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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 
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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 

 
 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
   

  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 



แผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันาสาํหรบัการทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19 (สญัญาเลขที ่C17F630173) 
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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 ์


