในตารางที ่11.4 แสดงใหเ้หน็ว่า บทความทีศ่กึษาในระดบัอุตสาหกรรมยงัมอียูจ่าํนวนน้อยมาก 
(ประมาณรอ้ยละ 8) ขณะที่บทความกว่าร้อยละ 77 เป็นการศกึษาในระดบัมหภาคทัง้ในระดบัประเทศ 
จงัหวดั และชุมชน ส่วนในระดบัธุรกจิยงัมบีทความอยู่จํานวนน้อยเมื่อเทยีบกบัในระดบัมหภาค (มสีดัส่วน
ประมาณร้อยละ 15) โดยบทความที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนกว่าร้อยละ 86 เป็นการศึกษา 
ระดบัจงัหวดัและชุมชน ขณะทีบ่ทความส่วนมากทีเ่ป็นการศกึษาดา้นอุปสงคก์ารท่องเทีย่วกว่ารอ้ยละ 44 
เป็นการศกึษาระดบัประเทศ เช่นเดยีวกบัการศกึษาในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบันโยบายและบทบาทของภาครฐั 
และการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ (มสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 37 และ 46 ตามลําดบั) ส่วนบทความทีเ่ป็น
การศกึษาดา้นอุปทานการทอ่งเทีย่วเป็นการศกึษาระดบัจงัหวดัและธุรกจิ (มสีดัสว่นรวมกนัประมาณรอ้ยละ 65)  
 นอกจากน้ี ขอ้มลูในสามคอลมัภส์ดุทา้ยของตารางที ่11.4 แสดงใหเ้หน็วา่ บทความเกีย่วกบัการศกึษา
อุปสงคก์ารท่องเทีย่วทัง้หมดเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ หมายความว่า ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
research) ในการศกึษาวจิยัเพื่อคน้หาคําตอบ โดยมทีัง้ทีใ่ชข้อ้มลูทุตยิภูมแิละปฐมภูมใินการศกึษา สาํหรบั
การวเิคราะหข์อ้มูลมทีัง้การใชส้ถติทิดสอบในการทดสอบสมมตฐิาน เช่น t-test, F-test เป็นต้น และ
สถติอินุมานในการพฒันาแบบจาํลอง เช่น สมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple regression) แบบจาํลองสมการ
โครงสรา้ง (Structural equation model) เป็นตน้ ขณะทีบ่ทความทีเ่กีย่วกบัประเดน็การท่องเทีย่วโดยชุมชน 
อุปทานการท่องเที่ยว การศึกษาเกี่ยวกบันโยบายและบทบาทของภาครฐั และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
โดยมากกว่ารอ้ยละ 50 เป็นลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ (หรอืใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research))  
ในการศกึษาวจิยั เกอืบทัง้หมดใช้การเก็บขอ้มูลด้วยการสมัภาษณ์และ/ประชุมกลุ่มกบัผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง 
(สว่นใหญ่เป็นผูใ้หข้อ้มลู และผูใ้หค้าํตอบ) และประยกุตใ์ชแ้นวทางวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพ เช่น 
content analysis เป็นตน้ ในการสรปุความจากขอ้มลูทีร่วบรวมมา  

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า ในบทความที่ประยุกต์ใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพเกือบทัง้หมดมิได้นําเสนอ
เกี่ยวกบัการตรวจสอบขอ้มูลทัง้ในเรื่องของความครบถ้วนสมบูรณ์ และความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 
ขณะทีบ่ทความประมาณรอ้ยละ 8 (13 ฉบบั) ทีป่ระยุกตใ์ชก้ารวจิยัแบบผสมผสานทีเ่ป็นการผสมวธิวีจิยั 
เชงิปรมิาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั (Mixed methods research) ไม่ไดม้กีารอธบิายทีช่ดัเจนว่าไดม้ี
การผสมผสานวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนัอยา่งไร เช่น ผสมผสานในขัน้ตอนการออกแบบวจิยั 
การวดัตวัแปร การวเิคราะหข์อ้มลู เป็นต้น การศกึษาเกอืบทัง้หมดในลกัษณะน้ีจะนําเสนอว่า ในการศกึษา
เชงิปรมิาณจะใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากตวัอย่าง เช่น นักท่องเทีย่ว พนักงาน คนทอ้งถิน่ 
เป็นต้น และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติพิรรณา ส่วนการศกึษาเชงิคุณภาพจะเป็นการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ผูป้ระกอบการ ผูนํ้า ตวัแทนชุมชน เป็นต้น อย่างเช่น มบีทความจาํนวนหน่ึงประยุกต์ใช้วธิวีจิยั
เชงิปรมิาณศกึษาพฤติกรรมและ/ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว และประยุกต์ใช้วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ
เพื่อคน้หาแนวทางการพฒันาและการจดัการ เป็นตน้ เช่น งานศกึษาของ ณฏัฐนีิ ทองด ีและกนก บุญศกัดิ ์
(2560) ขา้วขวญั คุณวุฒ ิและอารยี ์นยัพนิิจ (2560) วริยิา บุญมาเลศิ และชยัฤทธิ ์ทองรอด (2563) เป็นตน้  
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ตารางท่ี 11.4 ประเดน็ ระดบัพื้นท่ี และลกัษณะการวิจยัในบทความด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพ์
ในวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 

หน่วย: ฉบบั 

ประเดน็ 
ระดบัพืน้ท่ี/ขอบเขต ลกัษณะการวิจยั 

ประเทศ จงัหวดั ชมุชน อตุสาหกรรม ธรุกิจ เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ ผสมผสาน 
การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 5 24 31 1 3 2 13 - 
อุปสงศก์ารทอ่งเทีย่ว 12 9 2 3 1 25 - 2 
อุปทานการทอ่งเทีย่ว 5 16 8 4 15 8 12 3 
บทบาทของภาครฐั 10 6 5 3 3 4 11 1 
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 11 5 1 2 5 2 13 - 
ความสามารถในการแขง่ขนั 5 6 2 4 5 5 7 2 
ความสนใจพเิศษ เชน่  
การทอ่งเทีย่วเชงิอาหาร เป็นตน้ 

2 10 10 1 1 3 10 1 

ประเดน็อื่นๆ เชน่ การศกึษา
ผลกระทบ เป็นตน้ 

11 10 10 4 8 17 10 - 

รวม 61 86 69 22 41 71 83 13 
ทีม่า: วเิคราะหจ์ากขอ้มลูทีส่บืคน้จากฐานขอ้มลู ThaiJo จาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 
 

หากพจิารณาผลการวเิคราะหแ์นวโน้มประเดน็ของบทความที่นํามาสงัเคราะหใ์นช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2563 ตามทีนํ่าเสนอในรปูที ่11.7 จะเหน็ไดว้่า ประเดน็ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วง
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ไดแ้ก่ อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว อุปทานการท่องเทีย่ว และประเดน็ทีเ่กีย่วกบั
นโยบายและบทบาทของภาครฐั โดยประเดน็อุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วและอุปทานการทอ่งเทีย่วมกีารขยายเพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 ก่อนปรบัตวัลดงในปี พ.ศ. 2560 และกลบัมาขยายตวัอกีครัง้
หลงัจากนัน้ ขณะทีป่ระเดน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความสนใจพเิศษ และประเดน็อื่นๆ มแีนวโน้ม
ลดลงในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สําหรบัประเด็นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมี
จํานวนบทความเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 และเริม่มกีารชลอตวัลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2563 
(รอ้ยละ 94 ของบทความที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชนตพีมิพใ์นช่วงปี พ.ศ. 2560-2563) ซึ่งเป็นช่วง
หลงัจากเกดิกระแสทอ่งเทีย่วชุมชนในปี พ.ศ. 2558 (พจนา สวนศร,ี 2561) 
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.7 แนวโน้มประเดน็ของบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563  
 
ข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นของบทความมีความสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์แนวโน้ม 

หวัข้อสําคญัในบทความด้านการท่องเที่ยวไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ที่เสนอในรูปที่ 11.8 
(วเิคราะหจ์ากคาํสาํคญั โดยเลอืกหวัขอ้ทีม่จีาํนวนบทความตพีมิพส์งูสุด 3 ลําดบัแรก) พบว่า ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559-2560 หวัขอ้เกี่ยวกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว และการตลาดท่องเที่ยว  
เป็นหวัขอ้ที่มแีนวโน้มของจํานวนบทความตีพมิพ์มากติดอนัดบั 1 ใน 3 ลําดบัแรก ขณะที่หวัขอ้เกี่ยวกบั 
การท่องเทีย่วโดยชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการจดัการและการพฒันาเป็นหวัขอ้ทีม่จีาํนวนบทความตพีมิพ ์
มากที่สุดเพยีงหวัขอ้เดยีวในปี พ.ศ. 2562 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ในภาพดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นว่า  
การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์และหวัขอ้เกีย่วกบัเศรษฐกจิฐานรากมแีนวโน้มจํานวน
บทความทีต่พีมิพม์ากในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดบั ส่วนหวัขอ้เกี่ยวกบั
ตลาดนักท่องเทีย่วชาวจนีมแีนวโน้มจาํนวนบทความทีต่พีมิพม์ากในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงหลงัจาก
การขยายตวัอย่างกา้วกระโดดของตลาดนักท่องเทีย่วชาวจนีในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 (ตลาดนักท่องเทีย่ว
ชาวจนีขยายตวัเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 47 ต่อปี ในช่วงดงักล่าว ก่อนทีจ่ะขยายตวัในอตัราทีล่ดน้อยถอยลง
หลงัจากนัน้) 
 
 
 
 

การท่องเท่ียวโดยชมุชน

บทบาทของภาครฐั 

ความสนใจพิเศษ

อ่ืนๆ

อปุสงคก์ารท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

อปุทานการท่องเท่ียว
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.8  แนวโน้มหวัข้อสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

ผลการวเิคราะหเ์ครอืข่าย (หรอื Co-occurrence network) ของคําสําคญัในบทความดา้น 
การท่องเที่ยวไทยที่นํามาสงัเคราะห์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 (รูปที่ 11.9) พบว่า มีเครือข่าย 
(Network) ทีเ่ด่นชดั 5 กลุ่ม (Cluster) โดยกลุ่มทีใ่หญ่ที่สุดม ี “การท่องเทีย่วโดยชุมชน” เป็นคําทีเ่ป็น
ศูนยก์ลางของเครอืข่าย (Node) โดยมกีารเชื่อมโยงกบัคําที่หลากหลาย เช่น การจดัการ ศกัยภาพ การ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เป็นตน้ และยงัมกีารเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยอื่นๆ อกี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เครอืขา่ยทีม่ ี “การ
พฒันา” และ “การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” เป็นศูนยก์ลางของเครอืขา่ย (เป็นกลุ่มทีม่เีครอืขา่ยขนาดเลก็ โดย
มสีมาชกิภายในกลุ่มประมาณ 4-5 คํา) นอกจากน้ี ยงัพบว่า มเีครอืขา่ยการเชื่อมโยงของคําทีเ่หน็ไดช้ดัและ
ไม่มกีารเชื่อมโยงกบัทัง้ 3 กลุ่ม ขา้งต้น คอื กลุ่มทีม่ ี “อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว” เป็นคําทีเ่ป็นศูนยก์ลางของ
เครอืขา่ย ทีม่กัเชื่อมโยงกบัประเดน็ดา้นความยดืหยุ่นและการท่องเทีย่วไทย หมายความว่า บทความทีศ่กึษา
เกีย่วกบัอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วมกัเป็นการศกึษาในประเดน็ความยดืหยุน่ทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วไทย สว่นกลุ่ม
สดุทา้ยเป็นเครอืขา่ยขนาดเลก็ทีม่สีมาชกิภายกลุ่มเพยีง 3 คาํ เท่านัน้ และไมม่กีารเชื่อมโยงกบักลุ่มอื่นๆ โดย
ม ี“การตลาด” เป็นศูนยก์ลางของเครอืขา่ย โดยเชื่อมโยงกบักลยุทธแ์ละสว่นประสมทางการตลาด หมายความ
ว่า บทความที่ศึกษาเกี่ยวกบัการตลาดโดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในประเด็นของกลยุทธ์และส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นสาํคญั 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่า ประเด็นสําคญัในบทความด้านการท่องเที่ยวไทย 
มคีวามหลากหลายและความเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืข่ายน้อย โดยประเดน็เกี่ยวกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชน
และอุปสงค์การท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่มกีารเครอืข่ายเชื่อมโยงกนัเป็นกลุ่มอย่างชดัเจนเมื่อเทยีบกบั
ประเดน็อื่นๆ  

อาเซียน 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวชาวจีน 

การตลาดท่องเท่ียว 
อุปสงค์การท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

การพัฒนา

การจัดการ

การท่องเท่ียวโดยชุมชน

เศรษฐกิจฐานราก 
ค่าใช้จ่าย

ชุมชน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

เครือข่าย

บุคลากร
จุดหมายปลายทาง 
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 

รปูท่ี 11.9 เครือข่ายของคาํสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

การวเิคราะห ์Co-occurrence network จะทําใหท้ราบถงึขอ้มูลความเชื่อมโยงระหว่างคําสําคญั 
และความเป็นศูนย์กลางของคําในเครอืข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนํามาวเิคราะห์เพิม่เติมในเรื่องของ 
Thematic map ที่เป็นการวเิคราะหร์่วมกนัระหว่างระดบัการพฒันา (Development degree) ทีเ่ป็น 
การพจิารณาจากความเขม้ขน้ (ความถี)่ ของการเชื่อมโยงของคาํ (Density) กบั ระดบัของความเกีย่วขอ้ง 
(Relevance degree) ทีเ่ป็นการพจิารณาถงึความเป็นศูนยก์ลางของคําในเครอืข่าย (Centrality) ซึ่งจาก 
ผลการวเิคราะห ์Thematic map ของคําสาํคญัในบทความดา้นการท่องเทีย่วไทยทีนํ่ามาสงัเคราะหใ์นช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ทีแ่สดงในรปูที ่11.10 พบว่า ประเดน็ทีจ่ดัอยูใ่น Motor themes ทีม่คีวามเขม้ขน้ 
ในการพฒันาและมีความสําคัญต่อโครงสร้างการวิจยัด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
“การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์” “จุดหมายปลายทาง” “เศรษฐกจิฐานราก” และ “การท่องเที่ยวเมอืงรอง”  
สว่นประเดน็ทีจ่ดัอยูใ่น Niche themes ซึง่มกีารพฒันาภายในประเดน็อยา่งเขม้ขน้ (หรอืมกีารเชื่อมโยงกบั 
คําอื่นๆ มาก) แต่กลบัมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัดา้นการท่องเที่ยวไทยน้อย ไดแ้ก่ ประเดน็ในเรื่องของ 
“การวจิยันวตักรรม” และ “นโยบาย” สาํหรบั Emerging or Declining themes ซึง่มทีัง้ระดบัการพฒันาและ
ระดบัของความเกี่ยวขอ้งน้อย (เชื่อมโยงกบัคําอื่นๆ น้อย และมคีวามเป็นศูนยก์ลางในเครอืขา่ยตํ่า) ไดแ้ก่ 
ประเดน็ที่เกี่ยวกบั “สภาวะโลกรอ้น” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขณะที่ Basic themes ซึ่งมี
ความเขม้ขน้ในการพฒันาน้อย (มกีารเชื่อมโยงกบัคําอื่นๆ น้อย) แต่มคีวามสําคญัต่อโครงสรา้งการวจิยั
ดา้นการทอ่งเทีย่วไทย (มคีวามเป็นศนูยก์ลางในเครอืขา่ยสงู) ประกอบดว้ย ประเดน็ทีเ่กีย่วกบั “การท่องเทีย่ว
โดยชุมชน” “การทอ่งเทีย่วเชงิคุณภาพ” “อาเซยีน” “การตลาด” และ “พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว” (ดรูายละเอยีด
ในรปูที ่11.10) 
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รปูท่ี 11.10 Thematic map ของประเดน็ความรู้ด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพใ์นวารสารไทย  
ปี พ.ศ. 2555-2563 

 
 สาํหรบัผลการวเิคราะห ์Thematic evolution ทีแ่สดงในรปูที ่11.11 แสดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการของ
ประเดน็ความรูด้า้นการทอ่งเทีย่วไทย (พจิารณาจากคาํสาํคญัในบทความทีนํ่ามาสงัเคราะห)์ โดยแบ่งช่วงเวลา
ของการวเิคราะห์ออกเป็นสองช่วงเพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ คอื ระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2559 และระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 ซึง่ผลลพัธจ์ากการวเิคราะห ์พบว่า ประเดน็ความรู้ด้าน
การท่องเท่ียวไทยมีการแตกแขนงของความรู้เพียงเลก็น้อยและไม่หลากหลาย หรอือาจกล่าวได้ว่า 
มวีวิฒันาการของความรูไ้มห่ลากหลาย สว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่นประเดน็ความรูเ้ดมิหรอืประเดน็ความรูท้ีใ่กลเ้คยีง 
เช่น การศกึษาดา้นการตลาดกย็งัคงศกึษาในเรื่องธุรกจิและส่วนประสมทางการตลาด ขณะทีอุ่ปสงค์
การท่องเที่ยวก็ยงัอยู่ในระดบัประเทศและศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ขณะที่พฤติกรรม
นกัท่องเทีย่วกจ็ะศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม มบีางประเดน็ความรูท้ีม่กีารแตกแขนง
และขยายพรมแดนความรูเ้พิม่ขึน้ อย่างเช่น ประเดน็ความรูด้้านการท่องเทีย่วโดยชุมชนที่มกีารขยาย
พรมแดนความรู้ออกไปศึกษาเพิม่เติมในเรื่องของการตลาด (โดยเฉพาะในเรื่องของส่วนประสมทาง
การตลาด) การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน และเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก ขณะที่ประเด็นความรู้ในเรื่อง 
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักป็ระยุกต์ใชศ้กึษาในหลากหลายระดบัมากขึน้ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัชุมชน 
(การท่องเที่ยวโดยชุมชน) ระดับกิจกรรม (การท่องเที่ยวทางทะเล) และในระดับจุดหมายปลายทาง  
ส่วนประเดน็ความรูเ้กี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิกม็กีารศกึษาเพิม่ขึน้ในประเดน็ของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนและพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

การวิจัย/นวัตกรรม 

นโยบาย 

สภาวะโลกร้อน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เศรษฐกิจฐานราก

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว

อาเซียน 

การพัฒนา 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน

Motor Themes 

Emerging or 
Declining Themes 

Nich Themes 

Basic Themes 
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ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 167 บทความ 
รปูท่ี 11.11 วิว ัฒนาการของประเด็นความรู้ ด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพ์ในวารสารไทย  

ปี พ.ศ. 2555-2563 
 
 ทัง้น้ีเพื่อใหภ้าพรวมของสาระความรูท้ี่สําคญัในการศึกษาวจิยัแต่ละประเดน็ ลําดบัต่อไปเป็นการ
นําเสนอสรปุสาระสาํคญัทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหบ์ทความใน 7 กลุ่มหลกั (รวมประเดน็ในเรื่องความสนใจพเิศษ 
และประเด็นอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกนั) โดยสาระเน้ือหาในการนําเสนอของแต่ละกลุ่มจะครอบคลุมในเรื่อง
ประเด็นการศึกษา วิธีการวจิยัที่นํามาใช้ในการศึกษา สาระสําคญัของขอ้ค้นพบ และขอ้สงัเกตสําคญั 
บางประการ ดงัมรีายละเอยีดในแต่ละประเดน็พอสงัเขปดงัน้ี 

1) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาการท่องเทีย่วโดยชมุชน 
บทความที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทัง้ 31 บทความที่นํามาสงัเคราะห ์

ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 ถึงร้อยละ 94 ซึ่งได้นําเสนอไว้แล้วว่า เป็นช่วงหลังจากเกิดกระแส 
การท่องเทีย่วโดยชุมชนในปี พ.ศ. 2558 (พจนา สวนศร,ี 2561) ขณะเดยีวกนักม็กีารสนับสนุนใหม้กีารวจิยั 
ในประเดน็น้ีอย่างต่อเน่ือง (มเีป้าหมายเพื่อใหก้ารท่องเทีย่วเป็นหน่ึงในเครื่องมอืช่วยยกระดบัเศรษฐกจิและ
พฒันาชุมชน) โดยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจยัเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อย่างต่อเน่ืองเกือบทุกปีรวม 48 โครงการ (จาก 260 โครงการ หรือประมาณร้อยละ 17 ของจํานวน 
และงบประมาณที่สนับสนุนโครงการวจิยัดา้นการท่องเทีย่ว) โดยเฉพาะหลงัปี พ.ศ. 2560 มกีารสนับสนุน
ประมาณ 7-9 โครงการต่อปี ซึง่สงูกว่าในช่วงปีพ.ศ. 2555-2559 ทีม่กีารสนบัสนุนประมาณ 4-5 โครงการต่อปี 

ช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ช่วงปี พ.ศ.2560-2563

 น้ําพุร้อน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 การตลาด 

 อาเซียน 

 อุปสงค์การท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง

 ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 การพัฒนา 

    ธุรกิจท่องเที่ยว

ส่วนประสมทางการตลาด

การท่องเที่ยวไทย

ประสิทธิผล

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว

เศรษฐกิจฐานราก
การท่องเที่ยวทางทะเล

จุดหมายปลายทาง
การพัฒนา

ความพึงพอใจ
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(หากพจิารณางบประมาณสนับสนุน พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 มงีบประมาณสนับสนุนประมาณ
รอ้ยละ 55 ของงบประมาณทีส่นบัสนุนโครงการวจิยัเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนทัง้หมด)  

บทความเกือบทัง้หมดเป็นการศึกษาระดับชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ทัว่ประเทศไทย และ 
ใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาอุปทานมากกวา่อุประสงค ์เป็นการศกึษาโดยใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพและการวจิยั
เชงิปฏบิตักิารอย่างมสี่วนร่วมเป็นสําคญั บทความเกอืบทัง้หมดนําเสนอในประเดน็เกี่ยวกบัการพฒันา 
และการจดัการการท่องเที่ยว (โดย) ชุมชน ในลกัษณะของการประยุกต์ใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมที่เป็น
การเขา้ไปดําเนินการศกึษาในชุมชนในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัตัง้แต่การศกึษาบรบิท (สํารวจทรพัยากร) 
การประเมนิศกัยภาพ และเสนอแนวทางการพฒันา (สอดคล้องกบัผลการวเิคราะหค์ําสําคญัของบทความ 
ในกลุ่มน้ีที่แสดงในรูปที่ 11.12 ที่มกัพบเห็นคําว่า การจดัการ การพฒันา การมีส่วนร่วม และศกัยภาพ 
ในบทความทีศ่กึษาเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประเมนิความพรอ้มและศกัยภาพมกัเป็น 
การวเิคราะหแ์บบ multi-dimensional ทีแ่ตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่เป็นการประเมนิใน 4 ประเดน็สําคญั 
ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความสะดวก การจดัการ และการมสี่วนร่วม ก่อนเสนอแนวทางการพฒันาบน
พืน้ฐานของความโดดเด่นของพืน้ที ่เช่น อตัลกัษณ์ วถิชีวีติ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม สิง่ดงึดูดใจ เป็นต้น 
และมกัใหข้อ้เสนอทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาบุคลากร/ผูนํ้า การสรา้งเครอืข่าย และการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของชุมชน 

การศกึษาดา้นอุปทานของการท่องเทีย่วโดยชุมชนเกอืบทัง้หมดเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพทีใ่ช้
การสมัภาษณ์ (เชงิลกึ) กลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) เชน่ ผูนํ้า ชาวบา้น เป็นตน้ ดว้ยแบบสมัภาษณ์ 
หรอืการประชุมกลุ่ม (หรอืการสมัภาษณ์กลุ่ม) ก่อนประยุกต์ใช้การวเิคราะห์ในการวจิยัเชงิคุณภาพในการ
ค้นหาประเด็น และ/นําขอ้มูลที่ได้มาออกแบบการใหบ้รกิารการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เสน้ทางทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ แต่มบีางบทความทีใ่ชก้ารประเมนิความพรอ้มในการรองรบั ศกัยภาพ แนวทาง 
การพฒันา และการจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน โดยทําแบบประเมนิตามแนวคดิและ/เกณฑก์ารพฒันา 
/การจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และให้ผู้นําชุมชนและ/คนในชุมชนประเมินก่อนที่นําข้อมูลมา
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เช่นเดียวกบัการมีการทดสอบความรู้ในการจดัการท่องเที่ยวชุมชน 
ของคนในชุมชนที่พบว่า คนในชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกบั 
การทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเป็นอยา่งด ี(วรรณด ีสุทธนิรากร, ภทัรวรรธน์ จรีพฒัน์ธนธร และสริพิร ตนัจอ, 2562) 
นอกจากน้ี มบีทความบางฉบบัทีป่ระยุกต์ใชว้ธิเีชงิปรมิาณขัน้สูง เช่น ประยุกต์ใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
สกดัองค์ประกอบของการจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็น multi-dimensional หรอืประยุกต์ใช ้
การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple regression) ค้นหาปัจจยัที่อธบิายการจดัการและความสําเรจ็ของ 
การท่องเทีย่วโดยชุมชนแลว้พบว่า ความพรอ้มของชุมชนและการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัสาํคญั (กฤตยิา สมศลิา และกนกกานต ์แกว้นุช, 2561; กติตภิฏั ฐโิณทยั และณฐัฐา วนิิจนยัภาค, 2563) 

 ส่วนงานวจิยัดา้นอุปสงคแ์ละดา้นผูใ้ชบ้รกิาร (นักท่องเทีย่ว/ผูม้าเยอืน) เป็นการศกึษาดว้ย 
วธิวีจิยัเชงิปรมิาณทีเ่ป็นการสาํรวจพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารการท่องเทีย่ว
โดย (/ของ) ชุมชน ดว้ยการใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิาร (นกัทอ่งเทีย่วและ/ผูม้าเยอืน) 
ประมาณ 300-400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบบงัเอญิทัง้หมด ก่อนทีจ่ะนําขอ้มลูมาวเิคราะห์
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ด้วยสถิติเชิงพรรณาเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีบทความบางฉบับที่ประยุกต์ใช้สถิติข ัน้สูงอย่าง 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบศกึษามมุมองของนกัทอ่งเทีย่วต่อทางการจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  

จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้ 31 ฉบับ พอสรุปได้ว่า การศึกษาที่ผ่านมามักเสนอให้ม ี
การพฒันาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการใช้ทรพัยากรภายในชุมชน (ทุนของชุมชน) เช่น วฒันธรรม  
อตัลกัษณ์ วถิชีวีติ สิง่ดงึดูดใจ เป็นต้น รวมถงึการใหค้วามสําคญักบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพและการมสี่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที่ยวดว้ยตนเอง (ทุนทางสงัคม) โดยมุ่งที่จะใหก้ารท่องเที่ยวช่วย
สรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัคนในชุมชน ทัง้น้ี ผูนํ้าและความร่วมมอืร่วมใจกนัของคนในชุมชน รวมถงึการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นหน่ึงในศกัยภาพสําคญั (นอกเหนือจากการมทีรพัยากรการท่องเที่ยว) ในการ
พฒันาและจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน ขณะทีก่ารนําเสนอประเดน็ดา้นการตลาด (หรอื กลยุทธ์ทาง
การตลาด) ยงัอยู ่บนพืน้ฐานแนวคดิส่วนประสมการตลาด (4P’s หรอื 7P’s) เป็นสําคญั ขณะที่
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการพฒันาและการจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนมกัจะเกีย่วขอ้งกบัประเดน็เกีย่วกบั
การประชาสมัพนัธ ์ความปลอดภยั ป้ายบอกทาง การพฒันาบุคลากร และการสรา้งการมสีว่นรว่ม 

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่ามบีทความจํานวนน้อยมากทีศ่กึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการจดัการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (โดยเฉพาะในเชงิประจกัษ์) ที่ผ่านมามกีารประเมนิผลกระทบในลกัษณะของ 
การสอบถามการรบัรู ้และการประเมนิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นการศกึษาตน้ทุน-ผลตอบแทนของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมกีําไรและค่าจา้งแรงงานเป็นรายรบัสําคญัที่ชาวบ้านไดจ้ากการท่องเที่ยว
(โดย) ชุมชน (อรยิา เผา่เครื่อง , อคัรพงศ ์อัน้ทอง , พริุฬหพ์ฒัน์ ภู่น้อย, 2562) นอกจากน้ี บทความ 
ทีเ่กี่ยวกบัการออกแบบหรอืประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละ/นวตักรรมทางดา้นสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันา
และ/การจดัการท่องเทีย่วในชุมชน หรอืสรา้งโอกาสทางการตลาดใหก้บัการท่องเทีย่วโดยชุมชน กย็งัคง 
มอียูน้่อยเชน่เดยีวกนั อยา่งเชน่ การออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชัน่ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 31 บทความ 

รปูท่ี 11.12 คาํสาํคญั 20 อนัดบัแรก ในบทความกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชมุชน ปี พ.ศ. 2555-2563 
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2) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาอปุสงคก์ารท่องเทีย่ว 
การศกึษาอุปสงค์การท่องเที่ยวถือได้ว่ามคีวามก้าวหน้าและความหลากหลายทางวชิาการ

มากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบับทความกลุ่มอื่นๆ เน่ืองจากมคีวามพรอ้มดา้นขอ้มูล และมคีวามสะดวกในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลมากกว่าการศกึษาในกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัในระดบันานาชาตทิีบ่ทความดา้น
อุปสงค์การท่องเที่ยวที่มกีารตีพมิพ์มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2509 มกีารตีพมิพ์มากกว่าประเดน็ทางด้านอื่นๆ 
(Crouch, 1994; Song, & Li, 2008; มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557; Song, Qiu, & Park, 
2019) โดยเฉพาะในเรื่องการพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที่ยวที่มีการนําเสนอเทคนิคและวิธีพยากรณ์ที่
หลากหลาย (Zhang, Wang, Sun, & Wei, 2020) แต่ในประเทศไทยกลบัพบความหลากหลายของเทคนิค
การพยากรณ์ทีนํ่ามาประยุกต์ใชเ้พยีงเลก็น้อย ส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูอนุ
เวลาทีเ่ป็น univariate analysis ในการพยากรณ์ เช่น time trend analysis, ARIMA เป็นตน้ ขณะทีก่ารพฒันา
แบบจาํลองอุปสงคก์ารท่องเทีย่วทีเ่ป็น multivariate analysis จะนิยมใชศ้กึษาเกี่ยวกบัความยดืหยุ่น
ของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วมากกว่านํามาใชใ้นการพยากรณ์ (อคัรพงศ์ อัน้ทอง และกนัต์สนีิ กนัต์ทะวงศว์าร, 
2564)  

จากการทบทวนบทความที่นํามาสงัเคราะห์ทัง้ 27 บทความ พบว่า ทัง้หมดเป็นการศึกษา  
โดยประยุกตใ์ชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณทีม่ที ัง้การศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วรวม (Aggregate demand) และ 
อุปสงคก์ารท่องเทีย่วในระดบับุคคล (Individual demand) และเป็นการศกึษาอุปสงคใ์นระดบับุคคล
มากกวา่การศกึษาอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วรวม ทัง้น้ี บทความทีเ่กีย่วกบัอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วมปีระเดน็ทีศ่กึษา
และเกีย่วขอ้งทีส่าํคญั 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 

2.1) การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวระดบับุคคล ซึ่งมทีัง้การศึกษาในระดบัจงัหวดั และ
จุดหมายปลายทาง มสี่วนน้อยที่ศกึษาในระดบัประเทศ (เน่ืองจากมกีารศกึษาแล้วโดย ททท. จํานวนมาก) 
เกอืบทัง้หมดเป็นการสํารวจเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทัง้ทีเ่ป็นชาวต่างชาตแิละชาวไทย เช่น 
การรบัรูภ้าพลกัษณ์ การตดัสนิใจ พฤตกิรรมการเดนิทางและการท่องเทีย่ว การใชจ้่าย ความพงึพอใจ เป็นตน้ 
โดยใช้แบบสอบถามสมัภาษณ์นักท่องเที่ยวในประเด็นดงักล่าวจํานวน 200-400 ตวัอย่าง และนิยมเลือก
ตวัอยา่งแบบบงัเอญิ ก่อนประยุกตใ์ชส้ถติพิรรณาและสถติทิดสอบ เช่น t-test F-test (ANOVA) เป็นตน้ 
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ส่วนใหญ่พบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ รายได ้ระดบัการศกึษา เป็นตน้ 
มผีลทาํใหต้วัแปรทีส่นใจขา้งตน้มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05  

นอกจากการศึกษาในลักษณะของการสํารวจแล้ว มีบทความจํานวนหน่ึงที่มีศึกษา 
ในลกัษณะของการศึกษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่าย 
จาํนวนวนัพกั และพฤตกิรรมในอนาคต โดยการศกึษาเกีย่วกบัการพยากรณ์พฤตกิรรมในอนาคตทัง้ทีเ่ป็น
แบบจาํลองเชงิเดีย่ว และสมการเชงิโครงสรา้งใหผ้ลลพัธท์ีส่อดคลอ้งกนัวา่ ภาพลกัษณ์เป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญั
ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมในอนาคตอย่างการเทีย่วซํ้า (ศลษิา ธรีานนท ์และเจรญิชยั เอกมาไพศาล, 2559)  
และยังมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อพฤติกรรมในอนาคตผ่านตัวแปรคัน่กลางที่สําคัญอย่างความพึงพอใจ  
(อคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2558; อจัฉราพรรณ ตัง้จาตุรโสภณ, บุษยา วงษ์ชวลติกุล และธนวรรณ แสงสุวรรณ, 
2563) นอกจากน้ี ปัจจยัทีเ่ป็นสิง่กระตุน้ทางการตลาดมอีทิธพิลสงูต่อความเตม็ใจทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่ว และ



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

525 

ยงัมอีทิธพิลต่อการจดัสรรงบประมาณ แต่กลบัไม่มอีทิธพิลต่อการกําหนดจํานวนวนัที่คาดว่าจะพํานักของ
นกัทอ่งเทีย่ว (อคัรพงศ ์อัน้ทอง, ดนยัธญั พงษ์พชัราธรเทพ และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด, 2563) 

ขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีทัง้ 
การประยุกต์ใช้สถิติทดสอบและการถดถอยเชิงพหุคูณในการศึกษานักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม เช่น 
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ินกัทอ่งเทีย่วชาวไทย นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มผูส้งูอาย ุเป็นตน้ พบวา่ ปัจจยัสว่นบุคคล 
เช่น รายได ้อายุ เป็นตน้ และปัจจยัเกีย่วกบัการเดนิทางและการท่องเทีย่ว เช่น วตัถุประสงคข์องการเดนิทาง 
จํานวนครัง้ในการท่องเทีย่วต่อปี จํานวนวนัในการท่องเทีย่ว รูปแบบการท่องเที่ยว เป็นต้น มกัจะมอีทิธพิล 
ในการกําหนดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (ปวรพัชร รัตน์รุ่งเรืองยศ และรุ่งระวี วีระเวสส, 2558;  
หน่ึงหฤทยัรตัน์ กระจา่งพฒัน์วงษ์ และอรอนงค ์พวัรตันอรณุกร, 2561) 

ส่วนการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีก่ําหนดจํานวนวนัพกัซึง่มงีานศกึษาน้อยมาก ในบทความ
หลายชิน้มกีารนําเสนอถงึการสอบถามจาํนวนวนัพกัและ/จาํนวนวนัในการท่องเทีย่ว แต่ไมไ่ดม้กีารศกึษา
ลงลกึถงึปัจจยัทีก่ําหนดจํานวนวนัพกัมากนัก อาจเน่ืองมาจากขอ้จํากดัในเรื่องของความแปรปรวนของ
จาํนวนวนัพกัทีม่คีวามแปรปรวนน้อยจนยากทีจ่ะประยุกต์วธิทีางสถติมิาใช ้อย่างไรกต็าม มงีานศกึษา
ทีป่ระยุกต์ใช ้การวเิคราะหค์วามอยู่รอด (Survival analysis) ในการศกึษา แลว้พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
เช่น อายุ การศกึษา อาชพี เป็นต้น ลกัษณะการเดนิทาง กลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นปัจจยัที่มอีทิธพิลทําให้
จํานวนวนัพกัของนักท่องเที่ยวมคีวามแตกต่างกนั (อาร์ม นาครเทพ และสุรชยั จนัทร์จรสั, 2556; 
อคัรพงศ ์อัน้ทอง, ปิยลกัษณ์ พทุธวงศ,์ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด, 2559) 

นอกจากน้ียงัมกีารประยุกตใ์ชแ้นวคดิโครงสรา้งความพงึพอใจ และวธิ ีpenalty-reward 
analysis (PRA) ในการจําแนกคุณลกัษณะและ/คุณภาพบรกิารของการท่องเทีย่วและ/บรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การท่องเที่ยว (เช่น สปา) ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คุณลกัษณะพื้นฐานที่จําเป็นต้องม ีคุณลกัษณะที่ใช ้
ในการแขง่ขนั และคุณลกัษณะทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ชนั (อคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2560; 2561) 

2.2) การศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วรวม เป็นการใชข้อ้มลูอนุกรมเวลา (Time series data)  
ในการพฒันาแบบจําลองที่เป็นสมการเดี่ยวทัง้หมด โดยมกีารประยุกต์ใชว้ธิทีางเศรษฐมติ ิเช่น DOLS, 
ARDL, TVPLRM, AIDS, NSURE เป็นตน้ ในการประมาณค่าสมัประสทิธิข์องแบบจาํลองอุปสงคท์ีพ่ฒันา
บนพื้นฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการศึกษาทัง้ในระดบัประเทศ จังหวัด และจุดหมายปลาย 
(การศึกษาในระดบัอุตสาหกรรมและธุรกิจมน้ีอยมาก) แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดบัประเทศ และ 
เป็นการศกึษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ(เช่น อาเซยีน ยุโรป จนี ญี่ปุ่ น เกาหลใีต้ เป็นต้น) 
มากกวา่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 

การพฒันาแบบจําลองอุปสงคก์ารท่องเทีย่วรวมโดยสว่นใหญ่มกัจะเกีย่วกบัการประมาณค่า 
ความยดืหยุน่ของการทอ่งเทีย่วมากกวา่การพฒันาแบบจาํลองการพยากรณ์อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว (มน้ีอยมาก) 
และการประเมนิผลกระทบจากเหตุการณ์วกิฤตทิีม่ต่ีออุปสงคก์ารท่องเทีย่ว (ทัง้ในเรื่องของจาํนวนและรายรบั) 
ซึง่พบว่าเหตุการณ์ความไมแ่น่นอนในดา้นสงัคมและการเมอืงของไทยมผีลทําใหอุ้ปสงคต่์อการท่องเทีย่วไทย
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับที่ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  
และอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) ทบทวนไวเ้มื่อปี พ.ศ. 2557 ว่า เหตุการณ์วกิฤตจะมผีลกระทบต่ออุปสงค์
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การท่องเที่ยวมากกว่าการส่งเสรมิการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเหตุการณ์วกิฤตทิางการเมอืงจะมแีนวโน้ม
ของความสญูเสยีเพิม่ขึน้ 

ผลการศกึษาความยดืหยุ่นจากแบบจําลองอุปสงค์การท่องเที่ยวรวม พบว่า อุปสงค์ของ 
การท่องเทีย่วไทยในระยะยาวมคีวามยดืหยุ่นต่อราคาแตกต่างกนัตามตลาดนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิขณะที่
ผลการประมาณค่าความยดืหยุน่ต่อรายไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า การท่องเทีย่วไทยเป็นทัง้สนิคา้ปกต ิ (Normal 
goods) และสนิคา้ฟุ่มเฟือย (Luxuly goods) ขึน้อยู่กบัตลาดนักท่องเที่ยว (อคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2558;  
บณัฑติ ชยัวชิญชาต,ิ 2563) นอกจากน้ี ความยดืหยุ่นยงัเปลี่ยนแปลงตามเวลา (อคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2559) 
ขณะที่การศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยว
ต่างประเทศของคนไทยสามารถทดแทนซึง่กนัและกนั (บณัฑติ ชยัวชิญชาต,ิ 2563) ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัที ่
มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ทบทวนไวเ้มื่อปี พ.ศ. 2557 ว่า “การท่องเทีย่วภายใน
และต่างประเทศของคนไทยมคีวามเกีย่วขอ้งกนัน้อย” (เป็นการศกึษาโดย ปิยะลกัษณ์ พุทธวงศ ์(2555) 
ดว้ยการประยกุตใ์ชก้ารทดลองทางเลอืก (Choice experiment)) 

2.3) การพฒันาแบบจําลองอุปสงค์การท่องเที่ยวในระดบับุคคลเพื่อประเมินราคาแฝงของ
คณุลกัษณะต่างๆ ผา่นแนวคดิการประเมนิความเตม็ใจจ่ายสว่นเพิม่ เช่น การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองทางเลอืก 
(Choice modeling) ประเมินคุณลกัษณะของการจดัการโรงแรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่า  
การใชพ้ลงังาน การจดัการขยะ และการจดัการน้ําเสยี มรีาคาแฝงเท่ากบั 66.52, 89.16 และ 101.84 บาท/คนื 
ตามลําดบั (กฤษฎา ตยิววิฒันานุกูล และโสมสกาว เพชรานนท,์ 2559) เป็นตน้ หรอืการประยุกตใ์ชว้ธิสีมมติ
เหตุการณ์ (Contingent valuation method) ทีเ่ป็นแบบจาํลองความเตม็ใจจา่ยของนกัท่องเทีย่วต่อคุณลกัษณะ
ของแหล่งทอ่งเทีย่วในการประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรข์องแหล่งทอ่งเทีย่ว 

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ การศกึษาในกลุ่มอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วแมว้่าจะมคี่อนขา้งมากและครอบคลุม 
แต่บทความที่เป็นการศกึษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยยงัมอียู่จํานวนน้อย (เน่ืองจากภาครฐัได้จดัสรร
งบประมาณใหก้บัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ศกึษาดา้นการตลาดเชงิลกึและต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2556)1 โดยเฉพาะการวเิคราะหใ์นระดบักลุ่ม รวมถงึประเดน็ของการวเิคราะหค์วามเสีย่งทีเ่กดิจาก
การกระจุกตวัของตลาดนกัทอ่งเทีย่ว 

3) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาอปุทานการท่องเทีย่ว 
จากการสงัเคราะห์บทความเกี่ยวกบัการศึกษาอุปทานการท่องเที่ยวทัง้ 23 บทความที่นํามา

สงัเคราะห ์พบว่า ประมาณรอ้ยละ 65 ตพีมิพใ์นช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 และเป็นการศกึษาในระดบัจงัหวดั 
(หากเป็นชุมชนจะเกี่ยวขอ้งกบัวสิาหกิจชุมชน) และธุรกิจ (ส่วนใหญ่เป็นโรงแรม) ที่เป็นการประยุกต ์

                                                            
1 ภาครฐัไดจ้ดัสรรงบประมาณใหก้บัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยศกึษาและสาํรวจขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วเชงิลกึ 
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 (มเีป้าหมายการสํารวจ 56 ตลาดหลกั) ขณะเดยีวกนัก็มกีารศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในลกัษณะ 
กลุ่มตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดทีศ่กัยภาพสงู กลุ่มดาํน้ํา กลุ่ม local experience กลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอลฟ์ กลุ่มแต่งงานและฮนันีมนู กลุ่มการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ ฯลฯ เป็นตน้ รวมทัง้การสาํรวจพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วของชาวไทย ซึง่เริม่มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 จนถงึปัจจุบนั โดยให้
สาํนกังานสถติแิหง่ชาตเิป็นผูส้าํรวจในชว่งปี พ.ศ. 2556-2560 และตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้มา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดว้า่จา้งให้
บรษิทัทีป่รกึษาเป็นผูส้าํรวจและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่นํามาใชใ้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานกลยุทธส์าํหรบัตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
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วิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยแนวคิดพื้นฐานที่นิยมนํามาประยุกต์ใช้จะเกี่ยวกบัการวิเคราะห ์
supply chain (เช่น SCOR Model  Balanced Scorecard เป็นตน้) รว่มกบัสว่นประสมทางการตลาดเพื่อให้
ขอ้เสนอเกี่ยวกบักลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขนั รวมถงึการปรบัปรุงพฒันาทางดา้นกายภาพและ
การบรกิารทีเ่ชื่อมโยงกนัเป็นระบบ โดยการศกึษาดว้ยวธิวีจิยัเชงิคุณภาพเป็นการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
ทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูทีส่่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการและ/พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการท่องเทีย่ว (เกอืบทัง้หมด
เป็นการศกึษาเกีย่วกบัโรงแรม) ดว้ยแบบสมัภาษณ์ ขณะทีก่ารศกึษาดว้ยวธิวีจิยัเชงิปรมิาณเกอืบทัง้หมด
เป็นการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างประมาณ 200-400 คน และนิยมใช้สถิติพรรณาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอผลการประเมนิในลกัษณะของระดบั เช่น มาก ปานกลาง น้อย เป็นต้น  
(หากเป็นประเดน็ของการประเมนิ) นอกจากน้ี มบีทความบางฉบบัทีป่ระยุกต์การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณอื่นๆ 
ในการศึกษา  เช่ น  Analytic Hierarchy Process (AHP)  Multiple Criteria Decision Making (MCDM)  
การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple regression) Structural Equation Model (SEM) Frontier Analysis 
(DEA และSFA) เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งประเดน็ของการศกึษาอุปทานการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยไดเ้ป็น 
4 ประเดน็หลกั ดงัมรีายละเอยีดพอสงัเขปในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

3.1) การศึกษาเกี่ยวกับโซ่อุปทาน (Supply chain) ซึ่งเกือบทัง้หมดจะเกี่ยวกับเรื่องของ 
การจดัการ เช่น การเชื่อมโยงโลจสิตกิส ์เป็นตน้ เพื่อนํามาสู่การใหข้อ้เสนอแนะสาํหรบัการเพิม่มลูค่าและ
การนําเสนอรูปแบบการพฒันา เช่น การพฒันาการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การพฒันาดา้นโลจสิตกิส ์เป็นต้น 
การศกึษาในประเดน็น้ีมทีัง้การศกึษาจากนักท่องเที่ยวที่เป็นผูใ้ชบ้รกิารที่เป็นลกัษณะของการประเมนิถึง
ความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เช่น คุณภาพ การให้บริการ เป็นต้น ที่นิยมวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด 
สว่นประสมทางการตลาด (4’Ps /7’Ps) และจากผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร 
การศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า การจดัการเป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่อุปทาน 
(กฤติยา เกิดผล และปรชัภรณ์ เศรษฐเสถียร, 2562; มนทิรา สงัข์ทอง, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร และ 
วชิยั แหวนเพชร, 2563) โดยการแลกเปลี่ยนขอ้มูล และความไว้วางใจและคํามัน่สญัญาเป็นหน่ึงใน
คุณลกัษณะสําคญัของสมรรถนะโซ่อุปทานของธุรกจิท่องเทีย่ว (กมลชนก วงศ์เครอื, กอ้งภู นิมานันท ์
และวรทัยา แจง้กระจา่ง, 2563) 

3.2) การศกึษาเกีย่วกบับุคลากร (แรงงาน) ส่วนใหญ่จะเกีย่วขอ้งกบัการหาแนวทางการพฒันา 
เช่น การยกระดับสมรรถนะ การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพ (ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์) เป็นตน้ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใชก้ารพฒันาบุคลากรเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั ทัง้น้ี
การศกึษาเรื่องของแรงงานเกีย่วกบัขดีความสามารถของบุคลากรในธุรกจิการท่องเทีย่วเกอืบทัง้หมด
เป็นการศกึษาในระดบัโรงแรม ซึ่งมทีัง้ในเรื่องของการใหบ้รกิาร เช่น การมุ่งเน้นลูกคา้ การมุ่งเน้นคุณภาพ 
เป็นต้น และการบริหารจดัการ เช่น ความรบัผิดชอบ การวางแผน การมุ่งเน้นเป้าหมายและ/ผลสําเร็จ  
การเจรจา เป็นต้น (ชเนตตี จาตุรนต์ร ัศมี, 2560) ขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงาน 
ที่พึงประสงค์พบว่า แรงงานควรมีลักษณะสําคัญในเรื่องของการเคารพกฏระเบียบ ความซื่อสัตย ์ 
ความรบัผิดชอบ และทศันคติ โดยขนาดสถานประกอบการและบริการที่แตกต่างกันจะมีความต้องการ
คุณลกัษณะของแรงงานทีพ่งึประสงคแ์ตกต่างกนั แต่ยงัคงเหมอืนกนัในบางคุณลกัษณะ เช่น ความรบัผดิชอบ 
ทักษะ การสื่อสาร เป็นต้น (วิกานดา เกษตรเอี่ยม, 2559) นอกจากน้ี การศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า  
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การสร้างสรรค์นวัตกรรม การดําเนินงานเชิงรุก และการกล้าเสี่ยง เป็นตัวบ่งชี้สําคัญถึงความเป็น
ผูป้ระกอบการในธุรกจิทอ่งเทีย่ว (ศวิะนนัท ์ศวิพทิกัษ์, 2561) 

3.3) การศกึษาเกี่ยวกบัรูปแบบสนิค้า (เช่น ของที่ระลกึ) กิจกรรมและ/แหล่งท่องเที่ยว (เช่น  
การนําเทีย่ว แหล่งทอ่งเทีย่วทางน้ํา) และการใหบ้รกิาร (เชน่ ขนสง่) ทีเ่สนอขายและ/ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 
โดยมทีัง้การศกึษาในประเดน็ของการตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว ความคุม้คา่ในการลงทุนทีม่ที ัง้
การวเิคราะหเ์พื่อประเมนิถงึความคุม้ค่าของการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยว ต้นทุนโลจสิตกิสข์องบรกิารขนส่ง 
และการวเิคราะหต์น้ทุน-ผลตอบแทนของการผลติสนิคา้ทีร่ะลกึ ซึง่พบว่าสนิคา้ทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ในการผลติ
จะมตีน้ทุนการผลติสงูกวา่สนิคา้ทีใ่ชทุ้นเขม้ขน้ ดงันัน้สนิคา้ทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้จงึใหผ้ลตอบแทนจากการผลติ
ตํ่ากว่า (สมบตั ิสงิฆราช, 2559) นอกจากน้ี ในการศกึษาทีผ่า่นมายงัพบว่า การใชเ้ทคโนโลยมีคีวามสาํคญั
ต่อธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวมาก และยงัส่งผลกระทบต่อเน่ืองกบัการเพิม่/ลดของจํานวนลูกคา้ 
รายไดข้องธุรกจิ และการจา้งงานคนทอ้งถิน่ (งามนิจ แสนนําพล, วารชัต ์มธัยมบุรุษ, ประกอบศริ ิภกัดพีนิิจ 
และพจัน์พติตา ศรสีมพงษ์, 2563) 

3.4) การศึกษาเกี่ยวกบัประสทิธิผลและสมรรถภาพ (ประสทิธิภาพ) ของการจดัการและ/ 
การดําเนินงานของธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว เช่น นําเที่ยว โรงแรม สปา เป็นต้น ซึ่งพบว่า ปัจจยั 
ด้านการแข่งขนัมผีลต่อผลการดําเนินธุรกิจ (พระสมบตัิ ระสารกัษ์, 2559) ขณะที่ผู้นํามคีวามสําคญัต่อ
ประสทิธผิลของการจดัการธุรกจิมากทีสุ่ด (สนัต ิป่าหวาย, อนันต์ ธรรมชาลยั, สานิต ศริวิศิษิฐกุ์ล, 2561) 
นอกจากน้ี ในการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า โรงแรมในกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพสูงกว่าโรงแรม 
ในต่างจงัหวดั ขณะที่โรงแรมที่ตัง้อยู่ใกล้ท่าอากาศยานมีประสิทธิภาพการดําเนินงานดีกว่าโรงแรมที่ม ี
ทาํเลทีต่ ัง้ไกลออกไป สว่นโรงแรมในบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วมผีลติภาพแรงงานสงูกว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ (วดัผลติภาพ
แรงงานด้วยการวิเคราะห์จากสดัส่วนของรายได้ต่อจํานวนพนักงาน) แต่กลับไม่มีความแตกต่างของ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน (ประเมนิโดยวธิ ีData Envelopment Analysis (DEA) Stochastic Frontier 
Approach (SFA) และ DEA Metafrontier ) อยา่งไรกต็าม สภาพแวดลอ้มทีม่สีภาวะการแขง่ขนัทีแ่ตกต่างกนั
ตามทาํเลทีต่ ัง้มบีทบาทต่อสมรรถภาพของโรงแรม เน่ืองจากเป็นสิง่ทีก่ระตุ้นใหม้กีารพฒันานวตักรรม
และการบรหิารตน้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ณชิาพชัร สงัขแ์กว้ และชยานนท ์ภู่เจรญิ, 2561) ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ขอ้คน้พบในการศกึษาของ อคัรพงศ์ อัน้ทอง, พนินท์ เครอืไทย และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด (2554) และ 
อคัรพงศ ์อัน้ทอง (2556) ทีม่กีารสรปุไวแ้ลว้โดย มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) 

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า การศึกษาในกลุ่มอุปทานการท่องเที่ยวที่ผ่านมา จะมีการศึกษา 
ในหลากหลายประเดน็ตัง้แต่ในเรื่องการจดัการโซ่อุปทาน การพฒันาและ/ยกระดบับุคลากร การดําเนินงาน
ของภาคธุรกิจและ/ อุตสาหกรรม แต่พบว่าการศึกษาในประเด็นของโครงสร้างการแข่งขนั การวิเคราะห ์
ผลติภาพ การศกึษาประเดน็เกี่ยวกบัแรงงานต่างด้าว การปรบัตวัและความยดืหยุ่นของผูป้ระกอบการ 
ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงต่างๆ เชน่ โครงสรา้งตลาด ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีเหตุการณ์วกิฤต เป็นตน้ 
ยงัมอียูจ่าํนวนน้อย โดยเฉพาะการวเิคราะหใ์นระดบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ 
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4) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษานโยบายและบทบาทของรฐั 
การศกึษาในกลุ่มน้ีเกอืบรอ้ยละ 70 เผยแพร่หลงัปี พ.ศ. 2561 โดยการศกึษาเกอืบทัง้หมด

ประยกุตใ์ชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพเป็นสาํคญั ดว้ยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูทัง้จากภาครฐัและเอกชน แลว้นําขอ้มลู
จากการสมัภาษณ์มาใชก้ารวเิคราะหแ์บบ Content Analysis ในการสรุปเป็นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
นโยบายและบทบาทของภาครฐั (เป็นลกัษณะของการพรรณามากกว่าการอธิบาย) เช่น การดําเนิน
นโยบายของภาครฐั ศกัยภาพของภาครฐั การนําแนวนโยบายไปปฏบิตั ิการเสนอแนวทางการขบัเคลื่อน
นโยบาย ผลของนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว บทบาทการพฒันาของภาครฐั เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม มบีทความบางชิ้น ประยุกต์ใช้กรอบและ/เครื่องมอือื่นๆ ในการศึกษา เช่น 
กรอบ 7S McKinsey, PEST analysis, SWOT, TOWS matrix model เป็นตน้ ในการวเิคราะหเ์พื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ขอ้เสนอเกีย่วกบัแนวทางการขบัเคลื่อนนโยบาย เช่น การควบคุมคุณภาพ ความต่อเน่ืองในการพฒันา 
การนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาปรบัใช ้การนําโซเชยีลเน็ตเวริก์เขา้มาเป็นช่องทางประชาสมัพนัธแ์ละ
การขาย เป็นตน้ รวมถงึการประยุกต์ใชว้ธิวีเิคราะหท์างเศรษฐมติแิละสถติขิ ัน้สงูในการศกึษาและพสิจูน์
เชิงประจกัษ์ เช่น การศึกษาผลของนโยบายการส่งเสรมิการท่องเที่ยวของภาครฐั การประเมนิอตัรา
คา่ธรรมเนียมการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ผลการศึกษาเชิงประจกัษ์ถึงผลของการดําเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีต่อ 
การขยายตวัทางเศรษฐกจิดว้ยเครื่องมอืทางเศรษฐมติ ิพบว่า การดําเนินมาตรการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เพือ่ใชเ้ป็นยุทธศาสตรใ์นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิประสบความสาํเรจ็ เน่ืองจากมาตรการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว
ส่งผลใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิทัง้ที่เป็นผลทางตรงและผลทางออ้มผ่านการเพิม่ขึน้ของจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายรบัจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (บณัฑติ ชยัวชิญชาติ, 2563)  
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) ทีส่รปุวา่ หลงัจากปี พ.ศ. 2522 เป็นตน้มา การท่องเทีย่ว
ไดก้ระตุน้ใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (Tourism-led growth) 

 ส่วนการศึกษาในระดับชุมชนพบว่า นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
มสี่วนทําใหชุ้มชนมคีวามเป็นปึกแผ่น (จรยิา โกเมนต์, เฉลมิชยั ปัญญาด,ี บงกชมาศ เอกเอีย่ม, และ 
สุริยจรสั เตชะตันมีนสกุล, 2563) นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัประชาคมอาเซียนที่เป็น
การศกึษาเชงินโยบายในลกัษณะของการใหข้อ้เสนอเพื่อเตรยีมรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปิดเสรอีาเซยีน 
เช่น การเตรยีมพรอ้มเรื่องแรงงาน การจดัทาํการตรวจลงตราร่วมอาเซยีน (ASEAN common Visa) เป็นตน้ 
และการประเมนิประสทิธผิลของนโยบายรฐัผ่านความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วทีเ่ป็นลกัษณะของการประเมนิ
ผา่นความพงึพอใจในการใชบ้รกิารแหล่งทอ่งเทีย่ว (ศศมิาภรณ์ สวุรรณด,ี 2563) 

สําหรบัการศกึษาในประเดน็ของภาษีและค่าธรรมเนียมทีเ่ป็นหน่ึงในนโยบายสําคญัของภาครฐั  
มทีัง้การศกึษาในลกัษณะของการทบทวนและสงัเคราะหก์ารศกึษาเกี่ยวกบัภาษีการท่องเที่ยวซึ่งพบว่า 
ประเทศไทยมรีายการภาษีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่วหลายรายการทัง้ทีอ่ยู่ในรูปของภาษีทัว่ไปและ
ภาษเีฉพาะ รวมทัง้มาตรการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นนโยบายระดบัชาต ิแต่การศกึษา
ผลของการเกบ็ภาษกีารท่องเทีย่วยงัมน้ีอย โดยเฉพาะในระดบัทอ้งถิน่ ทาํใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
บางแห่งที่มแีหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงต้องแบกรบัภาระต้นทุนในการดูแลนักท่องเที่ยว สิง่แวดล้อม 
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ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สาธารณูปโภคต่างๆ ทีส่นับสนุนการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ (อคัรพงศ ์อัน้ทอง, 
กนัตส์นีิ กนัทะวงศว์าร และอญัรตัน์ วเิชยีร, 2563) ขณะทีง่านศกึษาทีเ่ป็นการประเมนิอตัราค่าธรรมเนียม
และคา่ธรรมเนียมการทอ่งเทีย่วไทยทีจ่ะทาํใหส้งัคมไดร้บัสวสัดกิารสงูสุดตามแนวคดิเศรษฐศาสตร ์พบว่า 
อตัราการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมควรอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 0.3396 ถงึรอ้ยละ 0.4501 
คดิเป็นค่าธรรมเนียมในการท่องเทีย่วประเทศไทยต่อครัง้ต่อคนระหว่าง 167.08 ถงึ 221.14 บาท/ครัง้/คน 
โดยการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการท่องเทีย่วจะทาํใหเ้กดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิไมม่าก และจะทาํให้
ประเทศไทยมรีายไดส้ทุธจิากการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการท่องเทีย่วไมน้่อยกว่าหน่ึงหมื่นลา้นบาทต่อปี 
ขึน้อยูก่บัจาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว (บณัฑติ ชยัวชิญชาต,ิ 2563)2 

ส่วนการศกึษาบทบาทของภาครฐัพบว่า บทบาทของหน่วยงานภาครฐัทีม่ตี่อการท่องเทีย่ว
มกัเป็นในเรือ่งของการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร การวางแผนและการพฒันา (วลยัพร สุขปลัง่,  
ศุภกญัญา เกษมสุข และอญัญานี อดทน, 2562) รวมถงึการนํานโยบายไปใชใ้นทางปฏบิตั ิซึ่งสํานักงาน 
การทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดัมกัจะดาํเนินการในสว่นการกระจายขอ้มลู รวมถงึการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
และการพฒันาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดูแลในเรื่องของ
การประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด (ดวงกมล ยางงาม และวด ีวรรณา, 2563) เน่ืองจากเป็นหน่วยงานทีม่ี
ศกัยภาพในการทาํการตลาดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ของภาครฐั (ณฏัฐดา ศรมีุข, 2562) ขณะที ่อปท. มกัมี
บทบาทในเรื่องของการส่งเสรมิการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะในระดบัชุมชนและท้องถิ่น) และการสรา้ง
การมสีว่นรว่มในชุมชนเป็นสาํคญั (โชต ิบดรีฐั, 2563) ทัง้น้ีความไมส่าํเรจ็ของนโยบายของภาครฐัในการ
ส่งเสรมิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว มกัเกดิจากความไม่ชดัเจนและ/รปูแบบของนโยบาย ขาดการนําไปปฏบิตั ิ
ขาดการบูรณาการและความร่วมมอื (ณฏัฐดา ศรมีุข, 2562) นอกจากน้ี ยงัมกีารศกึษาเกีย่วกบับทบาท
ของภาครฐัในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีเ่ป็นลกัษณะของการเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพื่อนบา้นอย่างเช่น 
ในกรณีของไมช์ที่ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัประเทศมาเลเซยีแล้วพบว่า การที่รฐับาลมาเลเซยีเป็นเจา้ของ
ศูนยป์ระชุมและการมหีน่วยงานในระดบัทอ้งถิน่ดูและเรื่องไมซ ์ไดส้รา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่หนือกว่าประเทศไทย
ในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซข์องมาเลเซยี (จุฬณ ีตนัตกุิลานนัท,์ 2563) 

การศึกษาทบทวนงานวิจยัก่อนหน้าน้ี ไม่พบบทความวิชาการเกี่ยวกบัการประเมินผลของ
นโยบายดา้นการท่องเที่ยวทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) และนโยบาย
สาธารณะในการใชท้รพัยากรท่องเทีย่วอย่างจรงิจงั ส่วนใหญ่เป็นการพรรณาตวันโยบายและเสนอความเหน็
เชงิคุณภาพ (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2557) แมว้่าจะมกีารพฒันาแบบจําลองเกี่ยวกบั
การศกึษาผลของนโยบายการสง่เสรมิการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการขยายตวัทางเศรษฐกจิดว้ยเครื่องมอืเศรษฐมติิ
ที่เป็นสมการเดี่ยว แต่แบบจําลองที่เสนอยงัขาดการทบทวนวรรณกรรมที่เขม้แขง็ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากยงัมี
การศกึษาในประเดน็น้ีคอ่นขา้งน้อยในประเทศไทย โดยเฉพาะการศกึษาผลของนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่ว
ทีม่ต่ีอชุมชนและทอ้งถิน่    
  

                                                            
2 เป็นการศกึษาโดยประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองลดรปูในการประเมนิเช่นเดยีวกบังานของ Clark, & Ng (1993) รว่มกบัการประมาณค่าความยดืหยุ่น
ของอุปสงคต์่อราคาทัง้ของตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตแิละชาวไทย 
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5) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาการท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ 
จากการสงัเคราะหว์รรณกรรมเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Health tourism) 15 บทความ  

ทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 พบว่า กว่ารอ้ยละ 60 ตพีมิพใ์นช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 
(ภาครฐัเริม่ใหค้วามสําคญักบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมเีป้าหมายที่จะส่งเสรมิ 
และผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของนานาชาต ิ(กนัต์สนีิ กนัทะวงศ์วาร, อคัรพงศ์ อัน้ทอง 
และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด, 2556) ดงันัน้จงึมกีารสนับสนุนใหม้กีารวจิยัในประเดน็น้ีอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงปี 
พ.ศ. 2555-2563 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
ได้สนับสนุนโครงการวิจยัในประเด็นน้ีประมาณ 2-3 โครงการต่อปี อย่างต่อเน่ืองเกือบทุกปี) บทความ 
ที่ตีพมิพ์กว่าร้อยละ 73 เป็นการศึกษาในระดบัประเทศและกลุ่มจงัหวดั และเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวจิยั 
เชงิคุณภาพเป็นสําคญั ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในประเดน็ของการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่ให้
ความสาํคญักบัตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างประเทศ 

บทความทีศ่กึษาในประเดน็น้ีเกอืบทัง้หมด ใชนิ้ยามและแบ่งประเภทการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
ทีส่อดคลอ้งกนัว่า การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Health tourism) หมายถงึ การทีบุ่คคลเดนิทางไปพาํนกัใน
จุดหมายปลายทางหน่ึง ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมปกตขิองตนเอง โดยแหล่งท่องเที่ยวนัน้สามารถ
ดแูลสขุภาพของบุคคลดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสถานะทีด่ดีงัเดมิ หรอืช่วยบําบดัรกัษาฟ้ืนฟูสุขภาพใหด้ขีึน้ ดงันัน้ 
การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพจงึมคีวามหมายครอบคลุมทัง้การท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์(Medical tourism)  
ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล และการท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพ (Wellness tourism) ซึ่งเน้น
ทางดา้นการบําบดัฟ้ืนฟูสุขภาพ นิยามและการแบ่งประเภทในลกัษณะดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิ 
ในระดบันานาชาตทิีเ่สนอโดย Hall (2011)  

บทความมกีารนําเสนอประเดน็การศกึษาทัง้ในภาพรวมของการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ และ
การศึกษาเฉพาะในประเด็นของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  
(มบีทความที่ศกึษาและนําเสนอในประเดน็ของการท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพมากกว่าการท่องเที่ยว 
เชงิการแพทย)์ สว่นใหญ่เป็นการศกึษาในประเดน็ของการทอ่งเทีย่วเชงิสง่เสรมิสุขภาพ (บางฉบบัใชค้าํว่า 
การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพแต่ภายในเน้ือหาเป็นการท่องเทีย่วเชงิสง่เสรมิสุขภาพ) เช่น นวดแผนไทย เป็นตน้  
ทัง้ในระดบัประเทศ (กลุ่ม) จงัหวดั และพื้นที่/ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว (น้ําพุร้อน) ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกบั 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (มีจํานวนบทความประมาณร้อยละ 30) เป็นการศึกษาในระดับประเทศ 
เกือบทัง้หมด (มเีพียงฉบบัเดียวที่ศึกษาที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
เชงิการแพทยท์ีส่าํคญัของไทยเชน่เดยีวกบักรงุเทพฯ และชลบุร)ี 

บทความกวา่รอ้ยละ 87 ทีนํ่ามาสงัเคราะห ์ประยุกตใ์ชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพทีใ่ชท้ัง้ขอ้มลูทุตยิภูมิ
ทีร่วบรวมจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานวจิยั เอกสารทางราชการ บทความวชิาการ เป็นตน้ และขอ้มลูปฐมภูมิ
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและ/ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น ผูป้ระกอบการ (เช่น โรงพยาบาล 
ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารสุขภาพ) เจา้หน้าทีข่องรฐั ตวัแทนชุมชน เป็นตน้ โดยเป็นการศกึษาบนพืน้ฐานทางดา้น
อุปทานเกอืบทัง้หมด ในลกัษณะของการศกึษาวเิคราะหเ์กี่ยวกบัสถานการณ์ ศกัยภาพ และสภาพแวดลอ้ม 
(ส่วนใหญ่ใชแ้นวคดิการวเิคราะห ์SWOT และ content analysis ในการวเิคราะหข์อ้มูล) เพื่อนําเสนอ 
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ในประเดน็ของการพฒันา โอกาส และความสามารถในการแขง่ขนั บทความเกอืบทัง้หมดนําเสนอในลกัษณะ
ทีส่อดคลอ้งกนัว่า การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพเป็นหน่ึงในโอกาสของไทย เน่ืองจากมแีนวโน้มการขยายตวัทีด่ี
และต่อเน่ือง พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบายทีส่อดคลอ้งกนัว่า ไทยควรวางนโยบายและตําแหน่ง
ทางการตลาดใหช้ดัเจน การกําหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร การพฒันาทกัษะของบุคลากร (รวมถงึ
ประเดน็ความเพยีงพอของบุคลากร) การพฒันาเครอืข่าย และช่วงชงิโอกาสจากความไดเ้ปรยีบในเรื่อง
ของการท่องเที่ยวและความคุ้มค่าคุ้มราคา (พรมติร กุลกาลยนืยง, 2560; วรยิา ภทัรภญิโญพงศ์ และ
เกศรา สุกเพชร, 2560; วรท พานิชวทิย ์พณิแพทย ์และรกัษ์พงศ ์วงศาโรจน์, 2562) รวมถงึการใชภู้มปัิญญา
ทอ้งถิ่นทัง้ในเรื่องสมุนไพรและการนวดแผนไทยมาสนับสนุนการท่องเที่ยงเชงิสุขภาพ (กานดา ธรีานนท์, 
2561; คมศทิธิ ์เกยีนวฒันา, สุจติรา สุคนธทรพัย์ และวภิาวด ีลี้มิง่สวสัดิ,์ 2561; เพชรศร ีนนท์ศริ ิ
และชยัรตัน์ เชยสวรรค,์ 2563)  

สําหรบัการศกึษาที่ประยุกต์ใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณเกอืบทัง้หมดเป็นการศกึษาดา้นอุปสงค์
และ/ทางดา้นผูใ้ชบ้รกิารในประเดน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วหรอืผูใ้ชบ้รกิาร (เกอืบทัง้หมดเป็น
การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) เช่น การตดัสินใจ แรงจูงใจ ความพงึพอใจ เป็นต้น โดยใช้
แบบสอบถามในการสาํรวจนักท่องเทีย่วหรอืผูใ้ชบ้รกิารประมาณ 200-400 ตวัอยา่ง และนิยมใชก้ารเลอืก
ตวัอย่างแบบบงัเอญิ ก่อนทีจ่ะนําขอ้มูลมาวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณา (ส่วนใหญ่) มงีานศกึษาบางชิ้น 
(เลก็น้อยมาก) ประยุกต์ใชส้ถติอินุมาน เช่น Multiple Regression, Factor Analysis เป็นตน้ การศกึษาให้
ขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกนัว่า การตดัสนิใจเลอืกมาใชบ้รกิารการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพนัน้มาจากทัง้ปัจจยัทีเ่ป็นแรง
ผลกั (Push factors) เช่น ความตอ้งการสว่นบุคคล เป็นตน้ และแรงดงึ (Pull factors) โดยเฉพาะในเรื่องของ
ราคาและความเชื่อถอืในตวัผูใ้หบ้รกิาร (หรอืสถานบรกิาร) ทัง้น้ีขอ้มูลจากคนใกล้ชดิและประสบการณ์
โดยตรงมคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกผูใ้หบ้รกิาร/สถานบรกิาร (ศรณัยา เลศิพุทธรกัษ์, 2556; รฐัพล 
สนัสน, อมรรตัน์ ศรวีาณตั,ิ มณฑกิานต์ เอีย่มโซ ้และสริกุิล ประเสรฐิสมบูรณ์, 2561; เพชรศร ีนนทศ์ริ ิ 
และชยัรตัน์ เชยสวรรค,์ 2563) 

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า มีบทความจํานวนน้อยมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร  
โดยที่ผ่านจะศกึษาในเรื่องของการวดัสมรรถนะของผูใ้หบ้รกิารที่เป็นการพฒันาตวัชี้วดัในรูปแบบของ 
multi-dimensional และการศกึษาเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางการพฒันาคุณภาพบุคลากร (ล่าม) ในเรื่อง
ของภาษาทีจ่าํเป็นตอ้งพฒันาในเรือ่งของความรูแ้ละศพัทเ์ฉพาะทางการแพทย ์(ปัญญา นาวงษ์, 2560) 

6) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาความสามารถในการแข่งขนั 
บทความในกลุ่มน้ีมกีารตีพมิพ์อย่างต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 มทีัง้ที่ประยุกต์ใช ้

วธิเีชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณในการศกึษาเพื่อประเมนิความสามารถในการแข่งขนัและ/เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
ขอ้เสนอในการพฒันา เสรมิสรา้ง และสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนั มทีัง้การศกึษาในระดบัประเทศ 
จงัหวดั อุตสาหกรรม และธุรกิจ สําหรบัการศึกษาในระดบัชุมชนมอียู่จํานวนน้อย การศึกษาที่ประยุกต ์
วธิเีชงิคุณภาพมกัใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุ่มกบัผูใ้หข้อ้มูลทีส่ําคญั เช่น ผูป้ระกอบการ 
ผูนํ้าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เป็นต้น ก่อนประยุกต์วธิวีเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพในการสงัเคราะห์
เพื่อใหไ้ดป้ระเดน็ต่างๆ ทีนํ่ามาสู่การเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั ทัง้น้ีมกีารศกึษาส่วนหน่ึงนิยมใช ้
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SWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและอธิบายเชื่อมโยงถึงศักยภาพในการแข่งขัน สําหรับการศึกษาที่
ประยุกต์ใชว้ธิเีชงิปรมิาณนิยมใชแ้บบสอบถามแล้วใหผู้ป้ระกอบการประเมนิถงึขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของตนเอง ซึง่มเีกบ็ขอ้มลูจากตวัอย่างประมาณ 300-400 ชุด ก่อนทีจ่ะนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์
ดว้ยคา่เฉลีย่และ/ทดสอบดว้ยวธิทีางสถติอิยา่ง t-test และ/ F-test (ANOVA) 

การศกึษาทีป่ระยุกต์ใชว้ธิเีชงิคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทีส่าํคญัในระดบั
จงัหวดัเพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่มผีลต่อการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยว 
ก่อนทีจ่ะสงัเคราะหส์ภาพแวดลอ้มใหเ้หน็ถงึปัญหาทีแ่ทจ้รงิ เช่น ในกรณีของภูเกต็ ปัญหาของการท่องเทีย่ว
ไมไ่ดอ้ยูท่ีจ่าํนวนของผูม้าเยอืน แต่อยูท่ีค่วามต่อเน่ืองในการพฒันาและคุณภาพของการทอ่งเทีย่ว รวมถงึ
การขาดเอกภาพในการพฒันาการท่องเที่ยว เน่ืองจากการจดัการดา้นอุปทานการท่องเทีย่วของภูเกต็อยู่ใน
ความรบัผดิชอบของหลายหน่วยงานทัง้ในระดบัประเทศและพืน้ที ่(เอกชยั ชานินา และศรุดา สมพอง, 2562) 
เป็นต้น ส่วนการศึกษาในระดับจุดหมายปลายทางมักศึกษาสภาพแวดล้อมร่วมกับการพิจารณา 
ขดีความสามารถในการแขง่ขนั ก่อนทีจ่ะใหข้อ้เสนอเชงิยุทธศาสตรส์าํหรบัเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
เช่น การส่งเสรมิศกัยภาพ การส่งเสรมิเสน้ทางท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกนั การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการ
พฒันา การสง่เสรมิการจดักจิกรรมทอ่งเทีย่ว (ขา้วขวญั คุณวฒุ ิและอารยี ์นยัพนิิจม, 2560) เป็นตน้  

นอกจากการศกึษาตามแนวทางขา้งตน้แลว้ ยงัมกีารประยุกตใ์ช ้Five Forces Model และ 
Diamond Model ทีเ่สนอโดย Porter (1990; 1980) ในการวเิคราะหค์วามไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนัทัง้ในระดบั
จุดหมายปลายทาง เช่น ในกรณีของการประยุกตใ์ช ้Diamond Model (Poter, 1990) วเิคราะหค์วามไดเ้ปรยีบ
เชิงแข่งขนัของเกาะสมุยแล้วพบว่า เกาะสมุยมคีวามได้เปรยีบเชิงแข่งขนัโดยรวมในระดบัปานกลาง  
โดยมคีวามได้เปรยีบเชงิแข่งขนัสูงในด้านปัจจยัหลกัในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง  
ในดา้นเงื่อนไขของอุปสงค์ และดา้นปัจจยัภายนอกในส่วนของโอกาสจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาต ิ
ทีรู่จ้กัในระดบัโลกและจากการมทีีต่ ัง้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของประชาคมอาเซยีน (พศิมยั จารุจติตพินัธ์, 2558) 
ขณะที ่พุทธพร อกัษรไพโรจน์ (2563) ไดป้ระยุกต์ใช ้Five Forces Model (Poter, 1980) วเิคราะห ์
ขดีความสามารถของกลุ่มธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิสง่เสรมิสุขภาพในจงัหวดัภูเกต็ แลว้พบว่า ธุรกจิบรกิาร
สาํหรบัสมรรถภาพทางกายและโภชนาการเพื่อสุขภาพเป็นกลุ่มธุรกจิทีม่คีวามสามารถของธุรกจิในระดบัสูง 
และธุรกิจการดูแลความงาม การพกัผ่อนหย่อนคลาย สมาธิและกจิกรรมทางจติใจ และการศกึษา  
มคีวามสามารถของธุรกจิในระดบัปานกลาง ทัง้น้ีแรงผลกัดนัจากการเขา้มาของคู่แขง่รายใหม่ อํานาจต่อรอง
ของผูผ้ลติและอาํนาจต่อรองของนกัท่องเทีย่ว สง่ผลกระทบต่อธุรกจิในระดบัตํ่า อยา่งไรกต็าม สนิคา้ทดแทน
และการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมยงัคงสง่ผลกระทบต่อการสรา้งความสามารถของธุรกจิในระดบัปานกลาง 

สาํหรบับทความทีใ่ชว้ธิเีชงิปรมิาณทัง้หมดอยู่บนพืน้ฐานของแนวคดิดา้นเศรษฐศาสตรท์ีเ่ป็น
แนวคดิเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative concept) ซึง่มทีัง้การศกึษาในระดบัมหภาค (Macro) ทีเ่ป็นระดบัประเทศ 
และระดบัหน่วยธุรกจิ โดยการศกึษาในระดบัมหภาคเป็นการประยุกตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ
ประเมนิความไดเ้ปรยีบและตําแหน่งความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยว รวมถงึสถานการณ์
แนวโน้มตลาดและโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งประยุกต์ใช้อัตราส่วนความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Competitive advantage ration: CAR) ทัง้ในเชงิสถติและพลวตั (Static and Dynamic) และ Shift-
Share Analysis (SSA) ในการศกึษาวเิคราะห ์ซึง่จากการศกึษาของ อคัรพงศ ์อัน้ทอง และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

534 

(2558) พบวา่ ในชว่งปี พ.ศ. 2546-2557 ไทยมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาดนกัท่องเทีย่วชาวจนี  
และควรทุม่เทความสนใจในตลาดนกัทอ่งเทีย่วจนีใหม้ากขึน้  

ขณะที่ อคัรพงศ์ อัน้ทอง และกนัต์สนีิ กนัทะวงศ์วาร (2562) ใชแ้นวคดิและวธิกีารเดยีวกนั
ประเมนิความไดเ้ปรยีบและตําแหน่งความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วของไทยเมื่อเทยีบกบั
คูแ่ขง่ในอาเซยีน พบวา่ ตลาดอาเซยีนยงัคงเป็นตลาดทีไ่ทยไมม่คีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั สว่นตลาดยโุรป
และจนีเป็นสองตลาดทีไ่ทยและอาเซยีนต่างกม็คีวามสามารถในการดงึดดูลดลง ขณะทีต่ลาดจนีเป็นตลาด
ที่ไทยมคีวามสามารถในการดงึดูดน้อยกว่าอาเซยีน สําหรบัรสัเซยีและอนิเดยีเป็นสองตลาดที่ไทยมี
ความสามารถในการดงึดดูมากกวา่อาเซยีน การขยายตวัของตลาดหลกัทีส่าํคญัในชว่งปี พ.ศ. 2558-2560 
ได้รบัอานิสงส์จากปัจจยัที่แตกต่างกนั ทัง้จากความสามารถในการดงึดูดร่วมกนัของอาเซยีน และ 
จากความชาํนาญพเิศษและความสามารถในการแขง่ขนัของไทย นอกจากน้ี ตลาดหลกัทีส่าํคญัแต่ละตลาด 
มแีนวโน้มสถานการณ์ตลาดแตกต่างกนั ดงันัน้จงึควรใชก้ลยุทธก์ารตลาดทีแ่ตกต่างกนั โดยตลาดยุโรป 
รสัเซยี และอนิเดยี เป็นสามตลาดที่ไทยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด ส่วนตลาดอาเซยีน 
เป็นตลาดทีไ่ทยควรทุ่มเทความสนใจใหม้ากขึน้เพื่อสรา้งความชาํนาญพเิศษ สาํหรบัตลาดจนีเป็นตลาดทีไ่ทย
ควรใหค้วามสาํคญัต่อไปเพือ่ยกระดบัความไดเ้ปรยีบในการแขง่ 

ส่วนการศึกษาในระดับธุรกิจเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) ในการศกึษา โดยการพฒันาตวัชีว้ดัในหลายมติ ิ(Multi-dimensional) ประเมนิสมรรถนะ
การดาํเนินงาน (Performance) ของกลุ่มธุรกจิทีส่นใจ เช่น อคัรพงศ ์อัน้ทอง และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด (2557) 
ได้ประยุกต์แนวคดิดงักล่าวในการศึกษาเปรยีบเทยีบสมรรถนะการดําเนินงานของธุรกิจสปาของไทย 
แลว้พบว่า ธุรกจิสปาทีม่ผีลการดาํเนินงานดทีีสุ่ดสามารถใชท้รพัยากรทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
กระตุน้ใหน้ักบําบดัมผีลติภาพในการใหบ้รกิารดทีีสุ่ด นอกจากน้ี ธุรกจิสปาทีม่ผีลการดําเนินงานดยี่อมมี
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานทีด่ดีว้ย 

จากการสงัเคราะห์บทความในกลุ่มน้ี พบว่า บทความที่ใช้แนวคิดและหลักการประเมิน
ความสามารถในการแข่งขนัและ/ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัที่เป็นแนวคดิเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative 
concept) มอียู่ประมาณรอ้ยละ 20-25 ของบทความที่สงัเคราะห์ บทความที่เหลอืเป็นลกัษณะของ
การศกึษาโดยการใหผู้ใ้หข้อ้มลูประเมนิ (อาจมาจากฐานคดิทีแ่ตกต่าง) และ/ประยุกตก์ารใชก้ารวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มอยา่ง SWOT และ/อนุมานจากการศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว  

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า มบีทความที่เป็นการศึกษาเชงิประจกัษ์ด้วยวธิีเชงิปรมิาณยงัมอียู่
จํานวนน้อยที่ศึกษาอยู่บนหลกัแนวคดิที่ถูกต้องในการศึกษาความสามารถในการแข่งขนั (แนวคดิเชงิ
เปรยีบเทียบ) และยงัมชี่องว่างสําคญัในการศึกษาในระดบัชุมชน ท้องถิ่น และระดบัจงัหวดั3 รวมทัง้
การศกึษาในระดบัอุตสาหกรรมและ/ธุรกจิที่สามารถประยุกต์ใชแ้นวคดิการเปรยีบเทยีบสมรรถนะมาใช ้
ในการศึกษาได้ นอกจากน้ี ยงัพบช่องว่างของการศึกษาในกลุ่มน้ีที่ยงัขาดการศึกษาเกี่ยวกบัพลวตั 

                                                            
3 จากการตรวจสอบพบวา่ มโีครงการวจิยัทีม่กีารพฒันาดชันีวดัความสามารถในการแขง่ขนัของจงัหวดัทอ่งเทีย่วของไทยในปี พ.ศ. 2562 บน
พื้นฐานแนวคิดการเปรียบเทียบสมรรถนะและชุดตัวชี้วดั TTCI และมีการพฒันาต่อเน่ืองจนถึงปี พ.ศ. 2563 (ณัฐพล อนันต์ธนสาร 
และวรญัญา บุตรบุร,ี 2562)  
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การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  รวมถึงการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยที่ทําให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั  

7) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาความสนใจพิเศษและอืน่ๆ 
บทความที่อยู่ในกลุ่มน้ีเป็นบทความที่ไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มทัง้ 6 กลุ่มขา้งต้น ซึ่งมปีระมาณ 

ร้อยละ 25 ของบทความที่นํามาสงัเคราะห์ทัง้หมด (ส่วนใหญ่เป็นบทความที่เสนอโดยนักศึกษาในระดบั
บณัฑติศกึษา) มปีระเดน็ของการศกึษาทีห่ลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา วฒันธรรม การท่องเทีย่ว
โดยชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืเป็นสําคญั ซึ่งไม่สามารถจําแนกออกมาจดัในแต่ละกลุ่มได้อย่าง
ชดัเจน อยา่งเชน่ การศกึษาในลกัษณะทีเ่ป็นความสนใจพเิศษอยา่งการท่องเทีย่วเชงิอาหาร การท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงิกฬีา (วิง่มาราธอน ปัน่จกัรยาน มวยไทย ฯลฯ) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ทีม่ี
ทัง้การพฒันาและเกี่ยวข้องกบัชุมชน เป็นต้น หรือการศึกษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการท่องเที่ยว และ 
การประเมนิมูลค่าของแหล่งและ/ทรพัยากรท่องเที่ยวทีม่กัเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวทีย่ ัง่ยนื การตรวจสอบ
แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว การศกึษาทศันคตคิวามคดิเหน็และ/การรบัรูข้องคนทอ้งถิน่ต่อ
การทอ่งเทีย่วและ/ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว การศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐาน ธุรกจิ การตลาด การบรกิาร ฯลฯ 
ซึง่สามารถดคูวามหลากหลายของประเดน็ต่างๆ ไดจ้ากผลการวเิคราะห ์WordCloud ของคาํสาํคญัในบทความ
ของกลุ่มน้ีไดใ้นรปูที ่11.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 41 บทความ 

รปูท่ี 11.13 ความถ่ีของคาํสาํคญัในบทความกลุ่มความสนใจพิเศษและอ่ืนๆ ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

บทความในกลุ่มน้ีมีทัง้การประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณและคุณภาพในการศึกษา รวมทัง้ 
การสงัเคราะห์และ/ทบทวนวรรณกรรมที่เป็นการนําเสนอในลกัษณะของแนวคดิและ/บทสงัเคราะห์ความรู ้ 
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การศกึษาในเชงิคุณภาพโดยสว่นใหญ่เหมอืนกบัการศกึษาในกลุ่มอื่นๆ กล่าวคอื มกันิยมใชก้ารสมัภาษณ์และ
การประชุมกลุ่มในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนทีจ่ะใชแ้นวทางการพรรณนาและอธบิายในการนําเสนอ
ผลการศกึษา ขณะทีก่ารศกึษาตามแนวทางเชงิปรมิาณจะใชแ้บบสอบถามในการสมัภาษณ์ตวัอยา่งขนาด 
200-400 ตวัอย่าง และประยุกต์ใชส้ถติพิรรณาในการวเิคราะหข์อ้มูล อย่างไรกต็าม มกีารศกึษาจํานวนหน่ึง 
ทีป่ระยุกตใ์ชส้ถติอินุมาน เช่น Multiple Regression, Logistic Regression, Factor Analysis, Strutural 
Equation Model เป็นต้น มบีางบทความประยุกต์ใช้วธิทีางเศรษฐมติิและเครื่องมอืวเิคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการศกึษา เช่น Multiplier Analysis, I-O Analysis เป็นตน้ อยา่งเช่น ศุกระวรรณ เศวตะพุก
กะ (2561) ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ tourism multiplier ศกึษาในระดบัโรงแรม โดยใชข้อ้มลูการสาํรวจโรงแรมและ
เกสตเ์ฮา้สข์องสาํนกังานสถติแิหง่ชาตใินการคาํนวณ Tourism Multiplier Type I (ไมไ่ดร้ะบุว่าเป็น Orthodox 
multiplier หรอื Unorthodox multiplier) และเป็นการคํานวณผลกระทบทางออ้ม (Indirect effect) 
เพยีงรอบเดยีว (ผ่านค่าใชจ้่ายของโรงแรมและเกสต์เฮา้ส)์ ขณะที ่อคัรพงศ์ อัน้ทอง และกนัต์สนีิ กนัทะวงศ์
วาร (2563) ประยุกต์ I-O Analysis ศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัของการใช้จ่ายของ
นักท่องเทีย่วชาวจนีและยุโรปแลว้พบว่า การใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วชาวยุโรปก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้หมด
ต่อระบบเศรษฐกจิไทยสงูกวา่การใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่วชาวจนี (โดยเฉพาะกลุ่มทีไ่มใ่ชก่รุป๊ทวัร)์ เป็นตน้  

นอกจากน้ี มบีทความบางฉบบั (มอียู่จํานวนน้อย) ที่นําเสนอเชงิแนวคดิและ/ บทสงัเคราะห์
ความรูท้ีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว อย่างเช่น การสงัเคราะหส์าระความรูเ้กี่ยวกบัการวจิยัการท่องเทีย่วหลกัการ 
สู่การปฏบิตัใินมุมสะทอ้นสงัคมทีเ่ป็นการนําเสนอบทสงัเคราะหค์วามรูพ้ืน้ฐานทางแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การวิจัยด้านการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว อุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น  
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2560) การนําเสนอในเรื่องปัจจัยความสําเร็จของการตลาดเชิงสัมพันธ ์
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นการสงัเคราะห์วรรณกรรมแล้วนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด
การตลาดเชงิสมัพนัธ์สําหรบัใช้เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลูกค้า (ราณี อมรนิทร์รตัน์, 2560)  
การวิเคราะห์การท่องเที่ยวไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมผ่านกระบวนทศัน์ 
สจันิยมวพิากษ์ ซึ่งเป็นบทความที่วพิากษ์เกี่ยวกบันโยบายการพฒันาการท่องเที่ยวที่อยู่บนแนวคดิดา้น 
“มูลค่า” “คุณค่า” หรอื “Value” ที่มกัถูกอธบิายดว้ยแนวคดิทางเศรษฐศาสตรโ์ดยมรีากฐานมาจากปรชัญา
แบบปฏฐิานนิยม (Positivism) ขณะทีก่ระบวนการทศัน์สจันิยมวพิากย ์(Critical realism paradigm) สามารถ
แสดงให้เหน็ถึงรายละเอยีดและมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกบัแนวคดิเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม 
ทัง้ที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นได้ ซึ่งความหลากหลายเหล่าน้ี สามารถก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่
ดา้นการทอ่งเทีย่วได ้(ปารณยี ์บุญไชย, ศริวิรรณ กวงเพง้ และธนิดา ลครศร,ี 2562) เป็นตน้ 

11.3.2  การสงัเคราะหบ์ทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ 
 จากการสบืคน้บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วไทยในวารสารต่างประเทศทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู 
Scopus (สบืคน้ดว้ยคาํวา่ “Tourism” & “Thailand” ภายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ ชื่อวารสารตอ้งมคีาํว่า “Tourism”) 
พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 มบีทความทัง้หมด 243 บทความ ทีต่พีมิพเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่วไทย  
(นับรวมทัง้ผูเ้ขยีนชาวไทยและชาวต่างชาต)ิ เมื่อวเิคราะหค์วามถี่ของคาํจากคาํสาํคญัของบทความทัง้หมด 
(ใชเ้ทคนิค WordCloud ภายใต ้Bibliometric Anlaysis) พบว่า มกีารตพีมิพบ์ทความในประเดน็ทีค่่อนขา้ง
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หลากหลาย โดยการพฒันาการท่องเที่ยว (Tourism Development) เป็นประเดน็ที่มคีวามเขม้ขน้ (หรอื
ความถี่) ของการตพีมิพม์ากทีสุ่ด รองลงมา ซึง่มคีวามเขม้ขน้ของการตพีมิพใ์กลเ้คยีงกนั ไดแ้ก่ การจดัการ
ท่องเทีย่ว (Tourism management) การตลาดการท่องเทีย่ว (Tourism market) เศรษฐศาสตรก์าร
ท่องเทีย่ว (Tourism economics) และพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว (Tourism behavior) ผลการวเิคราะหด์งักล่าว
แตกต่างจากการวเิคราะห์บทความที่ตีพมิพ์ในวารสารไทยที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นประเดน็หลกัที่มี
ความเขม้ขน้ของการตพีมิพม์ากทีสุ่ด นอกจากประเดน็ดงักล่าวยงัมปีระเดน็อื่นๆ ทีเ่ป็นความสนใจพเิศษ
บางประเดน็ เช่น การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื การท่องเทีย่วเชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม (สอดคลอ้ง
กบัผลการวเิคราะหบ์ทความในวารสารไทย) ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ประเดน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
ซึง่เป็นหน่ึงในประเดน็ที่มคีวามเขม้ขน้ของการตีพมิพ์ค่อนขา้งมากในบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารไทย
กลบัไม่พบว่ามกีารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารต่างประเทศมากนกั นอกจากน้ี ผลการวเิคราะหใ์นรปูที ่11.14 ยงั
แสดงใหเ้หน็ว่า การวจิยัดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่และภูเกต็มคีวามเขม้ขน้ของการตพีมิพส์งู
กว่าการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดัอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการสงัเคราะหบ์ทความทีต่พีมิพใ์นวารสาร
ไทย แต่บทความในวารสารต่างประเทศยงัมคีวามเขม้ขน้ของการตพีมิพค์่อนขา้งมากเกี่ยวกบัการศกึษา
ดา้นการทอ่งเทีย่วในระดบัภูมภิาคทัง้ในภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคกลาง และยงัมบีทความทีม่กีารศกึษา
ในลกัษณะของการเชื่อมโยงกบัเพือ่นบา้นของไทย เชน่ สงิคโปร ์มาเลเซยี เป็นตน้ (รปูที ่11.14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 243 บทความ 
รปูท่ี 11.14 ความถ่ีของคาํสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

ผลการวเิคราะห ์Co-occurrence network ของคาํสาํคญัในบทความดา้นการท่องเทีย่วไทยทีต่พีมิพใ์น
วารสารต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 พบว่า มเีครอืขา่ย (Network) เชื่อมโยงกนัอย่างเหน็ชดั 
5 กลุ่ม (Cluster) ทีม่ขีนาดของเครอืขา่ยไมใ่หญ่ (พจิารณาจากสมาชกิของคาํ) และแต่ละกลุ่มมคีวามเชื่อมโยง
ระหว่างกนั ผลการวเิคราะหด์งักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่า การตพีมิพเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่วไทยในบทความที่



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 

538 

เผยแพรใ่นวารสารต่างประเทศมปีระเดน็การนําเสนอรว่มกนัในแต่ละบทความ ซึง่แตกต่างจากผลการวเิคราะห์
บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยทีไ่มค่อ่ยเหน็การเชื่อมโยงระหวา่งกลุ่ม หรอื อาจกล่าวไดว้่า ประเดน็ความรู้
ทีนํ่าเสนอในบทความทีเ่ผยแพรใ่นวารสารไทยมคีวามเกีย่วเน่ืองกนัระหว่างกลุ่มน้อยมาก หรอืมลีกัษณะของ
การแยกออกมาเป็นกลุ่มๆ ทีไ่มค่อ่ยเชื่อมโยงระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 

กลุ่มที่มเีครอืข่ายใหญ่ที่สุดของบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารต่างประเทศม ี“จุดหมายปลายของ
นักท่องเทีย่ว (Tourist destination)” เป็นคําทีเ่ป็นศูนยก์ลางของเครอืข่าย (Node) โดยมกีารเชื่อมโยง
อย่างเขม้ขน้ (พจิารณาจากความหนาของเสน้) กบั “พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว (Tourist behavior)” 
“มรดกทางวฒันธรรม (Cultural heritage)” “ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี (Stakeholder)” และยงัมกีารเชื่อมโยง
อยา่งเขม้ขน้ขา้มกลุ่มไปยงัประเดน็เรื่อง “การพฒันาการท่องเทีย่ว (Tourism development)” “การจดัการ
การท่องเทีย่ว (Tourism management)” และ “ตลาดการท่องเทีย่ว (Tourism market)” สาํหรบัเครอืขา่ยทีม่ ี
“การพฒันาการท่องเทีย่ว (Tourism development)” เป็นศูนยก์ลางของเครอืข่าย มคีวามเขม้ขน้ของ
การเชื่อมโยงภายในกลุ่มกบัประเด็นเรื่อง “การจดัการการท่องเที่ยว (Tourism management)” และ 
“เศรษฐศาสตรก์ารท่องเทีย่ว (Tourism economics)” สว่นเครอืขา่ยทีม่ ี“การตลาดท่องเทีย่ว (Tourism market)” 
เป็นศนูยก์ลางของเครอืขา่ย นอกจากจะเชื่อมโยงกบัคาํทีแ่สดงถงึตลาดต่างประเทศ เช่น จนี ญีปุ่่ น รสัเซยี 
เป็นตน้ ยงัมกีารเชื่อมโยงกบัประเดน็เรื่องอื่นๆ อกี เช่น การวเิคราะหอุ์ปสงค ์(Demand analysis) การศกึษา
เกี่ยวกบัการแข่งขนั/ความสามารถในการแข่งขนั (Competition/ Competitiveness) การศกึษาเกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ (Leisure industry) เป็นตน้ สาํหรบักลุ่มเครอืขา่ยขนาดเลก็ทีม่สีมาชกิ
ประมาณ 3-4 คาํ (Node) เป็นกลุ่มทีเ่ป็นประเดน็การศกึษาในระดบัพืน้ที ่ไดแ้ก่ พืน้ทีภ่าคเหนือ (เชยีงใหม)่ 
และภาคใต ้(ภเูกต็) ของไทย (ดรูายละเอยีดในรปูที ่11.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 243 บทความ 
รปูท่ี 11.15 เครือข่ายของคาํสาํคญัในบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

ผลการวเิคราะห ์Thematic map ของคําสาํคญัในบทความดา้นการท่องเทีย่วไทยทีต่พีมิพใ์น
วารสารต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ที่แสดงในรูปที่ 11.16 พบว่า ประเด็นที่จดัอยู่ใน Motor 
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themes ทีม่คีวามเขม้ขน้ในการพฒันาและมคีวามสาํคญัต่อโครงสรา้งการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทย ไดแ้ก่ 
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา “ความยัง่ยนื (Sustainability)” และ “การศกึษาเกีย่วกบัการท่องเทีย่วใน
เชยีงใหม ่หรอืภาคเหนือของไทย” สว่นประเดน็ทีจ่ดัอยูใ่น Niche themes ซึง่มกีารพฒันาภายในประเดน็
เป็นอย่างดี แต่กลับมีความเกี่ยวข้องกบัการวิจยัด้านท่องเที่ยวไทยน้อย ได้แก่ ประเด็นในเรื่องของ  
“การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable development)” “อุตสาหกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ (Leisure industry)” 
“พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว” และ “มรดกทางวฒันธรรม (Culture helitage)” สําหรบั Emerging or 
Declining themes ซึง่มทีัง้ระดบัการพฒันาและระดบัของความเกีย่วขอ้งน้อย (หรอืมกีารเชื่อมโยงกบัคํา
สาํคญัอื่นๆ น้อย และมคีวามเป็นศูนยก์ลางในเครอืข่ายตํ่า) ไดแ้ก่ ประเดน็ทางดา้น “การศกึษาเกีย่วกบัการ
ท่องเทีย่วในกรุงเทพ หรอืภาคกลางของไทย” ขณะที ่Basic themes ทีเ่ป็น themes ทีม่คีวามเขม้ขน้ในการ
พฒันาน้อย แต่มคีวามสําคญัต่อโครงสร้างการวจิยัด้านการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วยหลายประเด็น 
ไดแ้ก่ “การศกึษาเกีย่วกบัจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ว (Tourist destination)” “ตลาดท่องเทีย่ว 
(Tourism market)” “การจดัการการท่องเทีย่ว (Tourism management)” “การพฒันาการท่องเทีย่ว 
(Tourism development)” รวมทัง้ “เศรษฐศาสตรก์ารท่องเทีย่ว (Tourism economics)” นอกจากน้ี ยงัมี
ประเดน็เกีย่วกบัตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวจนี และการวเิคราะหอุ์ปสงค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 243 บทความ 
รปูท่ี 11.16 Thematic map ของประเดน็ความรู้ด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ 

ปี พ.ศ. 2555-2563 
 

สาํหรบัผลการวเิคราะห ์Thematic evolution ทีแ่สดงในรปูที ่11.17 แสดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการ
ของประเดน็ความรูด้า้นการท่องเทีย่วไทยจากบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารต่างประเทศ โดยแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็นสองส่วน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิคอื ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 

Motor ThemesNiche Themes 

Emerging or 
Declining Themes Basic Themes
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และช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 ซึง่ผลลพัธจ์ากการวเิคราะห ์พบว่า ประเดน็ความรูด้า้นการท่องเทีย่วไทย
มกีารแตกแขนงของความรู้เพยีงเล็กน้อยและไม่หลากหลาย (สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์บทความ 
ทีต่พีมิพใ์นวารสารไทย) ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในประเดน็ความรูเ้ดมิหรอืประเดน็ความรูใ้กลเ้คยีง มบีางประเดน็
ความรูท้ี่มกีารแตกแขนงและการขยายพรมแดนความรูเ้พิม่ขึน้ เช่น ประเดน็ความรูด้้านเศรษฐศาสตร ์
การท่องเที่ยวที่มกีารขยายพรมแดนความรูอ้อกไปศกึษาเพิม่เติมในเรื่องของแหล่งการท่องเที่ยวที่เป็น
จุดหมายปลายทางและการพฒันาทีย่ ัง่ยนืมากขึน้ เป็นตน้ ขณะทีก่ารศกึษาในระดบัพืน้ที ่เช่น พืน้ทีเ่ชยีงใหม ่
พืน้ที่ในภาคกลางของไทย เป็นต้น กย็งัคงเป็นประเดน็ในเรื่องของการพฒันาการท่องเที่ยว นอกจากน้ี 
หากพจิารณาในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 พบว่า ประเดน็การศกึษาสาํคญักระจุกตวัอยู่ใน 3 ประเดน็หลกั 
ได้แก่ จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว (Tourist destination) การพฒันาที่ย ัง่ยนื (Sustainable 
development) และการพฒันาการทอ่งเทีย่ว (Tourism development) ดงัแสดงในรปูที ่11.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนบทความทัง้หมด 243 บทความ 
รปูท่ี 11.17 วิวฒันาการของประเดน็ความรู้ด้านการท่องเท่ียวไทยท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ 

ปี พ.ศ. 2555-2563 

11.3.3  การสงัเคราะหว์รรณกรรมประเภทโครงการวิจยั 
จากการสบืคน้ขอ้มูลในฐานขอ้มูล E-library ของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) พบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
(วช.) และสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ใหก้ารสนบัสนุนโครงการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วจาํนวน 
264 โครงการ (เฉลี่ยประมาณปีละ 30 โครงการ) รวมงบประมาณ 762.15 ล้านบาท หรอืคดิเฉลี่ยต่อ
โครงการประมาณ 2.89 ล้านบาท ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มจีํานวนโครงการที่
ได้ร ับการสนับสนุนน้อยกว่าปีอื่นๆ อย่างเหน็ไดช้ดั ขณะทีปี่ พ.ศ. 2560-2561 มกีารสนับสนุน
โครงการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้มากกว่าช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ทัง้ในเรื่องของงบประมาณและ

ช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ช่วงปี พ.ศ.2560-2563 
Sustainabiltiy 

Chiang mai (Northern region) 

Tourism economics 

Tourism market 

Tourist destination 

Tourism development 

 Central region (Thailand) 
Tourism development 

Tourist destination 

Northern region (Thailand) 

Sustainability development 

Marketing 
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จาํนวนโครงการ ก่อนทีจ่ะปรบัลดลงในปี พ.ศ. 2562 (ดรูายละเอยีดในรปูที ่11.18) โดยกว่ารอ้ยละ 89 ของ
งบประมาณและโครงการถูกจดัสรรไปยงัมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศไทย และหากพจิารณามหาวทิยาที่
ไดร้บังบประมาณและจํานวนโครงการสงูสุด 20 อนัดบัแรก จะเหน็ถงึความต่อเน่ืองของการสนับสนุนทุน
วจิยั แมว้่าจะมขีนาดงบประมาณและจาํนวนโครงการทีแ่ตกต่าง แต่ขอ้มลูดงักล่าวสามารถสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึความต่อเน่ืองในการสนบัสนุนการวจิยัของ วช.-สกว. ในระดบัมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นแหล่งรวมนกัวจิยัและ
คณาจารย์ที่สําคญัของประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาต่อยอดทางความรู้ รวมถึงการสะสมความรู้และ
ประสบการณ์ในการทําวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ดังนัน้มหาวิทยาควรมีการจัดการความรู้ภายใน
มหาวทิยาลยัเพือ่เป็นการแบ่งปันและยกระดบัความรูร้ว่มกนั (รปูที ่11.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูทีร่วบรวมจาก E-library สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 

รปูท่ี 11.18 จาํนวนและงบประมาณเฉล่ียต่อโครงการวิจยัท่ีสนับสนุนโดย วช.-สกว ปี พ.ศ. 2555-2562 
 
 จากการวิเคราะห์ความถี่ของคําสําคัญของโครงการวิจัยทัง้ 264 โครงการ ด้วย “WordCloud  
ดงัทีแ่สดงผลลพัธใ์นรปูที ่11.20 พบวา่ โครงการวจิยัทีส่นบัสนุนโดย วช.-สกว. ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 
เป็นการสนับสนุนที่ให้ความสําคญักบัการวจิยัด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคดิ “แก่นเรื่อง” เป็นที่ตัง้ 
(Theme-based) โดยมแีก่นเรื่อง (Theme-base) ที่โดดเด่นที่สุดในเรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”  
(รูปที่ 11.20ก.) และมีความโดดเด่นมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ที่เป็นช่วงของแผนพัฒนา 
การท่องเทีย่วแหง่ชาตฉิบบัที ่2 (รปูที ่11.20ค.) เน่ืองจาก หน่ึงในสาระสาํคญัของแผนพฒันาการท่องเทีย่ว
แห่งชาติฉบับที่ 2 คือ การให้ความสําคญักับการพฒันาการท่องเที่ยวชุมชน (คณะกรรมการนโยบาย 
การท่องเทีย่วแหง่ชาต,ิ 2560) ขณะเดยีวกนัการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยกม็แีผนการตลาดสาํหรบัสง่เสรมิ
และประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยรณรงค์ให้มีการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ 
ชุมชนมากขึน้ (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศ, 2562) กอปรกบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้มา ไดเ้กดิกระแส
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย (พจนา สวนศร,ี 2561) สําหรบัแก่นเรื่องที่มคีวามโดดเด่น
รองลงมา คือ แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม” ที่มคีวามโดดเด่นใกล้เคยีงกบั “การท่องเที่ยว 

จาํนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.
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โดยชุมชน” ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 (รูปที่ 11.20ข.) แต่เบาบางลงในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562  
(รูปที ่11.20ค.) อย่างไรกต็าม “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” เป็นแก่นเรื่องที่มกีารสนับสนุนใหม้กีารวจิยั
อยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 เช่นเดยีวกบั “การท่องเทีย่วโดยชุมชน” ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก
การทีก่ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นหน่ึงจุดขายและเป้าหมายของการท่องเทีย่วไทยมากว่าเกอืบทศวรรษ 
โดยเฉพาะตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ซึง่การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดใ้ชแ้คมเปญ “ท่องเทีย่ววถิไีทย” ทําตลาด
มาอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปี พ.ศ. 2562 ก่อนการระบาดของโควดิ-19 (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ, 2562) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ 
หมายเหตุ: TC ยอ่มาจาก total number of citations  

รปูท่ี 11.19 20 อนัดบัมหาวิทยาลยัแรกท่ีสนับสนุนโดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 
 
 นอกจากน้ี แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื” และ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ยงัเป็นอีก 
สองแก่นเรื่องทีม่กีารสนับสนุนใหม้กีารวจิยัอยา่งต่อเน่ืองมาตลอดช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 และมคีวามเขม้ขน้
มากขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งเป็นช่วงทีน่โยบายการท่องเที่ยวไทยไดใ้หค้วามสําคญักบัการพฒันา 
การท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืตามแผนพฒันาการท่องเทีย่วแหง่ชาตฉิบบัที ่2 ทีร่ะบุไวใ้นประเดน็เรื่องของการสง่เสรมิ
ความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วทีเ่สีย่งต่อ
การเสื่อมโทรม รวมถงึการบรหิารความสามารถในการรองรบันักท่องเทีย่ว และการปลูกฝังจติสาํนึก
ความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี ยงัสง่เสรมิความยัง่ยนืของวฒันธรรมดว้ยการเชดิชูและรกัษาไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดัง้เดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) 

ช่ือมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 

จํานวนโครงการ 
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ขณะเดยีวกนั นโยบายเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ กเ็ป็นนโยบายตามเป้าหมายของภาครฐัทีจ่ะสง่เสรมิ
และผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพในระดบันานาชาต ิซึง่มกีารจดัตัง้คณะกรรมการอํานวยการ
พฒันาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมีกรอบยุทธศาสตร ์
การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิ10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  
 ทัง้น้ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์” ซึ่งมคีวามเขม้ขน้ใกล้เคยีงกบั
แก่นเรื่อง “การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื” และ “การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 กลบัไมเ่หน็
ชดัเจนในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากว่า รฐับาลได้ให้ความสําคญักบัการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกจิสรา้งสรรคด์า้นการท่องเที่ยวในขณะนัน้ โดยกําหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ดงันัน้แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาตฉิบบัที ่1 (พ.ศ. 2555-2559) จงึได้
กําหนดใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ กจิกรรม นวตักรรมและมูลค่าเพิม่ด้านการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงใน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสนิคา้ บรกิารและปัจจยัสนับสนุนการท่องเทีย่ว (คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ว
แห่งชาต,ิ 2554) ซึง่ต่อมาสาระสําคญัเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคไ์ม่ไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันา
การท่องเทีย่วแห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2560-2563) จงึทําใหก้ารสนับสนุนทุนวจิยัเกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว
เชงิสรา้งสรรคจ์งึลดลง อย่างไรกต็าม การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคเ์ป็นนโยบายทีเ่ริม่มคีวามชดัเจนเพิม่ขึน้
ในปี พ.ศ. 2561 โดยในแผนแม่บทดา้นการท่องเทีย่วภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไดม้ ี
การกําหนดแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม โดยมเีป้าหมายทีจ่ะกระจายรายได ้
สูเ่มอืงรอง (กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา, 2562) 
 สาํหรบัการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วภายใตแ้นวคดิ “ประเดน็” เป็นทีต่ ัง้ (Issue-based) ซึง่มปีระเดน็ 
(Issue) ในเรื่อง “พฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว” และ “อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว” ทีเ่ป็นหน่ึงในประเดน็ทีม่ี
ความเขม้ขน้ใกลเ้คยีงกบัแก่นเรื่อง “การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื” และ “การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” ในช่วงปี 
พ.ศ. 2555-2559 กลบัไม่เหน็ชดัเจนในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ทัง้น้ี ในกรณีของประเด็น “พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว” อาจเน่ืองมาจาก ภาครฐัไดจ้ดัสรรงบประมาณใหก้บัการท่องเทีย่วแห่งประเทศในการศกึษา
และสาํรวจขอ้มูลเพื่อการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วเชงิลกึมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 (มเีป้าหมาย
การสํารวจ 56 ตลาดหลัก) ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในลักษณะ 
กลุ่มตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดทีม่ศีกัยภาพสงู กลุ่มดาํน้ํา กลุ่ม local experience กลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอลฟ์ 
กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ เป็นต้น รวมทัง้การสํารวจพฤติกรรม 
การเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย (เริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยให้สํานักงานสถิติ
แห่งชาติเป็นผูส้ํารวจ) แต่ประเด็นเรื่อง “ความสามารถในการรองรบั” และ “การบรหิารจดัการ” กลบัมี
ความโดดเด่นเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัเจนในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 อาจเป็นเพราะว่า หน่ึงในสาระสาํคญัของ
แผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบบัที่ 2 ได้ใหค้วามสําคญักบัการบรหิารความสามารถในการรองรบั
นกัทอ่งเทีย่ว ขณะทีไ่มเ่หน็ประเดน็น้ีในชว่งปี พ.ศ. 2555-2559  

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่า การวจิยัดา้นการท่องเทีย่วภายใตแ้นวคดิ “พืน้ที”่ เป็นทีต่ ัง้ (Area-based) 
กลับไม่มีความเด่นชดัและเข้มข้นในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 (ทัง้ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 และช่วงปี  
พ.ศ. 2560-2562) ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจากว่า การวิจยับนพื้นฐานแนวคิด “พื้นที่เป็นที่ตัง้” เคยได้รบัการ
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สนับสนุนใหม้กีารวจิยัโดย สกว. มาอย่างเขม้ขน้และต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 8 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 
2546-2553 (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557) ซึง่ทําใหม้ขีอ้มลูพืน้ฐานเพยีงพอทีจ่ะต่อยอด
การพฒันางานวจิยัตามแนวคดิแก่นเรือ่งและประเดน็เป็นทีต่ ัง้ 

อย่างไรกต็าม พื้นที่อารยธรรมล้านนายงัคงเป็นพื้นที่ที่มกีารสนับสนุนการวจิยัด้านการท่องเที่ยว
มากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์คําสําคญัของ
บทความที่ตพีมิพใ์นวารสารไทยทีม่กีว่า 2,836 บทความว่า มบีทความตพีมิพเ์กี่ยวกบัการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัเชยีงใหมส่งูทีส่ดุถงึเกอืบ 130 บทความ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก. ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562 
 

  
 
 
 
 
 
 

ข. ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ค. ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ 

รปูท่ี 11.20 ความถ่ีของคาํสาํคญัในโครงการวิจยัท่ีสนับสนุนโดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 
ผลการวเิคราะห ์Co-occurrence network ของคาํสาํคญัในโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดย 

วช.-สกว. ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 ทีแ่สดงในรปูที ่11.21 พบว่า มเีครอืขา่ยของการเชื่อมโยงคําสาํคญั  
4 กลุ่มหลกั โดย 3 ใน 4 กลุ่ม มแีก่นเรื่อง (Theme) เป็นศูนยก์ลางหลกัของเครอืขา่ย ไดแ้ก่ “การท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน” “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” และ “การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื” ซึง่มขีนาดของเครอืขา่ย 



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

545 

ทีใ่กลเ้คยีงกนั (พจิารณาจากจํานวนคําทีม่อียู่ภายในกลุ่ม) โดยเครอืขา่ยทีม่ ี“การท่องเทีย่วโดยชุมชน” และ 
“การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื” เป็นเป็นศูนยก์ลางของเครอืข่าย มคีวามเขม้ขน้ในการเชื่อมโยงระหว่างกนั
มากกว่าทีจ่ะเชื่อมโยงกบัเครอืข่าย “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” ซึ่งหมายความว่า โครงการวจิยัทีอ่ยู่
ภายใต้แก่นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน (มกัมีการจัดการและศักยภาพเป็นประเด็นศึกษาสําคัญ)  
มกัเกี่ยวขอ้งกบัแก่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (มกีารพฒันา การบรหิารจดัการ และการมสี่วนร่วม
เป็นประเด็นศึกษาสําคัญ) ภายในเครือข่ายแก่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน มีประเด็นเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซยีนเป็นอกีหน่ึงประเดน็การศกึษาทีส่าํคญัทีส่ว่นใหญ่จะเป็นการศกึษาเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว โดยเฉพาะในเรื่องของการพฒันาบุคลากร (หรอืทุนมนุษย)์ ซึง่โครงการวจิยัเกีย่วกบัประชาคม
อาเซยีนมน้ีอยลงหลงัจากปี พ.ศ. 2558  

สําหรบัการวจิยัภายใต้แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม” มกัศกึษาในประเดน็เกี่ยวกบั
พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว และแก่นเรื่อง “การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีอ่ารยธรรมลา้นนา หรอื
อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาภายใต้แก่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โดยส่วนใหญ่จะศกึษาในพืน้ที่อารยธรรมล้านนา ส่วนประเดน็การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคซ์ึ่งเป็นศูนยก์ลาง
ของเครอืข่ายเล็กๆ ที่มกัศึกษาในประเด็นของยุทธศาสตร์และการส่งเสรมิที่เกี่ยวกบัเรื่องคุณค่าเพิม่และ
มูลค่าเพิ่มที่เชื่อมโยงไปยังแก่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน นอกจากน้ี โครงการวิจัยเกี่ยวกับ 
การทอ่งเทีย่วเชงิอาหารยงัไมม่กีลุ่มเครอืขา่ยและมกัจะเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาในประเดน็ของเสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่ว  

ผลการวเิคราะห ์ Co-occurrence network สะทอ้นใหเ้หน็ว่า โครงการวจิยัดา้นการท่องเทีย่ว 
ทีส่นบัสนุนโดย วช.-สกว. แมว้่าจะมคีวามหลากหลายแต่กลบัมคีวามเชื่อมโยงเกีย่วขอ้งกนัเป็นเครอืขา่ยน้อย 
(สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ในกรณีของบทความวิชาการ) โดยแก่นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื และการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม เป็นแก่นเรื่องทีม่เีครอืข่ายเชื่อมโยงเป็นกลุ่ม
อยา่งชดัเจนเมือ่เทยีบกบัแก่นเรือ่งและประเดน็อื่นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ  

รปูท่ี 11.21 เครือข่ายของคาํสาํคญัในโครงการวิจยัท่ีสนับสนุนโดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 
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รปูที ่11.22 เป็นผลการวเิคราะห ์Thematic map ของคาํสาํคญัในโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
ทุนโดย วช.-สกว. ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 พบว่า ใน Motor themes ซึง่มคีวามเขม้ขน้ในการพฒันา
และมคีวามสําคญัต่อการวจิยัด้านการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วย 1 แก่นเรื่อง ได้แก่ “การท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรม” และประเดน็ที่สาํคญั 3 ประเดน็ ได้แก่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การบรหิารจดัการ และ
ความสามารถในการรองรบั สว่น Niche themes ทีซ่ึง่มกีารพฒันาภายในประเดน็เป็นอยา่งด ี(มคีวามเขม้ขน้
ในการพฒันา) แต่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วไทยน้อย ประกอบดว้ย 2 แก่นเรื่องสาํคญั 
ไดแ้ก่ “การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค”์ และ “การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร” โดยมปีระเดน็ของความยัง่ยนื ศกัยภาพ 
และการจดัการท่องเทีย่ว เป็นประเดน็สาํคญัทีอ่ยูใ่น Themes น้ี สาํหรบั Emerging or Declining themes ที่
ไมม่ที ัง้ความเขม้ขน้ในการพฒันาและมคีวามสาํคญัต่อโครงสรา้งการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทยน้อย (มคีวาม
เป็นศูนย์กลางในเครอืข่ายตํ่า) ประกอบด้วย งานวจิยัภายใต้แนวคดิเชงิพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ “อารยธรรม
ลา้นนา” เทา่นัน้ ขณะที ่Basic themes ทีม่คีวามเขม้ขน้ในการพฒันาน้อย แต่มคีวามสาํคญัและ/เกีย่วขอ้ง
กบัการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทยมาก ประกอบดว้ยแก่นเรื่องและประเดน็ทีห่ลากหลาย เช่น การท่องเทีย่ว
โดยชุมชน การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ 

รปูท่ี 11.22 Thematic map ของประเดน็ความรู้ด้านการท่องเท่ียวไทยในโครงการวิจยัท่ีสนับสนุน
โดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 

 

สําหรบัผลการวเิคราะห ์Thematic evalution ทีแ่สดงในรูปที่ 11.23 พบว่า โครงการวจิยัดา้น 
การท่องเทีย่วทีส่นับสนุนโดย วช.-สกว. มกีารแตกแขนงของกลุ่มวจิยัเพยีงเลก็น้อย (ประมาณ 2-3 แขนง) 
และไมห่ลากหลายเหมอืนกบัการวเิคราะหบ์ทความทีต่พีมิพใ์นวารสารไทยและต่างประเทศทีพ่บว่า บทความ

อาเซียน

ความย่ังยืน 

อารยธรรมล้านนา 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

เส้นทางท่องเท่ียว
มูลค่าเพ่ิม 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

Motor Themes Niche Themes 

Emerging or 
Declining Themes Basic Themes 
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ที่ตีพมิพ์มวีวิฒันาการของความรูไ้ม่หลากหลาย แต่มกีารแตกแขนงขององค์ความรูม้ากกว่าในกรณีของ
โครงการวจิยั หรอือาจกล่าวไดว้่า การสนับสนุนโครงการวจิยัยงัอยู่ในกลุ่มที่มแีก่นเรื่อง (Theme) และ
ประเดน็ (Issus) ใกลเ้คยีงกนั ส่วนใหญ่จะศกึษาอยู่ในแก่นเรื่องเดมิหรอืขยายเพิม่เตมิไปยงัประเดน็ของ
การจดัการ/การพฒันา เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น หรอืการศึกษา
เสน้ทางท่องเทีย่วทีส่่วนใหญ่ยงัเป็นในเรื่องของศกัยภาพ ขณะทีก่ารศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่คุณค่า
กย็งัคงเกีย่วกบัแก่นเรือ่งการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์เหมอืนกบัการศกึษาเกีย่วกบัความสามารถในการรองรบั
ทีย่งัคงศกึษาในเรือ่งของการพฒันาเป็นสาํคญั  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม R package bibliometrix จากจาํนวนรายการโครงการวจิยัทัง้หมด 264 โครงการ 

รปูท่ี 11.23 วิว ัฒนาการของประเด็นความรู้ ด้านการท่องเท่ียวไทยในโครงการวิจัยท่ีได้ร ับ 
การสนับสนุนโดย วช.-สกว. ปี พ.ศ. 2555-2562 

11.4 สรปุและข้อสงัเกตจากการสงัเคราะหว์รรณกรรม 

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 มกีารศกึษาเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวไทยจํานวนมาก โดยมบีทความ
ตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารไทยกว่า 2,836 บทความ และอกี 243 บทความ ตพีมิพใ์นวารสารต่างประเทศ 
นอกจากน้ี วช.-สกว. ยงัใหก้ารสนับสนุนทุนวจิยัด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 อกีกว่า  
264 โครงการ (งบประมาณเฉลี่ยโครงการละประมาณ 3 ล้านบาท) จากการสงัเคราะห์วรรณกรรมที่เป็น
บทความทางวชิาการ พบว่า ส่วนใหญ่ยงัคงซํ้าซ้อนอยู่บนความรู้ และ/แก่นเรื่อง (และ/ประเด็น) ของ 
การวจิยัเดมิๆ ขาดความนุ่มลกึ และการแตกแขนงทีเ่ป็นการประยกุตแ์ละต่อยอดความรู ้มบีทความวชิาการ
จาํนวนน้อยมากทีม่กีารขยายขอบเขตพรมแดนความรูเ้พิม่เตมิ 
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ส่วนผลการสงัเคราะห์โครงการวิจยัพบว่า โครงการวิจยัที่สนับสนุนทุนโดย วช.-สกว. ในช่วงปี  
พ.ศ. 2555-2562 ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แนวคดิ “แก่นเรื่อง” เป็นที่ตัง้ (Theme-based) โดยเฉพาะแก่นเรื่อง 
“การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน” “การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม” และ “การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื” (เป็นไปแผนพฒันา
การท่องเทีย่วแห่งชาต ิและนโยบายของภาครฐั) พบเหน็โครงการวจิยัทีอ่ยู่ภายใตแ้นวคดิ “พืน้ที”่ เป็นทีต่ ัง้ 
(Area-based) น้อยมาก (สว่นใหญ่เป็นการศกึษาในพืน้ทีอ่ารยธรรมลา้นนา) สว่นการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่ว
ภายใตแ้นวคดิ “ประเดน็” เป็นทีต่ ัง้ (Issue-based) มกีารเปลีย่นแปลงประเดน็ความเขม้ขน้ของประเดน็การ
วจิยั โดยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 มคีวามเขม้ขน้ในประเดน็ในเรื่อง “พฤตกิรรมนักท่องเที่ยว” และ 
“อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว” ก่อนทีจ่ะเบาบางลงในช่วงต่อมา (พ.ศ. 2560-2562) ขณะทีป่ระเดน็ในเรื่อง 
“ความสามารถในการรองรบั” และ “การบรหิารจดัการ” มคีวามโดดเด่นเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัเจนในช่วงปี 
พ.ศ. 2560-2562 

11.4.1  สรปุ 
จากการสงัเคราะห์วรรณกรรมทัง้สามส่วน สามารถสรุปออกมาเป็นกลุ่มการศึกษาวิจยัด้าน 

การท่องเทีย่วไทยไดเ้ป็น 6 กลุ่มหลกั ดงัมรีายละเอยีดในแต่ละกลุ่มพอสงัเขปดงัน้ี (ดูรายละเอยีดของ
ความเขม้ขน้ ขอ้สงัเกตและ/ชอ่งวา่งการวจิยัในตารางที ่11.5) 

1) การพฒันาและการจดัการ: งานศกึษาตามแนวทางน้ีมจีํานวนมาก เกอืบทัง้หมดเป็น
การศกึษาภายใต้แก่นเรื่อง “การท่องเที่ยว (โดย) ชุมชน” ที่เป็นการศกึษาระดบัชุมชนในพืน้ที่ต่างๆ  
ทัว่ประเทศไทย โดยใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ประยุกต์ใชก้ระบวนการมสี่วนร่วม 
ที่เป็นการเขา้ไปดําเนินการศกึษาในชุมชนในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนัตัง้แต่การศกึษาบรบิท (สํารวจ
ทรพัยากร) การประเมนิศกัยภาพ และเสนอแนวทางการพฒันา (งานศกึษาบางชิ้นอาจมกีารประเมนิผล 
โดยผูเ้ชีย่วชาญและ/นกัท่องเทีย่ว) มกีารศกึษาจํานวนน้อยเกีย่วกบัผลกระทบจากการพฒันาและ/การจดัการ
การท่องเทีย่วโดยชุมชน และการออกแบบหรอืประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ/นวตักรรมทางดา้นสารสนเทศมาใช้
พฒันาและ/จดัการการทอ่งเทีย่วในชุมชน หรอืสรา้งโอกาสทางการตลาดใหก้บัการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

2) อุปสงคก์ารท่องเทีย่ว: เป็นกลุ่มทีถ่อืไดว้่ามคีวามกา้วหน้าและหลากหลายทางวชิาการ 
ในเชิงของการประยุกต์ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของ
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการศึกษาในลักษณะของการสํารวจ
พฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่วและ/ผูม้าเยอืนแบบผวิเผนิดว้ยแบบสอบถาม โดยประเดน็การศกึษาในกลุ่มน้ียงัคง
อยู่ใน 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ (1) การศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วระดบับุคคล ซึง่มจีํานวนมากแต่เป็นลกัษณะ
ของการสํารวจพฤติกรรม (2) การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวรวมที่เป็นการศึกษาเพื่อประมาณค่า 
ความยดืหยุ่นมากกว่าการพยากรณ์ (รวมถงึการพฒันาเทคนิคการพยากรณ์) (3) การพฒันาแบบจําลอง
อุปสงค์การท่องเที่ยวในระดับบุคคลเพื่อประเมินราคาแฝงของคุณลักษณะของการท่องเที่ยวและ/ 
การใหบ้รกิาร ซึ่งพบจํานวนน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นงานศกึษาทีเ่ป็นวทิยานิพนธ์และ/ดุษฏนิีพนธ์ แมว้่า 
ในกลุ่มน้ีจะมีการศึกษาค่อนข้างมากและครบถ้วนแต่เป็นการศึกษาตามสัญชาติมากกว่าระดับกลุ่ม
นกัท่องเทีย่ว เช่น ตามกจิกรรมการท่องเทีย่ว ตาม lifestyle ตาม generation เป็นตน้ และยงัมกีารศกึษา
จาํนวนน้อยเกีย่วกบัตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย  
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3) อุปทานการท่องเทีย่ว: ยงัคงเป็นประเดน็ทีม่กีารศกึษาจํานวนน้อยโดยเฉพาะในระดบั
อุตสาหกรรมและธุรกจิ เน่ืองด้วยความยากลําบากในการนิยามอุปทานการท่องเที่ยวและขอ้จํากดัของ 
การได้มาซึ่งขอ้มูล (เป็นขอ้สรุปที่สอดคล้องกบัมิง่สรรพ์ ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง, 2557) 
การศกึษามกีารประยุกตใ์ชแ้นวคดิ supply chain มากขึน้ เพื่อใหข้อ้เสนอในการปรบัปรุงพฒันาทางดา้น
กายภาพและบรกิารที่เชื่อมโยงกนัเป็นระบบ ขณะที่การศกึษาเกี่ยวกบักลยุทธ์ทางการตลาดยงัคงใช้
แนวคดิสว่นประสมทางการตลาด (4P’s/ 7P’s) เป็นสาํคญั อยา่งไรกต็าม การศกึษาวจิยัในกลุ่มอุปทานการ
ทอ่งเทีย่วทีผ่่านมามกีารศกึษาในหลากหลายประเดน็มากขึน้ ซึง่สามารถแบ่งประเดน็การศกึษาในกลุ่มน้ี
ออกเป็น 4 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ (1) การศกึษาเกี่ยวกบัโซ่อุปทาน (Supply chian) ในเรื่องของการ
จดัการ เช่น การเชื่อมโยง โลจสิตกิส ์ เป็นตน้ เพื่อนํามาสูก่ารใหข้อ้เสนอแนะสาํหรบัการเพิม่มลูค่าและ
การนําเสนอรูปแบบการพฒันา เช่น การพฒันาและ/การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การพฒันาด้านโลจิ
สติกส์ เป็นต้น (2) การศกึษาเกีย่วกบับุคลากร (แรงงาน) ทีเ่กีย่วกบัการหาแนวทางการพฒันา เช่น การ
ยกระดบัสมรรถนะ การพฒันาทุนมนุษย ์การพฒันาศกัยภาพ (ทกัษะ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์) 
เป็นต้น โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใชก้ารพฒันาบุคลากรเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนั (3) การศกึษา
เกีย่วกบัการพฒันาและ/ออกแบบสนิคา้ (เช่น ของทีร่ะลกึ) กจิกรรมและ/แหล่งท่องเทีย่ว (เช่น การนําเทีย่ว 
แหล่งทอ่งเทีย่วทางน้ํา) และการใหบ้รกิาร (เช่น ขนสง่) ทีเ่สนอขายและ/ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วและ (4) 
การศกึษาเกีย่วกบัประสทิธผิลและสมรรถภาพ (ประสทิธภิาพ) ของการจดัการและ/การดาํเนินงานของธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว เชน่ การนําเทีย่ว โรงแรม สปา เป็นตน้  

4) ความสามารถในการแข่งขนั: มีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในลกัษณะของประเมิน
ความสามารถในการแขง่ขนัและ/เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้เสนอในการพฒันา เสรมิสรา้ง และสง่เสรมิความสามารถ
ในการแข่งขนั มทีัง้การศกึษาในระดบัประเทศ จงัหวดั อุตสาหกรรม และธุรกจิ แต่มกีารศกึษาในระดบั
ชุมชนน้อยมาก ทัง้น้ีมขีอ้สงัเกตสําคญัว่า การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาอยู่บนหลกัแนวคดิที่ถูกต้อง 
ในการศกึษาความสามารถในการแข่งขนั กล่าวคอื แนวคดิและหลกัการประเมนิความสามารถในการแข่งขนั
และ/ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเป็นแนวคดิเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative concept) แต่ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะ
ของการศกึษาโดยการใหผู้ใ้หข้อ้มลูประเมนิ (อาจมาจากฐานคดิทีแ่ตกต่าง) และ/ประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มอยา่ง SWOT และ/อนุมานจากการศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว 

5) นโยบายและบทบาทของรฐั: เป็นการศกึษาในลกัษณะของการพรรณาและใหข้อ้เสนอแนะ 
ในประเดน็ต่างๆ เกีย่วกบันโยบายและบทบาทของรฐั เช่น การดําเนินนโยบายของภาครฐั ศกัยภาพของ
ภาครฐั การนําแนวนโยบายไปปฏบิตั ิ การเสนอแนวทางการขบัเคลื่อนนโยบาย ผลของนโยบายสง่เสรมิ
การท่องเที่ยว บทบาทการพฒันาของภาครฐั ซึ่งไดข้อ้สรุปที่สอดคล้องกนัว่า บทบาทของหน่วยงาน
ภาครฐัทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วมกัเป็นในเรื่องของการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร การวางแผนและการ
พฒันา เป็นต้น ทัง้น้ี ก่อนปี พ.ศ. 2558 มกีารศกึษาอย่างเขม้ขน้ในเชงินโยบายเกี่ยวกบัประชาคม
อาเซยีนในลกัษณะของการใหข้อ้เสนอเพื่อเตรยีมรบัมอืกบัการเปิดเสรอีาเซยีน นอกจากน้ี ยงัมกีารศกึษา
ในเรือ่งของกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษที่องเทีย่ว และค่าธรรมเนียมจาํนวนหน่ึง ซึง่พบมากขึน้เมื่อเทยีบกบั 
การทบทวนของ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) แมว้่าการสง่เสรมิการท่องเทีย่วของภาครฐั
ประสบความสําเร็จในแง่ของการเพิ่มและสร้างรายได้ (ทัง้ในระดบัประเทศและชุมชน) แต่ยงัไม่เห็นถึง
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การศกึษาทีม่กีารประเมนิผลในมติอิื่นๆ เช่น ในเรื่องของตน้ทุนภายนอกทีเ่กดิจากนโยบายและ/มาตรการ
ของภาครฐั ผลกระทบในเชิงของตวัทวีคูณ ผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม การศึกษาเพื่อให้ได้
นโยบายสาธารณะในการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ่งเทีย่ว บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเรื่องของ
การพฒันาและการจดัการการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้  

6) ความสนใจพเิศษและอื่นๆ: มปีระเดน็การศกึษาทีห่ลากหลาย ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการพฒันา 
วฒันธรรม การท่องเทีย่วโดยชุมชน และการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื เป็นสาํคญั นอกจากน้ี ยงัมปีระเดน็
เกีย่วกบัความสนใจพเิศษอย่างเช่น การท่องเทีย่งเชงิอาหาร การท่องเทีย่วเชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงิกฬีา  
(วิง่มาราธอน ปัน่จกัรยาน มวยไทย ฯลฯ) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ทีม่ที ัง้การพฒันาและเกีย่วขอ้งกบั
ชุมชน เป็นตน้ หรอืการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการท่องเทีย่ว และการประเมนิมลูค่าของแหล่งและ/
ทรพัยากรท่องเที่ยวที่มกัเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื การตรวจสอบแนวคดิและทฤษฏ ี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว การศกึษาทศันคต ิความคดิเหน็ และ/การรบัรูข้องคนทอ้งถิน่ต่อการท่องเทีย่ว
และ/ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว การศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐาน ธุรกจิ การตลาด การบรกิาร ฯลฯ 

ตารางท่ี 11.5 ความเข้มข้น และข้อสงัเกตและ/ช่องว่างของการศึกษาด้านการท่องเท่ียวไทย  
ปี พ.ศ. 2555-2563 

กลุ่มงานศึกษาวิจยั 
ด้านการท่องเท่ียวไทย 

ขนาด 
ความเข้มข้น ข้อสงัเกตและ/ช่องว่างการวิจยั 

1. กา รพัฒนาแล ะก า ร
จดัการ 

**** - ควรศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็ผลกระทบของการพฒันาการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  
- ยังขาดงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการสร้างความต่อเน่ืองที่จะนํามาสู่การท่องเที่ยว
อยา่งยัง่ยนืในชุมชน 
- ควรประยุกตใ์ชแ้นวคดิใหม่ๆ  แทนแนวคดิการพฒันา เชน่ design thinking เป็นตน้ 
- ควรศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็เกีย่วกบัการเชื่อมผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วสู่ชุมชน/ทอ้งถิน่ 

(Local linkage) 
- ควรศกึษาเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบทัง้ในมมุมองของอุปทานและอุปสงค ์

2. อุปสงคก์ารทอ่งเทีย่ว **** - ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาพฤติกรรมในเบื้องต้น ขาดการศึกษาเชงิลึกและการประยุกต์ใช้
แนวคดิทางการตลาดใหม่ๆ  ในการศกึษา เชน่ customer journey เป็นตน้ 
- เพิม่เตมิการศกึษาโดยใชข้อ้มลูจาก social media ซึง่เป็นช่องทางการสื่อสารทีส่าํคญัของ
นกัทอ่งเทีย่วในปัจจบุนั  
- ปรบัเปลีย่นการเกบ็ขอ้มลูมาเป็นการใชแ้บบสอบถาม digital แทนใหม้ากขึน้ 
- การศกึษาในระดบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว และตลาดเฉพาะทีเ่ป็นแนวโน้มสาํคญั 
- ใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวจนีในทุกระดบัชัน้ 

3. อุปทานการทอ่งเทีย่ว ** - มกีารใชแ้นวคดิโซ่อุปทาน แต่ยงัไมเ่หน็การสงัเคราะหท์ีเ่ชือ่มโยงตลอด supply chain 
- การศกึษาศกัยภาพในการรองรบัควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิมากกว่าการศกึษาทางกายภาพ เช่น 
ทางสังคม เป็นต้น รวมทัง้การประยุกต์ใช้แนวคิดอื่นๆ นอกจากแนวคิดการประเมิน
ความสามารถในการรองรบัในพื้นที่อนุรกัษ์ เช่น แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ประเมนิผ่าน
อรรถประโยชน์ของนกัทอ่งเทีย่ว/คนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
- ควรเพิม่การศกึษาโครงสรา้งการแขง่ขนั และการวเิคราะหผ์ลติภาพทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมและ
ธุรกจิ 
- ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัแรงงานต่างดา้วทีท่าํงานในภาคการทอ่งเทีย่ว  
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ตารางท่ี 11.5 (ต่อ) 
กลุ่มงานศึกษาวิจยั 

ด้านการท่องเท่ียวไทย 
ขนาด 

ความเข้มข้น ข้อสงัเกตและ/ช่องว่างการวิจยั 

4. ความสามารถในการแขง่ขนั *** - งานศึกษาส่วนใหญ่ใช้แนวคิดในการประเมินที่คลาดเคลื่อนมิใช่เป็นแนวคิดเชิง
เปรยีบเทยีบ (Relative concept)  
- ขาดการศกึษาระดบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ 
- ควรศกึษาในเชงิพลวตั และคน้หาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แขง่ขนั 

5. นโยบายและบทบาทของรฐั * - ขาดการประเมนิและตดิตามนโยบาย 
- ศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็เกีย่วกบัคา่ธรรมเนียมการทอ่งเทีย่วทีจ่ะนํามาสูก่ารปฏบิตั ิ
- เพิม่เตมิการศกึษาในประเดน็ของกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 

6. ความสนใจพเิศษและอื่นๆ *** - การศกึษาทีผ่่านมามคีวามหลากหลายและตามกระแส แต่ขาดการวเิคราะหใ์หเ้หน็
ถงึโอกาสก่อนทีจ่ะมกีารศกึษาในเชงิลกึ 
- ควรศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบและต้นทุนของการท่องเที่ยวทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม-วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม เพื่อให้เข้าใจและสามารถจดัการด้านมืดของ
การท่องเทีย่ว เช่น ประเดน็ของความเป็นธรรมในการจายรายได ้ตน้ทุน (ภายนอก) 
การใชท้รพัยาการ การทอ่งเทีย่วยามราตร ีเป็นตน้ 
- การศกึษาเกีย่วกบัความเสีย่งต่างๆ รวมทัง้อุบตัภิยั 

หมายเหตุ: **** คอื มจีํานวนการศกึษามาก, *** คอื มจีํานวนการศกึษาปานกลาง, ** คอื มจีํานวนการศกึษาน้อย  
* คอื เพิง่เริม่ตน้ 

 

11.4.2  ข้อสงัเกตสาํคญั 
1) แมว้า่ในชว่งปี พ.ศ. 2555-2563 จะมคีวามหลากหลายของการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วไทย  

แต่การศกึษาวจิยัที่มคีวามหลากหลายดงักล่าวไม่มลีกัษณะของการเชื่อมโยงเป็นเครอืข่ายในเรื่องของ
ประเดน็ความรูแ้ละ/แก่นเรื่อง (Theme) ทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัการให้ข้อสงัเกตของ มิง่สรรพ์ ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ที่ว่า “การศึกษาวิจยัด้าน 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ผ่านมา เป็นการศกึษาที่ทําใหไ้ม่เหน็ภาพใหญ่ และไม่สามารถจดัลําดบั
ความสาํคญัของตลาด (ตามยอดรายรบั) หรอืประเภทอุตสาหกรรม (โดยวดัจากมลูค่าเพิม่) เป็นความรูท้ี่
ชาวต่างชาตเิรยีกวา่ เหน็แต่ตน้ไม ้ไมเ่หน็ป่า” 

2) งานวิจยัด้านการท่องเที่ยวซึ่งแต่เดิมยึดเอาความสนใจของผู้วิจัยเป็นหลักได้ค่อยๆ 
เปลีย่นมาเป็นการยดึเอานโยบายเป็นหลกัมากขึน้ เน่ืองจากงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัประเภทมุง่เป้า
ของรฐัเป็นไปในทศิทางดงักล่าว เช่น งานวจิยัตอบสนองการสรา้งรายไดข้องเศรษฐกจิฐานราก ทําใหเ้กดิ
การท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น จนเป็นการศึกษากลุ่มใหญ่ นอกจากน้ี ยงัมกีารศึกษาด้านวฒันธรรมและ
การศกึษาดา้นพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว 

3) การทบทวนวรรณกรรมทัง้ในบทความวชิาการและโครงการวจิยั ยงัพบประเดน็ปัญหาเดมิๆ 
ที่ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) เสนอไวว้่า “นักวจิยัและนักศกึษาระดบัปรญิญาโท  
ยังทบทวนวรรณกรรมไม่เป็น ส่วนใหญ่จะเอาบทคัดย่อ และการสรุปผลมาเรียงต่อกันในลักษณะ 
annotated bibliography ไมส่ามารถสรปุประเดน็ทีม่ขีอ้ยตุแิละไมม่ขีอ้ยตุไิด”้ 
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4) มหาวทิยาลยัซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นการท่องเทีย่วจาก วช.-สกว. สงูถงึรอ้ยละ  
89 ของงบประมาณและจาํนวนโครงการดา้นการทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีส่นบัสนุนโดย วช.-สกว. ยงัขาดการจดัการ
ความรู้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ในขณะที่การตีพมิพ์บทความวชิาการที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรูด้ ้านการท่องเที่ยวกลบัเป็นการศกึษาวจิยัโดยนักศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก
เป็นส่วนใหญ่ และเป็นการศกึษาวจิยัในลกัษณะของการตรวจสอบความรูด้า้นการท่องเทีย่วไทยมากกว่า 
ทีจ่ะขยายและ/เปิดพรมแดนความรูท้างวชิาดา้นการทอ่งเทีย่วไทย 

5) การศึกษาวิจัยในช่วงที่ผ่านมายงัขาดการประยุกต์ใช้แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ  
ในการศึกษาด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในประเด็นด้านอุปสงค์และการตลาดท่องเที่ยวที่ซึ่งมกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั แต่การศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงใช้การสํารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
แนวคิดส่วนประสมการตลาดเป็นแกนหลักในการทําวิจัย ยงัพบเห็นการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆ  
ในการศกึษาวจิยัจํานวนน้อยมาก เช่น customer journey การตลาดแนวคดิใหม่ 4C’s การออกแบบ 
การทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง (User generated) เป็นตน้  

6) การดําเนินการวจิยัเชงิคุณภาพยงัคงใชก้ารสมัภาษณ์และนําเสนอโดยการพรรณามากกว่า
การอธบิาย ขาดการสงัเคราะห์อย่างลกึซึ้ง ส่วนใหญ่เป็นนําเสนอในลกัษณะของการสรุปประเดน็จาก
การรวบรวมความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นหลกั ขณะทีง่านวจิยัเชงิปรมิาณใชก้ารเกบ็ขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถามและใชว้ธิสีถติพิรรณาในการวเิคราะห ์โดยยงัคงนําเสนอผลในลกัษณะของการอ่านตาราง
และ/ผลการวเิคราะห ์แต่ยงัไมเ่หน็ถงึการอภปิรายแปลความผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหท์ีเ่ป็นประโยชน์
เพยีงพอทีจ่ะนําไปสูข่อ้เสนอแนะเชงินโยบายทีส่าํคญั 

7) บทความและโครงการวจิยัจํานวนหน่ึง ประยุกต์ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณในความหมายทีว่่า 
มกีารเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจํานวนหน่ึง แล้วประยุกต์ใชส้ถิตพิรรณาในการวเิคราะห์ขอ้มูลไม่ได้
หมายความถงึการประยุกตใ์ชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณทีต่อ้งมกีารวางกรอบแนวคดิอยา่งเขม้แขง็ มกีารออกแบบวจิยั
ทีม่ขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน และประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืสถติใินการทดสอบสมมตฐิานทีก่ําหนดขึน้มาจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ขม้แขง็ ขณะทีก่ารประยุกต์ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพจะเป็นในลกัษณะของการดําเนินการวจิยั
บนพืน้ฐานของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งและ/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
(ส่วนใหญ่ไม่มีการระบุระดับของผู้ให้ข้อมูล) ก่อนนํามาสรุปเป็นประเด็น มิได้หมายความถึงการ
ประยุกต์ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพบนพืน้ฐานการคน้หาและ/อธบิายปรากฏการณ์ทีเ่ป็นประเดน็ในการศกึษา 
นอกจากน้ีในบทความวชิาการและงานวจิยัหลายชิน้ทีป่ระยุกต์ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพไม่ไดนํ้าเสนอถงึการ
ตรวจสอบขอ้มลูทัง้ในเรือ่งของความครบถว้น ความถูกตอ้ง และความน่าเชื่อถอื 

11.4.3  ข้อเสนอแนะและช่องว่างการวิจยั 
1) การศกึษาเกี่ยวกบัความยัง่ยนืของการท่องเทีย่วยงัคงเป็นลกัษณะนามธรรมในเชงิแนวคดิ

และ/ขอ้เสนอแนะทีม่กัเป็นเรื่องของแนวนโยบายมากกว่าทีจ่ะเสนอแนวทางปฏบิตั ิดงันัน้ควรมกีารศกึษาวจิยั
ในเชงิปฏบิตักิารทีม่กีารแปลงแนวคดิและขอ้เสนอเชงินโยบายไปสู่การปฏบิตั ิรวมทัง้การศกึษาเพิม่เตมิ
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่จะนําไปสู่มาความยัง่ยืน (Sustainability) เช่น การท่องเที่ยวอย่าง
รบัผดิชอบ (Responsible tourism) เป็นตน้  
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2) แมว้่าจะมกีารศกึษาเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว (โดย) ชุมชนเป็นจํานวนมาก แต่ส่วนใหญ่มกั
ทาํโดยนกัวจิยัสายสงัคม ทาํใหก้ารประมวลขอ้มลูยงัไมร่วมมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร ์เช่น แรงงานครวัเรอืน 
ที่ใช้ในการบริการ แรงงานที่ใช้ไปในการหาของป่า ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัเกิดปรากฏการณ์ใหม่ของ 
การท่องเทีย่วทอ้งถิน่ (Local tourism) และผลกระทบของการท่องเทีย่วดงูาน กย็งัไมม่กีารศกึษาอยา่ง
เจาะลกึหรอืเป็นระบบ (เป็นขอ้เสนอของ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ที่ยงัพบว่า 
ในชว่งปี พ.ศ. 2555-2563 ยงัมกีารศกึษาในประเดน็ดงักล่าวจาํนวนน้อยมาก) 

3) การศกึษาวจิยัดา้นอุปสงคค์วรใหค้วามสาํคญัมากขึน้กบัการศกึษาในระดบักลุ่มทีจ่ําแนก
ตามลกัษณะที่ซ่อนเร้นแทนการศึกษาตามลกัษณะสญัชาติ เช่น กลุ่มคุณภาพสูง กลุ่มตามกิจกรรม 
การท่องเทีย่ว กลุ่มตามวถิชีวีติ (Lifestype) กลุ่มตาม generation เป็นตน้ และควรมกีารศกึษาตลาดเฉพาะ 
(Niche market) และ/ทีม่คีวามสนใจพเิศษเพิม่ขึน้ เพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พาตลาดใดตลาดหนึ่ง และ 
เป็นการเพิ่มมูลค่า (คุณค่า) ให้กับการท่องเที่ยวไทย รวมทัง้เพื่อให้สอคคล้องกับการที่ประเทศไทยมี
ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย 

4) การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย (และประเทศเพื่อนบ้าน) มีความจําเป็นมากขึ้น 
ในอนาคต เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวตะวนัตกที่มี
แนวโน้มลดลง นอกจากน้ี แมว้า่จะมกีารสาํรวจพฤตกิรรมทัว่ไป แต่ยงัขาดการศกึษาในลกัษณะของกลุ่มที่
จาํแนกตามลกัษณะทีซ่่อนเรน้ 

5) แมว้า่จะมกีารประยกุตใ์ชแ้นวคดิการจดัการโซ่อุปทานมาใชใ้นการวจิยัดา้นการท่องเทีย่วไทย
มากขึน้ แต่ยงัขาดการสงัเคราะหท์ีเ่ชื่อมโยงตลอด supply chain นอกจากน้ี ควรเพิม่การศกึษาโครงสรา้ง
การแข่งขนั และการวเิคราะห์ผลติภาพทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ ซึ่ง มิง่สรรพ์ ขาวสอาด และ 
อคัรพงศ ์อัน้ทอง (2557) ไดเ้คยเสนอในประเดน็น้ีไวแ้ลว้เมือ่ปี พ.ศ. 2557 

6) การศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัผลกระทบและต้นทุนของการท่องเทีย่วทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม-วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจากการประเมินผ่านการรับรู้ของคนท้องถิ่นยังมีอยู ่
จํานวนน้อยมาก จึงทําให้ความรู้ที่มอียู่ยงัไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจและสามารถจดัการด้านมดืของ 
การท่องเทีย่ว เช่น ประเดน็ของความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้ตน้ทุน (ภายนอก) การใชท้รพัยากร 
การทอ่งเทีย่วในรปูแบบทีม่ผีลกระทบต่อสงัคม-วฒัธรรม และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

7) การศกึษาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อมต่อการท่องเที่ยว และผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมยงัมีอยู่จํานวนน้อยมากจนแทบไม่พบเห็นงานศึกษาในลกัษณะ
ดงักล่าวในประเทศไทย งานที่มอียู่จะเป็นการศึกษาในลกัษณะที่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชน  
ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้สงัเกตของ มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) แมว้่าจะมงีานจํานวนหน่ึง 
ทีศ่กึษาและวเิคราะหถ์งึความสามารถในการรองรบั (Carrying capacity) แต่เกอืบทัง้หมดเป็นการศกึษา
ภายใตแ้นวคดิการประเมนิความสามารถในการรองรบัในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ และมกัประเมนิเฉพาะกําลงัรองรบั
ทางดา้นกายภาพ ขาดการประเมนิเกี่ยวกบักําลงัรองรบัในมติอิื่นๆ เช่น กําลงัรองรบัทางสงัคม เป็นต้น 
รวมทัง้การประยุกต์ใช้แนวคิดอื่นๆ เช่น แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ประเมินผ่านอรรถประโยชน์ของ
นกัทอ่งเทีย่ว/คนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
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8) เน่ืองจาก การเพิม่ขึน้ของเหตุการณ์ไม่แน่นอนในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรค  
ภยัธรรมชาติ วิกฤตการณ์เมือง ฯลฯ จึงจําเป็นต้องมีการขยายพรมแดนความรู้และให้ความสําคญักับ
การศึกษาเกี่ยวกบัเหตุการณ์วกิฤตการณ์กบัการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทัง้ในระดบัปัจเจกที่เกี่ยวขอ้งกบั  
risk perception และในระดบัมหภาค ซึ่ง มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ์ อัน้ทอง (2557) ไดเ้สนอ
ประเดน็น้ีไวแ้ลว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 

9) ควรมกีารบูรณาการฐานขอ้มูลทีม่อียู่อย่างมากมายใหอ้ยู่ในลกัษณะของทะเลสาบขอ้มูล 
(Data lake) ด้านการท่องเที่ยวไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจยัที่สนใจ โดยเฉพาะนักศึกษาในระดบั
บณัฑติศึกษาได้มกีารนําขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์และศกึษาในประเด็นและความรูท้ี่แตกต่างจากเดมิ  
ซึง่จะนํามาสูก่ารเปิดพรมแดนความรูใ้หมใ่หก้บัการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วไทย 

10) สนบัสนุนใหม้กีารใชข้อ้มลูจาก Socail media ในการศกึษาวจิยัมากขึน้ เชน่ การวเิคราะห์
ภาพลกัษณ์ ความพงึพอใจ พฤตกิรรม ฯลฯ จากขอ้มูล Social media เป็นต้น รวมทัง้การใชรู้ปแบบ 
การสมัภาษณ์หรอืแบบสอบ online ใหม้ากขึน้ เพือ่ลดตน้ทุนในการเกบ็ขอ้มลู 
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บทท่ี 12
 

ข้อเสนอแนวทางการวิจยัและพฒันา และ
การออกแบบแผนงานวิจยัสาํหรบัการท่องเท่ียวไทย 

เมื่อเกดิปัญหาการระบาดของโควดิ-19 ในปี พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าเศรษฐกจิของภาคท่องเทีย่ว 
ทัว่โลกถึงกบัหยุดชะงกั ภาคท่องเที่ยวของไทยนัน้ได้รบัผลกระทบกระเทือนมากที่สุดในบรรดาภาค
เศรษฐกจิต่าง ๆ ในประเทศ และในบรรดาประเทศที่เป็นประเทศท่องเทีย่วสําคญัของโลก ประเทศไทย
นับว่าเป็นประเทศที่ได้รบัผลกระทบกระเทือนมากที่สุดเพราะเป็นประเทศที่พึ่งพาการนักท่องเที่ยว
ต่างชาตมิากทีส่ดุ 

นอกจากโควิด-19 จะเผยให้เห็นถึงความเปราะบาง และความเสี่ยงที่เคยซ่อนอยู่ภายใต ้
การเจรญิเตบิโตและรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ซึง่ดเูหมอืนจะเพิม่พนูอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สุด การระบาดของโรค
โควดิ-19 ซึง่ทาํใหเ้กดิการหยุดชะงกัของกจิกรรมท่องเทีย่วอยา่งฉบัพลนัและยงัเผยใหเ้หน็ถงึโอกาสของ
การฟ้ืนตวัของธรรมชาตอินัสวยสดงดงามกลบัคนืมา 

แลว้โลกและภาคเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทยจะเดนิหน้าต่อไปไดอ้ยา่งไร?  
นายชวาบ ผูก่้อตัง้และประธานบรหิารสภาเศรษฐกจิโลก (WEF) เหน็ว่าในการรบัมอืกบัโควดิ-19 

นัน้ โลกจะต้องมกีารปรบัตวัครัง้ใหญ่ทีเ่รยีกว่า The Great Reset ซึ่งต้องมกีารทบทวนและปรบั
ความสําคัญและความสมัพนัธ์ครัง้ใหม่ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิของมนุษยท์ีท่า้ทายความยัง่ยนืของระบบนิเวศ (Schwab และ Malleret 2020) 

ทีผ่า่นมาประเทศไทยพฒันาการทอ่งเทีย่วแบบปล่อยใหด้มีานดนํ์าหน้าไปก่อนซพัพลาย (บทที ่2) 
รฐัมองการท่องเทีย่วแต่ดา้นเดยีวคอื มองการท่องเทีย่วเป็นแหล่งรายไดท้ีม่ตี้นทุนตํ่า เน่ืองจากอาศยัทุน
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมทีเ่คยม ีส่วนภาคเอกชนกท็ุ่มทุนอย่างเตม็ที่โดยไม่ไดพ้จิารณาความเสีย่งอย่าง
ถ่องแท ้แทบจะกล่าวไดว้่า ภาคราชการและส่วนอื่น ๆ นัน้ไม่เคยวางแผนรบัมอืการลม้ละลายของภาค
เศรษฐกจิจรงิ (Real Sector) ในขนาดน้ีมาก่อน เพราะนโยบายดา้นการท่องเทีย่วของไทยทีเ่น้นการเพิม่
จํานวนนักท่องเที่ยวใหม้ากขึน้หรอืเพิม่รายไดใ้หม้ากขึน้ แต่ขาดยุทธศาสตรท์ี่จะมารองรบัความเสีย่งที่
อาจเกดิขึน้ไดจ้ากสถานการณ์ไมค่าดฝัน และไมไ่ดม้รีะบบ Safety Net รองรบับุคลากรท่องเทีย่วซึง่สว่น
ใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ รวมทัง้นโยบายท่องเทีย่วกไ็ม่เคยคดิถงึต้นทุนทางสงัคมทีค่นไทยผูเ้สยีภาษี
ตอ้งจา่ยเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วก่อนโควดิ-19  เช่น การรกัษาความปลอดภยั และสุขอนามยัและเมอืง
รองไมส่ามารถขยายและพฒันาการทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งต่อเน่ือง    

วกิฤตกิารณ์การท่องเทีย่วทัว่โลกทาํใหเ้กดิคาํถามใหมว่่าประเทศไทยจะตอ้งตัง้หลกัใหม ่(Reset) 
กนัอย่างไร โควดิ-19 อนัเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันทีเ่กดิขึน้น้ีกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการหาทางเลอืก
ใหมใ่นการพฒันาการทอ่งเทีย่วทีจ่ะไมท่าํใหเ้กดิประวตัศิาสตรซ์ํ้ารอยเดมิ การวจิยัและพฒันาจงึเป็นกลไก
การสรา้งทางเลอืกและนวตักรรมเพือ่การจดัการการทอ่งเทีย่วทีม่ ัน่คงและยัง่ยนื  

 



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
   

556 

12.1 แนวโน้มสาํคญัใน 5 ปีข้างหน้า 

เน่ืองจากกรอบเวลาของการทําแผนงานวจิยัและพฒันาท่องเที่ยวคอื 5 ปี แนวโน้มสําคญัที่เป็น
เมกกะเทรนดข์องโลกย่อมส่งผลต่อเน่ืองมายงัประเทศไทยดว้ยเช่นนัน้ ดงันัน้ ทมีวจิยัจงึใชแ้นวโน้มการ
เปลีย่นแปลงในอนาคตทีใ่ชป้ระกอบการวางยทุธศาสตรท์อ่งเทีย่วของประเทศไทยในบททีผ่า่นมาและถอด
ออกมาเป็นกลยทุธด์า้นการวจิยัและพฒันาทอ่งเทีย่วเชงิระบบ แนวโน้มทีก่ล่าวมาแลว้ ไดแ้ก่  

1) การท่องเท่ียวมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นทัง้ในเชิงพื้นท่ี  เวลา และ
พฤติกรรม(Diversity and flexibility)  แนวโน้มน้ีเกดิมาก่อนสถานการณ์โควดิ-19 เน่ืองจาก
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่อือ้อาํนวยใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ถงึบรกิารและขอ้มลูจาํนวนมากเพื่อใชใ้นการ
วางแผนท่องเที่ยว และสามารถดําเนินการด้วยตวัเองได้มากยิง่ขึน้ ประกอบกบัคนรุ่นใหม่มคี่านิยมให้
ความสําคญักบัความเป็นอสิระและความยดืหยุ่นในการดํารงชวีติ ทําใหน้ักท่องเที่ยวเลอืกการเดนิทาง
ท่องเทีย่วทีย่ดืหยุ่น และเน้นการคน้หาประสบการณ์และวถิชีวีติทอ้งถิน่มากขึน้ทัง้ในเชงิเวลา พืน้ที ่และ
พฤตกิรรม การท่องเที่ยวจะมลีกัษณะเป็นกลุ่มเลก็มากขึน้ ซึ่งแนวโน้มน้ีกไ็ดเ้กดิขึน้แล้วในประเทศไทย
โดยจํานวนนักท่องเที่ยวประเภทอสิระเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 60 ของจํานวนนักท่องเที่ยวทัง้หมด 
(กรงุเทพธุรกจิ, 2563)  

2) การท่องเท่ียวจะเน้นความรบัผิดชอบและมุ่งหวงัความยัง่ยืนมากขึ้น (Responsible and 
sustainable) ซึง่เป็นกระแสธรรมาภบิาล อกีทัง้การระบาดของโควดิ-19 ทีท่าํใหก้ารท่องเทีย่วหยุดชะงกั 
สง่ผลใหท้รพัยากรและสิง่แวดลอ้มฟ้ืนตวักลบัมา ทําใหม้นุษยเ์ขา้ใจถงึความจําเป็นทีจ่ะตอ้งหนัมาตัง้หลกั
ใหม่ใหม้กีจิกรรมที่รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ แมแ้ต่ในประเทศไทยเอง รฐักม็แีนวโน้มที่เน้นการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ BCG ในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วดว้ยเชน่กนั 

3) การใช้ช่องทางการส่ือสารออนไลน์และการใช้บริการแพลตฟอรม์ในการท่องเท่ียวมาก
ขึ้น การระบาดของโควดิ-19 ทําใหก้ารสื่อสารออนไลน์มคีวามสาํคญัมากขึน้และทาํให้ข้อมูลกลายเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการแข่งขนัเพื่อนําเสนอสนิค้าและบรกิารทัง้ก่อน ระหว่างการเดนิทาง และหลงัการ
ทอ่งเทีย่ว ทัง้ยงัมกีารแบ่งปันขอ้มลูระหวา่งกนัในสงัคมออนไลน์ดว้ย  

4) เศรษฐกิจดิจิทลัการเขา้มาของเทคโนโลยซีึ่งอํานวยความสะดวกใหเ้กดิการเชื่อมต่อแบบไร้
สมัผสั เช่นเกดิ เศรษฐกจิไรเ้งนิสด (Cashless economy) เศรษฐกจิไรส้มัผสั (Touchless economy) เกดิ
การหลอมรวมของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่คยแยกออกจากกนัเป็นเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing economy) 
เศรษฐกจิสเีขยีว (Green economy) ซึง่จะเป็นพืน้ฐานสาํคญัและท่ีมาของความมัง่คัง่ของเศรษฐกจิ
ทอ่งเทีย่วอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

5) ความปลอดภยัทางไซเบอรส์าํคญัมากขึน้ (Cyber security) เน่ืองจากกจิกรรมทางท่องเทีย่ว
จะเชื่อมโยงกบัฐานเศรษฐกจิดจิทิลัมากขึน้จงึทาํใหปั้ญหาอาชญากรรมทางไซเบอรม์ากขึน้ เช่น การโจมตี
ออนไลน์ เพือ่ขโมยขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้การเรยีกคา่ไถ่ขอ้มลู และการก่อการรา้ยทางไซเบอร ์เป็นตน้ 

6) ความสําคญัของคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขอนามยั และความปลอดภยัของชีวิตและ
ทรพัย์สินจะเป็นเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวใหค้วามสําคญัมากขึน้ สําหรบัประเทศไทย มลพษิทางอากาศ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเมอืงหลกัจะเป็นปัจจยัทีน่กัทอ่งเทีย่วพจิารณามากขึน้ 
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7) ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ (Climate change) แมก้ารเพิม่ขึน้ของอุณหภูมขิองโลกจะ
เป็นเรื่องระยะยาว แต่ในระยะสัน้ก็จะเกดิความแปรปรวนทางภูมอิากาศมากขึน้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เดนิทางและการทอ่งเทีย่ว อาจปัญหาจากความรนุแรงของการเกดิอุทกภยั เป็นตน้   

8) ในดา้นอุปสงคห์รอืความต้องการ แนวโน้มใหญ่ต่อเน่ืองจะเป็นการเขา้มาของนักท่องเที่ยวใน
เอเซยีจากประเทศจนีและอนิเดยี เน่ืองจากในกลุ่มน้ีจะมนีักท่องเทีย่วหน้าใหม่จํานวนมาก คาดการณ์ว่า
หลงัการระบาดของโควดิ-19 สงบลง การท่องเที่ยวแบบมวลชนจากประเทศเหล่าน้ีจะยงัมอียู่ และยงัมี
ความตอ้งการมาก แต่ในระยะยาวนักท่องเทีย่วรุ่นใหม่ของประเทศเหล่าน้ีกม็แีนวโน้มทีจ่ะท่องเทีย่วเป็น
อสิระมากขึน้ ธุรกจิเดมิๆ แบบทอ่งเทีย่วมวลชนจะคอ่ยๆ คลายความสาํคญัลง 

12.2 การเช่ือมโยงยุทธศาสตรท่์องเท่ียวระดบัประเทศกบักลยุทธ์การวิจยัและพฒันาท่องเท่ียว
เชิงระบบ 

ในบทที ่10 ไดเ้สนอยุทธศาสตรใ์หป้ระเทศไทยตัง้หลกัใหมใ่นการบรหิารจดัการท่องเทีย่วทัง้ระบบ 
ทัง้ในช่วงทีม่ ีโควดิ-19 และหลงัจากที ่โควดิ-19 สงบลง แต่ยุทธศาสตรเ์รง่ด่วนและระยะสัน้เกอืบทัง้หมด
จะเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ ซึ่งจะไม่นํามาพจิารณาในบทน้ีเน่ืองจากบทน้ีจะเน้นภารกจิที่เชื่อมโยงกบั
ระบบวจิยั แผนงานการวจิยัจะให้ความสําคญักบัยุทธศาสตร์ระยะสัน้เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ
ขอ้มลู และยทุธศาสตรร์ะยะยาวทีเ่กีย่วกบัการวจิยั  

กลยุทธ์การวิจยัและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงระบบ ที่จะเสนอต่อไปน้ีถอดจากยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในบทที ่10 และมคีวามเชื่อมโยงกนัตามทีแ่สดงในตารางที ่12.1    

ตารางท่ี 12.1  สรปุแผนกลยทุธร์ะยะสัน้และระยะปานกลางเพ่ือการวิจยัและพฒันาการท่องเท่ียว
ท่ีสร้างคณุค่า ความมัน่คง และยัง่ยืน 

 ยทุธศาสตรท่์องเท่ียว/ แนวทาง กลยทุธวิ์จยัและพฒันา/ แผนงาน
1. ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ

ท่องเท่ียวไทย (Restructure) ประกอบดว้ย 6 
แนวทาง 

1. Restructure: การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ
ท่องเท่ียวไทย ประกอบดว้ย 4 แผนงาน 
 

 แนวทางเพิม่ความหลากหลายของ
เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทย (Diversification) 

 แผนงานที ่1 การเพิม่คุณค่าและความ
หลากหลายของเศรษฐกจิท่องเทีย่วไทย 

 แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติ
ภาพของระบบทอ่งเทีย่วไทยโดยยกระดบัเศรษฐกจิ
ดจิทิลัและแรงงาน 

 แผนงานที ่2 การสง่เสรมินวตักรรมและ
ประสทิธภิาพดา้นดจิทิลั และเทคโนโลยอีื่น ๆ ใน
การยกระดบัการทอ่งเทีย่วทัง้ระบบ 

 แนวทางยกระดบัไทยเป็นผูนํ้าดา้น
มาตรฐานโลกดา้นการทอ่งเทีย่ว (Strategic 
standardization) 

 

 แผนงานที ่3 การยกระดบัมาตรฐานและ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ   

 



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการท่องเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
   

558 

ตารางท่ี 12.1 (ต่อ)   
 ยทุธศาสตรท่์องเท่ียว/ แนวทาง กลยทุธวิ์จยัและพฒันา/ แผนงาน 

 แนวทางการเสรมิสรา้งขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัหลงัโควดิ-19 

 แผนงานที ่4 การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู้
เพือ่เพิม่คุณคา่และความหลากหลายของเศรษฐกจิ
ทอ่งเทีย่วเชงิระบบเพือ่ปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 
 แผนงานที ่5 การสง่เสรมิสขุภาพและความ

ปลอดภยัดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 แนวทางพฒันาและปรบัปรงุแบรนดด์า้น

การทอ่งเทีย่วของไทย (Branding) 
 แนวทางการทตูการทอ่งเทีย่ว (Tourism 

diplomacy)  
2. ยทุธศาสตรก์ระจายต้นทุนและผลประโยชน์

จากการท่องเท่ียวให้เป็นธรรมมากขึน้ 
(Redistribute) ประกอบดว้ย 4 แนวทาง 

2. Redistribute: ขยายและกระจายฐานการ
ผลิตและผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวให้
หลากหลาย ทัว่ถึงและเป็นธรรมมากขึน้ 
ประกอบดว้ย 2 แผนงาน

 แนวทางการฟ้ืนฟูบรูณะระบบนิเวศและ
สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว 
(Restore)  

 แผนงานที ่6 BCG in Action เพือ่การ
ทอ่งเทีย่วทีร่บัผดิชอบและยัง่ยนื  

 
 ธรรมาภบิาลในอุตสาหกรรม (Industry 

governance) 
 แผนงานที ่7 นโยบายสาธารณะ  

การกระจายอาํนาจ ธรรมาภบิาล และมาตรการ
ทางการคลงั  แนวทางกระจายอาํนาจไปยงัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (Decentralization)  
 แนวทางสรา้งพลงัในการต่อรองของ

ผูป้ระกอบการและประชาชนในทอ้งถิน่ 
(Empowerment) 

12.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยั   

ประเทศไทยเป็นประเทศแนวหน้าดา้นการท่องเทีย่ว แต่การวจิยัเกีย่วกบัการท่องเทีย่วทีร่ฐัลงทุน
ไปหลายพนัลา้นในทศวรรษทีผ่า่นมา ยงัจาํกดัขอบเขตอยูใ่นประเดน็ทีแ่คบและสมัผสัเพยีงพืน้ผวิ ตามไม่
ทนัการเปลีย่นแปลงในโลกและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว ขาดการมองภาพเชงิระบบรวมทัง้ภาพใหญ่ใน
อนาคตของเมอืงท่องเทีย่วต่าง ๆ ซึง่จะเป็นฐานรองรบัการขยายตวัของการท่องเทีย่วทีม่คีวามสมดุล และ
มคีวามยัง่ยนื 

 



 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์    
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12.3.1 ข้อเสนอพืน้ฐานสาํหรบัการจดัโครงสร้างด้านงานวิจยัท่องเท่ียว   
1) เลอืกโจทยใ์หญ่ดา้นนโยบายสาธารณะและโจทยส์หวทิยาการทีท่า้ทายและทีต่อ้งการ

งานวจิยัขนาดใหญ่ เช่น การออกแบบเมอืงท่องเทีย่ว และมนีักวจิยัหลายรุ่นทําร่วมกนัในทํานองเดยีวกบั
ทุนเมธวีจิยัอาวุโส และเป็นงานที่ใหม้กีารระดมสมองรวมกนัก่อนยื่นขอ้เสนอโครงการ โดยผูท้รงคุณวุฒิ
เป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือเชื้อเชิญนักวิจยัอาวุโสมาจากศาสตร์สาขาอื่น ๆ เช่น ผงัเมือง การวิจยัด้าน
ศลิปะประยุกต์ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์ การใช ้Design Thinking และ การประยุกต์ใช ้ Virtual 
Technology เพื่อการท่องเทีย่ว (ในการออกแบบพพิธิภณัฑก์ลางคนืแบบสรา้งสรรค ์ฯลฯ ขยายเวลาวจิยั
และใหทุ้นสาํหรบัโครงการต่อเน่ืองเป็น 3 ปี และใหม้เีงือ่นไขผลงานตอ้งมกีารตพีมิพร์ะดบันานาชาตใินปีที ่
3 เพือ่ยกระดบัคุณภาพงานวจิยั 

2) สกสว. ควรจดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงใหส้าํนักงานสถติแิหง่ชาตหิรอื GBDI เป็นผู้
เกบ็ขอ้มูลเพื่อจดัทําเป็น Data lake ดา้นการท่องเทีย่วโดยมกีรรมการผูท้รงคุณวุฒเิป็นผูแ้นะนํา เพื่อ
บูรณาการเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในระดบัอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์และอ้างอิงได้ในระดบัประเทศ 
รวมทัง้ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอ้มูลการเงนิ/ ATM ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยถอืไว ้ หรอืมงีบประมาณพอทีจ่ะไปซื้อขอ้มูล Big Data หรอืขออนุเคราะหข์อ้มูลจาก
บรษิทัเอกชน เชน่ King Power มาวเิคราะหแ์บบแผนการใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่ว 

3) เน่ืองจาก บพข. มุ่งเป้าด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ในขณะที่
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคญัจงึควรมหีน่วยงานอื่น เช่น สํานักงานการวจิยัแห่งชาตเิป็น
ผูส้นับสนุนโครงการในดา้นนโยบายสาธารณะและงานวจิยัเชงิระบบมากขึน้ เช่น การประเมนิผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกจิในภาพรวมและสงัคมสิง่แวดล้อม การจดัการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกบั 
Carrying capacity การจดัการเมอืงท่องเทีย่วใหเ้ป็นเมอืงสุขภาวะ การจดัการเมอืงท่องเทีย่วคารบ์อนตํ่า 
การคดิค่าภาษแีละค่าธรรมเนียมสิง่แวดลอ้มเพื่อให ้อปท. มคี่าใชจ้่ายในการดูแลแหล่งท่องเทีย่ว รวมไป
ถงึการสนับสนุนการจดัทาํแผนใหเ้มอืงท่องเทีย่วทีส่าํคญัแบบพหุวทิยาการ ใหถ้งึพรอ้มทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดล้อม และสุนทรยีภาพ จนถงึทุกวนัน้ียงัไม่มงีานวจิยัในลกัษณะน้ีแต่อย่างใด ทัง้ ๆ ที่เป็น
ความจาํเป็น เพราะเป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง ตดิตาม และปรบัปรงุนโยบายและเพือ่วางฐานอนาคต 

4) หน่วยงานวิจยัทุกหน่วยควรมกีารจดัสรรงบวิจยัเพื่อตอบปัญหาวิกฤตและปัญหา
เรง่ดว่น 

12.3.2 แผนท่ีนําทางการวิจยัและพฒันาการท่องเท่ียว 
1) กลุ่มการวิจยัท่ีควรทาํในระยะเร่งด่วน   

 ประกอบด้วยงานวิจยัที่ตอบโจทย์เร่งด่วนหรอืที่เป็นโจทย์สําคญัที่อาจใช้ระยะเวลายาว
พอสมควรกวา่จะเกดิผลลพัธ ์งานวจิยัและการจดัการความรูใ้นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  

1.1) สรปุและถอดองคค์วามรูด้า้นการอยูร่อดภายใตว้กิฤตโรคระบาดเป็นคู่มอืในการบรหิาร
จดัการสุขอนามยัสําหรบัการท่องเทีย่ว การใหค้วามช่วยเหลอืรฐัและความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ 
และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัและเอกชน รวมทัง้ความร่วมมอืระหว่างรฐักบั
โรงแรมและโรงพยาบาลเอกชน  
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1.2) คนไทยเข้าสู่กระแสสงัคมไร้เงินสดเร็วขึ้น เน่ืองจากมาตรการสนับสนุนของรฐัใน
โครงการ “เราเทีย่วดว้ยกนั” และโครงการ “คนละครึง่” สมควรทีจ่ะเอาขอ้มลู Big data จากแอปพลเิคชนั
เหล่าน้ีมาวเิคราะหล์กัษณะของการใชจ้่ายต่าง ๆ เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภค การ
ใช้จ่ายและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยมากขึน้ เพื่อที่จะสนับสนุนการใช้จ่าย ด้านท่องเที่ยวใน
ประเทศและดา้นการวางนโยบายการคลงัในการกระตุน้เศรษฐกจิ  

1.3) บรูณาการต่อยอดขอ้มลูการเขา้รว่มโครงการ “เราเทีย่วดว้ยกนั” “คนละครึง่” “ชมิ ชอ็ป 
ใช”้ และแอป “เป๋าตงั” เพื่อสรา้งเป็นแพลตฟอรม์ดจิทิลัทีร่วมบรกิาร e-Commerce ท่องเทีย่วทุกประเภท
อยา่งเตม็รปูแบบ ซึง่ในขณะน้ีนกัทอ่งเทีย่วใชแ้อปพลเิคชนัของต่างประเทศเป็นหลกั  

พฒันาพื้นที่แบ่งปันความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในช่องทางออนไลน์ พิจารณา
ยกระดบัและต่อยอด “หมอชนะ” หรอื “ไทยชนะ” ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ทีต่ดิต่อและบรกิารนกัท่องเทีย่วแบบ
ออนไลน์ไรร้อยต่อ ตัง้แต่การดูแลตวัเองใหป้ลอดภยั การตดิต่อกบัตํารวจ สถานพยาบาล การเขา้ถงึ
สถานทูตและข่าวสารราชการโดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติระดับเมือง ซึ่งต้องเป็นภาษาสากลให้แก่
นักท่องเทีย่วเพื่อตดิตามนักท่องเทีย่วไดแ้บบไรร้อยต่อ พจิารณาช่องทางการรอ้งเรยีน O2O ออนไลน์ 
และออฟไลน์ คอืสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนออนไลน์โดยใหม้เีจา้หน้าที่ช่วยแก้ไขขอ้รอ้งเรยีนทางออฟไลน์
ดว้ย 

1.4) ศึกษาสถานภาพของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเมินจํานวน
แรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตําแหน่งงานและทกัษะ เพือ่ออกแบบนวตักรรมทีล่ดการใชแ้รงงานต่างดา้ว
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว หานวตักรรมออกแบบ การผลติและใชเ้ทคโนโลยโีลจสิตกิสเ์พื่อลดแรงงานต่าง
ดา้ว ทัง้ในภาคท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกจิอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น วธิกีารจดัการการซื้อขายในตลาด (สด) 
แบบไรส้มัผสั (Touchless)  

1.5) เริม่ตน้สนบัสนุนงานวจิยัสหวทิยาการ ซึง่จะมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาเทคโนโลยี
และมาตรฐานเป็นแผนระยะยาว โดยระดมนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีเข้ามาวิจัยเพื่อสร้าง
นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วและการเดนิทางใหเ้ป็นระบบไรส้มัผสั (Touchless) ในอุตสาหกรรม
และลดการใชแ้รงงานไรท้กัษะ นํานวตักรรมดา้นเทคโนโลยมีาเป็นส่วนประกอบของการท่องเทีย่วในทุก
ขัน้ตอนเริม่ตัง้แต่เขา้เมอืง เช่น เทคโนโลยไีรส้มัผสั เทคโนโลยไีบโอเมตรกิ การใชหุ้่นยนต์บรกิาร การนํา
เทคโนโลยกีารสรา้งโลกจาํลองในรปูแบบดจิทิลั ไมว่่าจะเป็น VR AR หรอื MR มาสรา้งประสบการณ์ทีม่ี
มลูค่าสงู สง่เสรมินวตักรรมการบรกิารทีไ่มใ่ชเ้งนิสด (Cashless) พฒันานวตักรรมระบบจดัการทาํความ
สะอาดและสุขอนามยัทัง้ในที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกนัและในห้องพํานัก สําหรบัธนบตัรและสมัภาระของ
นกัท่องเทีย่ว โดยใหเ้น้นนวตักรรมสาํหรบั SME และชุมชนท่องเทีย่ว ระดมนกัผงัเมอืงและนกัออกแบบ
เพือ่ ออกแบบและปรบัระบบการรองรบันกัท่องเทีย่วในพืน้ทีส่าธารณะ เช่น สนามบนิ สถานีขนสง่ ใหเ้ป็น
ระบบที่ไรม้อืหรอืลดการสมัผสัมากที่สุด เช่น ออกแบบช่องทางเขา้ออกแบบไร้สมัผสั ระบบดูแลความ
สะอาดและฆา่เชือ้ในสปา เพือ่หานวตักรรมใหม ่ๆ มาสง่เสรมิภาคท่องเทีย่ว และเพิม่ผลติภาพในการผลติ
และบรกิารในระยะยาว 

1.6) ทบทวนและประเมนินโยบายทอ่งเทีย่วช่วงโควดิ-19 เช่น มาตรการเพิม่วนัหยุดเพื่อใช้
กระตุน้การท่องเทีย่ว การเพิม่วนัหยุดอาจจะเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วบา้ง แต่กจ็ะเพิม่โอกาสของการ
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ระบาดของโรค ลดรายไดแ้ละเพิม่ตน้ทุนของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในระยะถดัไป และลด GDP ในภาค
เศรษฐกจิอื่น ดงันัน้ วนัหยดุเพิม่อาจทาํใหผ้ลติภาพการผลติโดยรวมของประเทศลดลง จงึควรมกีารศกึษา
และทบทวนนโยบายน้ีใหช้ดัเจน 

2) กลุ่มงานวิจยัสาํหรบัระยะสัน้และระยะปานกลาง 
เติมเต็มช่องว่างงานวจิยัที่ยงัมน้ีอยอยู่ ตามแผนที่นําทางในรูปที่ 12.1 ตามหมวด

ดงัต่อไปน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.1 แผนท่ีเส้นทางวิจยั 

2.1)   กลุ่มศกึษาอุตสาหกรรม 
(1) ศึกษาเพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชิงลึก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ที่มีโอกาสเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่น อุตสาหกรรมบนัเทิง (ดนตรี นาฏศิลป์  
หมอลํา ฯลฯ) งานด้านศิลปกรรม การออกแบบและไม่ใช่แค่ด้านการจดัการท่องเที่ยวแต่รวมถึงด้าน
การเงนิและการจา้งงาน และกฎหมายทีก่ํากบัและคุม้ครองอุตสาหกรรม ศกึษาโครงสรา้งการแขง่ขนั ผลติ
ภาพแรงงาน และการศกึษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวขอ้งกบัโลกด้านมดื เช่น การค้ามนุษย์ บ่อน
พนนั 

(2) ใหค้วามสาํคญักบับทบาทของจนีในเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทยศกึษาการลงทุนของจนี
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ใหค้วามสนใจกบัการศกึษาพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวจนีในกจิกรรมต่าง ๆ 
รวมทัง้การทาํงานและการพาํนกัระยะยาวของคนจนีในประเทศไทย 

(3) ศกึษาช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรรจบกนัของอุตสาหกรรมอื่นกบั 
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (Industrial convergence) เช่น ทีเ่กีย่วกบัทีพ่กั และทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิแบ่งปัน 
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เพื่อใหก้ารพฒันาการท่องเทีย่วภายใตแ้นวโน้มใหมม่คีวามปลอดภยัสาํหรบัผูบ้รโิภค มคีวามยุตธิรรมและ
เสมอภาคระหวา่งผูป้ระกอบการ 

(4) องคก์รขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วตอ้งพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม่ จากให้
สามารถใชส้ื่อออนไลน์นํา Asset on Location ของตนทีข่ณะน้ีเป็น One time products ใหเ้ป็น All time 
products ซึง่เป็นสนิคา้และบรกิารทีส่ามารถขายไดท้ัง้ในและต่างประเทศ โดยไม่จํากดัว่านักท่องเทีย่วจะ
มาเยอืนหรอืไม่และจะตอ้งสามารถทําใหน้ักท่องเทีย่วสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวออนไลน์กบับุคคลหรอื
องคก์ร ในแหล่งท่องเทีย่ว ยกตวัอย่างเช่น ท่องเทีย่วชุมชน ไม่ใช่การเสนอบรกิารและผลติภณัฑเ์ฉพาะ
เมือ่นกัทอ่งเทีย่วมาถงึเทา่นัน้ แต่ตอ้งสรา้งชอ่งทางซึง่สามารถขายบรกิารและผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองผา่น
สื่อออนไลน์ เช่น อาหารสาํเรจ็รปูหรอืของทีร่ะลกึจากหมูบ่า้นทัง้เป็นสนิคา้และองคป์ระกอบของอุปกรณ์ 
DIY สูตรอาหารและเครื่องปรุง เช่น ขนมครกผงสาํเรจ็รปูบรรจุซองพรอ้มกระทะ คอรส์ออนไลน์เกี่ยวกบั
อาหารถิน่ สง่เสรมิใหม้คัคุเทศกท์อ้งถิน่เป็น YouTuber หรอืสรา้งเวทใีห ้Blogger หรอื Influencer ทอ้งถิน่
ทีม่าจากแหล่งทอ่งเทีย่วหรอืองคก์รของตน เพื่อใหส้ามารถสรา้ง Fan Club กบันกัท่องเทีย่วอยา่งต่อเน่ือง
และสามารถสรา้งรายไดจ้าก YouTube อกีทางหน่ึง  

(5) ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการขยายฐานเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้มคีวาม
เชื่อมโยงอย่างหลากหลายกบัอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทัง้ในและนอกประเทศใหส้ามารถขายสนิคา้ไดต้ลอดปี 
โดยไม่พึง่การเดนิทางจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเท่านัน้ เช่น การเชื่อมโยงกบัสาขาเกษตรและ
อาหาร เช่น ขา้วสําหรบันักกีฬา ขา้วสําหรบันักท่องเที่ยวที่เป็นเบาหวาน ผสมผสานการท่องเที่ยวกบั
สาขาบนัเทงิและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ เศรษฐกจิแบบใหม่ ๆ เช่น เศรษฐกจิแบ่งปัน เศรษฐกจิรกัสบาย 
เศรษฐกจิโลกเสมอืน เป็นตน้ 

2.2)   กลุม่นโยบายสาธารณะ  
(1) ศกึษาการใชม้าตรการการคลงั เช่น ภาษคี่าธรรมเนียมมากํากบัดูแลไม่ใหเ้กดิการ

ท่องเที่ยวที่เกนิขดีจํากดัของธรรมชาติ และใหม้ทีรพัยากรในการดูแลความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว 
การศกึษาเพื่อกองทุนทีม่าจากการเกบ็ภาษนีกัท่องเทีย่วและนําเงนิน้ีมาใชจ้่ายเวลาทีเ่กดิปัญหา เช่น โรค
ระบาดหรอืประสบอุบตัิเหตุ เพื่อไม่ใหใ้ช้เงนิภาษีของคนไทยไปบรกิารนักท่องเที่ยวและไม่ต้องรอการ
บรจิาคเมือ่มปัีญหาเกดิขึน้  

(2) ศกึษามาตรการกระจายอํานาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้ในดา้นการลงทุน
การจดัการและสามารถเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนียมจากพืน้ทีจ่ากการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละท่องเทีย่ว
ในพืน้ทีเ่พือ่จะสามารถมรีายไดม้าทะนุบาํรงุรกัษามรดกทอ่งเทีย่วใหย้ัง่ยนื  

(3) การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบและตน้ทุนของการท่องเทีย่วทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคมวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม ทีน่อกเหนือจากการประเมนิผ่านการรบัรูข้องคนทอ้งถิน่ยงัมอียู่จํานวน
น้อยมาก จงึทาํใหค้วามรูท้ีม่อียูย่งัไมเ่พยีงพอทีจ่ะทาํใหเ้ขา้ใจและสามารถจดัการดา้นลบของการทอ่งเทีย่ว 
เชน่ ประเดน็ของความไมเ่ป็นธรรมในการจายรายได ้ตน้ทุน (ภายนอก) การใชท้รพัยากรการท่องเทีย่วใน
รปูแบบทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมวฒันธรรม เป็นตน้ 
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(4) การศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจท่ามกลางความเสี่ยง เหตุการณ์ไม่แน่นอนใน
ปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคภยัธรรมชาติ วกิฤตการเมอืง ฯลฯ ทําใหจ้ําเป็นต้องมกีารขยาย
พรมแดนความรูแ้ละใหค้วามสาํคญักบัการรบัมอืเหตุการณ์วกิฤตการณ์ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึ
การรบัรูค้วามเสี่ยง (Risk perception) ทัง้ในระดบัปัจเจกและในระดบัประเทศเป็นเรื่องที่มคีวามจํา
เป็นมากขึน้  

(5) ศกึษาเพื่อเตรยีมความพรอ้มประชาคมในเมอืงท่องเที่ยวเพื่อบรรเทาปัญหาทีอ่าจ
เกดิจากการทอ่งเทีย่ว 

(6) ศกึษากฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิท่องเที่ยวและการจดัการ
ทรพัยากรทอ่งเทีย่ว 

2.3)   กลุ่มการตลาด 
(1) ศกึษาเพื่อทํา Brand Refreshing บางจงัหวดั (เช่น ระยอง ชลบุร)ี บางสว่นของ

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วทีม่ผีลกระทบจากการระบาดรุนแรงหรอืบางพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพดา้นการดแูลสุขภาพ
ใหเ้ป็น Medical Hub อยา่งแทจ้รงิ ปรบับางสว่นของอุตสาหกรรมโรงแรมใหเ้ป็นโรงแรมเพื่อการฟ้ืนฟูและ
บรกิารเชงิสุขภาพซึง่อาศยัประสบการณ์จากการเป็น ASQ (Alternative State Quarantine) รวมทัง้การ
จดัการสถานบรบิาลคนชราหรอืสถานบรกิารทีป่ระคบัประคองชวีติระยะสดุทา้ย (Palliative Care)  

(2) การศึกษาวิจัยด้านอุปสงค์ควรให้ความสําคัญมากขึ้นกับการท่องเที่ยว
ภายในประเทศและการศึกษาในระดับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จําแนกตามลักษณะที่ซ่อนเร้น (Latent 
Characteristics) แทนการศกึษาตามลกัษณะสญัชาต ิเช่น กลุ่มแสวงหาประสบการณ์ กลุ่มตามกจิกรรม
การทอ่งเทีย่ว กลุ่มตาม Life style กลุ่มตาม Generation เป็นตน้ และควรมกีารศกึษาตลาดเฉพาะ (Niche 
market) และ/หรอืทีม่คีวามสนใจพเิศษเพิม่ขึน้ เพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พาตลาดใดตลาดหน่ึงมาก
เกนิไปในระยะยาว  

(3) การศกึษาตลาดนักท่องเที่ยวจากวฒันธรรมมุสลมิโดยเฉพาะในประเทศอาเซยีน 
ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ไดใ้หค้วามสนใจมากนัก แมว้่าจะมกีารสํารวจพฤตกิรรมทัว่ไป ขาดการศกึษาเจาะลกึ
หรอืในลกัษณะของกลุ่มทีจ่าํแนกตามลกัษณะทีซ่่อนเรน้ซึง่จะมคีวามจาํเป็นมากขึน้ในอนาคต เพื่อลดการ
พึง่พาตลาดต่างประเทศระยะไกล กลุ่มตลาดนกัทอ่งเทีย่วตะวนัตกทีม่แีนวโน้มลดลง 

3) กลุ่มการศึกษาระยะยาว 
เป็นกลุ่มทีก่วา่งานวจิยัจะเหน็ผลอาจจะใชเ้วลา จงึตอ้งเริม่ทาํตัง้แต่ปัจจุบนัเชน่กนั เชน่  

3.1)   กลุ่มฐานขอ้มลู 
(1) ควรมกีารบูรณาการฐานขอ้มูลทีม่อียู่อย่างมากมายใหอ้ยู่ในลกัษณะของทะเลสาบ

ขอ้มลู (Data Lake) ดา้นการท่องเทีย่วไทย เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัวจิยัทีส่นใจ โดยเฉพาะนกัศกึษาในระดบั
บณัฑติศกึษาไดม้กีารนําขอ้มลูดงักล่าวมาวเิคราะหแ์ละศกึษาในประเดน็และความรูท้ีแ่ตกต่างจากเดมิ ซึง่
จะนํามาสู่การเปิดพรมแดนความรูใ้หม่ ทัง้น้ีอาจใหฝ่้ายวจิยัของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มี
นกัวจิยัดา้น Data Analysis เป็นผูบ้รูณาการขอ้มลู 
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(2) ควรพฒันาระบบรวบรวมขอ้มูลท่องเทีย่วแบบรวมศูนยใ์หม้กีารพฒันารูปแบบการ
ใชง้านทีร่ว่มสมยัตามพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว เช่น การใชช้่องทางออนไลน์ การออกแบบ UX-UI และ
ควรส่งเสรมิใหม้กีารใชข้อ้มลู Big Data จากโซเชยีลมเีดยีในการศกึษาวจิยัมากขึน้ เช่น การวเิคราะห์
ภาพลกัษณ์ ความพงึพอใจ พฤตกิรรม รวมทัง้การใชร้ปูแบบการสมัภาษณ์หรอืแบบสอบถามออนไลน์ให้
มากขึน้ เพือ่ลดตน้ทุนในการเกบ็ขอ้มลู 

(3) ศกึษาวางกลยุทธ์ด้านสารสนเทศในการประชาสมัพนัธ์แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือและสร้างกระแสความได้เปรียบในด้านการท่องเที่ยว ในสื่อต่างๆ เช่น เครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต สื่อสงัคมออนไลน์ สื่อโทรทศัน์พืน้ฐาน สื่อโฆษณาทอ้งถิน่ เป็นตน้  โดยการทํางานผ่าน Big 
Data ทีส่ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลู และนําไปประมวลผล  

(4) สนบัสนุนการจดัทาํขอ้มลูระดบัเมอืงรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3.2)   การวจิยัเพือ่วางแผนเมอืงทอ่งเทีย่วตน้แบบ   
(1) วางแผนระดบัเมอืงสาํหรบัการท่องเทีย่วของจงัหวดัทีม่เีมอืงรองทีม่ศีกัยภาพสงู เช่น 

ในพืน้ที ่EEC และเมอืงอื่น ๆ เช่น สมุทรปราการ เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์และสงขลา รวมทัง้เมอืงรองทีม่ี
ศกัยภาพที่น่าสนใจใหเ้ป็นศูนยก์ลาง (Hub) เช่น ลําปาง เลย ของการท่องเที่ยวและการเดนิทางภายใน
จังหวัดที่มีประสิทธิภาพ วางโครงสร้างด้านการบริการในซัพพลายเชนของการท่องเที่ยวให้อยู่บน
แพลตฟอรม์ทาํใหเ้มอืงทอ่งเทีย่วทีส่าํคญักลายเป็นเมอืงแพลตฟอรม์ทีแ่ทจ้รงิ 

(2) สนับสนุนการจดัทําแพลตฟอรม์ออนไลน์สําหรบัเมอืงท่องเที่ยวใหม้กีารเชื่อมโยง
ขอ้มลูขา่วสารทีจ่าํเป็น เช่น ตารางเดนิรถ เรอืบนิ รถไฟ ขอ้มลูสุขภาพความปลอดภยั ประกาศของรฐัเมื่อ
มภียัพบิตัแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและกจิกรรมวา่ดว้ยการทอ่งเทีย่ว 

(3) บูรณาการวางแผนเมอืงระหว่างการอนุรกัษ์เมอืงเก่า เมอืงอจัฉรยิะและเมอืงเพื่อ 
การทอ่งเทีย่ว ซึง่ในปัจจุบนันัน้การกม็หีน่วยงานแยกกนัทาํอยา่งเป็นอสิระ 

3.3)   การวจิยัสหวทิยการดา้นการทอ่งเทีย่ว  
เป็นการบรูณาการขา้มศาสตรเ์พือ่นําเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ 
(1) การประยกุตใ์ชพ้ลงังานสะอาดดา้นการทอ่งเทีย่ว เชน่ พลงังานแสงอาทติย ์
(2) การวจิยัและพฒันาสนิค้า บรกิาร เสน้ทาง กระบวนการผลติ องค์กรต้นแบบที่ใช้

แนวทาง BCG เพือ่เป็นเสน้ทางสู ่neutral carbon ในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
(3) การศกึษาการใชพ้าหนะเพือ่การทอ่งเทีย่วทีล่ด Carbon และลดมลพษิทางเสยีง   
(4) การศกึษาดา้นดจิทิลัเทคโนโลยเีพือ่การทอ่งเทีย่ว เชน่ 
 สนบัสนุนการพฒันา FinTech ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเพื่อลดช่องว่างทางการเงนิใน

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วทัง้ฝัง่นกัทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการ ผา่นการ 
 สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลนี Blockchain เพือ่พฒันาการโอนเงนิและการรบัสง่

เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายบริการท่องเที่ยวผ่าน 
Cryptocurrency  

(5) สนบัสนุนการทาํความเขา้ใจและสรา้งความรูเ้กีย่วกบั Metaverse เพือ่การทอ่งเทีย่ว  
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12.4 การออกแบบแผนงานวิจยัท่องเท่ียวเชิงระบบ 

การขบัเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้คุณค่ามีความมัน่คงและยัง่ยืน ต้องเข้าใจและขบัเคลื่อน 
องคาพยพทัง้ระบบ การออกแบบแผนงานวิจยัท่องเที่ยวเชิงระบบต่อไปน้ี อาศยัองค์ความรู้จากการ
วเิคราะหเ์ชงิระบบของการท่องเทีย่ว เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ใหเ้ป็นฐานสนับสนุนนวตักรรมทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต 

วตัถปุระสงคข์องแผน 
1) สรา้งองคค์วามรูแ้ละการขบัเคลื่อนองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วเชงิระบบ               

1.1)  ยกระดบัคุณภาพชวีติและเพิม่และกระจายรายไดใ้หค้นไทยผ่านงานวจิยัและการ
พฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิหลากหลายจากฐานเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละเศรษฐกจิฐานราก  

1.2)  สง่เสรมิการใชแ้นวคดิ BCG ในการจดัการทรพัยากรท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื และลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

1.3)  ส่งเสริมและอนุรกัษ์ทรพัยากรและมรดกทางธรรมชาติ อตัลักษณ์ท้องถิ่นและ
สง่เสรมิการประยกุตใ์ชอ้ตัลกัษณ์ไทยอยา่งสรา้งสรรคส์ูส่ากล  

2) สรา้งและยกระดบับุคลากร ววน. ดา้นการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบให้
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของโลกและความตอ้งการของอุตสาหกรม 

3) สรา้งผลติภณัฑโ์มเดลต้นแบบที่สามารถนําไปใชใ้นการพฒันาและเพิม่มูลค่าการท่องเที่ยว
ไทยทัง้ในระดบัผูป้ระกอบการ ระดบัพืน้ทีท่ ัง้ในภาคเอกชนและภาครฐั  

4) สนบัสนุนการสรา้งมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสูส่ากล  
5) ส่งเสรมิการบูรณาวทิยากรการขา้มศาสตรแ์ละสาขาเพื่อใหเ้กดิความรูด้า้นการท่องเทีย่วเชงิ

ระบบทีนํ่าไปใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในภาคเศรษฐกจิ 
6) สรา้งฐานขอ้มูลการรบัรูแ้ละเขา้ถงึขอ้มูลในเชงิรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย ผูใ้ชง้านจรงิของงานวจิยั 

และสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งภาคทีอ่งเทีย่วเกีย่วกบัการจดัการการทอ่งเทีย่ว  
7) ส่งเสรมิการใชก้ารท่องเทีย่วเพื่อการเรยีนรู ้และเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาวะ (Wellness) ตลอด

ชวีติของคนไทย 
แผนงานน้ีแบ่งเป็น 2 สว่น สว่นแรกเป็นผลผลติ ผลลพัธร์วมทีค่าดหมาย กรอบแนวคดินิยาม 

และขอบเขต สว่นที ่2 เป็นแผนปฎบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 

12.4.1 เป้าประสงคข์องการวิจยัท่องเท่ียวเชิงระบบ 
สงัคมเกดิการเรยีนรูแ้ละตระหนกัถงึความสาํคญัและผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วและมสีว่นรว่มใน

กจิกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมทีแ่ข่งขนัได ้สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการ
สรา้งคุณคา่และอนุรกัษ์ทรพัยากรทอ่งเทีย่วและอตัลกัษณ์ไทยใหย้ัง่ยนื 
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12.4.2 ผลผลิตของการวิจยัท่องเท่ียวเชิงระบบ 
 ตวัช้ีวดัต่อไปน้ี มาจากสมมติฐาน ทุนวจิยั 100 ล้านบาทต่อปีรวมเป็น 300 ล้านบาทใน  

3 ปี  
1) ตวัชีว้ดั 

1.1) จํานวนผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการบูรณาการดา้นท่องเทีย่วไม่ตํ่ากว่า 100 
รายการใน 3 ปี และในจาํนวนน้ีเป็นงานบรูณาการขา้มสาขาไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 30   

1.2) จาํนวนนวตักรรม โมเดล ตน้แบบของสนิคา้ บรกิาร เทคโนโลยแีละธุรกจิ ไมต่ํ่ากว่า 
50 รายการใน 3 ปี     

1.3) จาํนวน Platform ดจิทิลัหรอืดจิทิลัโมเดลตน้แบบ จาํนวน 9 รายการใน 3 ปี   
1.4) พบโมเดลชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งสร้างและจัดการความรู้เกี่ยวกับการ

ท่องเทีย่วทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของประเทศไทย ทัง้ยงัเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรูใ้หส้ามารถถ่ายทอด
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั และแนวทางสรา้งพลเมอืงจติอาสาทอ่งเทีย่วจาํนวน 30 รายการ ใน 3 ปี 

1.5) จํานวนผูต้ดิตามผลงานวจิยัผ่านเวบ็ไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ไม่ตํ่ากว่า 300,000 
คน ใน 3 ปี  

1.6) จาํนวนนกัวจิยัรุน่ใหมใ่นงานวจิยับรูณาการขา้มศาสตรไ์มต่ํ่ากวา่ 100 คนใน 3 ปี 
1.7) จํานวนผูร้่วมขบัเคลื่อนในโซเชยีลมเีดยีทีเ่ป็นพลงับวกไม่ตํ่ากว่า 70,000 คน (กด 

Like กด Share) ใน 3 ปี     
1.8) จํานวนขอ้เสนอนโยบายสาธารณะไม่ตํ่ากว่า 15 รายการ และที่ถูกผลกัดนัเขา้สู่

กระบวนการสรา้งนโยบายสาธารณะทีด่ ีไมต่ํ่ากวา่ 5 นโยบายใน 3 ปี     
1.9) จํานวนผูป้ระกอบการทีม่สี่วนร่วมในเครอืขา่ยวจิยั มจีํานวนไม่ตํ่ากว่า 100 รายใน  

3 ปี 
1.10) เกดิสื่อนโยบายสาธารณะทีด่ทีีเ่ผยแพร่ ไม่ตํ่ากว่า 60 รายการ ใน 3 ปี และเวที

สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูน้โยบายสาธารณะที่ด ีระหว่างภาคต่ีาง ๆ เช่น ภาคราชการ 
ภาคเอกชน  จาํนวน 5 ครัง้ และสมัมนาออนไลน์ จาํนวน 15 ครัง้ใน 3 ปี 

1.11) เกดิ Media Value สทุธริวมไมต่ํ่ากวา่ 30 ลา้นบาท ใน 3 ปี  
2) ผลลพัธ ์

2.1)   เกดิการนําผลงานวจิยัไปใชนํ้ารอ่งโดย ภาครฐั เอกชน และชุมชนเศรษฐกจิฐานราก
ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของงานวจิยัใน 3 ปี    

2.2)   เกดิการบูรณาการและการประยุกตใ์ชผ้ลงานวจิยัขา้มศาสตร ์เกดิวชิาใหม่ ๆ เช่น 
ดา้น Gastronomy การจดัการระบบนิเวศน์ทอ่งเทีย่ว ทัง้ในเมอืงและในเขตอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ  

2.3)   เกดิการขยายตวัของเครอืข่ายนักวจิยัและผูป้ระกอบการทีเ่ขา้เยีย่มและรบัรูข้อ้มูล
จากเครอืขา่ยวจิยัทอ่งเทีย่ว 4.0 ผา่นระบบการสือ่สารออนไลน์  

2.4)   เกดิกลไกการมสีว่นรว่มกบัภาคเอกชน และสื่อต่าง ๆ ทีส่นบัสนุนการสรา้งธรรมาภิ
บาลดา้นการทอ่งเทีย่ว  
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2.5)   เกิดเวทีสาธารณะ สื่อโซเชียลมีเดียพลังบวก ซึ่งเป็นฐานในการส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วยัง่ยนื 

2.6)   เกดิอาสาสมคัรดา้นการทอ่งเทีย่วทีใ่สใ่จดแูลสอดสอ่งใหม้กีารทอ่งเทีย่วรบัผดิชอบ 
3) ผลกระทบ 

3.1)   พฒันารายไดเ้ศรษฐกจิฐานรากทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 10 
ต่อปี  

3.2)   ขยายห่วงโซ่การผลติที่ทําใหส้นิคา้และบรกิารท่องเที่ยวหลากหลาย วจิติรบรรจง
มากขึน้ 

3.3)   เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในภาคท่องเที่ยว สรา้งความสมัฤทธิผ์ลด้านธรร
มาภบิาล จากการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มาตรการ ตลอดจน การปฏริปูกลไกบรหิารจดัการของรฐั 

3.4)   Key drivers1 ในภาคราชการนําผลวจิยัไปใชเ้พื่อเตรยีมพรอ้มใหป้ระเทศไทย 4.0 
กา้วขา้มความยากจนและความไม่เสมอภาคสู่สงัคมอยูด่มีสีุขและยัง่ยนื พรอ้มรบัสถานการณ์ทีผ่นัผวนอนั
เกดิจากปัจจยัภายนอก 

3.5)   Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ภายในปี พ.ศ. 2568 มี
เป้าหมายเพิม่ลาํดบัขึน้เป็นลาํดบัที ่25 คอื จากปัจจุบนัอยูใ่นลาํดบัที ่31 เพิม่ขึน้ 6 ลาํดบั   

12.4.3 กรอบแนวคิด แผนงาน 
แผนงานน้ีเป็นแผนงานที่สนับสนุนการวจิยัเชงิระบบเพื่อทําให้พลวตัของการขบัเคลื่อนปัจจยั

ต่างๆ ไปในทศิทางทีส่นับสนุนและเกื้อหนุนกนัไม่เกดิช่องว่างในจุดใดจุดหน่ึง รูปที ่12.2 แสดงถงึระบบ
ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการทอ่งเทีย่ว ซึง่มาจากผลการวเิคราะหเ์ชงิ
ระบบ สว่นรปูที ่12.3 แสดงถงึกลุ่มหรอืระบบยอ่ยของการท่องเทีย่ว จะเหน็ไดว้่างานวจิยัเท่าทีผ่า่นมาจน
ปัจจุบนัมกัจะเป็นงานแยกเป็นส่วน ๆ (Fragmented) (เฉพาะกลุ่มที่ตกีรอบ) และจะเกี่ยวขอ้งกบั
นกัท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่วเป็นหลกั แต่ยงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัปัจจยัโดยรอบซึง่กม็ผีลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวและได้รบัผลกระทบจากการท่องเที่ยวซึ่งจะมีผลเกี่ยวเน่ืองไปกบัความยัง่ยืนของการ
ทอ่งเทีย่วในระยะยาว รปูที ่12.4 แสดงถงึช่องว่างในการวจิยัอนัเกดิมาจากการทบทวนวรรณกรรม ในบท
ที ่11 รปูหน้า  ทีม่เีฉดสทีบึแสดงว่าเป็นกลุ่มงานวจิยัทีม่งีานวิจยัจาํนวนน้อยหรือไม่ค่อยมีเลยซ่ึง
กลุ่มน้ี ได้แก่  

1) การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมก่อนการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว 
1.1) การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มูลของบุคลกัษณ์ แรงดงึดูดใจ ราคาและการส่งเสรมิการ

ขายความเพยีงพอของขอ้มลูสาํหรบับุคลกัษ์ต่างๆ  
1.2) ความสมัพนัธ์ระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตท่องเที่ยว เวลาและระยะทางในการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทอ่งเทีย่ว 

                                                 
1 ภาครีาชการประกอบดว้ย กระทรวงอุดมศกึษา วจิยัและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีกระทรวงแรงงาน กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงวฒันธรรม และศนูยค์ุณธรรม 
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1.3) อุปสงค์และอุปทานด้านการเดนิทางในระดบัพื้นที่ เช่น เมอืงเล็ก เมอืงรอง จะทําให้
สามารถตดัสนิการลงทุนได ้ขอ้มลูปัจจุบนัเป็นขอ้มลูระดบัจงัหวดั 

2) การศกึษาในชว่งระหวา่งการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว 
2.1) การพฒันาดา้นการบนิ รวมทัง้อุตสาหกรรมภายในหว่งโซ่อุปทาน 
2.2) การลงทุนของรฐัและเอกชนในดา้นของการเดนิทางทีเ่ชื่อมโยงกบัการทอ่งเทีย่ว 
2.3) การลงทุนของรฐัในสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 
2.4) อุปสงคแ์ยกตามกจิกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร  
2.5) อุปทานและการลงทุนในกจิกรรมท่องเทีย่วและบรกิารรวมทัง้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและ

การใชพ้ลงังาน    
2.6) การใหบ้รกิารขอ้มลูทัง้ Online และ Offline 

 
รปูท่ี 12.2 ระบบซบัซ้อนของการท่องเท่ียวท่ีมีวงจรย้อนกลบัและมีพลวตั  
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รปูท่ี 12.3 ระบบย่อย (Subsystem) ของการท่องเท่ียว  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.4 ช่องว่างในการวิจยัอนัเกิดมาจากการทบทวนวรรณกรรม  
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3) การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 
3.1) การลงทุนภาครฐัในทอ้งถิน่ 
3.2) ความพรอ้มของการรองรบัการทอ่งเทีย่วดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
3.3) การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
3.4) การใชพ้ลงังานทอ้งถิน่ 
3.5) การแขง่ขนัในระดบัทอ้งถิน่ 
3.6) ผลกระทบต่อทกัษะแรงงานและโอกาสในการจา้งงาน  
3.7) ผลกระทบต่อราคาและอุปสงคข์องอสงัหารมิทรพัย ์ 
3.8) ปัญหาสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากการทอ่งเทีย่วเชน่ขยะ การจราจรตดิขดั มลพษิต่างๆ 
3.9) ความขดัแยง้ในสงัคมอนัเกดิจากการทอ่งเทีย่ว 
3.10) ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติและตน้ทุนการครองชพีของคนปรมิณฑลทีม่แีหล่งทอ่งเทีย่ว 

12.4.4 ขอบเขตการวิจยั (Scoping)  

1) ขอบเขตเชิงประเดน็ท่ีองคค์วามรู้ต้องการ 
ภาพรวมของระบบท่องเที่ยวในเศรษฐกิจสงัคมเช่นรูปที่เสนอข้างต้นถือว่าได้ระบุ

ขอบเขตของวจิยัว่าเป็นกจิกรรมใด ๆ กต็ามทีอ่าจมผีลกระทบต่อการท่องเทีย่ว ซึง่หมายความว่างานวจิยั
ท่องเทีย่วเชงิระบบจะตอ้งเป็นการบูรณาการข้ามศาสตรม์ากข้ึน อย่างไรกด็ ีในเบือ้งตน้หรอืในชัน้ต้น
อาจจะสามารถระบุขอบเขตใหช้ดัเจนมากขึน้ หรอืแคบลงไดเ้ช่นในเรื่องผลกระทบต้องการผลกระทบที่
เป็นผลกระทบโดยตรง ก่อนทีจ่ะขยายไปถงึผลกระทบโดยออ้มหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในระยะยาวใน
ภายหลงั หรอืในการศกึษาดา้นการลงทุนสาธารณูปโภคกอ็าจจะเน้นพืน้ทีท่ีม่กีารทอ่งเทีย่วมคีวามตอ้งการ
ก่อน โดยกาํหนดตามลาํดบัความสาํคญั  

2) ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี 
แผนงานน้ีเสนอใหใ้ชผ้ลการวเิคราะหศ์กัยภาพของจงัหวดัต่าง ๆ มาเลอืกประเดน็วจิยั

ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 
2.1) จงัหวดัที่มศีกัยภาพสูงแล้วและมกีารใชต้้นทุนธรรมชาติและทรพัยากรในพื้นที่

เตม็ทีแ่ลว้ ยงัไม่จําเป็นต้องศกึษาดา้นอุปสงคแ์ละการตลาดเพิม่เตมิมากนักยกเวน้ในกรณีของการลงลกึ
ดา้นตลาดพเิศษ (niche market) ไดแ้ก่ 

 จงัหวดัทีต่ดิทะเลไดแ้ก่ ภเูกต็ ชลบุร ีเพชรบุร ีพงังา สตูล และระนอง  
 จงัหวดัทีไ่ม่ตดิทะเล ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ นครปฐม บงึกาฬ 

กาญจนบุร ีสระบุร ีหนองคาย และอุทยัธานี 
2.2) จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพสงูแต่ยงัใชท้รพัยากรในพืน้ทีม่เีตม็ที ่หรอืยงัใชท้รพัยากรการ

จดัการไมม่ปีระสทิธภิาพสงูจงัหวดัเหล่าน้ี เชน่ กระบี ่สงขลา นครศรธีรรมราช น่าน และเลย เป็นตน้  
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12.4.5 คาํนิยาม   
1) การทอ่งเทีย่วเชงิระบบ 

ระบบท่องเที่ยว (tourism system) คือชุดขององค์ประกอบที่เชื่อมโยงกนัและมี
ปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัอย่างซบัซ้อน และมีการจดัการให้เป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อดําเนินการให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวใ้นการแลกเปลีย่นระหว่างองคป์ระกอบดา้นการท่องเทีย่วในดา้นอุปสงค ์อุปทาน 
และสถาบนั  

องค์ประกอบดา้นอุปสงค์เน้นไปที่การตดัสนิใจของนักท่องเที่ยว ทัง้ในดา้นพฤตกิรรม
ความชอบ แรงจงูใจและการตดัสนิใจเดนิทาง สว่นดา้นอุปทานเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว ทัง้
ดา้นสิง่ดงึดูดใจ สิง่อํานวยความสะดวก กจิกรรมและบรกิารสนับสนุนการท่องเทีย่ว รวมถงึกระบวนการ
สื่อสาร การใหข้อ้มูล และการตลาดเพื่อดงึดูดใจนักท่องเที่ยว สําหรบัสถาบนั (institutions) ดา้นการ
ท่องเทีย่วหมายถงึกฎกตกิาทีก่ําหนดพฤตกิรรมของบุคคลและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นักท่องเทีย่วในฝ่าย
อุปสงค ์ผูป้ระกอบการในฝ่ายอุปทาน รวมถงึองคก์รอื่น ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมที่
เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 

ทัง้น้ี การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนยา้ยเชงิพืน้ทีจ่ากพืน้ทีภู่มลิําเนาของนักท่องเทีย่วไปยงัพืน้ทีจุ่ดหมายปลายทางของการท่องเทีย่ว
ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปฏสิมัพนัธ์ดงักล่าวส่งผลใหเ้กดิผลกระทบ ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบในพืน้ที่
จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่วทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จะ
ส่งผลย้อนกลับ (feedback) ที่มีผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของอุปสงค์และอุปทานการ
ท่องเทีย่วเป็นวงจรอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุดและมพีลวตั (dynamics) ทําใหเ้กดิการปรบัตวัและจดัระเบยีบใหม ่
(self-organization) ตามสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปภายในระบบ และอาจนําไปสู่การเกดิรูปแบบ
พฤตกิรรมและผลลพัธข์องระบบทีไ่มค่าดคดิมาก่อนและไมส่ามารถคาดเดาไดโ้ดยงา่ย  

2) นโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะคอืทศิทางและแนวทางการดาํเนินงานของรฐัซึง่อยูใ่นรปูของ

นโยบายกฎหมาย มาตรการ หรอืกฎระเบยีบต่างๆ นโยบายสาธารณะมหีลายประเภท คอื 
3.1) กฎหมาย เชน่ รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตั ิเทศบญัญตั ิขอ้บญัญตั ิฯลฯ 
3.2) แผนบรหิารจดัการ เช่น ยุทธศาสตร ์ แผน คู่มอืนโยบาย มาตรฐาน

ระบบปฏบิตักิาร ระบบงาน ฯลฯ 
3.3) กฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิ เช่น มต ิครม. กตกิาการบรหิาร ขอ้กําหนด 

ระเบยีบขอ้บงัคบัระดบักระทรวง ฯลฯ 
3.4) กฎหมายและขอ้กําหนดด้านการคลงั เช่น กฎหมายและขอ้กําหนดของ

งบประมาณรายปี ฯลฯ 
3.5) วธิกีารและแนวทางในกระบวนการยตุธิรรม เชน่ วธิพีจิารณาคดขีองศาล ฯลฯ  
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12.5 แผนกลยุทธ์ระยะสัน้และระยะปานกลางเพ่ือการวิจยัและพฒันาการท่องเท่ียวท่ีสร้าง
คณุค่า ความมัน่คง และยัง่ยืน 

วิสยัทศัน์ 

“เพ่ิมคณุค่าและอนุรกัษ์ทรพัยากรท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
คณุภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน” 

มี 2 กลยทุธห์ลกั ดงัต่อไปน้ี 
กลยทุธท่ี์ 1 Restructure: การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทย

เป็นกลยุทธท์ีป่รบัโครงสรา้งเพื่อลดความเสีย่งดา้นรายได ้พฒันาเทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้เพิม่
ขดีความสามารถของการทอ่งเทีย่วไทยใหสู้ส่ากลใหส้มกบัทีไ่ทยเป็นประเทศแนวหน้าดา้นการทอ่งเทีย่ว โดย
สง่เสรมิ เศรษฐกจิดจิทิลั (Digitalization), ขบัเคลื่อนท่องเทีย่วดว้ย (BCG Model), พฒันามาตรฐานเชงิกล
ยทุธ ์(Strategic Standardization) เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัและมสีขุภาวะทีด่ที ัง้กายและใจ 

ประกอบด้วยแผนงานดงัต่อไปน้ี ได้แก่  

1.1) แผนงานท่ี 1 แผนงานการเพ่ิมคณุค่าและความหลากหลายของเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทย  
 เป้าหมายของจดุมุ่งเน้น:  

 เพิม่มลูคา่เศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว 
 เพิม่ความหลากหลายในผลติภณัฑบ์รกิารบนฐานเศรษฐกจิและอตัลกัษณ์ไทย 
 เกดินวตักรรมการจดัการทีท่าํใหอุ้ตสาหกรรมทอ่งเทีย่วไทยสูส่ากล 
 การขยายหว่งโซ่การผลติในแนวราบจากหว่งโซ่เดมิทีม่ฐีานแคบ 
 การขยายหว่งโซ่การผลติในแนวลกึโดยใชภ้มูปัิญญาไทย  

 ตวัช้ีวดั: เกิดนวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการทีห่ลากหลาย 
 เพิม่นกัทอ่งเทีย่วสูเ่มอืงรอง เมอืงเลก็ 
 มลูคา่เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการวจิยัเพิม่ขึน้ 
 รายจา่ยนกัทอ่งเทีย่วต่อชุมชนในโครงการวจิยัเพิม่ขึน้ 
 การใชป้ระโยชน์จากความรู ้จากผลงานวจิยั โดยผูป้ระกอบการและวสิาหกจิชุมชน 
 การเขา้ถงึผลการวจิยัทางออนไลน์โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ความรู้ ประเดน็ ววน. ทีต้่องการ:  
 องคค์วามรูด้า้นศลิปวฒันธรรม 
 Design thinking 
 การออกแบบและความรูด้า้นสถาปัตยกรรม และในสาขาอื่นๆ  
 Music, sports, spas 
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 Gastronomy และfood technology   
 Engineering/ Manufacturing designs    
 แพลตฟอรม์ตดิต่อลกูคา้ Chat/ Live Streaming/ Clip/ VDO 
 Environmental Protection Technology 

 แนวทางการใช้ประโยชน์:  
 มตีน้แบบผลติภณัฑท์ีใ่ชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์
 มขีอ้เสนอเชงินโยบาย 
 มปีระโยชน์เชงิสงัคมในการยกระดบัคุณภาพชวีติและสนุทรยีภาพ  

โดยม ี2 กลุ่มยอ่ยคอื  

(1) การประยกุตใ์ช้อตัลกัษณ์และภมิูปัญญาไทยอย่างสร้างสรรคเ์พ่ือบรูณาการ
เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 

ประเดน็การศึกษา 
 ศกึษาวจิยัประเดน็ต่าง ๆ ในระดบัชุมชน เมอืงเลก็ เพื่อคน้หานวตักรรม ผลติภณัฑ์

และบรกิารตลอดหว่งโซ่การผลติ เชน่ 
 การศกึษานวตักรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่องเทีย่วในระดบัชุมชนเพื่อลดตน้ทุนการ

ผลติและเพิม่มลูคา่เศรษฐกจิไดต้ลอดปี 
 ศกึษาเพื่อการออกแบบและพฒันาห่วงโซ่การผลิต เพื่อใหม้สีนิค้าและผลติภณัฑ์มี

ความเหมาะสมกบัรสนิยมนกัทอ่งเทีย่ว 
 สรา้งทรพัยส์นิทางปัญญาใหมจ่ากอตัลกัษณ์และภมูปัิญญาดัง้เดมิ 
 ศึกษาการเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์และบรกิารที่สร้างประสบการณ์ที่มคีุณค่าต่อจิตใจ

นกัทอ่งเทีย่ว 
 การศึกษาศักยภาพของชุมชนที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการนําเสนอ

กจิกรรมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเพื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ศกึษาปัจจยัที่
ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนนําเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่น และผู้ประกอบการก็สามารถนําเสนอให้แก่
นกัทอ่งเทีย่วได ้ 

 แนวทางเพิม่รายได ้การบรหิาร และความสามารถในการต่อรองของชุมชนทอ้งถิน่ 

(2) เพ่ิมความหลากหลายของเศรษฐกิจท่องเท่ียวโดยการขยายห่วงโซ่การผลิตทัง้
ภายในประเทศและจากต่างประเทศ  

เพิม่ฐานการผลติซึ่งเป็นการขยาย แยก ซอย และต่อยอดผลติภณัฑท์ี่มอียู่แล้ว เช่น 
อาหารเมอืงแบบวกีนั (Vegan) อาหารสุขภาพและโภชนาการสาํหรบันกัมวย (ไทย) พรเีมยีรล์กีมวยไทย 
หรอืนําเขา้หรอืสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารใหมท่ีไ่มเ่คยมอียูเ่ดมิ ตวัอยา่งเช่น การทีบุ่รรีมัยก์ลายเป็น
ศนูยก์ฬีารถแขง่หรอืการทีม่อลตา้ (Malta) พฒันาศนูยก์ารเงนิดจิทิลัแบบ cryptocurrency  
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ตวัช้ีวดั:  
 ชุมชนไดร้บัผลประโยชน์จากรายไดก้ารทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่มากขึน้  
 เกดิการขยาย ต่อยอดหว่งโซ่การผลติดา้นการทอ่งเทีย่ว  
 จาํนวนภาคเศรษฐกจิหรอืผูป้ระกอบการใหมท่ีเ่ชื่อมโยงกบัการทอ่งเทีย่วมากขึน้   

 ความรู้ ประเดน็ ววน. ทีต้่องการ:  
 ความรูด้า้นนิเวศวทิยา  ชวีวทิยา สมทุรศาสตร ์ฯลฯ  
 ความรูด้า้นประวตัศิาสตร ์ศลิปวฒันธรรม 
 ความรูด้า้นการเงนิการจดัการทอ่งเทีย่ว  
 และอื่น ๆ  

 แนวทางการใช้ประโยชน์:  
 ใชว้างนโยบายเศรษฐกจิ สงัคมระดบัฐานราก/ ระดบัอุตสาหกรรม  
 ใชว้างนโยบายดา้นการมสีว่นรว่มของชุมชน  

 ประเดน็การศึกษา 
  ศกึษาการกระจายรายไดใ้นหว่งโซ่อุปทานของการทอ่งเทีย่ว 
 การประเมนิผลกระทบของการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนทีเ่ป็นผลต่อการกระตุน้

เศรษฐกจิฐานราก การท่องเทีย่วโดยชุมชนจะเป็นกลไกทีช่่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในดา้นต่าง ๆ 
ได ้เช่น ดา้นเกษตรกรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น และผลติภณัฑ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งผลการวจิยัด้านน้ีจะเป็น
ขอ้มลูสนบัสนุนการวางแผนการทาํงานไดด้ยีิง่ขึน้ 

 การศกึษาผลกระทบต่อเศรษฐกจิท้องถิ่น และการกระจายรายได้  อนัเกดิจากงาน
เทศกาลทีจ่ดัโดยรฐัสว่นกลาง และงานเทศกาลทีจ่ดัโดยทอ้งถิน่ 

 ศกึษาการสรา้งพนัธมติรทอ้งถิน่ในการสรา้งหว่งโซ่การผลติทีค่รบวงจร 
 ศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดข้องการต่อยอดผลติภณัฑไ์ทยสูส่ากล 
 ศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารหรอื event ที่

สรา้งโอกาสใหมเ่ชน่ Thai – Pop culture  
 สร้างตัวแบบทางธุรกิจใหม่ที่ขยายฐานให้แก่เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยให้มีความ

หลากหลาย เชน่ ในอุตสาหกรรมขนสง่ทางบก/ การบนิ   
 พฒันา Content ใหม่ๆ  ใหเ้กดิฐานเศรษฐกจิทีห่ลากหลายใหก้บัการทอ่งเทีย่ว  
 ศึกษาและพฒันาโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นบรกิารแนวใหม่ สําหรบัการ

ท่องเทีย่วชนิดพเิศษ (ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วในไลฟ์สไตรท์ีแ่ตกต่างกนั อาทเิช่น 
กลุ่มที่ต้องการความเรว็ กลุ่มที่ต้องการทําทุกอย่างใหช้า้ลงแต่เต็มไปดว้ยสาระ หรอืกลุ่มที่ต้องการการ
ผจญภยั เป็นตน้)  
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1.2) แผนงานท่ี 2 การส่งเสริมนวตักรรมและประสิทธิภาพด้านดิจิทลั และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ในการยกระดบัการท่องเท่ียวทัง้ระบบ  

 เป้าหมายของจดุมุ่งเน้น:  
 เกดิระบบนิเวศดจิทิลัสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว 
 เพิม่มลูคา่ธุรกรรมจาก Travel – Tech  
 เพิม่การเขา้ถงึและการใชแ้ละการใชข้อ้มลูทอ่งเทีย่วออนไลน์ในวงกวา้ง 
 สรา้งแพลตฟอรม์ออนไลน์สาํหรบัเมอืงทอ่งเทีย่วใหม้กีารเชื่อมโยงขอ้มลูขา่วสาร  
 ธรรมาภบิาลของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

 ตวัช้ีวดั:  
 จาํนวนแอปพลเิคชนัดา้นทอ่งเทีย่วทีนํ่าไปใชจ้รงิ 
 จาํนวนผูใ้ชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยของแอปพลเิคชนั 
 เกดิขอ้มลู Big Data จากระบบนิเวศดจิทิลัดา้นทอ่งเทีย่ว  
 เกดิ Travel Tech Start-up มากขึน้ 

ความรู้ ประเดน็ ววน. ทีต้่องการ:  
 เทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเทอรเ์น็ต (Mobile internet, Big Data, IoT, AI, Block 

chain) 
 เทคโนโลยเีพื่อนิทรรศการและสรา้งประสบการณ์แบบ Interactive Multimedia,     

และสือ่ VR, AR และ MR 
 เทคโนโลยเีพือ่การออกแบบ/ ผลติ 3 D printing, วสัดุศาสตร,์ อุปกรณ์ใหม ่ๆ  
 เทคโนโลยเีพื่อรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม, เทคโนโลยกีํากบัการลด

พลงังาน และการใชท้รพัยากรธรรมชาต,ิ เทคโนโลยเีพือ่การดแูลโบราณวตัถุ และการจดัการขยะ น้ําเสยี    
 แนวทางการใช้ประโยชน์:  
 เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
 ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในแอปพลเิคชนั   
 เป็นแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลด้านการท่องเที่ยวจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ประเดน็วิจยั 
 การศึกษาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทัง้ในระดับเมือง และ

อุตสาหกรรมของจงัหวดัทอ่งเทีย่ว 
 การศกึษาดา้นทกัษะ และ Digital Literacy ของผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว 
 สนับสนุนการพฒันา FinTech ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเพื่อลดช่องว่างทางการเงนิใน

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วทัง้ฝัง่นกัทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการ ผา่นการ 
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 สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลนี Blockchain เพื่อพฒันาการโอนเงนิและการรบัส่ง
เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายบริการท่องเที่ยวผ่าน 
Cryptocurrency  

 การพฒันาเทคโนโลย ีAR, VR และ MR เพื่อสรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่องเทีย่วยุค
ใหม ่

 ศกึษาเบื้องต้นเกี่ยวกบัความเป็นไปไดท้ีจ่ะใหส้รา้งกจิกรรมใหม่ใหแ้ก่เมอืงหลกัและ
เมอืงรอง เชน่ การเป็นศนูยก์ลางการเงนิแบบ Cryptocurrency ทีภ่เูกต็ 

 สรา้งผลติภณัฑท์อ่งเทีย่วอจัฉรยิะเชงิลกึทีม่กีารลงทุนสงู 
 การจดัการด้านความปลอดภยัด้านดจิทิลัสําหรบัแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของเอกชน

และของรฐั 
 การสง่เสรมิการพฒันาแพลตฟอรม์ดา้นการทอ่งเทีย่วไทย 
 การศกึษาเพือ่เตรยีมความพรอ้มการเขา้สูโ่ลกทอ่งเทีย่วเสมอืน 
 สง่เสรมิการสรา้งเน้ือหาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วในโลกเสมอืน 
 การใชม้าตรการการเงนิ การคลงั ในการกาํกบั Tourism platform economy  
 ศกึษาปัญหาการผกูขาดในเศรษฐกจิดจิทิลัทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 
 การศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสร้างธรรมาธิบาลสําหรับแพลตฟอร์มด้านการ

ทอ่งเทีย่วทัง้ไทยและต่างประเทศ 
 ศกึษาการใชก้ฎหมายเกีย่วกบัการผกูขาดในการกาํกบัแพลตฟอรม์ขา้มชาต ิ

1.3) แผนงานท่ี 3 การยกระดบัมาตรฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

เป็นแผนงานทีส่รา้งความมุง่มัน่นํามาตรฐานไทยสูส่ากล (เชน่ มวยไทย ตะกรอ้ สปาไทย) 
และสง่เสรมิการเรยีนรู ้เพือ่ยกระดบัความรูแ้ละมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

 เป้าหมายของจดุมุ่งเน้น:  
 สรา้งและยกระดบัมาตรฐานไทยสูส่ากล (เชน่ มวยไทย สปาไทย) 
 สง่เสรมิการใช ้Standard Operation Procedure (SOP) ในเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว 
 สนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้นําในการพฒันาและเผยแพร่มาตรฐาน

ทอ่งเทีย่วไทยในระดบัสากล 
 ยกระดบัการเรยีนรู ้(Learning benefits) ตลอดชวีติของผูป้ระกอบการและประชาชน

ชาวไทย   
 ตวัช้ีวดั:  
 ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไทยทีม่มีาตรฐานไทยเป็นมาตรฐานโลก 
 จาํนวนผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑ ์อุทยานแหง่ชาต ิแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ  
 จาํนวนผูป้ระกอบการทีเ่ขา้สูม่าตรฐานไทยในระดบัสากล จาํนวนผูใ้ช ้SOP 
 ผูเ้ขา้ชม website  
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 Media value ของผลงานวจิยั 
 ความรู้ ประเดน็ ววน. ทีต้่องการ:  
 องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
 องคค์วามรูท้างประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม ศลิปะ  
 องคค์วามรูด้า้นการจดันิทรรศการ 
 องคค์วามรูด้า้น Virtual Technology    

 แนวทางการใช้ประโยชน์:  
 ใชเ้ป็นวธิกีารใหก้ารศกึษาและเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 เกดิการจดัการทรพัยากรทีเ่ป็นมรดกของชุมชนและของชาตใินระดบัพืน้ที ่
 ประยกุตใ์ชใ้นธุรกจิเอกชน 

 ประเดน็การศึกษา 
 ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานไทยให้เป็นมาตรฐานโลก เช่น มวยไทย สปาไทย  

(รายภมูภิาค) รวมทัง้มาตรฐานสนิคา้ไทยทีใ่ชป้ระกอบกจิกรรมดงักล่าว 
 ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมดา้นพพิธิภณัฑ ์สรา้งแหล่งเรยีนรู ้การละเล่นยามราตร ี

(เพือ่บรรเทาปัญหาภมูอิากาศ) 
 กระบวนการ ขัน้ตอน การนํามวยไทยสูโ่อลมิปิค  
 การพฒันานวตักรรมสนิค้าและบรกิารด้านกีฬาอื่น ๆ ของไทยใหเ้ขา้สู่หรเืป็น

มาตรฐานสากล 
 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชนในการจดัการมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่ 
 พฒันาสาระดา้นประวตัศิาสตร ์ชาตพินัธุ/์ศลิปะ ชุมชนทอ้งถิน่ 
 ศกึษาศกัยภาพของพืน้ทีห่รอืศลิปวฒันธรรมทีจ่ะพฒันาเป็นมรดกโลก และGI  
 ศกึษาเพื่อนําเทคโนโลยดี้านแสง ส ีเสยีง และภาพมาใช้พฒันาสิง่ดงึดูดใจดา้นการ

ทอ่งเทีย่วของไทย 

1.4) แผนงานท่ี 4 การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้เพ่ือเพ่ิมคณุค่าและความหลากหลายของ
เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิงระบบเพ่ือปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรมท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 
มวีตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวเิคราะห์บทเรยีนจากการจดัการโควดิ-19 และที่เจาะลึก

การศกึษาดา้นโครงสรา้งอุตสาหกรรมตลอดจนอุปสงคแ์ละอุปทานท่องเที่ยวทัง้ระบบ เพื่อเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัหลงัโควดิ-19 

 เป้าหมายของจดุมุ่งเน้น:  
 นกัทอ่งเทีย่วคุณภาพกลบัมาเทีย่วหลงัโควดิ-19 เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง  
 มลูคา่เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 
 เกดิเครอืขา่ยผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัประโยชน์จากงานวจิยั 
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 ตวัช้ีวดั:  
 มลูคา่เศรษฐกจิของการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีป่ฏบิตักิารเพิม่ขึน้ 
 จาํนวนผูป้ระกอบการและจาํนวนเครอืขา่ยของผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากการวจิยั 

 ความรู้ ประเดน็ ววน. ทีต้่องการ:ประเดน็วิจยั  
 องคค์วามรูเ้กีย่วกบัอุตสาหกรรมทัง้ในแนวราบและในเชงิลกึ 
 นวตักรรมตลอดหว่งโซ่การผลติในดา้นเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และเศรษฐกจิฐานราก   
 การใชแ้รงงานทกัษะและผลติภาพการผลติ (ลด/ ปรบั) 
 ความรูด้า้นดมีานดใ์นระดบัอุตสาหกรรม 
 นวตักรรมดา้นชอ่งทางการขายและการตลาด (แพลตฟอรม์ถามตอบ: Chatbox)  
     Live Streaming/ Clip/ VDO)   

 แนวทางการใช้ประโยชน์: 
 เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและการคงอยูข่องอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการ 
 ใชเ้ป็นเกณฑพ์จิารณาการปรบัโครงสรา้งและฟ้ืนฟูอุตสาหกรรม 

ประเดน็การศึกษา 
 การศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัโครงสรา้งองคก์ร ผลกระทบของโควดิ-19 ต่ออุตสาหกรรม นโยบาย
สาธารณะที่ควรมีหลังโควิด-19 เป็นงานวิจัยเร่งด่วนและระยะสัน้ ศึกษาเพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วไทยเชงิลกึเพือ่เตรยีมการปรบัโครงสรา้งหลงัโควดิ-19 แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้ดงัน้ีคอื 

(1) ดา้นอุตสาหกรรม 
 การพฒันาและยกระดบัสนิคา้จากเศรษฐกจิฐานราก และเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พื่อการ

ทอ่งเทีย่ว 
 การศกึษาหาโมเดลต้นแบบของการบูรณาการ (Fusion) เศรษฐกจิท่องเที่ยวกบั

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 
 การศกึษา Labor Productivity ตลอด Supply Chain ของการทอ่งเทีย่ว 
 การศกึษาปัญหาแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 การศกึษาผลกระทบต่อแรงงานจากการเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานทกัษะ 
 การศกึษาอุปสงค ์อุปทานและผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มของการท่องเทีย่ว

สาํหรบัตลาดเฉพาะ เชน่ คา่ยมวย กอลฟ์ การทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพ เป็นตน้ 
 ศกึษาผลของเศรษฐกจิแบ่งปัน (sharing economy) ต่ออุตสาหกรรมดัง้เดมิของการ

ทอ่งเทีย่ว เชน่ โรงแรม รถโดยสารสาธารณะ เป็นตน้ 
 ศกึษาโอกาสของ Start - up ในดา้น Travel - Tech และการขยายผูป้ระกอบการให้

เกดิทอ่งเทีย่วเชงิหลากหลาย 
 ศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อประสบการณ์ในประเทศไทยในมุมมองของ

นกัทอ่งเทีย่วเกีย่วกบั Local experience pain points และ Unmet needs  
 ศกึษาการลงทุนของจนีพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วจนีในกจิกรรมต่าง ๆ  
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 ศึกษาช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ที่พัก 
เศรษฐกจิแบ่งปัน 

(2) ดา้นการดาํเนินงานขององคก์รอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  
 ศึกษาปัจจยัที่เป็นอุปสรรคและ/หรืออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงการ

ดาํเนินงานหลงัโควดิ-19 
 การคดิคน้นวตักรรมจากความจําเป็น และ/หรอืนวตักรรมการยบัยัง้โรคระบาดที่จะ

นํามาใชใ้นอุตสาหกรรม เพือ่ความต่อเน่ืองทางธุรกจิหลงัชว่งโควดิ-19 สงบลง 
 ศกึษาการปรบัการดําเนินงานบรกิารใหม่เพื่อลดการสมัผสั เน้นความเป็นส่วนตวัสูง 

และเน้นคนเป็นศนูยก์ลาง  
 กลไกการตอบสนองและการฟ้ืนคนืของผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วและแหล่งทอ่งเทีย่ว  
 กรณศีกึษาความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่ว  

(3) ดา้นการดาํเนินงานของภาครฐั  
 วเิคราะหแ์ละถอดบทเรยีนกลยุทธข์องแหล่งท่องเทีย่วและผูก้ําหนดนโยบาย เพื่อเปิด

ประเทศในการกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วอกีครัง้ 
 การศกึษาโอกาสและการกาํหนดคุณคา่หว่งโซ่อุปทานการทอ่งเทีย่วเชงิหลากหลาย  
 นโยบายและกลยทุธด์า้นการทอ่งเทีย่ว เชน่ การจดัสรร มาตรการการประคบัประคอง 

เพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมทอ่งเทีย่วสามารถอยูร่อดได ้
(4) ดา้นความเสีย่ง 
 ศกึษาการตดัสนิใจท่ามกลางความเสีย่ง การรบัมอืกบัเหตุการณ์วกิฤตการณ์ใหม้าก

ขึน้รวมถงึการรบัรูค้วามเสีย่ง (Risk perception) ทัง้ในระดบัปัจเจกและประเทศ  
 การศกึษาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่ว ความพรอ้ม และความเสีย่งดา้นอุปทานระดบั

จงัหวดั เพื่อการจดัสรรงบประมาณทีม่ปีระสทิธผิล โดยคํานึงถงึความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สิง่แวดลอ้มดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 การศกึษาผลกระทบของความเสีย่งจากความไม่สงบทางการเมอืงต่อภาคเศรษฐกจิ
ทอ่งเทีย่ว และแนวทางการจดัการความเสีย่ง 

 สร้างตวัชี้วดัเพื่อติดตามทรพัยากรท่องเที่ยวหรอืสร้างตวัชี้วดัเตือนภยั (Warning  
indictors) 

(5) ดา้นสงัคม มปีระเดน็วจิยัดงัน้ี  
 การเปลีย่นแปลงทศันคตทิางสงัคมต่อการทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 
 กระบวนการเป็นเมอืง (urbanization) การลดความเป็นเมอืง (de-urbanization) การ

ยอ้นกลบัไปเป็นเมอืง (re-urbanization) หลงัโควดิ-19ในเมอืงทอ่งเทีย่ว 
 ระดบัของการแตกแยกของประเดน็ทางสงัคม (ความไม่เท่าเทยีมกนัทีเ่พิม่ขึน้ ความ

ขดัแยง้ทางวฒันธรรม ความรว่มมอืหรอืการเลอืกปฏบิตั ิเชน่ในกรณแีรงงานขา้มชาต)ิ     
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 ศกึษาโควดิ-19: ในฐานะปัจจยัหกัล้างหรอืตวัเร่งใหเ้กดิความเท่าเทยีมทางเพศใน
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 การเปลี่ยนแปลงด้านการย้ายถิ่น และผลกระทบด้านแรงงานและทกัษะในเมือง
ทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19   

 การออกแบบการเดนิทางเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่สําหรบันักเดนิทางอสิระหลงั 
โควดิ-19 

(6) ดา้นดมีานด ์
 ขยายขอบเขตการรบัรู ้Amazing Thailand ใหม้มีติขิองโลกดจิทิลัมากขึน้เพื่อดงึดูด

คนรุน่ใหม ่
 ปรบัปรุง Brand (Refresh) หรอืการประชาสมัพนัธ์ที่สะทอ้นการท่องเที่ยวที่

รบัผดิชอบ ยัง่ยนื และเป็นธรรม 
 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจจุดหมาย

ปลายทาง และผูใ้หบ้รกิารการทอ่งเทีย่วภายใตเ้งือ่นไขโควดิ-19   
 ประเภทและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางและนักท่องเที่ยวใน

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19  
 ปัจจยัขบัเคลื่อน แรงจงูใจ และพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วยคุโควดิ-19  

1.5) แผนงานท่ี 5 การส่งเสริมสขุภาพและความปลอดภยัด้านการท่องเท่ียว 

มวีตัถุประสงค์ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างการเรยีนรู้และความปลอดภยั
ใหแ้ก่ประชาชนและประชาชนไทยมสีว่นรบัผลประโยชน์จากการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

 เป้าหมายของจดุมุ่งเน้น:  
 ยกระดบัคุณภาพชวีติและสขุภาวะทัง้กายและใจของคนไทยจากการทอ่งเทีย่ว 
 มรีะบบปฏบิตักิารทีม่ ีProtocol ดา้นการจดัการแหล่งทอ่งเทีย่วและชุมชนทอ่งเทีย่ว 
 ลดความเสีย่งการทอ่งเทีย่วจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละโรคระบาด  

 ตวัช้ีวดั:  
 ดชันีชีว้ดัสขุภาวะและความปลอดภยัของจงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีป่ฏบิตักิารดขีึน้  
 มรีะบบปฏบิตักิารทีม่ ีProtocol ดา้นการจดัการแหล่งทอ่งเทีย่วและชุมชนทอ่งเทีย่ว 
 นวตักรรมดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาวะเพิม่ขึน้ 

 ความรู้ ประเดน็ ววน. ทีต้่องการ:  
 ความรูด้า้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ อาหารและโภชนาการ 
 ความรูด้า้นการจดัการพบิตัภิยัและการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
 ความรูด้า้นระบาดวทิยา และการจดัการระบาดของโรคตดิต่อ 
 ความรูด้า้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
 ความรูด้า้นผงัเมอืง 
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 แนวทางการใช้ประโยชน์:  
 ใชเ้ป็นนโยบายและมาตรการของรฐั 
 ประยกุตใ์ชใ้นภาคเอกชน/ ชุมชน 
 สง่เสรมิกจิกรรมสขุภาพเชงิพาณชิย ์สง่ผลต่อสขุภาวะประชาชนในวงกวา้ง  

 ประเดน็การศึกษา 
 การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการสง่เสรมิสขุภาพและความปลอดภยัดา้นการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่  

 การพฒันานวตักรรมการแพทย์และเทคโนโลยทีี่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ
หลงัโควดิ-19 

 ยกระดบัย่าน street food ใหส้วยงาม ถูกลกัษณะและมาตรฐานความปลอดภยั 
พฒันาพืน้ทีส่าธารณะในชุมชนเพือ่ยกระดบัสขุภาวะของชุมชนในเมอืงทอ่งเทีย่ว  

 การพฒันานวตักรรม สนิค้าและบรกิารดา้นกฬีาไทยใหสู้่เวทโีลกทัง้ในโลกจรงิและ
โลกเสมอืน 

 การพฒันานวตักรรมดา้นสนิคา้และบรกิาร และโมเดลธุรกจิใหมด่า้น wellness 
 พฒันาเมอืงหรอืยา่นทอ่งเทีย่วทีม่คีวามชาํนาญพเิศษเชงิสขุภาพหรอื wellness 
 การพฒันาแผนจดัการความเสีย่งดา้นภยัพบิตัดิา้นการทอ่งเทีย่วระดบัจงัหวดั 
 การศกึษาดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่กายภาพบาํบดั 
 การศกึษาดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาวะทัง้กายใจของผูพ้กิาร 

  
กลยทุธท่ี์ 2 Redistribute: ขยายและกระจายฐานการผลิตและผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวให้
                   หลากหลาย ทัว่ถึงและเป็นธรรมมากขึน้  

  
 เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงเดี่ยวที่ผ่านมาทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมลํ้าจากการที่ฐานการผลิต
กระจุกตวั และความไมเ่ป็นธรรมในการกระจายตน้ทุนและผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วทัง้ในมติริะหว่าง
กลุ่มคนและพื้นที่ของประเทศ ต้นทุนดังกล่าวครอบคลุมทัง้ต้นทุนและผลได้โดยตรงที่มีผลต่อการ
ประกอบการท่องเทีย่วของเศรษกจิฐานราก กบัตน้ทุนภายนอก (External costs) ทีเ่กดิจากความแออดั 
มลพษิ และความเสื่อมโทรมด้านสภาพแวดล้อม นอกจากน้ี ยงัมผีลกระทบในด้านสงัคมและกบัชุมชน
ดัง้เดมิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่อ่งเทีย่วระดบัเมอืง 

2.1)   แผนงานท่ี 6 BCG in Action เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีรบัผิดชอบและยัง่ยืน 

เป็นแผนทีเ่น้นการพฒันาทัง้ระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารภายใต ้Model BCG 
 เป้าหมายของจดุมุ่งเน้น:  
 อนุรกัษ์มรดกทางธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพทีใ่ชใ้นการท่องเทีย่วให้

ยัง่ยนื 
 พฒันาเมอืงยา่น/แหล่งทอ่งเทีย่วตน้แบบ BCG  
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 ปรมิาณของเสยีและคารบ์อนจากการทอ่งเทีย่วลดลง 
 เมอืงทอ่งเทีย่วน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนืมากขึน้ 
 พฒันาสนิคา้ บรกิาร (เช่น เสน้ทางท่องเทีย่ว) และองคก์ร (เช่น โรงแรม สปา ชุมชน

ทอ่งเทีย่ว ตน้แบบ BCG)  
 กระจายอาํนาจใหชุ้มชนและทอ้งถิน่สามารถจดัการการทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 ตวัช้ีวดั:  
 แผนลดคารบ์อนภาคทอ่งเทีย่วนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 ปรมิาณขยะในพืน้ทีป่ฏบิตักิารลดลง 
 ปรมิาณขยะทีแ่ยกเพือ่ recycle มากขึน้  
 จาํนวนเครอืขา่ยวจิยัแยกขยะมากขึน้ 
 แผนเมอืงทอ่งเทีย่วยัง่ยนืนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 เกดิเมอืง Neutral Carbon ตน้แบบ 

 ความรู้ ประเดน็ ววน. ทีต้่องการ:  
 Circular Technology  
 Bio – base Technology  
 Carbon reduction technology  
 ดชันี BCG แผนการลดคารบ์อนดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 การจดัการและบาํบดัของเสยีตามแนวทางของ BCG 
 ความรูด้า้นการคลงัทอ้งถิน่และมาตรการการเงนิการคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
 การลดคารบ์อน   
 การวางผงัเมอืง ผงัชุมชน ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางของ BCG  

 แนวทางการใช้ประโยชน์:  
 ใชป้ระชาสมัพนัธเ์ชงิพาณชิย ์ 
 ใชเ้ป็นเกณฑว์ดัความสามารถของภาคทอ่งเทีย่วต่อการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 ใหเ้กณฑว์ดั Carrying capacity   
 มเีกณฑใ์หร้างวลัเมอืงทอ่งเทีย่วยัง่ยนื 

ประเดน็การศึกษา 
 ศกึษาวจิยัประเดน็ต่าง ๆ ไดแ้ก่  
(1) ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
 สรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่างๆ ทีล่ดคารบ์อนและ carbon-neulral  
 สรา้งเสน้ทางท่องเทีย่วและ Tourist Journey ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและลด

คารบ์อน 
(2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วไปสูค่วามยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม  
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 กรณีศึกษาการดําเนินธุรกิจจะไปสู่แนวโน้มการมสี่วนร่วมในความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม   

 ศกึษาปัญหาสิง่แวดลอ้มและทางออกตามแนวทาง BCG ในทอ้งถิน่ทีม่กีารทอ่งเทีย่ว  
 ศกึษาความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มในทศันคตขิองผูบ้รโิภค  
 การใชแ้นวทาง BCG ใน motor tourism  
 การเปลีย่นแปลงดา้นภมูอิากาศโลกทีม่ผีลต่อการทอ่งเทีย่ว 
 ศกึษาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหมภ่ายใตข้อ้จาํกดัของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ (เช่น 

อุณหภมูทิีส่งูขึน้ในภาคเหนือ)  
(3) การวางแผนระดบัชุมชน ยา่น และเมอืง 
 การศกึษาวธิคีดิเรือ่ง carrying capacity ในการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน ยา่น และเมอืง 
 การศกึษาความเหลื่อมลํ้าดา้นสาธารณูปโภคระดบัจงัหวดั  
 วางแผนตามแนวทาง BCG ระดบัเมอืงสําหรบัการท่องเที่ยวของจงัหวดัเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพสงู  
 ศกึษาศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ในการจดัการแหล่งทอ่งเทีย่ว 
 สรา้ง อปท. ตน้แบบของการจดัการทอ่งเทีย่วตามแนวทาง BCG  
 บูรณาการวางแผนเมอืงระหว่างการอนุรกัษ์เมอืงเก่า เมอืงอจัฉรยิะและเมอืงเพื่อการ

ทอ่งเทีย่ว ซึง่ในปัจจุบนัหน่วยงานแยกกนัทาํอยา่งเป็นอสิระ  
(4) ดา้นผลกระทบ 
 รปูแบบการมสีว่นรว่มของนกัทอ่งเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
 การศกึษาผลกระทบของนโยบายท่องเที่ยวสเีขยีว (Green tourism) ต่อรายได้

ประชากรและการจา้งงาน 
 การวิจยัเพื่อปรบัปรุงหลกัสูตรการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการ

อุตสาหกรรม ผลกระทบทางสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มจากการทอ่งเทีย่ว 
 ศกึษาผลกระทบของการท่องเที่ยวกบัการเก็งกําไรที่ดนิ หรอืการสูญเสยีที่ดนิของ

ชุมชนทอ้งถิน่ และการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
 ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อทรพัยากรและเศรฐกจิทอ่งเทีย่ว 

2.2)   แผนงานท่ี 7 แผนงานนโยบายสาธารณะ การกระจายอาํนาจ ธรรมาภิบาล และ
มาตรการทางการคลงั 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และความยัง่ยืนด้าน
สิง่แวดลอ้ม 

 เป้าหมายของจดุมุ่งเน้น:  
 มกีารปรบัปรงุกฎหมายใหม้กีารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้   
 มกีารกระจายอาํนาจทัง้ดา้นการคลงัและการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
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 ตวัช้ีวดั:   
 จาํนวนผลงานทีม่ ีMOU กบัหน่วยงานของรฐัทีป่ระสงคจ์ะเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์ 
 จํานวนภาคภีาครฐัและภาคเอกชนที่มสี่วนสนับสนุนงานวจิยัทัง้ในด้านการสมทบ

งบประมาณหรอืการอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มลู  
 ความรู้ ประเดน็ ววน. ทีต้่องการ:  
 องคค์วามรูท้างสงัคมศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์และกฎหมายดา้นนโยบายสาธารณะ  

 แนวทางการใช้ประโยชน์:  
  ใชว้างนโยบายใหมร่ะดบัทอ้งถิน่ ระดบัอุตสาหกรรมและระดบัชาต ิ 
 เกดิมาตรการ กลไก ทีจ่ะปรบัปรงุธรรมาภบิาลของรฐั  

 ประเดน็การศึกษา 

(1) ด้านนโยบายสาธารณะ   
 ศกึษาผลกระทบของนโยบายกระจายอาํนาจต่อการจดัการการทอ่งเทีย่ว 
 การศกึษาววิฒันาการดา้นนโยบายสาธารณะดา้นการทอ่งเทีย่วและการจดัการภาครฐั 
 การพฒันาภาษแีละค่าธรรมเนียมการใชท้รพัยากรบนฐานเศรษฐกจิท่องเทีย่วสาํหรบั

ทอ้งถิน่ 
 การวิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสมในการจัดการขยะจากการ

ทอ่งเทีย่ว 
 ใชม้าตรการการคลงั เชน่ ภาษธีรรมเนียมมากาํกบัดแูล Overtourism  
 ศึกษามาตรการประกันเพื่อชดเชยผู้ประกอบการจากผลกระทบจากความเสี่ยง

ภายนอก (Systemic risk) จากการทอ่งเทีย่ว 
 การศกึษาความมปีระสทิธภิาพของการใชง้บประมาณดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 การศกึษาผลกระทบของนโยบายมหภาคเช่น การเพิม่วนัหยุดดา้นการท่องเทีย่วโดย

ใชโ้มเดลดุลยภาพทัว่ไป (Computable General Equilibrium: CGE) 
 ศกึษาการกระจาย มูลค่าการท่องเทีย่วภายในห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุน-ผลไดข้องการ

การกระจายการทอ่งเทีย่วโดยใชชุ้มชนเป็นฐานเศรษฐกจิฐานราก 
 ศกึษาผลกระทบด้านการท่องเที่ยวต่อชุมชน ในด้านเศรษฐกจิ การกระจายรายได ้

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 ผลกระทบเชงิสงัคม โดยวธิ ีSROI เพื่อศกึษาผลจากการพฒันาการท่องเที่ยวระดบั

ชุมชน 
 ประเมนิมูลค่าทางด้านวฒันธรรม และสิง่แวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อการลงทุน

ทางวฒันธรรม 
 รปูแบบการรัว่ไหลและเชื่อมโยงการท่องเทีย่วชุมชน (leakages and linkages) โดย

อาจมกีารศกึษาทัง้ Value chain เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของการท่องเทีย่วกบั
ชุมชนทอ้งถิน่ เพือ่หารปูแบบการทอ่งเทีย่วทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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 การพฒันาตวัชีว้ดั หรอื ตวับ่งชีค้วามยัง่ยนืของการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชน และ
การทอ่งเทีย่วทีใ่ชท้รพัยากรธรรมชาตเิป็นฐาน 

 การพฒันาตวัชีว้ดัความอยูด่มีสีขุของชุมชนทีด่าํเนินการทอ่งเทีย่ว 
 การประเมนิผลความคุม้ค่าการดําเนินงานดา้นการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 

ทัง้รปูแบบ Low carbon tourism, Community-based tourism วา่เกดิประโยชน์ตามทีค่าดหวงัจรงิหรอืไม ่
 การสรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชนและทอ้งถิน่ในการพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 
 ศกึษาการใชง้บประมาณดา้นวฒันธรรม ประเพณี ของ อปท. ในการสรา้ง event และ

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์  
ตารางที ่12.2 สรปุตวัแสดงเชงิกลยทุธห์ลกั ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การพฒันาบุคลากรและการลงทุน 

ในโครงสรา้งสาํหรบัแต่ละแผนงาน  
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ตารางที่ 12.2 สรปุ ตวัแสดงเชิงกลยทุธ ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และการพฒันาบคุลากร ววน. สาํหรบัแต่ละแผนงาน 
ชื่อแผนงาน ตวัแสดงเชิงกลยทุธห์ลกั ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลกั การพฒันาบคุลากร ววน. 

การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางกายภาพ/คณุภาพ 

กลยทุธท์ี่ 1  Restructure: การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย 

แผนงานที ่1 แผนงานการเพิม่
คุณคา่และความหลากหลายของ
เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วไทย  

 ภาควีจิยัอื่น ๆ เชน่ 
สถาบนัการศกึษา มลูนิธวิจิยั 

 ภาควชิาการ 
สถาบนัการศกึษา 

 นกัเรยีน นกัศกึษา 
 นกัทอ่งเทีย่วไทย 
 คนไทยทัว่ไป 

 

 ผูป้ระกอบการสมาคม
ผูป้ระกอบการ 

 กระทรวงวฒันธรรม 
 กระทรวงศกึษาธกิาร 
 กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
 กระทรวงสาธารณสขุ 
 กระทรวงดจิทิลั 

 นกัวจิยัเฉพาะทางดา้น
เกษตร อาหาร ดจิทิลั
เทคโนโลย ีวศิวกรรม 
อุตสาหกรรม 

 เกษตร ศลิปะ นาฏศลิป์ 
สถาปัตยกรรม การบรหิาร
จดัการและเศรษฐศาสตร์
ฯลฯ 

 ผูอ้อกแบบเนื้อหา Art work 
แอปพลชินั software และ
Animation 

 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั  
เพือ่การศกึษาเชงิ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
วฒันธรรม 

แผนงานที ่2 การสง่เสรมินวตักรรม
และประสทิธภิาพดา้นดจิทิลั และ
เทคโนโลยอีื่น ๆ ในการยกระดบั
การทอ่งเทีย่วทัง้ระบบ  

 ภาควีจิยัอื่น ๆ เชน่ 
สถาบนัการศกึษา มลูนิธวิจิยั 

 ผูอ้อกแบบ software/ 
ผูอ้อกแบบ contents 

 ผูป้ระกอบการภาคเอกชน 
 วสิาหกจิชุมชน 
 Travel Tech  

Start – up 
 

 นกัทอ่งเทีย่ว 
 สมาคมผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว 
 คนไทยทัว่ไป 
 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม 

 ผูอ้อกแบบ 
แอปพลเิคชนั software 
Animation 

 นกัวจิยัดา้นเทคโนโลยี
ดจิทิลัอื่น ๆ ผูอ้อกแบบ
เนื้อหา Art work 

 การลงทุนใน 
Platformization/ digital and 
data infrastructure 

 สรา้งแพลตฟอรม์ออนไลน์
สาํหรบัเมอืงทอ่งเทีย่วใหม้ี
การเชื่อมโยงขอ้มลูขา่วสาร
ของทัง้ภาครฐัและเอกชน 
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ตารางที่ 12.2 (ต่อ)     

ชื่อแผนงาน ตวัแสดงเชิงกลยทุธห์ลกั ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลกั การพฒันาบคุลากร ววน. 
การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางกายภาพ/คณุภาพ 

แผนงานที ่3  การยกระดบั
มาตรฐานและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ   

 ภาควีจิยั อื่น ๆ เชน่ 
สถาบนัการศกึษา มลูนิธวิจิยั 

 ภาควชิาการ 
สถาบนัการศกึษา 

 นกัเรยีน นกัศกึษา 
 นกัทอ่งเทีย่วไทย 
 คนไทยทัว่ไป 

 ผูป้ระกอบการสมาคม
ผูป้ระกอบการ 

 กระทรวงวฒันธรรม 
 กระทรวงศกึษาธกิาร 
 กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรม 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

 กระทรวงสาธารณสขุ 
 กระทรวงดจิทิลั 

 นกัวจิยัเฉพาะทางดา้น
เกษตร อาหาร ดจิทิลั
เทคโนโลย ีวศิวกรรม 
อุตสาหกรรม 

 เกษตร ศลิปะ นาฏศลิป์ 
สถาปัตยกรรม การบรหิาร
จดัการ และเศรษฐศาสตร ์
ฯลฯ 

 ผูอ้อกแบบเนื้อหา Art work 
แอปพลชินั software และ
Animation 

 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั  
เพือ่การศกึษาเชงิ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
วฒันธรรม 

แผนงานที ่4 การวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรูเ้พือ่เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วเชงิ
ระบบเพือ่ปรบัโครงสรา้ง
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 

 ภาควีจิยัอื่น ๆ เชน่ 
สถาบนัการศกึษา มลูนิธวิจิยั 

 ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วตลอด
หว่งโซ่การผลติ 

 สมาคม/ ชมรมดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว 

 มคัคุเทศก ์

 สมาคม/ ชมรมดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ 

เทศบาล 
 กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
 กระทรวงพาณิชย ์

 นกัวจิยัดา้นทางดา้นเกษตร 
อาหาร ดจิทิลัเทคโนโลย ี
วศิวกรรม และอุตสาหกรรม 

 นกัวจิยัดา้นการบรหิาร
จดัการและเศรษฐศาสตร ์

 การลงทุนเพือ่โครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

 สนบัสนุน Digital ecosystem 
พืน้ฐาน 

 ขยายการเขา้ถงึระบบ 
Internet 
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ตารางที่ 12.2 (ต่อ)        

ชื่อแผนงาน ตวัแสดงเชิงกลยทุธห์ลกั ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลกั การพฒันาบคุลากร ววน. 
การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางกายภาพ/คณุภาพ 
แผนงานที ่5 การสง่เสรมิสขุภาพ
และความปลอดภยัดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว 

 ภาควีจิยัอื่น ๆ เชน่ 
สถาบนัการศกึษา มลูนิธวิจิยั 

 นกัวจิยัสาขาสขุภาพ/ 
วศิวกรรมความปลอดภยั 

 โรงพยาบาลประจาํทอ้งถิน่/ 
โรงพยาบาลเอกชน 

 อปท. 

 นกัทอ่งเทีย่ว 
 ประชาชนทัว่ไป 
 โรงพยาบาล 
 หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สขุภาพและความปลอดภยั 

 นกัวจิยัเฉพาะทางดา้น 
 ผูอ้อกแบบเนื้อหา Art work 

แอปพลเิคชนั software และ
Animatiom 

 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั
เพือ่การสือ่สารและตดิตาม
ตวันกัทอ่งเทีย่ว 

กลยทุธท์ี่ 2 Redistribute: ขยายและกระจายฐานการผลิตและมลูค่าจากการท่องเที่ยวให้หลากหลายและเป็นธรรมมากขึน้ 

แผนงานที ่6 BCG in Action เพือ่
การทอ่งเทีย่วยัง่ยนืและเป็นธรรม 
 

 ภาควีจิยัอื่น ๆ เชน่ 
สถาบนัการศกึษา มลูนิธวิจิยั 

 ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วตลอด
หว่งโซ่การผลติ 

 สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทอ่งเทีย่ว 

 มคัคุเทศก ์
 ประชาคมเมอืง ชุมชน 

 สมาคมผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ 

เทศบาล 
 กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
 คนไทยในเมอืงทอ่งเทีย่ว 

 นกัวจิยัเฉพาะทางดา้น
เกษตร อาหาร ดจิทิลั
เทคโนโลย ีวศิวกรรม
สิง่แวดลอ้ม และ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 นกัวจิยัดา้นการบรหิาร
จดัการและเศรษฐศาสตร ์

 การลงทุนในระบบจดัการ
ขยะทีเ่หมาะสมของ อปท. 

แผนงานที ่7 แผนงานนโยบาย
สาธารณะ การกระจายอาํนาจ ธรร
มาภบิาล และมาตรการทางการคลงั 

 ภาคเอกชน 
 หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ภาควชิาการ 

สถาบนัการศกึษา  

 ผูป้ระกอบการ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
 

 นกัวชิาการดา้นนโยบาย
สาธารณะ 

 ผูบ้รหิาร อปท.  

 การลงทุนดา้นฐานขอ้มลู Big 
data  
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ตารางที่ 12.2 (ต่อ)        

ชื่อแผนงาน ตวัแสดงเชิงกลยทุธห์ลกั ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลกั การพฒันาบคุลากร ววน. 
การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางกายภาพ/คณุภาพ 
   กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม 
 กระทรวงวฒันธรรม 
 กระทรวงสาธารณสขุ 
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12.6 การออกแบบแผนงานท่องเท่ียว 

12.6.1  แผนงานท่องเท่ียวไทย 4.0  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิที่สําคญัของประเทศไทยคอื 
ภาคการท่องเที่ยวไดก้ลายเป็นภาคเศรษฐกจิทีเ่ป็นเสาหลกัของประเทศ มสีดัส่วนถงึเกอืบ 1 ใน 5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ มูลค่าเพิ่มของภาคท่องเที่ยวสูงกว่ามูลค่าเพิ่มของภาคเกษตรและ 
การจ้างงานของภาคท่องเที่ยวก็สูงกว่าการจ้างงานของภาคอุตสาหกรรม ส่วนดุลชําระเงนิของการ
ท่องเที่ยวก็สูงกว่าดุลการค้ามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ทศวรรษที่ผ่านมาจงึนับว่าเป็นยุคทองของภาคการ
ทอ่งเทีย่วไทย  

การทอ่งเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีส่าํคญัของโลกและของไทย มแีนวโน้มทีข่ยายตวัอยา่งต่อเน่ืองมา
จนกระทัง่เกดิและหลงัการระบาดของโควดิ-19 แนวโน้มสาํคญัสาํคญัของโลกทีช่ดัเจนและต่อเน่ืองมา และ
แมแ้ต่จนกระทัง่หลงัโควดิ-19 ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วจะแสวงหาธรรมชาต ิคุณภาพ
สิง่แวดล้อมสุขภาพ ความปลอดภยัและประสบการณ์มากขึ้น 2)เทคโนโลยดีิจิทลัจะมบีทบาทมากใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วในการผลกัดนัใหเ้กดิสงัคมไรเ้งนิสด สงัคมรกัสบายและสงัคมแบ่งปัน3) จนีจะเป็น
ปัจจยัขบัเคลื่อนหลกัดา้นการท่องเทีย่วโลกทัง้ในจาํนวนนักท่องเทีย่วและการสรา้งเสน้ทางรถไฟสายใหม่
จากเอเซยีอาคเนยไ์ปสูย่โุรป 

ในขณะเดยีวกนัแนวโน้มของการท่องเทีย่วในประเทศไทยกม็ปัีญหาเชงิโครงสรา้ง อนัไดแ้ก่ 1) 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม ในชว่งการระบาดของโควดิ-19 ทรพัยากรธรรมชาตฟ้ืินคนื
มา เป็นประจกัษ์พยานวา่ประเทศไทยไดใ้ชธ้รรมชาตเิกนิกว่าขดีความสามารถรองรบั 2) เกดิความเหลื่อม
ลํ้าจากรายไดจ้ากการท่องเทีย่วซึง่กระจุกอยู่ไม่กีจ่งัหวดั และพึง่พานกัท่องเทีย่วจนีชาตเิดยีวถงึประมาณ
รอ้ยละ 20-25 ของรายไดท้ัง้หมด 3) เศรษฐกจิฐานรากยงัมบีทบาทน้อยทีจ่ะไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของหว่งโซ่
การผลติและจะไดร้บัประโยชน์จากการท่องเทีย่ว 4) ขาดการจดัการและรกัษามาตรฐาน ความปลอดภยั
ทัง้ในเรือ่งสขุภาพชวีติและทรพัยส์นิของนกัทอ่งเทีย่ว 

ประเทศไทยตอ้งตัง้หลกัใหมใ่นการบรหิารจดัการทอ่งเทีย่ว ทัง้ในชว่งทีม่ ีโควดิ-19 และหลงัจากที ่
โควดิ-19 สงบลงเพื่อแกไ้ขปัญหาทีก่ล่าวมาแลว้และรองรบัแนวโน้มใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ โดยใชยุ้ทธศาสตร์
ดงัต่อไปน้ี  

1.1)   ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลัง 
โควดิ-19 

1.2)   ยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณค่าจากเศรษฐกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากโดยการ
ประยกุตใ์ชอ้ตัลกัษณ์และภมูปัิญญาไทยอยา่งสรา้งสรรค ์ 

1.3)   ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมินวตักรรมด้านดจิทิลั และเทคโนโลยอีื่น ๆ ในการยกระดบัการ
ทอ่งเทีย่วทัง้ระบบ  

1.4)   ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดา้นการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
1.5)   ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิสขุภาพและความปลอดภยัดา้นการทอ่งเทีย่ว 
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1.6)   ยุทธศาสตรก์ารใชก้ารท่องเทีย่วเพื่อการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง และเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาพ
ของคนไทย 

12.6.2  วตัถปุระสงคข์องแผนงานวิจยัท่องเท่ียวเชิงระบบ 
แผนงานน้ีมวีตัถุประสงค ์

1) สรา้งองคค์วามรูแ้ละการขบัเคลื่อนองคค์วามรูเ้พือ่               
1.1)  ยกระดบัคุณภาพชวีติและรายไดข้องคนไทยผ่านงานวจิยัดา้นการท่องเทีย่วอย่าง

ต่อเน่ืองและมัน่คง 
1.2)  ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาดและส่งต่อทรพัยากรท่องเที่ยว

ใหก้บัลกูหลานไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
1.3)  สง่เสรมิและอนุรกัษ์อตัลกัษณ์ทอ้งถิน่ 
1.4)  ใหก้ารทอ่งเทีย่วเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนไทย 

2) สรา้งและยกระดบับุคลากรดา้นการท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มของโลกและความ
ตอ้งการของอุตสาหกรม 

3) สร้างโมเดลต้นแบบที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยทัง้ในระดับ
ผูป้ระกอบการ ระดบัพืน้ทีท่ ัง้ในภาคเอกชนและภาครฐั  

4) สง่เสรมิการบูรณาการขา้มศาสตรแ์ละสาขาเพื่อใหเ้กดิความรูเ้ชงิระบบทีนํ่าไปใชไ้ดอ้ย่าง
เป็นรปูธรรม 

5) สรา้งเครอืข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างนานาชาตเิกี่ยวกบัการจดัการการท่องเทีย่วซึ่ง
ประเทศไทยจดัเป็นประเทศแนวหน้าประเทศหน่ึงของโลก 

6) สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง และเพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพของคนไทย 

12.6.3  เป้าประสงคข์องการวิจยัท่องเท่ียวเชิงระบบ 

สงัคมเกดิการเรยีนรูแ้ละตระหนกัถงึความสาํคญัและผลกระทบจากการท่องเทีย่วและมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมทีแ่ข่งขนัได ้สามารถสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรทอ่งเทีย่วและอตัลกัษณ์ไทยใหย้ัง่ยนื 

12.6.4  ผลผลิตของการวิจยัท่องเท่ียวเชิงระบบ 

 สมมตฐิาน ทุนวจิยั 100 ลา้นบาทต่อปี 300 ลา้นบาท 3 ปี  

1) ตวัชีว้ดั 
1.1) จํานวนผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการบูรณาการดา้นท่องเทีย่วไม่ตํ่ากว่า 100 

รายการใน 3 ปี และในจาํนวนน้ีเป็นงานบรูณาการขา้มสาขาไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 30   
1.2) จํานวนผูต้ดิตามผลงานวจิยัผ่านเวบ็ไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ไม่ตํ่ากว่า 300,000 

คน ใน 3 ปี  
1.3) จาํนวนนกัวจิยัรุน่ใหมใ่นงานวจิยับรูณาการขา้มศาสตรไ์มต่ํ่ากวา่ 100 คนใน 3 ปี 
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1.4) จํานวนผูร้่วมขบัเคลื่อนในโซเชยีลมเีดยีทีเ่ป็นพลงับวกไม่ตํ่ากว่า 70,000 คน (กด 
Like กด Share) ใน 3 ปี     

1.5) จํานวนขอ้เสนอนโยบายสาธารณะไม่ตํ่ากว่า 15 รายการ และที่ถูกผลกัดนัเขา้สู่
กระบวนการสรา้งนโยบายสาธารณะทีด่ ีไมต่ํ่ากวา่ 5 นโยบายใน 3 ปี     

1.6) จาํนวนโมเดลตน้แบบของสนิคา้และบรกิาร ไมต่ํ่าก่า 30 รายการใน 3 ปี     
1.7) จาํนวน Platform ดจิทิลัหรอืดจิทิลัโมเดลตน้แบบ จาํนวน 9 รายการใน 3 ปี   
1.8) เกิดโมเดลชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งสร้างและจัดการความรู้เกี่ยวกับการ

ท่องเทีย่วทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของประเทศไทย ทัง้ยงัเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรูใ้หส้ามารถถ่ายทอด
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั และแนวทางสรา้งพลเมอืงจติอาสาทอ่งเทีย่วจาํนวน 30 รายการ ใน 3 ปี 

1.9) เกดิขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายสาธารณะทีด่ใีหก้บัสงัคม ไมต่ํ่ากวา่ 15 รายการใน 3 ปี  
1.10) เกดิสื่อนโยบายสาธารณะทีด่ทีีเ่ผยแพร่ ไม่ตํ่ากว่า 60 รายการ ใน 3 ปี และเวที

สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูน้โยบายสาธารณะที่ด ีระหว่างภาคต่ีาง ๆ เช่น ภาคราชการ 
ภาคเอกชน  จาํนวน 5 ครัง้ และสมัมนาออนไลน์ จาํนวน 15 ครัง้ใน 3 ปี 

1.11) เกดิโมเดลตน้แบบทีเ่ป็นแพลตฟอรม์ดจิทิลั 9 โมเดลใน 3 ปี    
1.12) เกดิ Media Value รวมไมต่ํ่ากวา่ 53 ลา้นบาท ใน 3 ปี  

2) ผลลพัธ ์
2.1)   เกดิการบรูณาการผลงานขา้มศาสตร ์เกดิวชิาใหม ่ๆ เชน่ ดา้น Gastronomy   
2.2)   เกดิการขยายตวัของเครอืข่ายนักวจิยัที่เขา้เยีย่มและรบัรูข้อ้มูลจากเครอืข่ายวจิยั

ทอ่งเทีย่ว 4.0 ผา่นระบบการสือ่สารออนไลน์  
2.3)   เกดิกลไกการมสีว่นรว่มกบัภาคเอกชน และสื่อต่าง ๆ ทีส่นบัสนุนการสรา้งธรรมาภิ

บาลดา้นการทอ่งเทีย่ว  
2.4)   เกิดเวทีสาธารณะ สื่อโซเชียลมีเดียพลังบวก ซึ่งเป็นฐานในการส่งเสริมการ

ทอ่งเทีย่วยัง่ยนื 
2.5)   เกดิการนําผลงานวจิยัไปใชนํ้ารอ่งโดย ภาครฐั เอกชน และชุมชนเศรษฐกจิฐานราก

ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของงานวจิยัใน 3 ปี    
3) ผลกระทบ 

3.1)   พฒันารายไดเ้ศรษฐกจิฐานรากทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 10 
ต่อปี  

3.2)   เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในภาคท่องเที่ยว สรา้งความสมัฤทธิผ์ลด้านธรร
มาภบิาล จากการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มาตรการ ตลอดจน การปฏริปูกลไกบรหิารจดัการของรฐั 



   รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์    
   

  593 

3.3)   Key drivers2 ในภาคราชการนําผลวจิยัไปใชเ้พื่อเตรยีมพรอ้มใหป้ระเทศไทย 4.0 
กา้วขา้มความยากจนและความไม่เสมอภาคสู่สงัคมอยูด่มีสีุขและยัง่ยนื พรอ้มรบัสถานการณ์ทีผ่นัผวนอนั
เกดิจากปัจจยัภายนอก 

3.4)   Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ภายใน 3 ปี มเีป้าหมาย
เพิม่ลาํดบัขึน้เป็นลาํดบัที ่25 คอื เพิม่ขึน้ 6 ลาํดบั หรอืมคีา่คะแนนขยบัขึน้ไมต่ํ่ากวา่.....  

12.6.5  กรอบแนวคิด แผนงาน 

แผนงานน้ีเป็นแผนงานที่สนับสนุนการวจิยัเชงิระบบเพื่อทําให้พลวตัของการขบัเคลื่อนปัจจยั 
ต่าง ๆ ไปในทิศทางที่สนับสนุนและเกื้อหนุนกนัไม่เกิดช่องว่างในจุดใดจุดหน่ึง รูปที่ 12.1 แสดงถึง 
ความเชื่อมโยงปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่ว ซึง่มาจากผลการวเิคราะหเ์ชงิระบบของโครงการน้ี 
สว่นรปูที ่12.2 แสดงถงึกลุ่มหรอืระบบยอ่ยของการทอ่งเทีย่ว 
จะเหน็ไดว้า่งานวจิยัเทา่ทีผ่า่นมาจนปัจจุบนัมกัจะเป็นงานแยกเป็นสว่น ๆ (Fragmented) และจะเกีย่วขอ้ง
กบันกัท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่วเป็นหลกั แต่ยงัไมไ่ดใ้หค้วามสนใจกบัปัจจยัโดยรอบซึง่กม็ผีลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวและได้รบัผลกระทบจากการท่องเที่ยวซึ่งจะมผีลเกี่ยวเน่ืองไปกบัความยัง่ยนืของการ
ทอ่งเทีย่วในระยะยาว 

รปูที ่12.3 แสดงถงึช่องว่างในการวจิยัอนัเกดิมาจากการทบทวนวรรณกรรม ในบทที ่4 หน้าทีม่ี
เฉดสแีสดงวา่เป็นกลุ่มงานวจิยัทีม่งีานวิจยัจาํนวนน้อยหรือไม่ค่อยมีเลยซ่ึงกลุ่มน้ี ได้แก่  

4) การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมก่อนการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว 
4.1) การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูของบุคลกัษณ์ แรงดงึดูดใจ ราคาและการสง่เสรมิการ

ขายความเพยีงพอของขอ้มลูสาํหรบับุคลกัษ์ต่าง ๆ  
4.2) ความสมัพนัธ์ระหว่างชวีิตการทํางานและชวีิตท่องเที่ยว เวลาและระยะทางในการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทอ่งเทีย่ว 
4.3) อุปสงค์และอุปทานด้านการเดนิทางในระดบัพื้นที่เช่น เมอืงเล็ก เมอืงรอง จะทําให้

สามารถตดัสนิการลงทุนได ้
5) การศกึษาในชว่งเกีย่วกบัการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว 

5.1) การพฒันาดา้นการบนิ 
5.2) การลงทุนของรฐัและเอกชนในดา้นของการเดนิทางทีเ่ชื่อมโยงกบัการทอ่งเทีย่ว 
5.3) การลงทุนของรฐัในสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 
5.4) อุปสงคแ์ยกตามกจิกรรมดา้นการท่องเทีย่วและการบรกิารและ อุปทานและการลงทุน

ในกจิกรรมทอ่งเทีย่วและบรกิารรวมทัง้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการใชพ้ลงังาน    
 
 

                                                 
2 ภาครีาชการประกอบดว้ย กระทรวงอุดมศกึษา วจิยัและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีกระทรวงแรงงาน กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงวฒันธรรม และศนูยค์ุณธรรม 
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6) การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบ 
6.1) ผลกระทบต่อทกัษะและโอกาสในการจา้งงาน  
6.2) ผลกระทบต่อราคาของอสงัหารมิทรพัยแ์ละ 
6.3) ปัญหาสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากการทอ่งเทีย่วเชน่ขยะ การจราจรตดิขดัมลพษิต่าง ๆ 
6.4) ความขดัแยง้ในสงัคมอนัเกดิจากการทอ่งเทีย่ว 
6.5) ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติและตน้ทุนการครองชพีของคนในทอ้งถิน่ 

12.6.6  ขอบเขตการวิจยั (Scoping) 

ภาพรวมของระบบทอ่งเทีย่วในเศรษฐกจิสงัคมเชน่รปูทีเ่สนอขา้งตน้ถอืว่าไดร้ะบุขอบเขตของวจิยั
ว่าเป็นกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่อาจมผีลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งหมายความว่างานวจิยัท่องเที่ยวเชงิ
ระบบจะตอ้งเป็นการบรูณาการข้ามศาสตรม์ากข้ึน อยา่งไรกด็ ีในเบือ้งตน้หรอืในชัน้ตน้อาจจะสามารถ
ระบุขอบเขตใหช้ดัเจนมากขึน้ หรอืแคบลงไดเ้ช่นในเรื่องผลกระทบต้องการผลกระทบที่เป็นผลกระทบ
โดยตรง ก่อนทีจ่ะขยายไปถงึผลกระทบโดยออ้มหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในระยะยาวในภายหลงั หรอื
ในการศกึษาด้านการลงทุนสาธารณูปโภคก็อาจจะเน้นพื้นที่ที่มกีารท่องเที่ยวมคีวามต้องการก่อน โดย
กาํหนดตามลาํดบัความสาํคญั  

แผนงานน้ีเสนอใหใ้ชผ้ลการวเิคราะหศ์กัยภาพของจงัหวดัต่างๆ มาเลอืกประเดน็วจิยัใหส้อดคลอ้ง
กบัปัญหาในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 

1.1)  จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพสงูแลว้และมกีารใชต้น้ทุนธรรมชาตแิละทรพัยากรในพืน้ทีเ่ตม็ทีแ่ลว้ 
ยงัไม่จําเป็นต้องศกึษาดา้นอุปสงคแ์ละการตลาดเพิม่เตมิมากนักยกเวน้ในกรณีของการลงลกึดา้นตลาด
พเิศษ (niche market) ไดแ้ก่ 

 จงัหวดัทีต่ดิทะเลไดแ้ก่ ภเูกต็ ชลบุร ีเพชรบุร ีพงังา สตูล และระนอง  
 จงัหวดัทีไ่มต่ดิทะเลไดแ้ก่ เชยีงใหม ่ขอนแก่น เพชรบูรณ์ นครปฐม บงึกาฬ กาญจนบุร ี

สระบุร ีหนองคาย และอุทยัธานี 
1.2)  จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพสงูแต่ยงัใชท้รพัยากรในพืน้ทีม่เีตม็ที ่หรอืยงัใชท้รพัยากรการจดัการ

ไมม่ปีระสทิธภิาพสงูจงัหวดัเหล่าน้ี เชน่ กระบี ่สงขลา นครศรธีรรมราช น่าน และเลย เป็นตน้  

12.6.7  คาํนิยาม   

1) การทอ่งเทีย่วเชงิระบบ 
ระบบท่องเที่ยว (tourism system) คือชุดขององค์ประกอบที่เชื่อมโยงกนัและมี

ปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัอย่างซบัซ้อน และมีการจดัการให้เป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อดําเนินการให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวใ้นการแลกเปลีย่นระหว่างองคป์ระกอบดา้นการท่องเทีย่วในดา้นอุปสงค ์อุปทาน 
และสถาบนั  

องค์ประกอบดา้นอุปสงค์เน้นไปที่การตดัสนิใจของนักท่องเที่ยว ทัง้ในดา้นพฤตกิรรม
ความชอบ แรงจงูใจและการตดัสนิใจเดนิทาง สว่นดา้นอุปทานเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว ทัง้
ดา้นสิง่ดงึดูดใจ สิง่อํานวยความสะดวก กจิกรรมและบรกิารสนับสนุนการท่องเทีย่ว รวมถงึกระบวนการ



   รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์    
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สื่อสาร การใหข้อ้มูล และการตลาดเพื่อดงึดูดใจนักท่องเที่ยว สําหรบัสถาบนั (institutions) ดา้นการ
ท่องเทีย่วหมายถงึกฎกตกิาทีก่ําหนดพฤตกิรรมของบุคคลและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นักท่องเทีย่วในฝ่าย
อุปสงค ์ผูป้ระกอบการในฝ่ายอุปทาน รวมถงึองคก์รอื่น ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมที่
เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 

ทัง้น้ี การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนยา้ยเชงิพืน้ทีจ่ากพืน้ทีภู่มลิําเนาของนักท่องเทีย่วไปยงัพืน้ทีจุ่ดหมายปลายทางของการท่องเทีย่ว
ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปฏสิมัพนัธ์ดงักล่าวส่งผลใหเ้กดิผลกระทบ ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบในพืน้ที่
จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่วทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จะ
ส่งผลย้อนกลับ (feedback) ที่มีผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของอุปสงค์และอุปทานการ
ท่องเทีย่วเป็นวงจรอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุดและมพีลวตั (dynamics) ทําใหเ้กดิการปรบัตวัและจดัระเบยีบใหม ่
(self-organization) ตามสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปภายในระบบ และอาจนําไปสู่การเกดิรูปแบบ
พฤตกิรรมและผลลพัธข์องระบบทีไ่มค่าดคดิมาก่อนและไมส่ามารถคาดเดาไดโ้ดยงา่ย  

2) นโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะคอืทศิทางและแนวทางการดาํเนินงานของรฐัซึง่อยูใ่นรปูของ

นโยบายกฎหมาย มาตรการ หรอืกฎระเบยีบต่าง ๆ นโยบายสาธารณะมหีลายประเภท คอื 
2.1) กฎหมาย เชน่ รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตั ิเทศบญัญตั ิขอ้บญัญตั ิฯลฯ 
2.2) แผนบรหิารจดัการ เช่น ยุทธศาสตร ์ แผน คู่มอืนโยบาย มาตรฐาน 

ระบบปฏบิตักิาร ระบบงาน ฯลฯ 
2.3) กฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิ เช่น มต ิครม. กตกิาการบรหิาร ขอ้กําหนด 

ระเบยีบขอ้บงัคบัระดบักระทรวง ฯลฯ 
2.4) กฎหมายและขอ้กําหนดด้านการคลงั เช่น กฎหมายและขอ้กําหนดของ

งบประมาณรายปี ฯลฯ 
2.5) วธิกีารและแนวทางในกระบวนการยตุธิรรม เชน่ วธิพีจิารณาคดขีองศาล ฯลฯ  

12.7 กลุ่มการศึกษาด้านการท่องเท่ียว   

12.7.1  กลุ่มท่ี 1 การท่องเท่ียวดิจิทลั 
แพลตฟอรม์ดจิทิลัเป็นโมเดลทางธุรกจิใหม่ทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลยดีจิทิลัเชื่อมโยงผูม้สี่วน

ร่วมซึ่งอาจจะเป็นผูซ้ื้อ ผู้ขาย ผูบ้รโิภคผูใ้หแ้ละแสวงหาขอ้มูลใหส้ามารถมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัได้และยงั
สามารถสรา้งธุรกรรมเกดิมลูค่าแลกเปลีย่นกนัได ้ขอ้ไดเ้ปรยีบของแพลตฟอรม์คอืสามารถรองรบัผูเ้ขา้มา
ใชจ้ํานวนมาก รวมทัง้รองรบัเครอืข่ายขนาดใหญ่ทําใหผู้ใ้ชง้านไดส้ามารถเขา้ถงึทรพัยากรและสนิคา้ได้
อยา่งรวดเรว็    

นักท่องเที่ยวยุคใหม่พึ่งพาการใช้แพลตฟอร์มมากตัง้แต่ซื้อตัว๋เรอืบิน จองโรงแรม เรยีกรถ
แท็กซี่ หาร้านอาหาร จ่ายเงนิเพื่อรบับรกิารและซื้อของที่ระลึก เป็นต้น นักท่องเที่ยวจนีใช้ชวีติอยู่บน
แพลตฟอรม์ของจนีเกอืบตลอดเวลาทัง้ทีช่วีติทางกายภาพอยูใ่นประเทศอื่น     
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แนวโน้มสาํคญัทีจ่ะเกดิขึน้หลงัโควดิ-19 กค็อืเศรษฐกจิแพลตฟอรม์จะสาํคญัยิง่ขึน้ สงัคมไรเ้งนิสด
จะเดนิหน้าเต็มตวั แต่แพลตฟอรม์ที่คนไทยใชอ้ยู่ในปัจจุบนัส่วนใหญ่กเ็ป็นแพลตฟอรม์ของต่างชาตหิรอืจะ
เป็นของบรษิทัไทยก็แต่เพยีงในนามยกเว้นแพลตฟอร์มของธนาคาร สําหรบัภาคเศรษฐกจิท่องเที่ยวเคยมี
บรษิทัเอกชนพยายามทําแพลตฟอรม์เพื่อทีใ่หข้อ้มูลระดบัจงัหวดัและใหม้กีารทําธุรกรรมกนับนแพลตฟอรม์
นัน้ไดแ้ต่กไ็ม่ค่อยประสบความสําเรจ็เพราะไม่สามารถทีจ่ะสรา้งการมสี่วนร่วมหรอืเชือ้เชญิใหผู้ป้ระกอบการ
และนกัทอ่งเทีย่วหรอืแมแ้ต่คนไทยดว้ยกนัเขา้มาใชแ้พลตฟอรม์นัน้ได ้   

- ศกึษาพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วในการใช ้Social Media เพื่อสรา้งเสน้ทาง หรอืผลติภณัฑ์
ทอ่งเทีย่วแบบใหม ่

- ศกึษา Digital Literacy และศกัยภาพของผูป้ระกอบการ และชุมชนทอ่งเทีย่ว 
- ศกึษาสถานภาพและความเป็นไปไดข้อง Travel Tech: Start-up  
- พฒันา Digital marketing และ Application ตน้แบบเพือ่สนบัสนุนกลุ่มเฉพาะ 
- ศกึษาและประยุกตใ์ช ้AV, MV, AR และ Metaverse มาใชใ้นการประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม

ทอ่งเทีย่ว และการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  
- พฒันาการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหก้บัเศรษฐกจิทอ่งเทีย่วฐานราก 
- การศกึษาผลกระทบของดจิทิลัเทคโนโลยต่ีอภาคเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว 

12.7.2  กลุ่มท่ี 2 นโยบายสาธารณะ   
  การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบและตน้ทุนของการท่องเทีย่วทัง้ในและดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ผลกระทบ 
 ตวัอยา่งหวัขอ้การวจิยัในดา้นน้ี ไดแ้ก่  

1) กลุ่มศกึษาเชงิระบบของผลกระทบโควดิ-19  
1.1)  ดา้นสงัคม มปีระเดน็วจิยัดงัน้ี  
 โควดิ-19 การเปลีย่นแปลงทศันคตทิางสงัคมระหว่างการมุง่ความรว่มมอืใน

ประโยชน์สาธารณะสว่นรวม 
 กระบวนการเ ป็นเมือง  (urbanization)  การลดความเ ป็นเมือง  (de-

urbanization) การยอ้นกลบัไปเป็นเมอืง (re-urbanization) หลงัโควดิ-19ในเมอืงทอ่งเทีย่ว 
 ระดับของการแตกแยกของประเด็นทางสังคม (ความไม่เท่าเทียมกันที่

เพิม่ขึน้ สงครามทางวฒันธรรม ความรว่มมอืหรอืการเลอืกปฏบิตั)ิ     
 โควิด-19 จะเป็นตัวหกัล้างหรือตัวเร่งให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศใน

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 การเปลีย่นแปลงดา้นการยา้ยถิน่   

1.2)  ดา้นเทคโนโลย ี
 การพฒันานวตักรรมการแพทยแ์ละเทคโนโลยทีี่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิ

สขุภาพหลงัโควดิ-19 
 การตอบสนองต่อโควดิ-19 จะนําไปสูก่ารตื่นตวัดา้นสขุภาพทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี 
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1.3)  ดา้นเศรษฐกจิ 
 บทบาทของรฐัและภาคเอกชนทางเศรษฐกจิในอนาคต  
 การฟ้ืนตวัของตลาดแรงงาน การจา้งงาน และการวา่งงาน  
 โควดิ-19 จะเรง่ความเรว็หรอืถอยกลบัของการกระจุกตวัหรอืการผกูขาด 
 เศรษฐกิจท่องเที่ยวหลงัโควิด-19 โลกาภิวตัน์อีกครัง้ (re-globalize) หรือ

ทอ้งถิน่ภวิตัน์ (re-localize) 
1.4)  ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 การปรบัโครงสรา้งไปสูค่วามยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม  
 การดาํเนินธุรกจิจะไปสูแ่นวโน้มความรบัผดิชอบต่อสงัคม   
 ความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มในทศันคตขิองผูบ้รโิภค  
 บทบาทของน้ํามนัจะมผีลกระทบต่อการเดนิทางและ motor tourism  
 การเปลี่ยนแปลงด้านธรรมาภิบาล ภูมิรฐัศาสตร์ และการพฒันาระหว่าง

ประเทศทีม่ผีลต่อการทอ่งเทีย่ว 
1.5)  ดา้นพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว 
 การนําเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชต้ดิตามนักท่องเทีย่ว เช่น การใชแ้อปพลเิคชนั

การตดิตาม และระบบเฝ้าระวงัอื่น ๆ 
 การออกแบบการเดนิทางเพือ่สรา้งประสบการณ์ใหมส่าํหรบันกัเดนิทางอสิระ 
 การออกแบบและจริยธรรมของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ

ทอ่งเทีย่ว 
 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ

จุดหมายปลายทาง และผูใ้หบ้รกิารการทอ่งเทีย่วภายใตเ้งือ่นไขโควดิ-19   
 ปัจจยัขบัเคลื่อน แรงจงูใจ และพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วยคุโควดิ-19  
 การมสีว่นรว่มของนกัทอ่งเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่ 

1.6)  ดา้นการดาํเนินงานขององคก์รอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  
 การคิดค้นนวตักรรมจากความจําเป็น และ/หรือการยบัยัง้นวตักรรมที่จะ

นํามาใชใ้นอุตสาหกรรม เพือ่ความต่อเน่ืองทางธุรกจิและการอยูร่อดในชว่งโควดิ-19 
 ประเภทและกระบวนการเปลีย่นแปลงจุดหมายปลายทางและนกัท่องเทีย่วใน

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 ปัจจยัยบัยัง้และ/หรอือํานวยความสะดวกในการเปลีย่นแปลงการดําเนินงาน

หลงัโควดิ-19 
 การปรบัการดาํเนินงานบรกิารใหมเ่พื่อลดการสมัผสั เป็นสว่นตวัสงู และเน้น

คนเป็นศนูยก์ลาง  
 วตัถุประสงค์และขอบเขตของกลยุทธ์การตอบสนองและการฟ้ืนคืนของ

ผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วและแหล่งทอ่งเทีย่ว  
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 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่ว  
1.7)  ดา้นการดาํเนินงานของภาครฐั  
 กลยุทธ์ของแหล่งท่องเที่ยวและผูก้ําหนดนโยบาย เพื่อเปิดประเทศในการ

กระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วอกีครัง้ 
 การกาํหนดคุณคา่หว่งโซ่อุปทานการทอ่งเทีย่ว  
 นโยบายและกลยุทธ์ดา้นการท่องเที่ยว เช่น การจดัสรร การอุดหนุนบรษิทั

ระดบัชาต ิเพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมทอ่งเทีย่วสามารถอยูร่อดได ้
2) ดา้นผลกระทบ 

- การศกึษาผลกระทบของนโยบายท่องเที่ยวสเีขยีว (Green tourism) ต่อรายได้
ประชากรและการจา้งงาน 

- การวิจยัเพื่อปรบัปรุงหลกัสูตรการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการ
อุตสาหกรรม ผลกระทบทางสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มจากการทอ่งเทีย่ว 

- ศกึษาผลกระทบของการท่องเที่ยวกบัการเก็งกําไรที่ดนิ หรอืการสูญเสยีที่ดนิของ
ชุมชนทอ้งถิน่ และการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

- ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อการทอ่งเทีย่ว 
3) ดา้นความเสีย่ง 

- การศกึษาการลงทุนของธุรกจิจนีในภาคทอ่งเทีย่วของไทยเพื่อหาแนวทางการจดัการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม และไดป้ระโยชน์รว่มกนัอยา่งยตุธิรรม 

- ศกึษาการตดัสนิใจท่ามกลางความเสีย่ง การรบัมอืกบัเหตุการณ์วกิฤตการณ์ใหม้าก
ขึน้รวมถงึการรบัรูค้วามเสีย่ง (Risk perception) ทัง้ในระดบัปัจเจกและประเทศ  

- การประเมนิผลกระทบของการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนทีเ่ป็นผลต่อการกระตุน้
เศรษฐกจิฐานราก เพราะมคีวามเชื่อวา่การทอ่งเทีย่วโดยชุมชนจะเป็นกลไกทีช่่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐาน
รากในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านเกษตรกรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น และผลิตภณัฑ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่ง
ผลการวจิยัดา้นน้ีจะเป็นขอ้มลูสนบัสนุนการวางแผนการทาํงานไดด้ยีิง่ขึน้ 

- การศกึษาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่ว ความพรอ้ม และความเสีย่งดา้นอุปทานระดบั
จงัหวดั เพื่อการจดัสรรงบประมาณทีม่ปีระสทิธผิล โดยคํานึงถงึความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สิง่แวดลอ้มดา้นการทอ่งเทีย่ว 

- การศกึษาผลกระทบของความเสีย่งจากความไม่สงบทางการเมอืงต่อภาคเศรษฐกจิ
ทอ่งเทีย่ว และแนวทางการจดัการความเสีย่ง 

- สร้างตวัชี้วดัเพื่อติดตามทรพัยากรท่องเที่ยวหรอืสร้างตวัชี้วดัเตือนภยั (Warning  
indictors) 

- ผลกระทบของการเพิ่มวันหยุดด้านการท่องเที่ยวโดยใช้โมเดลดุลยภาพทัว่ไป 
(Computable General Equilibrium: CGE) 
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4) ดา้นมาตรการเงนิและการคลงั  
- การศกึษาววิฒันาการดา้นนโยบายสาธารณะดา้นการทอ่งเทีย่วและการจดัการภาครฐั 
- การพฒันาภาษแีละค่าธรรมเนียมการใชท้รพัยากรบนฐานเศรษฐกจิท่องเทีย่วสาํหรบั

ทอ้งถิน่ 
- การวิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสมในการจัดการขยะจากการ

ทอ่งเทีย่ว 
- ใชม้าตรการการคลงั เชน่ ภาษธีรรมเนียมมากาํกบัดแูล Overtourism  
- ศึกษามาตรการประกันเพื่อชดเชยผู้ประกอบการจากผลกระทบจากความเสี่ยง

ภายนอก (Systemic risk) จากการทอ่งเทีย่ว 
- การศกึษาผลกระทบต่อเศรษฐกจิท้องถิ่น และการกระจายรายได้  อนัเกดิจากงาน

เทศกาลทีจ่ดัโดยรฐัสว่นกลาง และงานเทศกาลทีจ่ดัโดยทอ้งถิน่ 
- การศกึษาความมปีระสทิธภิาพของการใชง้บประมาณดา้นการทอ่งเทีย่ว 

12.7.3  กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมขีดความสามารถของอตุสาหกรรมและผูป้ระกอบการ 
ศกึษาเพือ่ใหเ้ขา้ใจอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วไทยเชงิลกึ แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้ดงัน้ีคอื 
1) ดา้นซพัพลาย 

- การศกึษา Labor Productivity ตลอด Supply Chain ของการทอ่งเทีย่ว 
- การศกึษาปัญหาแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
- การศกึษาผลกระทบต่อแรงงานจากการเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานทกัษะ 
- การศกึษาอุปสงค ์อุปทานและผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มของการท่องเทีย่ว

สาํหรบัตลาดเฉพาะ เชน่ คา่ยมวย กอลฟ์ การทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพ เป็นตน้ 
- ศกึษาผลของเศรษฐกจิแบ่งปัน (sharing economy) ต่ออุตสาหกรรมดัง้เดมิของการ

ทอ่งเทีย่ว เชน่ โรงแรม รถโดยสารสาธารณะ เป็นตน้ 
- ศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อประสบการณ์ในประเทศไทยในมุมมองของ

นกัทอ่งเทีย่วเกีย่วกบั Local experience pain points และ Unmet needs  
- ศกึษาการลงทุนของจนีพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วจนีในกจิกรรมต่าง ๆ  
- ศึกษาช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ที่พัก 

เศรษฐกจิแบ่งปัน 
2) ดา้นดมีานต ์

- การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการทอ่งเทีย่วและ Lifestyle ของนกัท่องเทีย่ว
รุน่ใหม ่โดยเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วจนี 

- การศกึษา Risk Perception ของนกัทอ่งเทีย่วแยกรายประเทศ และความสนใจ 
- การศกึษาค่าใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วชาวไทยสาํหรบัตลาดต่าง ๆ เช่น ดูงาน ทศัน

ศกึษา ประชุม เป็นตน้ 
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- การวเิคราะห์พฤติกรรมและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของคนไทยรุ่นใหม่คอื กลุ่ม 
GenY ทีใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอืในการหาขอ้มลู 

- การศกึษาพฤตกิรรมทอ่งเทีย่วและคา่ใชจ้า่ยของผูส้งูวยัตอนตน้ 
3) กลุ่มงานวจิยัดา้นตลาด  

- Rebrand บางจงัหวดั (เช่น ระยอง ชลบุร)ี บางส่วนของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วหรอื
บางพืน้ทีใ่หเ้ป็น Medical Hub อยา่งแทจ้รงิ 

- การศกึษาวจิยัดา้นอุปสงคค์วรใหค้วามสาํคญัมากขึน้กบัการศกึษาตามกลุ่ม เช่น ตาม 
Life style ตาม Generation 

- การศกึษาตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและประเทศอาเซยีน  
4) ดา้นฐานขอ้มลู  

- ควรมกีารบูรณาการฐานขอ้มูลทีม่อียู่ของทะเลสาบขอ้มูล (Data lake) ดา้นการ
ทอ่งเทีย่วไทย 

- สง่เสรมิใหม้กีารใชข้อ้มลูจากโซเซยีลมเีดยีในการศกึษาวจิยัมากขึน้  

12.7.4  กลุ่มท่ี 4 พฒันาโดยใช้พืน้ท่ีและชมุชนเป็นตวัตัง้ 
ศกึษาวจิยัประเดน็ต่าง ๆ ในระดบัชุมชน เมอืงเลก็ เชน่ 
- การศึกษาศกัยภาพของชุมชนร่วมกบัผู้ประกอบการในการนําเสนอกิจกรรมการ

ท่องเทีย่วโดยชุมชนเพื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ศกึษาปัจจยัทีช่่วยสง่เสรมิ
ใหชุ้มชนนําเสนออตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่ และผูป้ระกอบการกส็ามารถนําไปขายใหน้กัทอ่งเทีย่วได ้ 

- ต้นทุน-ผลไดข้องการการกระจายการท่องเทีย่วโดยใชชุ้มชนเป็นฐานเศรษฐกจิฐาน
ราก 

- ผลกระทบดา้นการท่องเที่ยวต่อชุมชน ในดา้นเศรษฐกจิ การกระจายรายได้ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม 

- ผลกระทบเชงิสงัคม โดยวธิ ีSROI เพื่อศกึษาผลจากการพฒันาการท่องเทีย่วระดบั
ชุมชน 

- แนวทางเพิม่รายได ้การบรหิาร และความสามารถในการต่อรองของชุมชนทอ้งถิน่ 
- ประเมนิมลูคา่ทางดา้นวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่การลงทุน 
- รปูแบบการรัว่ไหลและเชื่อมโยงการท่องเทีย่วชุมชน (leakages and linkages) โดย

อาจมกีารศกึษาทัง้ Value chain เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของการท่องเทีย่วกบั
ชุมชนทอ้งถิน่ เพือ่หารปูแบบการทอ่งเทีย่วทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

- การพฒันาตวัชีว้ดั หรอื ตวับ่งชีค้วามยัง่ยนืของการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชน และ
การทอ่งเทีย่วทีใ่ชท้รพัยากรธรรมชาตเิป็นฐาน 

- การพฒันาตวัชีว้ดัความอยูด่มีสีขุของชุมชนทีด่าํเนินการทอ่งเทีย่ว 
- การประเมนิผลความคุม้ค่าการดําเนินงานดา้นการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 

ทัง้รปูแบบ Low carbon tourism, Community-based tourism วา่เกดิประโยชน์ตามทีค่าดหวงัจรงิหรอืไม ่
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12.7.5  กลุ่มท่ี 5 การวางแผนระดบัชมุชน ย่าน และเมือง 
- การศกึษาวธิคีดิเรือ่ง carrying capacity ในการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน ยา่น และเมอืง 
- การศกึษาความเหลื่อมลํ้าดา้นสาธารณูปโภคระดบัจงัหวดั  
- วางแผนระดบัเมอืงสาํหรบัการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพสงู  
- สรา้งแพลตฟอรม์ออนไลน์สาํหรบัเมอืงทอ่งเทีย่วใหม้กีารเชื่อมโยงขอ้มลูขา่วสาร  
- บูรณาการวางแผนเมอืงระหว่างการอนุรกัษ์เมอืงเก่า เมอืงอจัฉรยิะและเมอืงเพื่อการ

ทอ่งเทีย่ว ซึง่ในปัจจุบนัหน่วยงานแยกกนัทาํอยา่งเป็นอสิระ  
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