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คำำ�นำำ�

ความเขา้ใจมูลเหตุแห่งความพงึพอใจของลูกคา้หรือผูู้ร้บับริการเพ่ือนำาไปสู่
การออกแบบและการปรบัปรุงการให้บริการเป็นปัจจยัสำาคญัสู่ความสำาเร็จของธุรกิจ
การให้บริการในปัจจุบนั การท่องเท่ียวถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการท่ี
มีปัจจยัของการเติบโตหรือการถดถอยจากปัจจยัแห่งความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว 
ก่อนวิกฤตโควิด 19 ท่ีเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2562 ภาพรวมของการเติบโตของการท่องเท่ียว
ในประเทศไทยแสดงให้เห็นถงึการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ในภาพของการเติบโต
ท่ีผู่้านมาไดซ่้อนความคาดหวงัและรูปแบบของความพึงพอใจท่ีถูกเปล่ียนแปลงดว้ย
ปัจจยัต่างๆ ไวต้ลอดเวลา การเติบโตของตลาดการท่องเท่ียวในประเทศมีพฒันาการขึ �น
ทั�งความหลากหลายและการกระจายตวัของพื�นท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
ของกิจกรรม และพื�นฐานทางวฒันธรรมท่ีติดตวัมากบันกัท่องเท่ียว ผูู้้ให้บริการดา้น
ท่องเท่ียวจงึเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งพยายามปรบัตวัตามความตอ้งการใหม่ๆ และมีความ
จำาเป็นตอ้งสรา้งสรรคเ์พ่ือตอบสนองกบัโอกาสของการเกิดตลาดรูปแบบใหม่ในทุกวนั 
จนหลายครั�งเกิดความคลาดเคล่ือนระหว่างอุปทานกบัอุปสงคจ์นทำาให้เกิดการลงทุนท่ี
ผิู้ดพลาด การทำาการตลาดผิู้ดเป้าหมาย รวมถงึตอ้งใชต้น้ทุนท่ีมากขึ �นเพ่ือตอบสนอง
ตลาดท่ีตนเองไม่รูจ้กั ความคลาดเคล่ือนต่างๆ เหล่านี�นำามาซึ่งโอกาสท่ีความพงึพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวจะลดลง สวนทางกบัความคาดหวงัท่ีมากขึ �น และตน้ทุนของการทำา
ธุรกิจท่ีมากขึ �น ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีถูกลดทอนลงในภาพรวมจะส่งผู้ล 

ต่อการยกระดับการท่องเท่ียวในประเทศทั�งหมด ทำาให้ประเทศติดกับดักการ 
ท่องเท่ียวรายไดป้านกลางท่ีตอ้งรบันกัท่องเท่ียวปริมาณมาก ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียไม่สูง
ขึ �น มีการจะจุกตวัของรายได ้และนำามาซึ่งปัญหาการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ตามมา สุดทา้ย
ทำาให้เศรษฐกิจของการท่องเท่ียวท่ีเคยเป็นเศรษฐกิจแห่งความคาดหวงั กลายเป็นส่ิง
ท่ีมีความเปราะบาง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้ม่ือเกิดภาวะวิกฤตซอ้นวิกฤต 

   การศกึษาดา้นบุคลกัษณ ์ หรือ Persona เป็นการศกึษาทางดา้นการตลาด 
และถูกนำามาใชอ้ย่างมากในแวดวงของการออกแบบการให้บริการ (Service Design)  
ท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจความตอ้งการของผูู้ร้บับริการอย่างถ่องแท ้(Customer Insight) 
เพ่ือมาประยุกต์ใชก้บัการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) การท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมท่ีมีทั�งการตลาด การให้บริการ และการออกแบบเก่ียวพนัอยู่ในทุกส่วน ความ
เขา้ใจนกัท่องเท่ียวในฐานะผูู้ร้บับริการจงึเป็นพื�นฐานสำาคญัของการพฒันาคุณภาพ ซึ่ง
ความพึงพอใจดงักล่าวไม่ไดเ้กิดเฉพาะจุดท่ีรบับริการ (Point of Service) แต่เกิดขึ �น
ในเป็นภาพรวมตั�งแต่การคาดหวงัและการตดัสินใจท่ีจะใชเ้วลาเพ่ือการท่องเท่ียวตาม 
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เป้าหมายของการท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกนัไป การศกึษาบุคลกัษณน์กัท่องเท่ียว
เพ่ือนำาไปใช้พฒันาการให้บริการจึงตอ้งเร่ิมตน้ประสบการณน์กัท่องเท่ียว (Tourist 
Journey) ท่ีเร่ิมตน้จากการตดัสินใจ การเตรียมตวั จนเขา้สู่พื �นท่ีท่องเท่ียว การไดร้บั
ประสบการณ ์ และการถ่ายทอดประสบการณต่์อ โดยส่ิงต่างๆ จะมีการประเมินและ
สะทอ้นความพึงพอใจ รวมถึงการอยากใช้เวลามากขึ �น ใช้ทรพัยากรมากขึ �น จนถึง
อาจจะกลายมาเป็นพลเมืองหรือเปล่ียนบทบาทจากผูู้ร้บับริการมาเป็นผูู้้ให้บริการตาม
ศกัยภาพและโอกาสท่ีตนเองพบเจอ

ผู่้านมาในประเทศไทยมีการศึกษาและนำาเสนอบุคลกัษณข์องนกัท่องเท่ียว 
มาบา้งแลว้ ส่วนใหญ่เป็นของสรุปหรือการชี�ทิศทางเป็นรายปีหรือรายสญัชาติ หนงัสือ
บุคลกัษณน์กัท่องเท่ียวเล่มนี�เรียบเรียงจาก “บทท่ี 5 ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว 
(Tourist Journey)” ใน “โครงการการศึกษายุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันาสำาหรบั
การท่องเท่ียวไทยหลงัโควิด-19” วตัถุประสงคห์ลกัส่วนหน่ึงของโครงการหลกัคือ
ความตอ้งการสรา้งศกัยภาพและโอกาสของการท่องเท่ียวหลงัวิกฤตโควิด-19 ผู่้านการ
ศกึษาแบบผู้สม และประยุกต์ใชก้ระบวนการการวางภาพอนาคต เขา้กบัการกำาหนด
ยุทธศาสตรข์องการวิจยัและการพฒันาการท่องเท่ียวในระยะยาว จนนำามาสู่ส่วนหน่ึง
เนื�อหาของหนงัสือเล่มนี�ท่ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมและการกำาหนดบุคลกัษณข์อง 
นกัท่องเท่ียว เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางเบื �องตน้ในการทำาความเขา้ใจท่ีมาและมูลเหตุแห่งความ
พงึพอใจ ขอ้ห่วงกงัวล และความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมีอยู่และจะเปล่ียนไป
ในอนาคต โดยการศึกษาในครั�งนี�จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงคือ การกำาหนด
กรอบแนวคิดของการศกึษาผู่้านแนวคิดของการศกึษาบุคลกัษณน์กัท่องเท่ียว (Tourist 
Persona) ท่ีเขา้มาในประเทศทั�งก่อนและระหว่างช่วงโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 การ
ศึกษาและการคาดการณร์ายละเอียดพฤติกรรมและความคาดหวงัของบุคลกัษณ ์
นกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่ม รวมถงึการคาดการณก์ารเปล่ียนไปของบุคลกัษณน์กัท่องเท่ียว 
ท่ีจะเกิดขึ �นในอนาคตสมัพทัธก์บัภาพของการท่องเท่ียวเท่ียวไทยท่ีไดจ้ากการศึกษา 

ในชุดโครงการเดียวกนั

จากการท่ีการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความสมัพนัธก์บั 
อตัลกัษณแ์ละการพฒันาเชิงพื�นท่ี การศกึษาใชพื้ �นท่ีศกึษาเป็นเมืองหลกัของการท่องเท่ียว 

3 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร เมืองเชียงใหม่ และเกาะภูเก็ต ซึ่งทั�ง 3 พื �นท่ีศกึษาเป็น
ภาพสะทอ้นความหลากหลายและความแตกต่างของความคาดหวงัและการตอบสนอง
เชิงพื�นท่ีของประเทศไทยต่อบุคลกัษณน์กัท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกนั โดยการ
อภิปรายตอนทา้ยจะเช่ือมโยงการคน้พบท่ีเป็นบุคลกัษณป์ระเภทต่างๆ กลบัไปท่ีขอ้บ่งชี� 

ท่ีคุน้เคยในการแบ่งนกัท่องเท่ียวตามพื�นฐานทางวฒันธรรมและสญัชาติตน้ทาง รวม
ถงึคาดการณส่ิ์งท่ีเมืองต่างๆ ตอ้งเตรียมรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตเม่ือพิจารณา
จากการมีนกัท่องเท่ียวตามบุคลกัษณเ์ป็นภูมิทศันข์องประชากรท่ีสำาคญั โดยในฐานะ
ท่ีผูู้เ้ขียนเป็นนกัวิชาการดา้นการออกแบบและพฒันาเมือง ในภาคผู้นวกตอนทา้ยของ
หนงัสือเล่มนี�จะเป็นการแสดงตวัอย่างการประยุกต์ใชก้ารวิเคราะหบุ์คลกัษณเ์พ่ือใช้
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ในการออกแบบเมืองและพฒันาพื�นท่ีท่องเท่ียวตามกลุ่มบุคลกัษณท่ี์สำาคญั ตั�งแต่การ
กำาหนดประเด็น เทคนิควิธีวิเคราะหข์ั�นพื �นฐาน และขอ้เสนอเชิงยุทธศาสตรข์องการ
พฒันาพื�นท่ี เพ่ือให้เห็นภาพเต็มของการนำาไปประยุกต์ใช้ และการพิจารณาว่าการ
พฒันาเมืองคือตน้ทุนสำาคญัของการพฒันาความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวในภาพรวม

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด ท่ีให้โอกาสเป็นส่วน
หน่ึงของงานวิจยั และให้คำาแนะนำาและตั�งคำาถามสำาคญัสำาหรบัแนวทางการคน้ควา้วิจยั
และการนำาขอ้มูลบุคลกัษณฯ์ ไปประยุกต์ใชต่้อยอด ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์
ดร. อภิวฒัน ์ รตันวราหะ ท่ีให้ทำาการศึกษาและคำาปรึกษาดา้นการเปล่ียนแปลงของ
ระบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะเป็นกรอบสำาคญัในการพิจารณาการเปล่ียนแปลง
จากบุคลกัษณฯ์ ท่ีมีอยู่ ไปสู่การคาดหมายของการเปล่ียนแปลงและประเภทของ 
บุคลกัษณฯ์ ท่ีจะมีอยู่ในอนาคต ขอขอบคุณ คุณชวิศา มงคลเทศ และคุณโศภิษฐา 
ธญัประทีป ผูู้้ช่วยนกัวิจยัท่ีช่วยศึกษาและสำารวจความต้องการและพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียว และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งจนทำาให้มาซึ่งกลุ่มบุคลกัษณน์กัท่องเท่ียว 

ในประเทศไทยและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ �นในอนาคต ขอขอบคุณนกัวิจยั
และเจ้าหน้าท่ีท่ีมูลนิธิสถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ ท่ีช่วยดูแลและอำานวยความ
สะดวกในการจดัประชุมเพ่ือรบัฟัังความคิดเห็น แบ่งปันขอ้มูล และเผู้ยแพร่ผู้ลงาน 
ขอขอบคุณคุณศุภกฤต เดชากิตตินนัท ์ ท่ีช่วยถ่ายทอดแนวคิดของการประยุกตแ์ละ
การใชข้อ้มูลดา้นบุคลกัษณจ์นนำาไปสู่แนวคิดในการออกแบบปรบัปรุงพื�นท่ีท่องเท่ียว
ตามหลกัการของสถาปัตยกรรมผู้งัเมือง ขอขอบคุณคุณไอริน บุญนิมิตรภกัดี ท่ีช่วย
ศกึษาและสรา้งภาพจกัรวาลนฤมิตของบุคลกัษณป์ระเภทต่างๆ ในเมืองหลกัของการ
ท่องเท่ียว 3 แห่ง ให้เป็นภาพประกอบ และเป็นปกของหนงัสือ ขอขอบคุณคุณวชัรินทร ์
ขวญัไฝ และคุณดุษฎี บุญฤกษ ์ ท่ีช่วยจดัทำาและเรียบเรียงจากรายงานการวิจยัให้เป็น
หนงัสือเล่มนี�

ผูู้เ้ขียนหวงัว่าการนำาเสนอภาพของบุคลกัษณน์กัท่องเท่ียวในอนาคตในครั�ง
นี�จะมีส่วนช่วยในการสรา้งความเขา้ใจและการเตรียมการรบัมือกบัความคาดหวงัและ
พฤติกรรมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปของนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ �นอยู่ตลอดเวลา จนนำามาสู่
การพฒันาการให้บริการและพื�นท่ีการท่องเท่ียวท่ีเน้นประสบการณแ์ละความเขา้ใจนกั 

ท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม นอกเหนือไปจากการจดัการท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดและต้อนรบั 
นกัท่องเท่ียวแบบไม่จำากดัจำานวนโดยไม่คำานึงถงึความพร้อมของผูู้้ให้บริการสมัพนัธ ์
กบัความตอ้งการของผูู้ร้บับริการ นอกจากนี� ผูู้เ้ขียนหวงัว่าบางส่วนของหนงัสือเล่มนี�
จะช่วยเสริมความรูค้วามเขา้ใจในการศกึษาดา้นบุคลกัษณเ์พ่ือนำามาใช้ในการออกแบบ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการออกแบบและพฒันาเชิงพื�นท่ีซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัสำาคญัของการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีไม่ไดมี้อยู่แค่ในเมืองหลกัอีกต่อไป

คมกริช ธนะเพทย ์    
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ส�รบัญ
	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

คำานำา		 	 	 	 	 	 	 3

สารบัญ	 	 	 	 	 	 	 6

สารบัญรูป	 	 	 	 	 	 	 8

สารบัญตาราง	 	 	 	 	 	 10

ส่วนท่ี	1	 วัตถุุประสงค์การวิจััย	 	 	 	 13

ส่วนท่ี	2	การศึึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้้องกับการวิจััย	 	 13 

• การศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง    13
• การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    18

ส่วนท่ี	3	ระเบียบวิธีีการวิจััย		 	 	 	 28 

• วิธีการวิจยั       28
• เคร่ืองมือการวิจยั      28
• ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง     29
• กรอบแนวคิดดา้นคุณค่าในการท่องเท่ียว   29
• เกณฑ์ก์ารกำาหนดกลุ่มประชากร    30
• ประเภทกลุ่มประชากรตามรูปแบบการท่องเท่ียว  31

ของประเทศไทยในปัจจุบนั
• กลุ่มประชากรเป้าหมายจำาแนกตามรูปแบบการท่องเท่ียว 35 

ของประเทศไทยในปัจจุบนั
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ส�รบัญ (ต่อ)
	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

ส่วนท่ี	4	การเก็บรวบรวมข้้อมูลและการวิเคราะห์ข้้อมูล	 35

• การเก็บรวบรวมขอ้มูล     35
• การวิเคราะหข์อ้มูล      37

ส่วนท่ี	5	การสังเคราะห์ข้้อมูล	 	 	 	 39

• คุณค่าในการท่องเท่ียว     40
• พฤติกรรมการท่องเท่ียวฝ่ังอุปสงค ์(นกัท่องเท่ียว)  46
• การเปล่ียนแปลงของบุคลกัษณน์กัท่องเท่ียวในอนาคต  112
• การเปล่ียนแปลงของนกัท่องเท่ียวในอนาคต   117

ส่วนท่ี	6	บทอภิิปรายและการสรุปผลการศึึกษา	 	 154

• บทอภิปราย      154
• การสรุปผู้ลการศกึษา     172

บรรณานุกรม	 	 	 	 	 	 177

ภิาคผนวก	 	 	 	 	 	 	 184

• การพฒันาพื�นท่ีเช่ือมต่อรองรบัการเดินทางท่องเท่ียว  184 

เขา้สู่เกาะรตันโกสินทร ์กรุงเทพมหานคร   
• การพฒันาพื�นท่ีเช่ือมต่อรองรบัการท่องเท่ียว   211 

ในย่านถนนนิมมานเหมินทร ์เมืองเชียงใหม่   
• การพฒันาพื�นท่ีกิจกรรมใหมเพ่ือฟ้ั�นฟูัการท่องเท่ียว  232 

ในย่านป่าตอง เมืองภูเก็ต
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ส�รบัญรูป
                              

	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

รููปท่ี่�  1    โมเดลเพชรคู่ หรือ Double Diamond   14
รููปท่ี่�  2    Persona tools      15
รููปท่ี่�  3    Process Model for Customer Journey and Experience 16
รููปท่ี่�  4    The Tourist Model     18
รููปท่ี่�  5    The Travel Decision Process Model   19
รููปท่ี่�  6    Vacation Tourist Behavior Model    20
รููปท่ี่�  7    Tourist Perceived value    21
รููปท่ี่�  8    Customer Value Process     23
รููปท่ี่�  9    Maslow’s Hierarchy of Human Needs   25
รููปท่ี่�  10  ประเภทของการท่องเท่ียวในประเทศไทย   34 

     กำาหนดดว้ยปัจจยัดา้นคุณค่าสินทรพัยแ์ละคุณค่า 
    บนทำาเลท่ีตั�งและระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
รููปท่ี่�  11  ภาพบรรยากาศการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบักลุ่มเป้าหมาย 36
รููปท่ี่�  12  ภาพบรรยากาศการสงัเกตและบนัทกึภาคสนาม  37
รููปท่ี่�  13  แผู้นภาพแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล   38
            และการวิเคราะหข์อ้มูล
รููปท่ี่�  14  แผู้นภาพแสดงสรุปหวัขอ้ของการวิจยั   39
รููปท่ี่�  15  คุณค่าท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัในการมาท่องเท่ียว  42
    ในประเทศไทย
รููปท่ี่�  16  แผู้นภาพแสดงแกนในการแบ่งประเภทนกัท่องเท่ียว 47
            และการจำาแนกบุคลกัษณน์กัท่องเท่ียวตามลกัษณะ
            พฤติกรรม 
รููปท่ี่�  17  แผู้นภาพแสดงประเภทของนกัท่องเท่ียว   48
    ตามกลุ่มบุคลกัษณ ์9 กลุ่ม
รููปท่ี่�  18  แผู้นภาพแสดงประเด็นการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียว  92
     ของประเทศไทยในปัจจุบนั และสถานการณก์ารท่องเท่ียว
            ช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19
รููปท่ี่�  19  แผู้นภาพแสดงการเปล่ียนสถานะและบทบาท  101
    ของนกัท่องเท่ียวสู่ผูู้้ให้บริการท่องเท่ียว
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

รููปท่ี่�  20  แผู้นภาพแสดงประเด็นในการพฒันาร่วม   102
            ของฝ่ังอุปสงคแ์ละอุปทาน
รููปท่ี่�  21  แผู้นภาพแสดงลกัษณะการท่องเท่ียวตามแกนตรรกะ  156
            ของจงัหวดักรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และภูเก็ต 
รููปท่ี่�  22  แผู้นภูมิแสดงการเปล่ียนแปลงของบุคลกัษณ ์  160
            นกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มในอนาคต
รููปท่ี่�  23  แผู้นภูมิแสดงการเปรียบเทียบบุคลกัษณ ์   163
            กบัลกัษณะเด่นของเมืองในปัจจุบนั
รููปท่ี่�  24  ร่างภูมิทศันข์องบุคลกัษณ ์(Persona Landscape)   166
            ในเมืองเชียงใหม่และพื �นท่ีใกลเ้คียง 
รููปท่ี่�  25  ร่างภูมิทศันข์องบุคลกัษณ ์(Persona Landscape)   169
            รอบเกาะภูเก็ต
รููปท่ี่�  26  ร่างภูมิทศันข์องบุคลกัษณ ์(Persona Landscape)   171
            ในพื �นท่ีท่องเท่ียวและบริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานคร 
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ส�รบัญต�ร�ง                
    

	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

ตารูางท่ี่�  1    การท่องเท่ียวในประเทศไทย    26
                 (พื �นท่ีกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต) 
                 ตามแนวคิด Maslow’s Hierarchy of Human Needs 
ตารูางท่ี่�  2    ความสมัพนัธข์องคุณค่าท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงั  45
                 ในการมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
         และคุณค่าท่ีนกัท่องเท่ียวรบัรูผู่้้านพฤติกรรม
         การท่องเท่ียวในประเทศไทย
ตารูางท่ี่�  3    ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว   51
         กลุ่ม The Pamperer
ตารูางท่ี่�  4    ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว   55
         กลุ่ม The Enhancer
ตารูางท่ี่�  5    ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว   60 

                  กลุ่ม The Catalyst
ตารูางท่ี่�  6    ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว   65
         กลุ่ม The Thai Toucher
ตารูางท่ี่�  7    ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว    71 

          กลุ่ม The In-depth Escaper
ตารูางท่ี่�  8    ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว   76 

                  กลุ่ม The Outing Joiner
ตารูางท่ี่�  9    ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว    79 

          กลุ่ม The Time Spender
ตารูางท่ี่�  10  ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว     84
                 กลุ่ม The Relationship Builder
ตารูางท่ี่�  11  ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว   88
         กลุ่ม The Optimizer
ตารูางท่ี่�  12  ตารางการประเมินปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคญั 113
         ท่ีจะมีผู้ลต่อการเปล่ียนแปลงของบุคลกัษณ์
         นกัท่องเท่ียวในอนาคต
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ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 
(Tourist Journey)

การท่่องเท่่�ยวเป็็นกิจกรรมท่างเศรษฐกิจท่่�เก่�ยวพันัโดยตรงกบัสภาพัแวดล้อ้ม
ท่างกายภาพั ระบบการขนส่งแล้ะการเดินท่าง แล้ะคุุณภาพัของธุุรกิจการให้้บริการ
ดา้นต่างๆ เน่�องจากการท่่องเท่่�ยวยงัอย่่ในสถานะของสินคุา้ท่่�เคุล่้�อนท่่�ไม่ได ้นกัท่่องเท่่�ยว 

จงึตอ้งเดินท่างส่่สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อเขา้รบัป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยวโดยตรง ตาม
แห้ล่้งแล้ะเสน้ท่างการท่่องเท่่�ยวท่่�ตนเองเล่้อกเอาไว ้การจ่ายคุ่าบริการห้ร่อคุ่าตอบแท่น 
จงึม่คุวามสมัพันัธุก์บัคุวามคุาดห้วงัแล้ะคุวามพัึงพัอใจของนกัท่่องเท่่�ยวท่่� เป็็นผล้จาก
คุุณภาพัของการให้้บริการ สถานท่่� ท่�าเล้ท่่�ตัง้ แล้ะบริบท่ท่างสงัคุมวฒันธุรรมในมิติของ 
นกัท่่องเท่่�ยว นอกจากคุวามสามารถในการจบัจ่าย การท่่องเท่่�ยวยงัขึน้กบัพัฤติกรรม
ของการใช้เวล้าว่างแล้ะการพักัผ่อนของมนุษย ์ การท่่องเท่่�ยวจึงม่คุวามเก่�ยวโยงกบั
กระบวนการของการตดัสินใจแล้ะกล้ไกการให้้คุุณคุ่าของมนุษยอ์ย่่ตล้อดเวล้า

การท่่องเท่่�ยวเห้ม่อนงานบริการอ่�นๆ ท่่�คุ่าตอบแท่นจะม่ผล้จากคุวามพังึพัอใจ 
ซึ�งจะม่คุวามสมัพันัธุก์บัจ�านวน ป็ระเภท่ แล้ะพัฤติกรรมของผ่ร้บับริการ การวิจยัใน
ห้นงัส่อเล่้มน่จ้งึมุ่งท่�าคุวามเขา้ใจจุดอ่อน จุดแข็ง แล้ะสภาพัปั็ญห้าของการท่่องเท่่�ยว 
ในป็ระเท่ศไท่ยจากการศกึษาป็ระสบการณข์องนกัท่่องเท่่�ยว (Tourist Journey) ตามบุคุล้กัษณ ์
(Tourist Persona ห้ร่อภาพัตวัแท่นของกลุ่้มบุคุคุล้ท่่�เกิดจากการสงัเคุราะห้ข์อ้ม่ล้ส่วน
บุคุคุล้เพ่ั�อสรา้งตวัล้ะคุรสมมุติขึน้มาเพ่ั�อใชเ้ป็็นขอ้ม่ล้ในการวิเคุราะห้ข์อ้ม่ล้ต่างๆ ต่อไป็) 
เพ่ั�อท่�าคุวามเขา้ใจพัฤติกรรม คุวามคุาดห้วงั การให้้คุุณคุ่า แล้ะขอ้ห่้วงกงัวล้ (Pain Point) 
ของนกัท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศ ผล้ของการศึกษาในเบ่อ้งตน้จะเป็็นรวบรวมขอ้ม่ล้เพ่ั�อ
น�าไป็ใช้ในการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ั�อใช้ในการป็รบัป็รุงการให้้บริการ 
การท่่องเท่่�ยวในระยะสัน้ แล้ะใช้ในการคุาดการณพ์ัฤติกรรม ป็ระสบการณ ์ แล้ะคุวาม 
คุาดห้วงัของนกัท่่องเท่่�ยวในอนาคุตตามห้ล้กัการของการออกแบบการบริการ (Service 
Design) แล้ะสรา้งขอ้เสนอแนะกบัเม่องห้ร่อองคุก์รป็กคุรองส่วนท่อ้งถิ�นแล้ะห้น่วยงาน
ท่่� เก่�ยวขอ้ง เพ่ั�อเตร่ยมพัร้อมในการก�ากบัด่แล้แล้ะสนบัสนุนกิจกรรมการท่่องเท่่�ยว 

ในภ่มิท่ศันเ์ป็ล่้�ยนไป็ในอนาคุต 
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ระเบ่ยบวิธุ่วิจยัของการศึกษาในคุรัง้น่เ้ริ�มตน้จากการท่บท่วนวรรณกรรม 
แล้ะน�าไป็ส่่การก�าห้นดกรอบของการสมัภาษณแ์ล้ะการสมัภาษณเ์ชิงล้กึโดยเน้นการ
สมัภาษณน์กัท่่องเท่่�ยวแล้ะผ่ใ้ห้้บริการการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยเป็็นรายบุคุคุล้ การศกึษา 
เบ่อ้งตน้จะใชก้ารท่บท่วนวรรณกรรมเพ่ั�อศกึษาจุดอ่อนของการก�าห้นดบุคุล้กัษณข์อง
นกัท่่องเท่่�ยวท่่�ม่อย่่ในปั็จจุบนั แล้ะก�าห้นดตรรกะของการวิเคุราะห้บุ์คุล้กัษณท่์่�เห้มาะสมกบั 
งานวิจยั จนน�ามาส่่การวิเคุราะห้ป์็ระสบการณข์องนกัท่่องเท่่�ยวตามบุคุล้กัษณป์็ระเภท่
ต่างๆ ท่่� ถ่กสงัเคุราะห้ข์ึน้ท่ัง้ 12 ล้กัษณะ ตามตรรกะท่่� เช่�อมโยงกบัพัฤติกรรมแล้ะ
คุวามคุาดห้วงัจากการท่่องเท่่�ยวกบัการใชเ้วล้า คุวามสมัพันัธุก์บัการให้้คุุณคุ่าท่่�ม่ต่อ
สินท่รพััยบ์นท่�าเล้ท่่�ตัง้ของพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยว รวมท่ัง้การวิเคุราะห้ปั์็จจยัแวดล้อ้มท่่�จะส่งผล้
ต่อการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของกลุ่้มบุคุล้กัษณ์ในอนาคุต การศกึษาในคุรัง้น่อ้าศยัขอ้ม่ล้จาก
การสมัภาษณข์องผ่ม่้ส่วนไดส่้วนเส่ยตามกลุ่้มต่างๆ มาใชวิ้เคุราะห้ป์็ระสบการณข์อง 
นกัท่่องเท่่�ยวตัง้แต่การห้าขอ้ม่ล้จนน�ามาส่่การตดัสินใจเล่้อกท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย 
การวางแผนการท่่องเท่่�ยวท่ัง้การจองท่่�พักัแล้ะโรงแรม ป็ระสบการณร์ะห้ว่างการท่่องเท่่�ยว 
แล้ะคุวามป็ระท่บัใจ แล้ะการถ่ายท่อดป็ระสบการณจ์นถงึการตดัสินใจกล้บัมาเท่่�ยวให้ม่   
ขอ้ม่ล้จากการสมัภาษณแ์ล้ะการวิเคุราะห้ปั์็จจยัแวดล้อ้มท่างดา้นการเม่อง สิ�งแวดล้อ้ม 
เท่คุโนโล้ย่ สงัคุม แล้ะป็ระชากร ท่�าให้้ท่ราบถงึจุดอ่อนไห้วท่่�ม่ผล้ต่อการตดัสินใจของ
นกัท่่องเท่่�ยวตามบุคุล้กัษณท่์่�ต่างกนัในปั็จจุบนั แล้ะสามารถคุาดการณแ์นวโน้มการ
เป็ล่้�ยนแป็ล้งท่่�จะเกิดขึน้ในอนาคุตไป็พัรอ้มกนั

ขอบเขตของการศ่กษาในโคุรงการวิจยัจะน�าเสนอตัง้แต่แนวท่างแล้ะผล้การ
วิเคุราะห้ป์็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยวในปั็จจุบนัของบุคุล้กัษณท่์่�ถ่กสงัเคุราะห้ข์ึน้ ขอ้ม่ล้
ส่วนน่จ้ะถ่กน�าไป็ใช้ต่อไป็ร่วมกบัการวิเคุราะห้ปั์็จจยัท่่� ม่ผล้ต่อการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของ 
บุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวในอนาคุตเป็ร่ยบเท่่ยบกบัพัฤติกรรมแล้ะคุวามตอ้งการพ่ัน้ฐาน
ของตวัอย่างกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวตามเช่อ้ชาติ เพ่ั�อช่ถ้งึบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวในอนาคุต 

ท่่�ม่คุวามโดดเด่นแล้ะส่งผล้ต่อภ่มิท่ศันข์องการท่่องเท่่�ยวในเม่องท่่องเท่่�ยวห้ล้กัท่่� เป็็น
กรณ่ศึกษาท่ัง้ 3 เม่องต่อไป็ โดยผล้ของการคุาดการณ์ในบท่น่จ้ะถ่กใช้เป็็นขอ้ม่ล้ 
ท่่�จะเป็็นการคุาดการณฉ์ากท่ศันข์องเศรษฐกิจการท่่องเท่่�ยวแล้ะกิจกรรตามเม่อง 
ท่่องเท่่�ยวห้ล้กัการแล้ะใช้ในการก�าห้นดแนวนโยบายแล้ะแผนงานของห้น่วยงานแล้ะ
องคุก์รท่่�เก่�ยวขอ้งการท่่องเท่่�ยวต่อไป็ 

โดยการวิจยัในห้นงัส่อเล่้มน่แ้บ่งออกเป็็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. วตัถุป็ระสงคุก์ารวิจยั 
2. การศกึษาเอกสารท่่�เก่�ยวขอ้งกบัการวิจยั 
3. ระเบ่ยบวิธุ่การวิจยั 
4. การเก็บรวบรวม แล้ะการวิเคุราะห้ข์อ้ม่ล้ 
5. การสงัเคุราะห้ข์อ้ม่ล้ 
6. บท่อภิป็ราย แล้ะการสรุป็ผล้การศกึษา
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 
1. เพ่ั�อศกึษาแล้ะคุาดการณก์ลุ่้มบุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวในเม่องท่่องเท่่�ยว 

ในป็ระเท่ศไท่ย ผ่านการศกึษาจากเม่องห้ล้กัของป็ระเท่ศไท่ย อนัไดแ้ก่ 
กรุงเท่พัมห้านคุร เช่ยงให้ม่ แล้ะภ่เก็ต

2. เพ่ั�อศกึษาป็ระสบการณข์องล่้กคุา้แล้ะขอ้ห่้วงกงัวล้นกัท่่องเท่่�ยวท่ัง้ไท่ย 
แล้ะต่างป็ระเท่ศ ท่่�มาท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยช่วงก่อน ระห้ว่าง แล้ะ
ห้ล้งัโคุวิด-19 

3. เพ่ั� อเสนอแนะแนวท่างการท่่องเท่่� ยวในป็ระเท่ศไท่ยในระยะระห้ว่าง  
แล้ะห้ล้งัโคุวิด-19

4. เพ่ั�อเสนอแนะช่องว่างท่างการวิจยัในอนาคุต 

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

การออกแบบบริการ (Service design)

จากบท่คุวามของ Service Design Master ปี็ 2016 กล่้าวว่า การออกแบบ
บริการเป็็นเคุร่�องม่อในการช่วยคิุดคุน้แล้ะป็รบัป็รุงบริการ โดยอาศยัการศกึษามุมมอง
จากผ่้ใชง้านจริง ในการท่�าการออกแบบบริการอาศยักระบวนการคิุดเชิงออกแบบ  
(Design Thinking Process) 4 ขัน้ตอน ตามกระบวนการในร่ป็ท่่�  1 ซึ�งม่รายล้ะเอ่ยด
ไดด้งัน่้

1. การคุน้ห้า (Discover) เป็็นขัน้ตอนส�าห้รบัคุน้ห้าขอ้ม่ล้เพ่ั�อกรอบแนวคิุด
แล้ะปั็ญห้าในการให้้บริการโดยล้ะเอ่ยดผ่านการคุน้คุวา้ รวบรวมขอ้ม่ล้
เชิงล้กึแล้ะการศกึษาป็ระสบการณข์องผ่้ใชง้าน เพ่ั�อไดม้าซึ�งขอม่ล้เชิงล้กึ
ให้ม่ๆ ท่่�สามารถน�ามาสรุป็เป็็นป็ระเด็นส�าคุญั

2. การก�าห้นดบ่งช่ ้ (Define) เป็็นขัน้ตอนการน�าเอาข้อม่ล้ท่ัง้ห้มดมา
วิเคุราะห้ ์ คุดักรอง แล้ะก�าห้นดปั็ญห้า เพ่ั�อบ่งช่ทิ้่ศท่างแล้ะจุดห้มาย 
ในการศกึษา

3. การพัฒันา (Develop) เป็็นขัน้ตอนการระดมคุวามคิุดเพ่ั�อห้าวิธุ่แก้ไข
ปั็ญห้าอย่างรอบด้าน ในขัน้ตอนน่จ้ะม่การใช้ Customer Journey  
เป็็นเคุร่�องม่อในการระดมคุวามคิุด

4. การน�าไป็ป็ฏิิบติัจริง (Deliver) เป็็นขัน้ตอนในการเล่้อกพัฒันาแนวคิุด
แล้ะท่ดล้องเพ่ั�อท่ดสอบป็ระสิท่ธิุภาพั เพ่ั�อน�าไป็ป็ระเมินผล้ล้พััธุต่์อไป็
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รูปท่ี 1 โมเดลเพชรคู่ หรือ Double Diamond โดย Service Design Master, 2016 หน้า 9

เคร่่องม่ือบุคลัักษณ์์ (Personal tools)

การออกแบบบริการเป็็นแนวคิุดท่่�อา้งอิงผ่้ใชเ้ป็็นศ่นยก์ล้าง (User-centered) 
ซึ�งเป็็นการออกแบบท่่�รองรบัคุวามตอ้งการของผ่้ใช้โดยตรง ดงันัน้ ขัน้ตอนในการ
ออกแบบบริการจงึตอ้งให้้คุวามส�าคุญัในการเขา้ใจแล้ะท่�างานร่วมม่อพัฒันากบัผ่้ใชง้าน  
(User) รวมท่ัง้ผ่ม่้ส่วนไดเ้ส่ย (Stakeholder) ในกระบวนการอย่างล้กึซึง้เพ่ั�อให้้ไดม้าซึ�ง
ขอ้ม่ล้เชิงล้กึ (Insight) เพ่ั�อน�าไป็พัฒันาแนวคิุดแล้ะการออกแบบต่อไป็ ในการท่�าคุวาม
เขา้ใจผ่้ใชน้ัน้ม่เคุร่�องม่อส�าคุญัท่่�ใชศ้กึษา คุ่อ เคุร่�องม่อบุคุล้กัษณ ์ตามแผนภาพัร่ป็ท่่�   

2 ซึ�งเป็็นการก�าห้นดกลุ่้มบุคุล้กัษณเ์ป็็นการจ�าล้องห้น้าตาของกลุ่้มผ่้ใชง้านบริการ 
ในอนาคุต โดยม่การก�าห้นดบุคุคุลิ้กพ่ัน้ฐาน เช่น ช่วงอายุ อาช่พั คุวามชอบ นิสยั ฯล้ฯ 
นอกจากน่ย้งัม่การระบุถงึพัฤติกรรม เป้็าห้มาย คุวามตอ้งการ แรงจ่งใจ แล้ะอุป็สรรคุ
ของกลุ่้มผ่้ใชง้าน
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รูปท่ี 2 Persona tools โดย Service Design Master, 2016 หน้า 36-37

การท�าความืเข้าใจประสบการณ์์ของลูักค้า (Customer Experience) 
แลัะการเดินทางของลูักค้า (Customer Journey) 

ปั็จจุบนัป็ระสบการณข์องล่้กคุา้ม่บท่บาท่ต่อการพัฒันาบริการในห้ล้ากห้ล้าย
อุตสาห้กรรม เน่�องจากปั็จจุบนัล่้กคุา้ม่ป็ฏิิสมัพันัธุก์บัผ่้ให้้บริการโดยผ่าน “จุดสมัผสั” 
ห้ร่อ “จุดไดร้บัป็ระสบการณ”์ (Touch Point) ในห้ล้ากห้ล้ายช่องท่าง การท่�าคุวามเขา้ใจ
ป็ระสบการณข์องล่้กคุา้ แล้ะการเดินท่างของล่้กคุา้ในช่วงเวล้าห้นึ�งเป็็นขอ้ม่ล้ส�าคุญัการ
พัฒันาการบริการในทุ่กอุตสาห้กรรม โดยเฉพัาะอุตสาห้กรรมท่่องเท่่�ยว 

Schmitt (1999) กล่้าวว่าป็ระสบการณข์องล่้กคุา้ คุ่อ ป็ระสบการณห์้ล้ากห้ล้าย 
มิติท่่� มุ่งเน้นการสรา้งการรบัร่ ้ อารมณ ์ พัฤติกรรม คุวามร่ส้กึ แล้ะสงัคุม ท่่�ตอบโจท่ย์
กบัสินคุา้แล้ะบริการของผ่้ให้้บริการในระห้ว่างเสน้ท่างการใชบ้ริการท่ัง้ห้มดของล่้กคุา้



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

16

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

Lemon & Verhoef (2016) ไดน้�าเสนอแนวคิุด “ป็ระสบการณข์องล่้กคุา้” 
แนวคิุดน่ใ้ห้้คุวามส�าคุญักบัการศกึษาป็ระสบการณแ์ล้ะพัฤติกรรมระห้ว่างการเดินท่าง 
ของล่้กคุา้ในช่วงเวล้าห้นึ�งๆ ผ่านการศึกษาจุดสมัผสัอย่างห้ล้ากห้ล้าย นอกจากน่ ้
จากบท่คุวามของ Service Design Master ปี็คุ.ศ. 2016 ยงักล่้าวถงึคุวามส�าคุญัของ
การศกึษาจุดสมัผสั อนัเป็็นปั็จจยัส่งเสริมการออกแบบเพ่ั�อให้้เกิดผล้ล้พััธุท่์่� เป็็นมิตร
กบัผ่้ใชง้าน (User-friendly) ดงันัน้ การศกึษาป็ระสบการณข์องล่้กคุา้ผ่านการเขา้ใจ 
จุดสมัผสัต่างๆ จงึเป็็นปั็จจยัส�าคุญัต่อการพัฒันาบริการในอนาคุต 

จากร่ป็ท่่�  3 แสดงให้้เห็้นกระบวนการในการสร้างป็ระสบการณข์องล่้กคุา้ 
ซึ�งเริ�มตน้จากช่วงก่อนซ่อ้ท่่�ห้มายรวมถงึการคุน้ห้าช่วงการซ่อ้ไป็จนถงึช่วงห้ล้งัการ
ซ่อ้ จะเห็้นได้ว่าแนวคิุดเชิงป็ระสบการณข์องล่้กคุ้าถ่อเป็็นกระบวนการท่่� ม่พัล้วตั  
ม่การด�าเนินการแบบวนซ�า้ เน่�องจากกระบวนการน่ร้วมเอาป็ระสบการณ์ในอด่ตแล้ะ
ปั็จจยัภายนอกเขา้มาม่ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

รูปท่ี 3 Process Model for Customer Journey and Experience  
โดย Lemon & Verhoef, 2016 หน้า 77
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กระบวนการการท่องเท่ียว (Stage of travel)

การท่่องเท่่�ยวถ่อเป็็นกระบวนการท่่�ล่้กคุา้ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวตอ้งม่ป็ระสบการณ์
ผ่าน “จุดสมัผสั” อย่างห้ล้ากห้ล้าย จากการท่บท่วนวรรณกรรมสามารถสรุป็ไดว่้า
กระบวนการการท่่องเท่่�ยวเก่�ยวขอ้งกบัป็ระสบการณ์ในห้ล้ากห้ล้ายมิติท่่�แสดงออกท่ัง้
ในดา้นพัฤติกรรมเชิงกายภาพั แล้ะเชิงจิตใจ 

Carr (2002) กล่้าวว่า การท่่องเท่่�ยวเป็็นมากกว่าการแสดงออกดว้ยการเดินท่าง 
ท่่�สะท่้อนออกมาในเชิงกายภาพั แต่การท่่องเท่่�ยวแอบแฝงไป็ด้วยคุวามห้มายเชิง
สญัล้กัษณท่์่� เก่�ยวขอ้งกบัการเป็ล่้�ยนแป็ล้งท่างดา้นจิตใจแล้ะอารมณแ์บบชั�วคุราว 

ท่่�แสดงออกให้้เห็้นถงึคุวามแตกต่างจากสภาวะกาล้ป็กติ
 
จากการท่บท่วนบท่วรรณกรรมการท่่องเท่่�ยวม่ขัน้ตอนท่่� เก่�ยวขอ้งในเชิง

ท่ฤษฎ่ ท่ัง้ในเชิงกายภาพัแล้ะการรบัร่เ้ชิงจิตวิท่ยาอย่างเป็็นขัน้ตอนตัง้แต่การตระห้นกั 
การป็ล้ดป็ล่้อย การม่ป็ระสบการณร่์วม การกล้บัส่่ถิ�นเดิม ไป็จนถงึการกล้บัส่่สภาวะ
กาล้ป็กติ

Jafari (1987) กล่้าวถึงแบบจ�าล้องการท่่องเท่่�ยว (Tourism Model) ซึ�ง
ป็ระกอบไป็ดว้ย 5 องคุป์็ระกอบห้ล้กั ไดแ้ก่ Corporation, Emancipation, Animation,  
Repatriation, แล้ะ Incorporation โดยม่รายล้ะเอ่ยด ดงัน่้

1. Corporation คุ่อ ช่วงเวล้าท่่�มนุษยต์ระห้นกัไดถ้ึงคุวามต้องการท่่�จะ 
ห้ล้บห้น่แล้ะตดัสินใจท่่�อยากจะท่่องเท่่�ยว โดยม่การเตร่ยมตวัท่ัง้ในเชิง
จิตใจแล้ะกายภาพั

2. Emancipation คุ่อ ช่วงเวล้าของการป็ล้ดป็ล่้อย โดยม่คุวามเก่�ยวขอ้ง 
2 กระบวนการ ไดแ้ก่ การเคุล่้�อนยา้ยร่างกายออกจากแห้ล่้งอาศยัของ
บุคุคุล้นัน้ แล้ะการย่นยนัการขา้มพัรมแดนท่างจิตวิท่ยาท่่�ท่�าให้้บุคุคุล้
นัน้ขา้มผ่านเกณฑส์งัคุมวฒันธุรรมป็กติท่่�ตนอาศยัอย่่

3. Animation คุ่อ ช่วงท่่�นกัท่่องเท่่�ยวสมัผสักบัวฒันธุรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให้ม่ๆ บริเวณพ่ัน้ท่่�เป้็าห้มายป็ล้ายท่าง 

4. Repatriation คุ่อ ช่วงเวล้าท่่�นกัท่่องเท่่�ยวตอ้งการยอ้นกล้บัส่่ถิ�น โดย
เก่�ยวขอ้งกบัการท่่องเท่่�ยวท่ัง้ขัน้ตอนเชิงกายภาพั แล้ะการรบัร่เ้ชิงจิตวิท่ยา

5. Incorporation คุ่อ ช่วงเวล้าท่่�กล้บัส่่สภาวะกาล้ป็กติ
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การศกึษาพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวแล้ะการตดัสินใจท่่องเท่่�ยวม่ส่วนเก่�ยวขอ้ง
กบัห้ล้ากห้ล้ายปั็จจยั อนัจะเห็้นไดจ้ากเม่�อปั็จจยัท่่� ส่งผล้ต่อการตดัสินใจท่่�จะออกไป็ 
ท่่องเท่่�ยวของนกัท่่องเท่่�ยว โดยรวมแล้้วนกัท่่องเท่่�ยวจะอาศยัปั็จจยัท่ัง้ภายในแล้ะ
ภายนอกเป็็นตวักระตุน้คุวามตระห้นกัแล้ะตวัช่วยในการตดัสินใจในการท่่องเท่่�ยว

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

ข้ันตอนการตัดสินใจท่องเท่ียว (The Travel Decision Process Model) 
อ้างอิงถึง Schmoll (1977) ได้น�าเสนอแบบจ�าล้องขัน้ตอนการตดัสินใจท่่องเท่่�ยว 
ว่าดว้ยปั็จจยัท่่�ม่ผล้เก่�ยวขอ้ง 4 ป็ระการ อนัไดแ้ก่

1. สิ� งกระตุ้นการท่่องเท่่�ยว คุ่อ ปั็จจยัภายนอกท่ั� วไป็ เช่น การโฆษณา 
วรรณกรรมการท่่องเท่่�ยว คุ�าแนะน�าจากนกัท่่องเท่่�ยว แล้ะการขาย 
เป็็นตน้

2. ปั็จจยัภายนอกอ่�นๆ คุ่อ ปั็จจยัท่่� เก่�ยวขอ้งกบัมุมมองขอการท่่องเท่่�ยว 

เช่น คุวามเช่� อถ่อของการให้้บริการ ภาพัแล้ะการรับร่้ถึงสถานท่่�  
ท่่องเท่่�ยว ป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยวท่่�ม่คุวามเส่�ยงแล้ะขอ้จ�ากดั เป็็นตน้

3. ปั็จจยัส่วนบุคุคุล้แล้ะสงัคุม คุ่อ ปั็จจยัท่่� เก่�ยวข้องกบัพัฤติกรรมการ
ท่่องเท่่�ยว เช่น สถานะท่างสงัคุม คุุณสมบติัส่วนตวั แรงบนัดาล้ใจ แล้ะ
ท่ศันคุติต่อคุุณคุ่า เป็็นตน้

4. คุุณล้กัษณะของการบริการการท่่องเท่่�ยว คุ่อ ปั็จจยัท่่�จะถ่กคุน้พับเม่�อ
ถงึจุดห้มาย

รูปท่ี 4 The Tourist Model โดย Jafari, 1987 หน้า 400
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รูปท่ี 5 The Travel Decision Process Model โดย Schmoll, 1977 หน้า 1112

พฤติกรรมืการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว (Vacation Tourist Behavior 
Model) ในขณะท่่�  Moutinhon (1987) อธิุบายถงึแบบจ�าล้องพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยว
ของนกัท่่องเท่่�ยว ใน 2 แง่มุม โดยแง่มุมแรกอธิุบายถงึการแบ่งแยกปั็จจยัในการตดัสินใจ
ท่่องเท่่�ยวตามช่วงระยะเวล้า อนัไดแ้ก่

1. ปั็จจยัช่วงก่อนการตดัสินใจแล้ะช่วงตดัสินใจ เช่น บุคุคุลิ้กล้กัษณะ 
ท่ศันคุติ แรงกระตุน้จากการคุน้ห้าขอ้ม่ล้ ตวัเล่้อก คุวามเส่�ยง เป็็นตน้

2. ปั็จจยัช่วงห้ล้งัการซ่อ้แล้ะป็ระเมินผล้ เช่น การป็ระเมินคุวามเห้มาะสม 
การวิเคุราะห้ต์น้ทุ่นผล้ป็ระโยชน ์คุวามพังึพัอใจ การยอมรบั เป็็นตน้

3. ปั็จจยัช่วงการตดัสินใจในอนาคุต เช่น การซ่อ้ซ�า้ เป็็นตน้
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รูปท่ี 6 Vacation Tourist Behavior Model โดย Moutinho, 1987 หน้า 25
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แง่มุมท่่�สองอา้งอิงถงึปั็จจยัการตดัสินใจท่่องเท่่�ยวจากแนวคิุดเชิงพัฤติกรรม 
อนัไดแ้ก่ แรงจ่งใจ (Motivation) การรบัร่้ (Cognition) แล้ะการเร่ยนร่้ (Learning)  
ดงันัน้จะเห็้นไดว่้าพัฤติกรรมการตดัสินใจท่่องเท่่�ยวนัน้ไดร้บัอิท่ธิุพัล้มาจาก 2 ปั็จจยัห้ล้กั 
ไดแ้ก่ ปั็จจยัภายในซึ�งเกิดขึน้จากฝั� งอุป็สงคุ ์โดยม่คุวามสมัพันัธุก์บับุคุลิ้กล้กัษณะการ
ให้้คุุณคุ่าแล้ะท่ศันคุติของนกัท่่องเท่่�ยวเอง แล้ะปั็จจยัภายนอกท่่�เป็็นแรงกระตุน้จากฝั� ง
อุป็ท่านซึ�ง เช่น การโฆษณา คุ�าแนะน�า คุวามพังึพัอใจต่อผ่้ให้้บริการ เป็็นตน้

 
คุณ์ค่าในการท่องเท่ียว (Value in Tourism) เพ่ั�อท่�าการศกึษาป็ระสบการณ์

ของล่้กคุา้แล้ะการเดินท่างของล่้กคุา้ งานวิจยัส่วนน่จ้ะมุ่งเน้นศกึษาปั็จจยัในการท่่องเท่่�ยว
จากฝั� งอุป็สงคุ ์(Demand side) เพ่ั�อก�าห้นดกรอบแนวคิุดป็ระเภท่ของแต่ล้ะกลุ่้มบุคุล้กัษณ์
ผ่านการท่�าคุวามเขา้ใจคุุณคุ่าในการท่่องเท่่�ยวของนกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะป็ระเภท่ท่่�พับเจอ 
ในป็ระเท่ศไท่ย

Gallarza & Gil (2008) กล่้าวว่า แนวคิุดเร่�องคุุณคุ่าไดร้บัคุวามสนใจเพิั�มขึน้
จากนกัวิชาการดา้นการตล้าด แล้ะอ่กห้ล้ากห้ล้ายอุตสาห้กรรมในฐานะเป็็นตวัช่ว้ดั
ของผล้การด�าเนินงานในระยะยาว นอกจากน่ ้Pandža (2015) ยงักล่้าวถงึคุวามส�าคุญั
ของการรบัร่คุุ้ณคุ่าท่่�ม่ผล้ต่อคุวามพังึพัอใจของนกัท่่องเท่่�ยวแล้ะพัฤติกรรมท่่องเท่่�ยว
ในอนาคุตผ่านปั็จจยัส�าคุญั เช่น คุุณภาพัในการให้้บริการ บรรยากาศของสถานท่่�  
ป็ระสบการณท์่างอารมณ ์ช่�อเส่ยง งบป็ระมาณ เป็็นตน้

รูปท่ี 7 Tourist Perceived value โดย Pandža, 2015 หน้า 131
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ในขณะเด่ยวกนั Oh (1999) แล้ะ Tam (2000) แสดงคุวามเห็้นว่าการให้้
คุวามสนใจในการศกึษาคุุณคุ่าของกลุ่้มล่้กคุา้ในอุตสาห้กรรมท่่องเท่่�ยวแล้ะสนัท่นาการ 
ยงัพับเห็้นได้น้อย โดยการวิจยัท่่� ผ่านมาส่วนให้ญ่เน้นศึกษาคุุณคุ่าท่่�รบัร่้ แล้ะการ
วดัคุวามพัึงพัอใจของนักท่่องเท่่� ยวในเฉพัาะเจาะจงในห้นึ� งร่ป็แบบการท่่องเท่่� ยว 
(Parasuraman, 1997; Kashyap & Bojanic, 2000; Tam, 2000; Petrick & Backman, 
2002; Petrick, 2003; Al-Sabbahy et al., 2004) ยงัไม่ม่การศึกษาคุุณคุ่าในการ 
ท่่องเท่่�ยวท่่�เฉพัาะเจาะจงต่อกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย ดงันัน้ ในงานวิจยัน่จ้ะมุ่ง
เน้นศกึษาคุุณคุ่าในการท่่องเท่่�ยว เพ่ั�อน�ามาเป็็นกรอบแนวคิุดในการก�าห้นดกลุ่้มบุคุล้กัษณ ์

 
นอกจากน่ ้ Komppula (2005) อธิุบายว่า คุุณคุ่าของล่้กคุา้สามารถแบ่งได้

เป็็น 3 ขัน้ ไดแ้ก่ 

1. คุุณคุ่าท่่�คุาดห้วงั (Expected value) ห้มายถงึ คุุณคุ่าท่่�สะท่อ้นถงึคุวาม
ตอ้งการต่อวตัถุป็ระสงคุข์องล่้กคุา้ แล้ะสิ�งท่่�ล่้กคุา้คุาดห้วงัให้้ผลิ้ตภณัฑ ์
ห้ร่อบริการตอบสนองคุวามตอ้งการเห้ล่้าน่ ้

2. คุุณคุ่าท่่�รบัร่้ (Percieved value) ห้มายถงึ คุุณคุ่าท่่�สะท่อ้นให้้เห็้นถงึ
การรบัร่แ้ล้ะป็ระสบการณข์องล่้กคุา้ท่ัง้ก่อนเขา้รบับริการ แล้ะขณะใช้
บริการอย่่ในอุตสาห้กรรมการท่่องเท่่�ยวคุุณคุ่าท่่�รบัร่ก่้อนเขา้รบับริการ 
ได้แก่ การให้้บริการข้อม่ล้ การจอง เป็็นต้น ส่วนคุุณคุ่าท่่�รบัร่้ขณะ 
เขา้รบับริการ ไดแ้ก่ สิ�งอ�านวยคุวามสะดวก การบริการ การให้้คุวาม
ช่วยเห้ล่้อ เป็็นตน้

3. คุุณคุ่าท่่� ไดร้บัจากป็ระสบการณ ์(Experienced value) ห้มายถงึ คุุณคุ่า
ท่่�เกิดขึน้จากป็ระสบการณท่์่�พับระห้ว่างการให้้บริการแล้ะห้ล้งัจากการ 
ให้้บริการเสร็จสิน้ คุุณคุ่าน่จ้ะสะท่อ้นถงึคุวามพังึพัอใจของล่้กคุา้ท่่�ม่ต่อ
คุุณคุ่าท่่�คุาดห้วงั
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ความืต้องการในการท่องเท่ียว (Tourist Demand) จากการศกึษากระบวนการ
การให้้คุุณคุ่านัน้บ่งช่ใ้ห้้เห็้นว่าตามคุวามต้องการในการท่่องเท่่�ยว สามารถเป็็นตวั
ระบุคุุณคุ่าท่่�คุาดห้วงัของนกัท่่องเท่่�ยวได ้ ดงันัน้ งานวิจยัน่จ้ะมุ่งศกึษาคุวามตอ้งการ 
ของนักท่่องเท่่� ยวแล้ะพัฤติกรรมในการท่่องเท่่� ยวในร่ป็แบบต่างๆ ตามเป้็าห้มาย 
คุวามตอ้งการของแต่ล้ะบุคุคุล้

ท่ฤษฎ่ส�าคุญัท่่�เป็็นท่่�ยอมรบัแล้ะน�ามาป็ระยุกตใ์ชก้บัอุตสาห้กรรมการท่่องเท่่�ยว 
คุ่อ ท่ฤษฏ่ิล้�าดบัขัน้คุวามตอ้งการของมาส ์โล้ว ์(Maslow’s Hierarchy of Human Needs) 
Mokhtarian et al. (2015) กล่้าวว่า ตามท่ฤษฏ่ิล้�าดบัขัน้คุวามตอ้งการของมาส ์โล้วน์ัน้ 
มนุษยจ์ะพัยายามแสดงการกระท่�าเพ่ั�อตอบสนองคุวามตอ้งการของตวัเอง โดยคุวาม
ต้องการของมนุษยส์ามารถจดัเป็็นล้�าดบัชัน้เป็็นพ่ัระมิด ไล่้จากคุวามต้องการขัน้ 
พ่ัน้ฐานท่่� สุดอย่่ดา้นล่้างแล้ะคุวามต้องการขัน้ส่งอย่่ล้�าดบัส่งสุด เม่�อคุวามต้องการ
ขัน้แรกได้รบัการตอบสนองแล้้ว มนุษยก็์จะขยบัคุวามต้องการของตนเองไป็ส่่ขัน้ 
ถดัไป็ ท่ฤษฏ่ิล้�าดบัขัน้คุวามต้องการของมาส ์โล้วส์ามารถป็รบัใชก้บัคุวามต้องการ 
ในการท่่องเท่่�ยวใน 5 ร่ป็แบบ ไดแ้ก่

1. รูปแบบความืต้องการพ้่นฐาน (Physiologiacal needs) เป็็นการท่่องเท่่�ยว
เพ่ั�อการจบัจ่ายอาห้าร น�า้ เคุร่�องนุ่งห่้ม แล้ะท่่�อย่่อาศยัแบบพ่ัน้ฐาน 
เป็็นตน้ ล้กัษณะการท่่องเท่่�ยวน่ม่้ร่ป็แบบรวดเร็ว ป็ระห้ยดัเวล้าเพ่ั�อใช้
ในการท่�ากิจกรรมต่างๆ

2. รูปแบบความืต้องการด้านความืปลัอดภััยแลัะความืม่ัืนคง (Safety of 
Security needs) เป็็นการท่่องเท่่�ยวโดยม่วตัถุป็ระสงคุเ์ฉพัาะ เช่น  
ท่่องเท่่�ยวแบบท่�างาน ท่่องเท่่�ยวแบบการแพัท่ย ์ท่่องเท่่�ยวแบบป็ฏิิบติัธุรรม 
ท่่องเท่่�ยวแบบบ�าบดั เป็็นตน้ ล้กัษณะการท่่องเท่่�ยวน่ม่้ขอ้คุ�านึงถงึการ
เดินท่างท่่�ห้ล่้กเล่้�ยงคุวามไม่ป็ล้อดภยั

3. รูปแบบความืต้องการความืรักแลัะความืเป็นเจ้าของ (Social or Belongings 
and Love needs) เป็็นการท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อท่�ากิจกรรมดา้นสงัคุม อาสา
สมคัุร ชมรม แล้ะกิจกรรมท่างศาสนา ล้กัษณะการท่่องเท่่�ยวน่ม่้คุวาม
ตอ้งการท่่�จะส่งเสริมการพับป็ะท่างสงัคุม

4. รูปแบบความืต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็็นการท่่องเท่่�ยว
เพ่ั�อคุน้ห้าสถานะท่างสงัคุม เช่น การท่่องเท่่�ยวแบบผจญภยั การพิัชิต
จุดท่่องเท่่�ยวต่างๆ เป็็นต้น ล้กัษณะการท่่องเท่่�ยวน่ม่้เป้็าห้มายให้้คุน 
รบัร่ถ้งึสถานะห้ร่อฐานะท่่�ส่งขึน้

5. รูปแบบความืต้องการความืส�าเร็จในชีีวิต (Self-actualization needs) 
เป็็นการท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อคุน้ห้าคุวามอยากร่อ้ยากเห็้น แสวงห้าคุวามห้ล้ากห้ล้าย 
แล้ะช่�นชมสุนท่ร่ยภาพั ล้กัษณะการท่่องเท่่�ยวน่เ้ป็็นการคุน้ห้าเสน้ท่าง
แล้ะป็ระสบการณ์ให้ม่ตามวตัถุป็ระสงคุข์องการท่่องเท่่�ยว
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ดงันัน้จะเห็้นไดว่้าแรงจ่งใจแล้ะวตัถุป็ระสงคุ์ในการท่่องเท่่�ยวนัน้ ม่ล้�าดบัขัน้
เพ่ั�อตอบสนองคุวามตอ้งการ ซึ�งขึน้กบัคุวามตอ้งการท่่�แตกต่างกนัตามแต่ล้ะบุคุคุล้

รูปแบบการท่องเท่ียวในประเทศไทยตามืทฤษฎีลั� าดับข้ันความืต้องการ  
เพ่ั�อศกึษาป็ระเภท่การท่่องเท่่�ยวตามคุวามตอ้งการของมนุษย์ในแง่มุมของป็ระเท่ศไท่ย 
การคุน้คุวา้วรรณกรรมส่วนน่จ้งึศกึษาร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวในเม่องห้ล้กัของป็ระเท่ศไท่ย 
ท่่� ม่อย่่ในปั็จจุบนั ได้แก่ กรุงเท่พัมห้านคุร เช่ยงให้ม่ แล้ะภ่เก็ต โดยสามารถสรุป็ 
ร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวของป็ระเท่ศไท่ยตามท่ฤษฏ่ิล้�าดบัขัน้คุวามตอ้งการของมาส ์โล้ว ์
5 ป็ระเภท่ ไดด้งัตารางท่่�  1 

 
 

รูปท่ี 9 Maslow’s Hierarchy of Human Needs
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัย

งานวิจยัน่เ้ป็็นงานวิจยัเชิงคุุณภาพั (Qualitative Research) โดยม่การรวบรวม
ขอ้ม่ล้ทุ่ติยภ่มิจากการศกึษาวรรณกรรมแล้ะเอกสารท่่�เก่�ยวขอ้ง แล้ะการรวบรวมขอ้ม่ล้
ป็ฐมภ่มิผ่านการสมัภาษณเ์ชิงล้กึ (In-depth Interview) 

เคร่่องม่ือการวิจัย 

เคุร่�องม่อท่่� ใช้ส�าห้รบังานวิจยัน่ ้ สามารถแบ่งเป็็นเคุร่�องม่อท่่� ใช้ในการเก็บ
ขอ้ม่ล้ทุ่ติยภ่มิ แล้ะขอ้ม่ล้ป็ฐมภ่มิ ซึ�งม่รายล้ะเอ่ยด ดงัน่้

1. การศึกษาข้อมูืลัทุติยภูัมิืผ่่านการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยด�าเนินการผ่่าน
• การท่บท่วนเอกสารท่่�เก่�ยวขอ้งผ่านบท่คุวาม วารสารวิชาการ แผ่น  
   พับัโฆษณา แล้ะขอ้ม่ล้จากส่วนราชการ 
• การท่บท่วนขอ้ม่ล้ออนไล้นผ่์านการคุน้ห้าท่างอินเตอรเ์น็ต วารสาร 
   ออนไล้น ์

2. การศึกษาข้อมูืลัปฐมืภูัมิืผ่่านการการสัมืภัาษณ์์เชิีงลึัก โดยด�าเนินการผ่่าน
• การสมัภาษณแ์บบเป็็นท่างการโดยม่การนดัแนะเวล้า ท่ัง้ในร่ป็แบบ 
   ตวัต่อตวัแล้ะผ่านโท่รศพััท่ ์  
• ชุดคุ�าถามส�าห้รบัสมัภาษณ ์3 ชุด ตามป็ระเภท่กลุ่้มตวัอย่าง ไดแ้ก่  
   กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยว กลุ่้มผ่ม่้อิท่ธิุพัล้บนส่�อโซเช่ยล้ แล้ะกลุ่้มผ่้ให้้บริการ 
   ท่่องเท่่�ยว 
• ม่การใชเ้คุร่�องม่อการจดัป็ระเภท่การด์ (Card sorting) เพ่ั�อท่ดสอบ 
   การตดัสินใจของผ่ถ่้กสมัภาษณ ์แล้ะสรา้งภาพัคุวามเขา้ใจ 
• การสมัภาษณผ่์านโท่รศพััท่แ์ล้ะช่องท่างออนไล้น ์
• การสมัภาษณแ์บบไม่เป็็นท่างการโดยการพ่ัดคุุยสอบถามตามสถานท่่�  
  ท่่องเท่่�ยว แล้ะการพับป็ะโดยส่วนตวั 
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ประชีากรแลัะกลุ่ัมืตัวอย่าง

เพ่ั� อก�าห้นดกลุ่้มตัวอย่าง แล้ะศึกษาพัฤติกรรมของนักท่่องเท่่� ยวใน
ป็ระเท่ศไท่ยผ่านการสมัภาษณ ์ การวิจยัน่ก้รอบแนวคิุดดว้ยการศึกษาคุุณคุ่าในการ 
ท่่องเท่่�ยว ผ่านปั็จจยัดา้นสินท่รพััยแ์ล้ะคุุณคุ่าบนท่�าเล้ ท่่�ตัง้ (Asset-on-location) แล้ะ
ระยะเวล้าในการท่่องเท่่�ยว (Time spending) จากนัน้น�าแนวคิุดดา้นคุุณคุ่ามาแบ่ง
ป็ระเภท่การท่่องเท่่�ยวแล้ะระบุกลุ่้มตวัอย่างเพ่ั�อคุดัเล่้อกท่�าการสมัภาษณ์

  
กรอบแนวคิดด้านคุณ์ค่าในการท่องเท่ียว

1. ปัจจัยด้านสินทรัพย์แลัะคุณ์ค่าบนท�าเลัท่ีต้ัง (Asset-on-location) 

 McKercher & Du Cros (2002) กล่้าวว่า แห้ล่้งท่่องเท่่� ยวท่่� ม่ 
ช่�อเส่ยงจะดึงด่ดคุนท่่� ม่คุวามต้องการเข้ามาเย่�ยมชมแล้ะเร่ยนร่้จาก
สินท่รัพัยท่์่� ม่ในพ่ัน้ท่่�  นอกจากน่้ การวิจัยมุมมองแล้ะท่ัศนคุติของ
กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวชาวไท่ยท่่� ผ่านมา ยงับ่งช่ใ้ห้้เห็้นถึงพัฤติกรรมการ 
ท่่องเท่่�ยวท่่�ม่การให้้คุุณคุ่ากบัสินท่รพััย ์ในสถานท่่�  ไดแ้ก่ การท่่องเท่่�ยว
เชิงอนุรกัษนิ์ยม การท่่องเท่่�ยวกลุ่้มบุกเบิกแล้ะคุ้นห้า การท่่องเท่่�ยว
กลุ่้มเร่ยนร่้คุ่่กระแส แล้ะพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวท่่� ไม่ได้ให้้คุุณคุ่ากบั
สินท่รพััยแ์ล้ะคุุณคุ่าบนท่�าเล้ท่่�ตัง้ เช่น การท่่องเท่่�ยวแบบคุรอบคุรวั
ส�าคุญั การท่่องเท่่�ยวแบบเริงร่� นเท่ศกาล้ การท่่องเท่่�ยวกลุ่้มสะอาด
ป็ล้อดภยัแล้ะท่นัสมยั (อินท่ชั ร่เสิรช์ แอนด ์ คุอนซลั้แท่นซ่� , 2012) 
  
 Cho (2008) อธิุบายว่า ม่ตวัแป็รห้ล้ากห้ล้ายท่่� ส่งผล้ให้้สินท่รพััย ์
แล้ะคุุณคุ่าบนท่�าเล้ท่่� ตัง้เป็็นปั็จจัยดึงด่ดนักท่่องเท่่� ยว เช่น สภาพั
ภ่มิป็ระเท่ศ สภาพัอากาศ คุวามช่น้ คุวามป็ล้อดภยัของสถานท่่� เป็็นตน้ 
ยิ� งไป็กว่านั้น งานวิจัยจากกองวิจัยการตล้าดการท่่องเท่่� ยวแห่้ง
ป็ระเท่ศไท่ย (2016) อธิุบายถงึกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวในอนาคุตท่่�ท่่องเท่่�ยว
เพ่ั�อคุน้ห้าป็ระสบการณแ์ล้ะคุวามต่างท่างวฒันธุรรม กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยว
น่ใ้ห้้คุุณคุ่ากบัสินท่รพััยแ์ล้ะคุุณคุ่าบนท่�าเล้ท่่�ตัง้เพ่ั�อเป็็นแรงบนัดาล้
ใจในการด�ารงช่วิตของตน เช่น การเดินท่างเพ่ั� อสมัผสัวฒันธุรรม 
ท่่� แตกต่างจากท่่� ท่่� ตัวเองอย่่ ในท่างกล้ับกันงานวิจัยน่้ ยงัช่ ้ให้้เห็้น
พัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยวแบบโพัสต์โมเดิรน์นิสม ์ซึ�งเป็็นนกัท่่องเท่่�ยว
อ่กกลุ่้มท่่�พัึงพัอใจในการท่่องเท่่�ยวดว้ยร่ป็แบบสุท่ร่ยรสแบบให้ม่ซึ�งถ่ก
จ�าล้องขึน้มา นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ใ้ห้้คุุณคุ่ากบัป็ระสบการณ ์คุวามสะดวก
สบาย แล้ะการไดอ้ย่่ร่วมในกระแสนิยม โดยไม่จ�าเป็็นตอ้งอิงกบัคุวาม
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จริงแท่้ของสถานท่่�  ดงันัน้จะเห็้นไดว่้าปั็จจยัดา้นสินท่รพััยแ์ล้ะคุุณคุ่า 
บนท่�าเล้ท่่�ตัง้จงึเป็็นตวัแป็รส�าคุญั ในการก�าห้นดคุุณคุ่าของนกัท่่องเท่่�ยว
ซึ�งส่งผล้ต่อการพัฒันาร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวท่ัง้ในปั็จจุบนัแล้ะอนาคุต 

2. ปัจจัยด้านระยะเวลัาในการท่องเท่ียว (Time spending)  

 นอกจากน่ ้ เวล้ายงัเป็็นปั็จจยัส�าคุญัท่่� ส่งผล้ต่อคุุณคุ่าแล้ะร่ป็แบบ 
ในการท่่องเท่่�ยว ดงัท่่�  Alegre & Pou (2006) เคุยช่ใ้ห้้เห็้นว่าม่ตวัแป็รห้ล้าย
ดา้นท่่� ม่ผล้กระท่บต่อระยะเวล้าการใช้เวล้าในการท่่องเท่่�ยว เช่น อายุของ
นกัท่่องเท่่�ยว ฐานะของคุรอบคุรวั ระดบัการศึกษา แล้ะปั็จจยัท่างการเงิน 
เป็็นตน้ ในดา้นการตล้าด Komppula (2005) ยงัอธิุบายว่า ปั็จจุบนัล่้กคุา้
จ่ายเงินซ่อ้บริการต่างๆ เพ่ั�อให้้ ได้ใช้เวล้าแล้ะเพัลิ้ดเพัลิ้นไป็กบักิจกรรม 
ในสถานท่่� เฉพัาะนั้นๆ (Pine & Gilmore 1999, Mossberg 2001)  
มากไป็กว่านั้นจากการศึกษาพัฤติกรรมของนักท่่องเท่่� ยวชาวไท่ย โดย 
กองวิจัยการตล้าดการท่่องเท่่� ยวแห่้งป็ระเท่ศไท่ย (2018) ช่ ้ให้้เห็้นว่า 
คุวามแตกต่างดา้นอายุของนกัท่่องเท่่�ยวส่งผล้ต่อระยะการท่่องเท่่�ยว โดย 
นกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะกลุ่้มวยัม่ระยะเวล้าเฉล่้�ยท่่�ใช้ในการท่่องเท่่�ยวท่่�แตกต่างกนั 
จะเห็้นไดช้ดัว่ากลุ่้ม Hi-end แล้ะกลุ่้ม Silver Age ม่การใชจ้�านวนวนัในการ
ท่่องเท่่�ยวยาวท่่�สุด อ่กดา้นห้นึ�งล้กัษณะพัฤติกรรมการท่�างานของคุนรุ่นให้ม่
ก็เป็็นตวัแป็รท่่� ส่งผล้ต่อการใชเ้วล้าในการท่่องเท่่�ยว อา้งอิงถงึ Thompson 
(2019) ไดก้ล่้าวถงึพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวของกลุ่้ม Digital Nomad ท่่� ม่
การใชช่้วิตแบบเคุล่้�อนท่่�อย่างต่อเน่�อง นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่จ้ะไม่ม่การก�าห้นด
วนัท่่องเท่่�ยวท่่�จะไป็แล้ะกล้บัท่่�แน่นอน นอกจากน่ ้ กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวป็ระเภท่
น่ ้ยงัมองว่าป็ระเท่ศไท่ยเป็็นป็ระเท่ศเป้็าห้มายท่่�สามารถเขา้มาอย่่อาศยัแล้ะ
ท่่องเท่่�ยวไดอ้ยากสะดวกสบายดว้ยคุ่าใชจ่้ายท่่� ไม่ส่ง ดงันัน้จะเห็้นไดว่้าปั็จจยั 
ดา้นระยะเวล้าในการท่่องเท่่�ยว จึงเป็็นอ่กห้นึ�งปั็จจยัท่่�สะท่อ้นคุุณคุ่าของ 
นกัท่่องเท่่�ยว แล้ะแนวโน้มร่ป็แบบการใชเ้วล้าว่างของนกัท่่องเท่่�ยวในอนาคุต

เกณ์ฑ์การก�าหนดกลุ่ัมืประชีากร 

การวิจยัน่อ้า้งอิงกรอบแนวคิุดการให้้คุุณคุ่าในการท่่องเท่่�ยวดา้นสินท่รพััย ์
แล้ะคุุณคุ่าบนท่�าเล้ท่่� ตั้ง  แล้ะระยะเวล้าในการท่่องเท่่� ยวข้างต้น เพ่ั� อก�าห้นด 

กลุ่้มป็ระชากรออกเป็็นป็ระเภท่ต่างๆ ตามป็ระเภท่การท่่องเท่่�ยวของป็ระเท่ศไท่ย 
ในปั็จจุบนั โดยใชเ้กณฑด์งัน่้
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• ด้านสินท่รัพัยแ์ล้ะคุุณคุ่าบนท่�าเล้ท่่� ตัง้ ใช้ส�าห้รับแบ่งป็ระเภท่การ 
ท่่องเท่่� ยวท่่� ม่ระดับการอ้างอิงกับปั็จจัยด้านสินท่รัพัยแ์ล้ะคุุณคุ่า 
บนท่�าเล้ท่่�ตัง้จากน้อยไป็มาก ตวัอย่างการท่่องเท่่�ยวอา้งอิงกบัปั็จจยั 
ดา้นสินท่รพััยแ์ล้ะคุุณคุ่าบนท่�าเล้ท่่�ตัง้น้อย คุ่อ การท่่องเท่่�ยวท่่�ม่ปั็จจยั
น�าพัาจากคุน การบริการ กิจกรรมท่่�มนุษยส์รา้งขึน้ การม่แรงจ่งใจจาก
ขอ้ได้เป็ร่ยบแล้ะผล้ป็ระโยชนต่์างๆ เป็็นต้น ในขณะท่่�การท่่องเท่่�ยว
อ้างอิงกบัปั็จจยัดา้นสินท่รพััยแ์ล้ะคุุณคุ่าบนท่�าเล้ท่่�ตัง้มาก คุ่อ การ 
ท่่องเท่่� ยวท่่� ม่ ปั็จจัยน�าพัาจากท่รัพัยากรธุรรมชาติ มรดก แล้ะ 
ศิล้ป็วฒันธุรรมภายในท่อ้งถิ�น เป็็นตน้

• ระยะเวล้าในการท่่องเท่่�ยว ใชส้�าห้รบัแบ่งป็ระเภท่การท่่องเท่่�ยวตามระยะ
เวล้าการท่่องเท่่�ยวจากน้อยไป็มาก โดยแบ่งเป็็น

• ระยะเวล้าสัน้ ในท่่�น่คุ่้อป็ระมาณ 1 วนั อา้งอิงจากนิยามของนกัท่่องเท่่�ยว
ซึ�งห้มายถงึผ่เ้ดินท่างมาเย่อนชั�วคุราวแล้ะพั�านกัอย่่คุรัง้ห้นึ�งๆ ไม่น้อยกว่า 
24 ชั�วโมง

• ระยะเวล้าเฉล่้�ยในท่่� น่คุ่้อป็ระมาณ 10 วนั อ้างอิงระยะเวล้าจากสถิติ
จ�านวนวนัท่่องเท่่�ยวเฉล่้�ย 9.52 วนั ของนกัท่่องเท่่�ยวขาเขา้ท่่�มาท่่องเท่่�ยว
ในป็ระเท่ศไท่ย (Thailand Tourism Intelligence Center, 2560)

• ระยะเวล้ายาวในท่่�น่คุ่้อไม่เกิน 60 วนั อา้งอิงจากนิยามของนกัท่่องเท่่�ยว
ซึ�งห้มายถงึผ่เ้ดินท่างมาเย่อนชั�วคุราวแล้ะพั�านกัอย่่คุรัง้ห้นึ�งๆ ไม่เกิน 
60 วนั แล้ะระยะเวล้าของว่ซ่าท่่องเท่่�ยวท่่�ก�าห้นดระยะเวล้าให้้พั�านกัอย่่
ในป็ระเท่ศไท่ย ไม่เกิน 60 วนั

ประเภัทกลุ่ัมืประชีากรตามืรูปแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบัน 

งานวิจยัท่่�ผ่านมาม่การศกึษาแล้ะจ�าแนกร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวโดยใชเ้กณฑ์
อย่างห้ล้ากห้ล้าย เช่น เกณฑจ์�านวนนกัท่่องเท่่�ยว เกณฑร่์ป็แบบการเดินท่าง เกณฑ ์
ร่ป็แบบของสถานท่่�ท่่องเท่่�ยว เป็็นตน้ (Tureac & Turtureanu, 2010) 

จากงานวิจยั Research themes for tourism ของ Robinson et al. (2011) 
ช่ใ้ห้้เห็้นว่าปั็จจุบนั พัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวของนกัท่่องเท่่�ยวม่คุวามซบัซอ้นมากขึน้ 

อนัเป็็นผล้มาจากห้ล้ายเห้ตุปั็จจยั ไดแ้ก่ ปั็จจยัท่างสงัคุม การรบัร่ ้การศกึษา แล้ะการตล้าด 
เป็็นต้น นอกจากน่ ้ Robinson et al. (2011) ช่ใ้ห้้เห็้นถึงการเป็ล่้�ยนแป็ล้งร่ป็แบบ 
การท่่องเท่่�ยวจากการท่่องเท่่�ยวมวล้ชน (Mass Tourism) ส่่การท่่องเท่่�ยวเฉพัาะท่าง 
(Niche Tourism) ตามคุวามสนใจของนกัท่่องเท่่�ยว ซึ�งเป็็นการจ�าแนกป็ระเภท่การ 
ท่่องเท่่�ยวท่่�อา้งอิงกบัพัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยวในปั็จจุบนั
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Robinson & Novelli (2005) แล้ะ Robinson et al. (2011) ยงัไดจ้�าแนก 
ร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวตามคุวามสนใจ (Interest) ไวอ้ย่างห้ล้ากห้ล้าย เช่น การท่่องเท่่�ยว
แบบผจญภยั (Adventure Tourism) การท่่องเท่่�ยวเชิงวฒันธุรรม (Cultural Tourism) การ 
ท่่องเท่่�ยวเชิงสุขภาพัแล้ะการแพัท่ย ์(Health and Medical Tourism) การท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อเย่�ยม
ญาติมิตร (Genealogy Tourism) การท่่องเท่่�ยวเชิงก่ฬา (Sport Tourism) การท่่องเท่่�ยว
เชิงศาสนา (Religious Tourism) แล้ะการท่่องเท่่�ยวเร่อส�าราญ (Cruise Tourism) เป็็นตน้

ขณะเด่ยวกนั Sharafuddin (2015) ไดอ้ธิุบายถึงป็ระเภท่การท่่องเท่่�ยว 
ตามคุวามสนใจในป็ระเท่ศไท่ย เช่น การท่่องเท่่�ยวแบบผจญภยั (Adventure Tourism) 
การท่่องเท่่�ยวเชิงการแพัท่ย ์ (Medical Tourism) แล้ะการท่่องเท่่�ยวเชิงวฒันธุรรม 
(Cultural Tourism) เป็็นตน้ 

เพ่ั� อต่อยอดการจ�าแนกร่ป็แบบการท่่องเท่่� ยวตามคุวามสนใจให้้ม่มิติ 
ท่่�คุรอบคุลุ้มแล้ะเฉพัาะเจาะจงต่อร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยมากขึน้ งานวิจยัน่ ้
จงึไดจ้�าแนกร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวตามคุวามสนใจคุวบคุ่่ไป็กบัคุุณคุ่าดา้นสินท่รพััยแ์ล้ะ
คุุณคุ่าบนท่�าเล้ท่่�ตัง้ แล้ะระยะเวล้าในการท่่องเท่่�ยวจากการวิเคุราะห้ ์ สามารถก�าห้นด
กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวตามป็ระเภท่การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยไดท้่ัง้สิน้ 23 กลุ่้ม (ร่ป็ท่่�  10) 
โดยม่รายล้ะเอ่ยดดงัน่้

1. Holiday Leisure การท่องเท่ียวเชิีงพักผ่่อนในวันหยุด เน้นคุวามสบาย แล้ะ
คุวามผ่อนคุล้ายสัน้ๆ ในช่วงวนัห้ยุด เช่น การชอป็ป้ิ็ง การสงัสรรคุ ์เป็็นตน้

2. Freedom of Recreational การท่องเท่ียวเพ่่อความืบันเทิง โดยเน้นคุวาม
เป็็นอิสระแล้ะคุวามสนุกสนาน เช่น กิจกรรมฟ่ล้ม่นป็ารต่์ ้ เป็็นตน้

3. Entertainment Tourism (Art/Music/Movie) การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกับ
ความืบันเทิง เช่น การท่่องเท่่�ยวงานเท่ศกาล้ศิล้ป็ะ เท่ศกาล้ดนตร่ แล้ะ
เท่ศกาล้ภาพัยนตร ์เป็็นตน้

4. Benefit Tourism การท่องเท่ียวเพ่่อผ่ลัประโยชีน์ เช่น การท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อ
ท่�างานในท่อ้งท่่�ของแรงงานต่างชาติ การท่่องเท่่�ยวของห้ญิงตัง้คุรรภ์
แล้ะคุล้อดบุตรในต่างแดนเพ่ั�อรบัสญัชาติ เป็็นตน้

5. Family visit/Genealogy Tourism การท่องเท่ียวเพ่่อเย่ียมืญาติมิืตร เช่น 
เย่�ยมญาติพ่ั�น้อง เพ่ั�อน เป็็นตน้

6. Relationship Building การท่องเท่ียวเพ่่อสานสัมืพันธ์ เช่น การ 
ท่่องเท่่�ยวแบบฮนัน่ม่น การท่่องเท่่�ยวกบัคุรอบคุรวั การท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อกระชบั
สมัพันัธุข์องคุนในองคุก์ร เป็็นตน้

7. Sport as audience การท่องเท่ียวตามืรอยกีฬาท่ีตนช่่ีนชีอบ เช่น มวยไท่ย  
ฟุตบอล้ เป็็นตน้

8. Sport Challenge as participant การท่องเท่ียวของนักกีฬา เช่น การ
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ท่่องเท่่�ยวพัรอ้มพัฒันาท่กัษะท่างดา้นก่ฬาของนกัก่ฬา เป็็นตน้
9. Nautica การท่องเท่ียวทางทะเลั เช่น การด�าน�า้ การท่่องเท่่�ยวท่างท่ะเล้

บนเร่อ เป็็นตน้
10. Rejuvenate การท่องเท่ียวเพ่่อรักษาตนแลัะรับบริการทางการแพทย์ เช่น 

ศลั้ยกรรม ท่นัตกรรม เป็็นตน้
11. Long Stay การท่องเท่ียวระยะยาวของชีาวต่างชีาติ เช่น การท่่องเท่่�ยว

แบบใช้ช่วิตระยะยาวเพ่ั�อห้น่สภาพัอากาศห้นาวในต่างป็ระเท่ศ การ 
ท่่องเท่่�ยวระยะยาวของคุนวยัเกษ่ยณ เป็็นตน้

12. Work-learn and Stay การท่องเท่ียวเพ่่อมืาศึกษาแลัะประกอบอาชีีพ 
เช่น การท่่องเท่่�ยวของนกัศกึษาแล้กเป็ล่้�ยน การท่่องเท่่�ยวพัรอ้มท่�างาน
ในพ่ัน้ท่่�  เป็็นตน้

13. Culture, History and Social การท่องเท่ียวเพ่่อเรียนรู้วัฒนธรรมื 
ประวัติศาสตร์ แลัะสังคมื เช่น การท่่องเท่่�ยวชุมชน เป็็นตน้

14. Nature Appreciation การท่องเท่ียวเพ่่อสัมืผั่สทรัพยากรธรรมืชีาติ เช่น 
การท่่องเท่่�ยวเชิงธุรรมชาติภ่เขา แม่น�า้ ล้�าธุาร น�า้ตก เป็็นตน้

15. Quick-Religious Pilgrimage การท่องเท่ียวเพ่่อแสวงบุญระยะส้ัน เช่น 
การท่่องเท่่�ยวตามวดัแล้ะศาสนสถานเพ่ั�อท่�าบุญแล้ะบ่ชาสิ�งศกัดิสิ์ท่ธิุ ์
เป็็นตน้

16. Religious Pilgrimage การท่องเท่ียวแสวงบุญระยะยาว เช่น การ 
ท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อป็ฎิบติัธุรรม เป็็นตน้

17. Business Tourism การท่องเท่ียวเพ่่อธุรกิจ เช่น ธุุรกิจการจดัการ
ป็ระชุมขององคุก์ร (Meeting) การท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อเป็็นรางวลั้ (Incentive) 
การจดัการป็ระชุมนานาชาติ (Conventions) แล้ะการจดัการแสดงสินคุา้
แล้ะนิท่รรศการ (Exhibitions) 

18. Social Impact Tourism (SIT) การท่องเท่ียวเพ่่อสร้างประโยชีน์ 
ต่อสังคมื เช่น การท่่องเท่่�ยวร่ป็แบบอาสาสมคัุร การท่่องเท่่�ยวเพ่ั�ออนุรกัษ ์
สิ�งแวดล้อ้ม เป็็นตน้

19. Culinary Tourism การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกับอาหาร เช่น การท่่องเท่่�ยว 
ตามรอยรา้นอาห้ารมิชลิ้น การท่่องเท่่�ยวชิมกาแฟ เป็็นตน้

20. Quick Retreat การท่องเท่ียวเพ่่อผ่่อนคลัายร่างกายระยะส้ัน เช่น การ
นวด การท่�าสป็า เป็็นตน้

21. Rehab and Retreat การท่องเท่ียวเพ่่อบ�าบัดรักษาร่างกายแลัะจิตใจ
ระยะยาว เช่น การท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อบ�าบดัรกัษาอาการติดยาเสพัติด เป็็นตน้

22. Adventure Outdoor การท่องเท่ียวรูปแบบผ่จญภััยภัายนอกอาคาร เช่น 
กิจกรรมขบัรถแข่ง กิจกรรมเดินป่็า กิจกรรมซิป็ไล้น ์เป็็นตน้

23. Escape Boring Vibe การท่องเท่ียวเพ่่อหลีักหนีจากสภัาพแวดล้ัอมืเดิมื เช่น 
ผ่เ้ร่ร่อนดิจิท่ลั้ (Digital Nomad) ผ่ท่้่องเท่่�ยวแล้ะท่�างานท่างไกล้ เป็็นตน้
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กลุ่ัมืประชีากรเป้าหมืายจ�าแนกตามืรูปแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบัน

จากการจ�าแนกกลุ่้มป็ระชากรข้างต้นตามป็ระเภท่การท่่องเท่่� ยวของ
ป็ระเท่ศไท่ยในปั็จจุบนั งานวิจยัน่ ้ เล่้อกด�าเนินการสมัภาษณเ์ชิงล้ึกกบักลุ่้มตวัอย่าง 
20 ราย ภายในพ่ัน้ท่่�  3 จงัห้วดั ไดแ้ก่ กรุงเท่พัมห้านคุร เช่ยงให้ม่ แล้ะภ่เก็ต โดยผ่้ให้้
สมัภาษณท่์่� ถ่กคุดัเล่้อกนัน้ป็ระกอบไป็ดว้ยนกัท่่องเท่่�ยว ผ่้ม่อิท่ธิุพัล้บนส่�อโซเช่ยล้ 
แล้ะกลุ่้มผ่ป้็ระกอบการดา้นการท่่องเท่่�ยว ซึ�งม่บท่บาท่ คุวามชอบ แล้ะร่ป็แบบการ 
ท่่องเท่่�ยวท่่�แตกต่างกนั คุรอบคุลุ้มกบัป็ระเภท่การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย 23 ป็ระเภท่ 
โดยแบ่งเป็็น

• กลุ่้มป็ระชากรนกัท่่องเท่่�ยวท่ัง้ชาวไท่ยแล้ะต่างป็ระเท่ศท่่�มาท่่องเท่่�ยว 

ในป็ระเท่ศไท่ย 4 ราย
• กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวผ่ม่้อิท่ธิุพัล้บนส่�อโซเช่ยล้ 2 ราย
• กลุ่้มผ่ป้็ระกอบการแล้ะผ่ใ้ห้้บริการดา้นการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย 15 ราย
• กลุ่้มมคัุคุุเท่ศกท์่อ้งถิ�น 12 ราย

การเก็บรวบรวมืข้อมูืลั แลัะการวิเคราะห์ข้อมูืลั 

การเก็บรวบรวมืข้อมูืลั

1. ข้อมูืลัทุติยภูัมิื งานวิจยัน่เ้ก็บรวบรวมขอ้ม่ล้เพ่ั�อให้้ไดม้าซึ�งขอ้ม่ล้เบ่อ้งตน้
ท่่�เก่�ยวขอ้งกบังานวิจยัจากวรรณกรรม วารสารเชิงวิชาการ ห้นงัส่อ แล้ะ
ขอ้ม่ล้จากส่�อออนไล้นบ์นเว็บไซดต่์างๆ 

2. ข้อมูืลัปฐมืภูัมิื งานวิจัยน่้เก็บรวบรวมข้อม่ล้ป็ฐมภ่มิ 2 ส่วน ได้แก่ 
• การสมัภาษณเ์ชิงล้ึกกบักลุ่้มเป้็าห้มาย โดยผ่วิ้จยัไดท้่�าการรวบรวม 
 ข้อม่ล้แล้ะคุดัเล่้อกคุ�าถามในการสมัภาษณ์ให้้เห้มาะสมกบักลุ่้ม 
 เป้็าห้มาย แล้ะท่�าการสมัภาษณ์โดยม่การใชเ้คุร่�องบนัท่กึเส่ยง ระยะ 
 เวล้าท่่� ใช้ในการสมัภาษณค์ุรัง้ห้นึ�งๆ นัน้ป็ระมาณ 1 ชั�วโมง ถึง 1  

 ชั�วโมงคุรึ�ง ท่ัง้น่ ้ ในการสมัภาษณ์ไม่ม่การสอดแท่รกคุวามคิุดเห็้น 
 ของผ่้ด�าเนินการสมัภาษณส์�าห้รบักลุ่้มป็ระชากรท่่� เล่้อกสมัภาษณ ์
 นัน้ ตามเป้็าห้มายแรกของการวิจยันัน้ต้องการสมัภาษณก์ลุ่้มนกั 
 ท่่องเท่่�ยวโดยตรง แต่เน่�องจากช่วงระยะเวล้าการท่�าวิจยัตรงกบัช่วง 
 ปั็ญห้าโรคุระบาด จงึท่�าให้้ไม่ม่นกัท่่องเท่่�ยวต่างชาติเขามาท่่องเท่่�ยว 
 ในป็ระเท่ศมากนกั ท่างท่่มวิจยัจงึเล่้อกสมัภาษณน์กัท่่องเท่่�ยวภายใน 
 ป็ระเท่ศท่ัง้ชาวไท่ยแล้ะชาวต่างชาติท่่�ยงัตกคุา้งอย่่ เพ่ั�อให้้ท่ราบถงึ 
 ปั็ญห้าของนกัท่่องเท่่�ยวในมุมมองของผ่ป้็ระกอบการ
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3. 

• การสนท่นากลุ่้ม (Focus Group) ผ่้วิจยัเล่้อกท่�าการสอบถามถึง 
 พัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวแล้ะปั็ญห้าของนกัท่่องเท่่�ยว ผ่านวิธุ่การสนท่นา 
 กลุ่้มกบัมคัุคุุเท่ศกท์่อ้งถิ�นท่่� ม่ป็ระสบการณเ์คุยรองรบันกัท่่องเท่่�ยว 
 ห้ล้ากล้ายชนชาติ เช่น จ่น ไตห้้วนั รสัเซ่ย เยอรมนั ฝรั�งเศส อินเด่ย เป็็นตน้ 
• วิธุ่การสงัเกตแบบไม่ม่ส่วนร่วม (Non-participant observation)  
 ผ่วิ้จยัใชวิ้ธุ่การสงัเกตพัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยวตามสถานท่่�ต่างๆ  
 แล้ะเขา้ไป็พ่ัดคุุยสอบถามแบบไม่เป็็นท่างการ (Informal interview)

รูปท่ี 11 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย
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การวิเคราะห์ข้อมูืลั

1. วิธีการวิเคราะห์ ส�าห้รบัการวิเคุราะห้ข์อ้ม่ล้ในงานวิจยัน่เ้ป็็นการวิเคุราะห้์
ขอ้ม่ล้เชิงคุุณภาพัจากขอ้ม่ล้ป็ฐมภ่มิโดยใชก้ารถอดเท่ป็คุ�าสมัภาษณ ์
เพ่ั�อน�ามาท่�าการวิเคุราะห้ข์อ้ม่ล้เบ่อ้งตน้ส�าห้รบัการวิเคุราะห้ ์ จากนัน้ 
น�าขอ้ม่ล้ท่่� ไดจ้ากการสมัภาษณน์�ามาวิเคุราะห้ร่์วมกบัขอ้ม่ล้ท่่� ไดจ้ากการ
สงัเกต แล้ะการศกึษาเอกสารต่างๆ ท่่�เก่�ยวขอ้ง โดยการวิเคุราะห้ข์อ้ม่ล้
เป็็นการวิเคุราะห้เ์ชิงพัรรณนา เน้นการต่คุวาม การให้้คุวามห้มาย เพ่ั�อ
สรา้งมโนท่ศัน์ในการห้าคุวามคุล้า้ยคุล้งึ แล้ะคุวามแตกต่างกนัของขอ้ม่ล้ 
จากนัน้น�ามาจดักลุ่้มคุ�า (Key Word) แล้ะการสรา้งแก่นสาระ (Theme) 
เพ่ั�อห้าขอ้สรุป็ 

2. การน�าเสนอข้อมูืลั ขอ้ม่ล้ของการวิจยัถ่กวิเคุราะห้แ์ล้ะจ�าแนกออกเป็็น 4 
ส่วน ส่วนแรก คุ่อ การวิเคุราะห้คุ์ุณคุ่าของการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย 
ส่วนท่่�สอง คุ่ อขอ้ม่ล้พัฤติกรรมท่่องเท่่�ยวฝั� งอุป็สงคุ ์ (นกัท่่องเท่่�ยว)  

ส่วนท่่�สาม คุ่อ ขอ้ม่ล้การให้้บริการการท่่องเท่่�ยวฝั� งอุป็ท่าน (ผ่้ให้้บริการ) 
แล้ะส่วนสุดท่า้ย คุ่อ ป็ระเด็นในการพัฒันาร่วมของฝั� งอุป็สงคุแ์ล้ะอุป็ท่าน

รูปท่ี 12 ภาพบรรยากาศการสังเกต และบันทึกภาคสนาม
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รูปท่ี 13 แผนภาพแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
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การสังเคราะห์ข้อมูืลั 

จากการคุ้นคุวา้วรรณกรรม การสมัภาษณเ์ชิงล้ึก การสนท่นากลุ่้ม แล้ะ 
การสงัเกตแบบไม่ม่ส่วนร่วมผ่านกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยว ผ่ม่้อิท่ธิุพัล้ท่างการท่่องเท่่�ยว ผ่้ให้้
บริการการท่่องเท่่�ยว แล้ะมคัุคุุเท่ศกท์่อ้งถิ�นในป็ระเท่ศไท่ย สามารถแสดงภาพัรวมของ
การท่่องเท่่�ยวไท่ยไดใ้น 4 ห้วัขอ้ ไดแ้ก่ คุุณคุ่าในการท่่องเท่่�ยว พัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยว
ฝั� งอุป็สงคุ ์(นกัท่่องเท่่�ยว) การให้้บริการท่่องเท่่�ยวฝั� งอุป็ท่าน (ผ่้ให้้บริการ) แล้ะป็ระเด็น
ในการพัฒันาร่วมของฝั� งอุป็สงคุแ์ล้ะอุป็ท่าน

รูปท่ี 14 แผนภาพแสดงสรุปหัวข้อของการวิจัย
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คุณ์ค่าในการท่องเท่ียว

จากการวิเคุราะห้ข์อ้ม่ล้ สามารถสรุป็คุุณคุ่าในการท่่องเท่่�ยวของป็ระเท่ศไท่ย
ผ่านแนวคิุดระดบัของคุุณคุ่า Komppula (2005) เป็็น 2 ส่วน ได้แก่ คุุณคุ่าท่่�นกั 
ท่่องเท่่�ยวคุาดห้วงัในการมาท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย แล้ะคุุณคุ่าท่่�นกัท่่องเท่่�ยวรบัร่ผ่้าน
พัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย

1. คุณ์ค่าท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวังในการมืาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

จากการวิเคุราะห้ข์้อม่ล้ของกลุ่้มตวัอย่างท่่� ได้จากการสมัภาษณ ์ พับว่า 
นกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะป็ระเภท่ในป็ระเท่ศไท่ยม่การให้้คุุณคุ่าท่่�คุาดห้วงัในการท่่องเท่่�ยวร่วมกนั 
(ร่ป็ท่่�  15) โดยสามารถจ�าแนกไดท้่ัง้สิน้ 11 ป็ระเภท่ ไดแ้ก่

1. Self-pampering คุ่อ การท่่องเท่่�ยวท่่� คุุณคุ่ากบัการให้้บริการแล้ะด่แล้
อย่างใกล้้ชิด รวมท่ัง้สภาพัแวดล้อ้มท่่� เห้มาะสมต่อการรบับริการท่าง 
การท่่องเท่่�ยว เช่น สภาพัอากาศในพ่ัน้ท่่�  เป็็นตน้ 

2. Freedom Seeker คุ่อ การท่่องเท่่�ยวท่่�แสวงห้าคุวามอิสระ มองห้าสิ�งท่่�  

ไม่สามารถป็ฏิิบติัได้ในป็ระเท่ศบ้านเกิดของตน เช่น การท่่องเท่่�ยว 
ท่�ากิจกรรมท่่�สามารถม่ขอ้ล้ะเวน้เชิงกฏิห้มาย เป็็นตน้

3. Eye Opener คุ่อ การท่่องเท่่� ยวท่่� ต้องการเปิ็ดป็ระสบการณ์ให้ม่ๆ 
ท่่� ไม่สามารถคุน้ห้าไดใ้นป็ระเท่ศบา้นเกิด ให้้คุุณคุ่ากบัการเร่ยนร่สิ้�งให้ม่ 
เช่น วฒันธุรรม องคุค์ุวามร่เ้ฉพัาะท่าง เป็็นตน้

4. Rejuvenator คุ่อ การท่่องเท่่�ยวท่่�มองห้าคุุณคุ่าในการรกัษาเชิงการแพัท่ย ์
โดยม่ปั็จจยัส�าคุญัคุ่อ คุวามล้ะเอ่ยด ท่กัษะของบุคุคุล้ากร การให้้บริการ
ของสถานบริการ แล้ะราคุา

5. Trendy Follower/In-depth Hopper/Challenger คุ่อ การท่่องเท่่�ยว
ตามกระแส มองห้าป็ระสบการณแ์ล้ะคุวามท่า้ท่ายให้ม่ๆ ท่่�เกิดขึน้รอบตวั 
ให้้คุุณคุ่ากบัการเดินท่างเพ่ั�อไป็ท่่องเท่่�ยวในสถานท่่�ให้ม่ท่่�ยงัไม่เคุยไป็

6. World Protector คุ่อการท่่องเท่่�ยวท่่�ต้องการรกัษาสภาพัแวดล้้อม
โล้ก มองห้าคุวามยั�งย่นในการท่่องเท่่�ยว ให้้คุุณคุ่ากบัการป็กป้็องรกัษา 
สภาพัแวดล้อ้ม ท่รพััยากรธุรรมชาติ แล้ะคุวามยั�งย่นในชุมชน

7. Opportunity Catcher คุ่อ การท่่องเท่่�ยวท่่�แสวงห้าโอกาสจากการ 
ท่่องเท่่�ยว เช่น โอกาสในการต่อยอดธุุรกิจ เป็็นตน้

8. Benefit Hunter คุ่อ การท่่องเท่่� ยวท่่� แสวงห้าผล้ป็ระโยชนท่์่� เป็็น
ผล้พัล้อยได้จากการท่่องเท่่� ยว นักท่่องเท่่� ยวกลุ่้มน่้ให้้คุุณคุ่ากับ 
ผล้ป็ระโยชนท่์่�จะได้รบัจากการท่่องเท่่�ยวท่ัง้ในเร่� องคุวามคุุ้มคุ่าท่าง 

การเงิน การพัฒันาท่กัษะอาช่พั การยกระดบัเช่อ้ชาติ เป็็นตน้
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9. Relationship Builder คุ่อ การท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อสานสมัพันัธุ ์มกัให้้คุุณคุ่า
กบับรรยากาศแล้ะเวล้าในการสร้างสมัพันัธุ ์ ท่ัง้ในเชิงญาติมิตร สาม่
ภรรยา คุรอบคุรวั เป็็นตน้

10. Believer คุ่อ การท่่องเท่่�ยวด้วยคุวามเช่�อท่างศาสนา ให้้คุุณคุ่ากบั 
สิ� งศกัสิท่ธิุภ์ายในพ่ัน้ท่่�แล้ะบรรยากาศท่่�สงบรองรบัการท่�ากิจกรรม 

ท่างศาสนา 
11. World Explorer/Escaper การท่่องเท่่�ยวท่่�แสวงห้าการผจญภยั ให้้คุวาม

คุุณคุ่ากบัสภาพัแวดล้อ้มท่่�แป็ล้กให้ม่ ท่ัง้ธุรรมชาติแล้ะสรา้งขึน้ให้ม่ โดย
สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวตอ้งสรา้งป็ระสบการณแ์ล้ะม่คุวามท่า้ท่าย
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2. คุณ์ค่าท่ีนักท่องเท่ียวรับรู้ผ่่านพฤติกรรมืการท่องเท่ียวในประเทศไทย

จากการวิเคุราะห้ข์อ้ม่ล้ของกลุ่้มตวัอย่างเชิงพัฤติกรรมท่่�ไดจ้ากการสมัภาษณ ์
พับว่านกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะป็ระเภท่ในป็ระเท่ศไท่ยม่การให้้คุุณคุ่าท่่�รบัร่ ้แล้ะคุุณคุ่าท่่� ไดร้บั
จากป็ระสบการณ์ในการท่่องเท่่�ยวร่วมกนั จ�าแนกไดท้่ัง้สิน้ 12 ป็ระเภท่ ไดแ้ก่

1. บุคคลิักของผู้่ให้บริการความืมีืมิืตรไมืตรีจิต (Hospitality) คุ่อ การให้้
คุวามส�าคุญักบัการรบับริการท่่� ม่อตัล้กัษณข์องป็ระเท่ศไท่ย โดยการ
บริการจะต้องม่อธัุยาศยัไมตร่ แล้ะสร้างคุวามป็ระท่บัใจในคุวามเป็็น
มิตรไมตร่ท่่�เป็็นธุรรมชาติ

2. ความืคุ้มืค่าของค่าใช้ีจ่าย (Value for Money) คุ่อ การให้้คุวามส�าคุญั 
กบังบป็ระมาณแล้ะคุ่าใช้จ่ายท่่�สมเห้ตุสมผล้ รบัร่้ถึงคุวามคุุ้มคุ่ากบั 
จ�านวนเงินท่่� จ่าย ท่ัง้น่จ้ะเห็้นไดว่้าปั็จจุบนัป็ระเท่ศไท่ยยงัม่คุ่าใชจ่้าย 
ในการใช้บริการท่่�ยงัไม่ส่งเม่�อเท่่ยบกบัป็ระเท่ศอ่�นๆ เน่�องจากต้นทุ่น
คุ่าแรงของผ่้ให้้บริการยงัต��ากว่าป็ระเท่ศพัฒันาแล้ว้อ่�นๆ

3. ความืเช่ีียวชีาญแลัะทักษะของผู้่ให้บริการ (Skillful Service Provider) 
คุ่อ การให้้คุวามส�าคุญัต่อบริการท่่�อาศยัคุวามเช่� ยวชาญแล้ะท่กัษะ 
ของผ่้ให้้บริการ เช่น บริการท่างการแพัท่ย์ในป็ระเท่ศไท่ยซึ�งถ่อเป็็น
บริการท่่�น่าเช่�อถ่อระดบัโล้ก เป็็นตน้

4. ความือิสระแลัะบันเทิง (Freedom & Entertainment) คุ่อ การให้้คุวาม
ส�าคุญัต่อคุวามเป็็นอิสระแล้ะป็ระสบการณค์ุวามบนัเทิ่งท่่�ห้าไดย้ากใน 
ป็ระเท่ศบา้นเกิด เช่น การท่่องเท่่�ยวเท่ศกาล้ฟ่ล้ม่นป็ารต่์ ้ เป็็นตน้

5. ภูัมิือากาศเขตร้อน (Tropical Climate) คุ่อ การให้้คุวามส�าคุญัต่อสภาพั
ภ่มิป็ระเท่ศท่่�แตกต่างจากป็ระเท่ศบา้นเกิด ป็ระเท่ศไท่ยอย่่ในเขตรอ้น 
ใกล้้เส้นศ่นยส่์ตรท่�าให้้สามารถอย่่อาศยัไดอ้ย่างสบาย ไม่ม่อุป็สรรคุ 
จากสภาพัอากาศท่่�ห้นาวเห้น็บ

6. กฎระเบียบท่ีย่ดหยุ่น (Less-strictly Regulation) คุ่อ การให้้คุวาม
ส�าคุญัต่อคุวามสะดวกสบายในการด�ารงคุช่์วิต เน่�องจากป็ระเท่ศไท่ย 
ม่กฎระเบ่ยบแล้ะขอ้บงัคุบัท่่� ย่ดห้ยุ่นคุล่้องตวัต่อการด�ารงคุช่์วิต แล้ะม่
คุวามเสร่ภาพัส่ง

7. มืรดกทางศิลัปะแลัะวัฒนธรรมื (Thai Art & Culture) คุ่อ การให้้คุวาม
ส�าคุญัต่อสินท่รพััย ์ในป็ระเท่ศไท่ยเชิงมรดกท่างศิล้ป็ะแล้ะวฒันธุรรมท่่�ไม่
สามารถห้าไดใ้นป็ระเท่ศอ่�นๆ เช่น มวยไท่ย อาห้ารไท่ย นวดไท่ย เป็็นตน้

8. ความืหลัากหลัายของสถานท่ีท่องเท่ียว แลัะการเกิดข้ึนของส่ิงใหม่ื 
อย่างต่อเน่่อง (Diversity & Fresh Place) คุ่อ การให้้คุวามส�าคุญัในคุวาม 
ห้ล้ากห้ล้ายของสถานท่่�ท่่องเท่่�ยว เช่น การเกิดขึน้ของสถานท่่�ท่่องเท่่�ยว
ให้ม่ๆ แล้ะรา้นอาห้ารให้ม่ๆ อย่างต่อเน่�อง เป็็นตน้
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9. ความืหลัากหลัายแลัะความืสมืบูรณ์์ของทรัพยากรธรรมืชีาติ (Diversity 
of Natural resource) คุ่อ การให้้คุวามส�าคุญักบัคุวามห้ล้ากห้ล้าย
ของท่รพััยากรธุรรมชาติ ส่งผล้ให้้เกิดคุวามห้ล้ากห้ล้ายของสถานท่่�  
ท่่องเท่่�ยวท่ัง้ท่ะเล้ ภ่เขา แม่น�า้ น�า้ตก เป็็นตน้ นอกจากน่คุ้วามสมบ่รณ์
ของท่รพััยากรธุรรมชาติยงัม่ส่วนเก่�ยวขอ้งกบัคุวามห้ล้ากห้ล้ายของ
ผล้ผลิ้ตแล้ะสินคุา้ต่างๆ เช่น อาห้าร ของใช ้เป็็นตน้

10. ความืเช่่ีอ ศาสนา แลัะศาสนสถานเชิีงพุทธ (Religious and Belief) คุ่อ 
การให้้คุวามส�าคุญักบัวฒันธุรรมคุวามเช่�อของศาสนพุัท่ธุซึ�งเป็็นศาสนา
ป็ระจ�าชาติของป็ระเท่ศไท่ย การให้้คุุณคุ่าด้านศาสนาพุัท่ธุสามารถ
สะท่อ้นให้้เห็้นจากคุวามตอ้งการบ่ชาสิ�งศกัสิท่ธิุเ์ชิงกายภาพัแล้ะร่ป็แบบ
กิจกรรมท่างศาสนา 

11. ค วา มื ห ลัา ก ห ลัา ย ขอ ง กา ร ใ ช้ี ชีี วิ ต แ ลั ะ กา รพั ฒ นา ใ น แ ต่ ลั ะ พ้่ น ท่ี 
(Diversity of living and development) คุ่อ การให้้คุวามส�าคุญั 
ในการม่ป็ระสบการณร่์วมในการพัฒันาพ่ัน้ท่่� ท่่� ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายของ
ป็ระเท่ศไท่ย ซึ�งม่คุวามแตกต่างท่ัง้ในเชิงกายภาพัแล้ะวฒันธุรรม เช่น 
พ่ัน้ท่่� ชุมชน พ่ัน้ท่่�บนดอย เป็็นตน้

12. ยุทธศาสตร์เชิีงพ้่นท่ี (Strategic Location) คุ่อ การให้้คุวามส�าคุญั 
ในต�าแห้น่งพ่ั้นท่่� เชิงยุท่ธุศาสตร์ท่่� ม่ศักยภาพัด้านธุุรกิจแล้ะการ
คุมนาคุม ตวัอย่างเช่น ป็ระเท่ศไท่ยเป็ร่ยบเสม่อน International Gateway 
ห้ร่อ Transit and Transfer Hub ห้ร่อศ่นยก์ล้างธุุรกิจภ่มิภาคุกลุ่้ม
ป็ระเท่ศ CLMV โดยจากการวิเคุราะห้พ์ับว่าคุุณคุ่าท่่�นกัท่่องเท่่�ยวรบัร่ ้
ผ่านพัฤติกรรมการท่่องเท่่� ยวในป็ระเท่ศเป็็นส่วนห้นึ� งของคุุณคุ่า 
ท่่�นกัท่่องเท่่�ยวคุาดห้วงัในการมาท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยโดยม่คุวาม
สมัพันัธุด์งัตารางท่่�  2
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พฤติกรรมืการท่องเท่ียวฝ่ังอุปสงค์ (นักท่องเท่ียว)

1. นิยามืของแกนในการแบ่งประเภัทนักท่องเท่ียว แลัะการจ�าแนกบุคลัักษณ์์นักท่องเท่ียว
ตามืลัักษณ์ะพฤติกรรมื

การวิจยัส่วยอุป็สงคุน่์ใ้ชเ้กณฑ์ในการจ�าแนกป็ระเภท่บุคุล้กัษณ ์2 ดา้น ไดแ้ก่ 
เกณฑด์า้นเวล้าแล้ะคุวามสมัพันัธุท่์่�ม่ต่อคุุณคุ่าของการท่่องเท่่�ยวป็ระเท่ศไท่ย

เกณ์ฑ์ด้านเวลัา จ�าแนกเป็น

• ระยะเวล้าน้อย ห้มายถงึระยะเวล้าไม่เกิน 10 วนั อา้งอิงระยะเวล้าจาก
สถิติจ�านวนวนัท่่องเท่่�ยวเฉล่้�ย 9.52 วนั ของนกัท่่องเท่่�ยวขาเข้าท่่�มา 

ท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย (Thailand Tourism Intelligence Center, 
2560)

• ระยะเวล้ามาก ห้มายถงึระยะเวล้ายาวไม่เกิน 60 วนั อา้งอิงจากนิยาม
ของนกัท่่องเท่่�ยว ซึ�งห้มายถงึผ่เ้ดินท่างมาเย่อนชั�วคุราวแล้ะพั�านกัอย่่
คุรัง้ห้นึ�งๆ ไม่เกิน 60 วนั แล้ะระยะเวล้าของว่ซ่าท่่องเท่่�ยวท่่�ก�าห้นดระยะ
เวล้าให้้พั�านกัอย่่ในป็ระเท่ศไท่ยไม่เกิน 60 วนั

เกณ์ฑ์ความืสัมืพันธ์ท่ีมีืต่อคุณ์ค่าของการท่องเท่ียวประเทศไทย

• คุวามสมัพันัธุก์บัสินท่รพััยต์��า ห้มายถงึ พัฤติกรรมในการใชช่้วิตในการ
ท่่องเท่่�ยวท่่� ม่คุวามเก่�ยวขอ้งกบัคุุณคุ่าห้ร่อการป็รบัตวัเข้าห้าวิถ่แบบ
ไท่ยน้อย

• คุวามสมัพันัธุก์บัสินท่รพััยส่์ง ห้มายถงึ พัฤติกรรมในการใชช่้วิตในการ
ท่่องเท่่�ยวท่่� ม่คุวามเก่�ยวขอ้งกบัคุุณคุ่าห้ร่อการป็รบัตวัเข้าห้าวิถ่แบบ
ไท่ยมาก
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2. นิยามืกลุ่ัมืบุคลัักษณ์์ แลัะประการณ์์การท่องเท่ียว

จากการวิเคุราะห้ข์อ้ม่ล้ของกลุ่้มตวัอย่างท่่� ไดจ้ากการสมัภาษณ์โดยใชเ้กณฑ์
ดา้นเวล้าแล้ะเกณฑค์ุวามสมัพันัธุท่์่�ม่ต่อคุุณคุ่าของการท่่องเท่่�ยวป็ระเท่ศไท่ยสามารถ
จ�าแนกป็ระเภท่ของนกัท่่องเท่่�ยวตามกลุ่้มบุคุล้กัษณ ์ (Persona) ในปั็จจุบนัไดเ้ป็็น 9 
กลุ่้ม ไดแ้ก่

1. The Pamperer ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาตวัเองเชิงสุขภาพั
2. The Enhancer ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาตวัเองท่างสายอาช่พั
3. The Catalyst ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม
4. The Thai Toucher ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบสมัผสัสินท่รพััยร่์ป็แบบไท่ย
5. The In-depth Escaper ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่ห้้ล่้กห้น่เม่องไป็ส่่ป็ระสบการณ์

เชิงล้กึ
6. The Outing Joiner ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่ร่้วมเป็็นส่วนห้นึ�งของกิจกรรม

ส่งเสริมธุุรกิจ
7. The Time Spender ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่้ใชเ้วล้ากบัตวัเอง
8. The Relationship Builder ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบสานสมัพันัธุ ์
9. The Optimizer ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวชอบปั็กห้มุดสถานท่่�   

รูปท่ี 16 แผนภาพแสดงแกนในการแบ่งประเภทนักท่องเท่ียว 
และการจ�าแนกบุคลักษณ์นักท่องเท่ียวตามลักษณะพฤติกรรม
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โดยในแต่ล้ะกลุ่้มบุคุล้กัษณจ์ะม่การอธิุบายถงึพัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยว 
ท่่�แตกต่างกนัตามรายล้ะเอ่ยด ดงัน่้

• ตวัอย่างบุคุล้กัษณ ์ (Persona) ห้วัขอ้น่ใ้ชเ้พ่ั�ออธิุบายล้กัษณะของกลุ่้ม
นกัท่่องเท่่�ยวโดยรวม

• คุ�าพ่ัดส�าคุญัจากการสมัภาษณ ์ (Important quotes) ห้ัวขอ้น่ใ้ช้เพ่ั�อ 
ยกตวัอย่างคุ�าพ่ัดท่่�เป็็นป็ระเด็นส�าคุญัจากการสมัภาษณ์

• พัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยว (Tourist Behaviour) ห้วัขอ้น่ใ้ชเ้พ่ั�ออธิุบาย
ล้กัษณะพัฤติกรรมโดยรวมของนกัท่่องเท่่�ยว พัรอ้มยกตวัอย่างให้้เห็้นภาพั

• ป็ระสบการณข์องนกัท่่องเท่่�ยว (Tourist Journey) ห้วัขอ้น่ใ้ชเ้พ่ั�ออธิุบาย
ป็ระสบการณข์องนกัท่่องเท่่�ยวโดยแบ่งเป็็นช่วงก่อน ระห้ว่าง แล้ะห้ล้งั
การท่่องเท่่�ยว

• คุุณคุ่าท่่�คุาดห้วงั (Expected Value) ห้ัวข้อน่ใ้ช้เพ่ั�ออธิุบายล้กัษณะ 
ของคุุณคุ่าท่่�นกัท่่องเท่่�ยวคุาดห้วงัในการมาท่่องเท่่�ยวท่่�ป็ระเท่ศไท่ย

• คุุณคุ่าต่อสินท่รพััยท์่อ้งถิ�น (Local Asset’s Value) ห้วัขอ้น่ใ้ชเ้พ่ั�ออธิุบาย
ล้กัษณะของคุุณคุ่าท่่�นกัท่่องเท่่�ยวรบัร่้แล้ะป็ระสบการณท่์่� ไดร้บัจาก 
สินท่รพััยท์่อ้งถิ�นขณะการมาท่่องเท่่�ยวท่่�ป็ระเท่ศไท่ย

• ขอ้ห่้วงกงัวล้ (Pain Point) ห้ัวขอ้น่ใ้ช้เพ่ั�ออธิุบายถงึขอ้ห่้วงกงัวล้ของ
นักท่่องเท่่�ยวท่่� เดินท่างมาท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย โดยส่วนท่่�แสดง
สญัล้กัษณ ์* ห้มายถงึ ขอ้ห่้วงกงัวล้ท่่�เป็็นจุดวิกฤติส่งผล้กระท่บต่อการ
ท่่องเท่่�ยว ท่�าให้้ไม่สามารถท่่องเท่่�ยวไดต้ามท่่�คุาดห้วงั

• ปั็จจยัอ่อนไห้ว (Sensitivity Exposition) ห้ัวขอ้น่ใ้ช้เพ่ั�ออธิุบายปั็จจยั 
อ่อนไห้วท่่� ส่งผล้ต่อคุวามพัึงพัอใจ แล้ะคุวามคุาดห้วงัของนกัท่่องเท่่�ยว 
ในการเดินท่างมาท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย

• ผ่้ช่วยเห้ล่้อแล้ะผ่้ม่ส่วนได้เส่ยท่่� ส�าคุัญ (Essential Helpers and  
Stakeholders) ห้วัขอ้น่ใ้ชเ้พ่ั�อแสดงผ่ช่้วยเห้ล่้อแล้ะผ่ม่้ส่วนไดเ้ส่ยท่่�ส�าคุญั 
พัรอ้มอธิุบายคุวามสมัพันัธุก์บัท่่องเท่่�ยวท่่�มาท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว 

นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ม่้จุดป็ระสงคุห์้ล้กัในการเดินท่างมาเพ่ั�อพัฒันาตนเอง 
เชิงสุขภาพั โดยม่การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยเป็็นกิจกรรมเสริมในช่วงระห้ว่างเวล้า
รกัษา การเดินท่างในล้กัษณะน่ม้กัจะตอ้งวางแผนล่้วงห้น้าอย่างชดัเจน จ�าเป็็นตอ้ง
ศึกษาข้อม่ล้แล้ะจองบริการมาก่อน ส่วนให้ญ่เป็็นการด่แล้สุขภาพัในเร่� องเร่งด่วน 
“สุขภัาพ ความืเป็น ความืตาย รอไม่ืได้” เช่น การบ�าบดัจากยาเสพัติด การบ�าบดัจาก
อาการติดงาน (Workaholic) การผ่าตดัระยะยาว ไป็จนถงึการด่แล้สุขภาพัเชิงคุวาม
สวยงาม (Aesthetic and Cosmetic) ห้ร่อ “การมาท่�าสวย” เช่น การท่�าท่นัตกรรม 
เชิงคุวามสวยงาม ห้ร่อการศลั้ยกรรมเพ่ั�อคุวามงาม เป็็นตน้

พัฤติกรรมอ่กร่ป็แบบของนักท่่องเท่่� ยวกลุ่้มน่้ คุ่อ กลุ่้มท่่� เดินท่างมา
ป็ระเท่ศไท่ยในช่วงเวล้าป็ระจ�าอย่างกลุ่้มชาวต่างชาติท่่�  “หนีหนาวมืาประเทศไทย”  
ในช่วงเวล้าฤด่ห้นาวของป็ระเท่ศท่อ้งถิ�น จงึใช้โอกาสในการมาพักัผ่อนพัรอ้มรบัการ
ตรวจสุขภาพัห้ร่อการตรวจสุขภาพัฟันป็ระจ�าปี็ การรบับริการร่ป็แบบน่จ้งึม่โอกาสเกิดขึน้ 
ซ�า้ในโอกาสรายปี็อย่างต่อเน่�องท่ัง้ในร่ป็แบบนกัท่่องเท่่�ยวเดินท่างคุนเด่ยว แล้ะการมา
พักัผ่อนพัรอ้มตรวจสุขภาพัป็ระจ�าปี็ของคุรอบคุรวั
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คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 
• การด่แล้สุขภาพัพัรอ้มการท่่องเท่่�ยว

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• บุคุคุลิ้กของผ่้ให้้บริการคุวามม่มิตรไมตร่จิต 
• คุวามคุุม้คุ่าของคุ่าใชจ่้าย 
• คุวามเช่�ยวชาญแล้ะท่กัษะของผ่้ให้้บริการ 

ข้อห่วงกังวลั
(-) การไม่มั�นใจคุุณภาพัของผ่้ให้้บริการ ตอ้งใชต้วักล้างในการช่วยแนะน�า
(-) คุวามกงัวล้ถงึบริการแล้ะคุวามสบายของการพักัอาศยัระห้ว่างรกัษา
(-) อุป็สรรคุดา้นก�าแพังภาษา ส่�อสารป็ระเด็นท่างสุขภาพัคุาดเคุล่้�อน
(-) คุวามกงัวล้ในคุวามผิดพัล้าดในการรกัษา ข่มข่่ผ่้ให้้บริการถงึการฟ้องรอ้ง
(-) คุวามเจ็บป็วดเศรา้ห้มองระห้ว่างการรกัษาแล้ะการพักัรกัษาอาการ
(-) ข้อจ�ากดัของว่ซ่าไม่สามารถอย่่รกัษาเป็็นเวล้านาน ต้องไป็รนัว่ซ่าใน 

        ป็ระเท่ศเพ่ั�อนบา้น (บางกรณ่เดินท่างมารกัษาอย่างกระท่นัห้นั ไม่ท่นัเวล้า 
       ในการท่�า Medical Visa)

(-) การไม่ม่สิท่ธิุพิัเศษในการจ่ายเงิน เช่น การล้ดห้ย่อนท่างภาษ่ส�าห้รบัชาว 
       ต่างชาติ

ปัจจัยอ่อนไหว 
• คุวามแตกต่างของวฒันธุรรมแต่ล้ะชนชาติ เช่น สุขอนามยั
• คุวามแตกต่างของการคุุม้คุรองผ่บ้ริโภคุ เช่น กฎห้มายท่่�คุุม้คุรอง

ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
• ตวักล้างในการแนะน�าบริการท่างออนไล้น ์ เช่น Dental Departure 

แนะน�าบริการท่างท่นัตกรรม
• ล่้ามแป็ล้ภาษา ช่วยส่�อสารตล้อดการเขา้รบับริการโดยเฉพัาะในกลุ่้มคุน

จ่น แล้ะเม่ยนมาร์
• ผ่้ให้้บริการท่างการแพัท่ยท่์่� เน้นกลุ่้มล่้กคุ้าต่างชาติโดยเฉพัาะ เช่น  

ศ่นยบ์�าบัด: The River Rehab จ.เช่ยงให้ม่ คุลิ้นิกท่ันตกรรม:  
ย่านพัระราม 9 รชัดา พัฒันาการ นานา ห้วัหิ้น

• กลุ่้มสงัคุมของคุนในเช่อ้ชาติเด่ยวกนัท่่�อาศยัอย่่ในป็ระเท่ศไท่ย เช่น กลุ่้ม
คุนตามรา้นอาห้ารท่่�เป็็นเจา้ขอโดยเช่อ้ชาตินัน้ๆ
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว 

นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่เ้ดินท่างมาท่่องเท่่�ยวป็ระเท่ศไท่ยแล้ว้เกิดคุวามห้ล้งให้ล้ 
ในศิล้ป็ะวฒันธุรรม ห้ร่อวิถ่ช่วิตแบบไท่ย  ๆโดยคุวามห้ล้งให้ล้นัน้น�ามาส่่คุวามตอ้งการในการ
พัฒันาตนเองท่างสายอาช่พั (Career Path) ห้ร่อการมองเห็้นโอกาสท่างธุุรกิจในป็ระเท่ศไท่ย
ในห้ล้ากห้ล้ายมิติโดยม่จุดป็ระสงคุเ์พ่ั�อ “สร้างรายได้แลัะสร้างช่่ีอเสียง” ระห้ว่างการพัฒันา
ท่างสายอาช่พันัน้ คุนกลุ่้มน่ม่้การเดินท่างท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยเม่�อม่โอกาส พัรอ้มกบั 

เชิญชวนคุนใกล้ชิ้ดห้ร่อคุรอบคุรวัเดินท่างมาเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยร่วมกนัดว้ย ตวัอย่าง 

• นักมืวยต้องดังในประเทศไทย นักมวยในต่างชาติเล่้อกท่่�จะมาพั�านัก 
ในป็ระเท่ศไท่ยเพ่ั�อฝึกฝนท่กัษะจากนกัมวยม่ออาช่พั แล้ะตอ้งการสรา้ง 
ช่�อเส่ยงระดบัโล้ก

• เชีียงใหม่ืเม่ืองศิลัปะ งานฝีม่ือ แลัะความืคิดสร้างสรรค์ ศิล้ปิ็นห้น้าให้ม่ 
ในห้ล้ายป็ระเท่ศเล่้อกป็ระเท่ศไท่ยในการเป็็นสถานท่่�พั�านกัในการเริ�ม
ท่�างานศิล้ป็ะ ใชว้ตัถุดิบแล้ะช่างฝีม่อท่อ้งถิ�นในป็ระเท่ศไท่ยท่่�ม่คุุณภาพั
แล้ะตน้ทุ่นไม่ส่ง บางคุนสามารถต่อยอดโอกาสในการพัฒันาไป็ส่่ธุุรกิจ 
ท่่�เติบโตในต่างป็ระเท่ศได้

• กรุงเทพฯ เม่ืองธุรกิจอยู่สบาย นกัท่่องเท่่�ยวต่างชาติรุ่นให้ม่ท่่�ช่�นชอบวิถ่
ช่วิตแบบคุนกรุงฯ เล่้อกท่่�จะท่�างานเป็็น Data Scientist กบับริษทั่ชัน้น�า
ป็ระเท่ศไท่ย ฝึกพ่ัดภาษาไท่ย แล้ะคุบห้ากบัคุนรกัในป็ระเท่ศไท่ยแล้ะม่
แผนท่่�จะชวนให้้พ่ัอแล้ะแม่มาพั�านกัท่่�ป็ระเท่ศไท่ยอย่างถาวรในร่ป็แบบ 
การพักัอาศยัในช่วิตห้ล้งัเกษ่ยณ
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คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 
• เร่ยนร่แ้ล้ะต่อยอดศิล้ป็ะ วฒันธุรรม ห้ร่อวิถ่ช่วิตแบบไท่ยๆ
• สรา้งรายไดแ้ล้ะสรา้งช่�อเส่ยง

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• คุวามคุุม้คุ่าของคุ่าใชจ่้าย 
• คุวามเช่�ยวชาญแล้ะท่กัษะของผ่้ให้้บริการ 
• กฎระเบ่ยบท่่�ย่ดห้ยุ่น 
• มรดกท่างศิล้ป็ะแล้ะวฒันธุรรม 

ข้อห่วงกังวลั 
(-) การเขา้ไม่ถงึขอ้ม่ล้แล้ะขัน้ตอนในการขอว่ซ่า เอกสารซบัซอ้น
(-) การท่่� ว่ซ่าไม่เอ่อ้ต่อการท่�าอาช่พับางป็ระเภท่จนไม่สามารถสรา้งรายได ้

       ท่่�มากพัอในการด�ารงช่พั ตอ้งเดินท่างกล้บัป็ระเท่ศ
(-) คุวามจ�ากดัของข้อม่ล้การใช้ช่วิตบนช่องท่างออนไล้น ์ ต้องพัึ� งพัาผ่้ร่ ้

        ในเคุร่อข่ายสงัคุม
(-) การไม่อพััเดท่ขอ้ม่ล้บนช่องท่างออนไล้นเ์ก่�ยวกบัการให้้บริการ
(-) คุวามยากล้�าบากแล้ะการเขา้ไม่ถงึผ่้ให้้บริการท่อ้งถิ�น เช่น ช่างฝีม่อ

ปัจจัยอ่อนไหว 
• คุวามขดัสนระห้ว่างพัฒันาคุวามสามารถแล้ะการสรา้งรายได้

ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
• เคุร่อข่ายสงัคุมของคุนในวงการแต่ล้ะสายอาช่พั 
• ช่องท่างออนไล้น์ในการป็ระชาสมัพันัธุข์อ้ม่ล้
• แพัล้ตฟอรม์ในการเป็ร่ยบเท่่ยบคุ่าบริการ เช่น Grab
• ผ่เ้ช่�ยวชาญตวักล้างในการแนะน�าให้้เขา้ถงึผ่เ้ช่�ยวชาญท่อ้งถิ�น 
• ผ่้ให้้คุ�าแนะน�าในการท่�าว่ซ่า เช่น ท่นายคุวาม
• เพ่ั�อนท่อ้งถิ�น แนะน�าการใชช่้วิตแล้ะวฒันธุรรมไท่ย
• โซเช่ยล้ม่เด่ยในการสรา้งช่�อเส่ยงแล้ะแบ่งปั็นภาพั
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว 

นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ม้องห้าการท่่องเท่่�ยวเชิงล้ึกในดา้นท่่�ตนเองสนใจ โดยม่ 

ปั็จจยัท่างศิล้ป็ะวฒันธุรรมท่อ้งถิ�น แล้ะคุวามห้ล้ากห้ล้ายท่างท่รพััยากรธุรรมชาติ 
เป็็นจุดดงึด่ดส�าคุญั คุนกลุ่้มน่จ้�าเป็็นตอ้งพัึ�งพัาผ่เ้ช่�ยวชาญในวงการนัน้ๆ เพ่ั�อพัาให้้ 

เขา้ถงึขอ้ม่ล้เชิงล้กึ ห้ร่อสถานท่่�ท่่� เป็็นแห้ล่้งท่างวฒันธุรรม ห้ร่อท่รพััยากรธุรรมชาติ
ท่่�คุนท่ั�วไป็เขา้ถงึไดย้าก เม่�อคุนกลุ่้มน่้ไดเ้ขา้ไป็ “เรียนรู้แลัะสัมืผั่สข้อมูืลัเชิีงลึัก” แล้ว้ 
มกัจะมองเห็้นโอกาสในการน�าเอาท่กัษะคุวามสามารถของตนเองมาเสนอคุนท่อ้งถิ�น 
ในการ “มีืส่วนร่วมืในการพัฒนาเชิีงสังคมื หร่อส่ิงแวดล้ัอมืร่วมืกับคนในพ้่นท่ี” เพ่ั�อ 
น�ามาพัฒันาเป็็นโอกาสท่างธุุรกิจห้ร่อการสรา้งสรรคุ์ในพ่ัน้ท่่�ในระยะยาว
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• กลุ่ัมืคนรักงานสร้างสรรค์แลัะการออกแบบ เดินท่างเข้าไป็ในชุมชน 
เพ่ั�อเร่ยนร่วิ้ธุ่การท่อผา้ท่อ้งถิ�น การใชส่้ยอ้มจากธุรรมชาติ มองเห็้นโอกาส
ในการน�ามาพัฒันาเป็็นผลิ้ตภณัฑท่์่�ร่วมสมยั แล้ะช่วยป็ระชาสมัพันัธุ ์ให้้
ชุมชนกล้ายเป็็นสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวช่�อดงั เช่น ผา้มดัยอ้มธุรรมชาติคุ่ร่วง 
จงัห้วดันคุรศร่ธุรรมราช

• กลุ่ัมืคนรักกาแฟแลัะอาหาร เดินท่างท่่องเท่่�ยวขึน้ไป็บนดอยท่่�สามารถ
ป็ล่้กกาแฟระดบัโล้กเพ่ั�อสมัผสัป็ระสบการณท่์่�สถานท่่�ตน้ท่าง มองเห็้น
โอกาสในการพัฒันาสายพันัธุุก์าแฟแล้ะผลิ้ตภณัฑ ์ จึงท่�าห้น้าท่่� เป็็น
ตวักล้างในการป็ระสานคุณะเกษตรฯ มห้าวิยาล้ยัเช่ยงให้ม่ จดัตัง้เป็็น
ศ่นยก์ารเร่ยนร่เ้พ่ั�อพัฒันาผลิ้ตภณัฑท์่อ้งถิ�นร่วมกนั
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คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 
• การเร่ยนร่แ้ล้ะสมัผสัขอ้ม่ล้เชิงล้กึ
• ม่ส่วนร่วมในการพัฒันาเชิงสงัคุมห้ร่อสิ�งแวดล้อ้มร่วมกบัคุนในพ่ัน้ท่่�

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• มรดกท่างศิล้ป็ะแล้ะวฒันธุรรม 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายแล้ะคุวาสมบ่รณข์องท่รพััยากรธุรรมชาติ 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายของการใชช่้วิตแล้ะการพัฒันาในแต่ล้ะพ่ัน้ท่่�  

ข้อห่วงกังวลั 
(-) คุวามจ�ากดัแล้ะคุวามไม่เป็็นท่างการของขอ้ม่ล้สถานท่่�เท่่�ยวเชิงล้กึ
(-) การขาดคุวามร่้สึกถึงคุวามม่ส่วนร่วมแล้ะคุวามเป็็นเจ้าของในชุมชน  

        อนัน�าไป็ส่่การพัฒันาท่่� ไม่ยั�งย่น
(-) คุวามร่ส้กึผิดถงึการท่่� ไม่สามารถรกัษาสมดุล้ของการพัฒันาท่่�เห้มาะสมได ้
(-) การเดินท่างท่่�เขา้ถงึยาก
(-) การด�าเนินการท่่�ขาดผ่เ้ช่�ยวชาญของโคุรงการจากภาคุรฐัท่่�เขา้มาสนบัสนุน 
(-) คุ่าใชจ่้ายท่่�ส่งอนัส่งผล้ให้้กิจกรรมส่วนให้ญ่ตอ้งจ�ากดัจ�านวนเพ่ั�อคุนกลุ่้ม 

       เล็้กแล้ะม่คุวามตอ้งการในตล้าดต��า 

ปัจจัยอ่อนไหว 
• คุวามสมดุล้ของคุวามแท่จ้ริง แล้ะคุวามสะดวกสบายในการเขา้ถงึส�าห้รบั

นกัท่่องเท่่�ยว
• การพัฒันาโดยผ่เ้ช่�ยวชาญแล้ะการม่ส่วนร่วมของชุมชน
• การเขา้ไป็ท่�าล้ายคุวามสมดุล้ของท่อ้งถิ�น เช่น การพัฒันาท่่�รวดเร็วเกินไป็ 

ห้ร่อการน�าเอาคุวามตอ้งการท่างตล้าดท่่�เกินก�าล้งัต่อการบริการจดัการ
ในพ่ัน้ท่่�

ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
• เคุร่อข่ายสงัคุมของคุนในวงการ  
• ผ่เ้ช่�ยวชาญ ตวักล้างในการแนะน�าให้้เขา้ถงึผ่เ้ช่�ยวชาญท่อ้งถิ�น 
• ห้น่วยงานท่่�เก่�ยวขอ้งกบัการพัฒันาชุมชนแล้ะสิ�งแวดล้อ้มโซเช่ยล้ม่เด่ย 

ในการเข้าถึงข้อม่ล้แล้ะคุ�าแนะน�าอย่างไม่เป็็นท่างการเพ่ั�อนท่้องถิ�น 
แนะน�าการใชช่้วิตแล้ะวฒันธุรรมไท่ย
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว
 
นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่้ให้้คุุณคุ่ากบัมรดกท่างศิล้ป็ะแล้ะวฒันธุรรมไท่ยแล้ะ 

คุวามห้ล้ากห้ล้ายท่างธุรรมชาติในเชิงภาพัจ�าโดดเด่นท่่�คุนส่วนให้ญ่รบัร่ถ้งึป็ระเท่ศไท่ย
มาเป็็นเวล้านาน ตอ้งการมาสมัผสัป็ระสบการณ์โดยตรง เช่น การเขา้ชมวดั ศาสนสถาน 
การนวดไท่ย พับป็ะนกัมวยซุป็เป็อรส์ตาร ์ การท่่องเท่่�ยวเกาะ การเล่้ย้งชา้ง เป็็นตน้  
โดยป็ระเท่ศไท่ยมกัจะเป็็น “ประเทศแรกท่ีจะเล่ัอกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ” 
เน่�องจากคุ่าใช่จ่ายไม่ส่ง เดินท่างง่าย แล้ะม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายของสถานท่่� ท่่องเท่่�ยว 
สามารถ “เท่ียวครบในประเทศเดียว”

คุนกลุ่้มน่ส่้วนให้ญ่เดินท่างเท่่�ยวผ่านตวักล้างในการจดับริการการท่่องเท่่�ยว 
เน่�องจากคุ่าบริการท่่�ถ่กกว่า แล้ะการจดัการของบริการท่่�คุรบคุรนัรองรบัคุวามตอ้งการ
พิัเศษของนกัท่่องเท่่�ยวบางกลุ่้ม เช่น กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวอินเด่ย ม่คุวามตอ้งการท่าง
อาห้ารพิัเศษ ผ่้ให้้บริการในสถานท่่� ท่่องเท่่�ยวอย่างซาฟาร่เวิล้ดส์ามารถจดัห้าอาห้าร 
ท่่�รองรบัคุวามต้องการพิัเศษได้แล้ะสามารถรองรบันกัท่่องเท่่�ยว (กรุ๊ป็ท่วัร)์ ได้ใน
ป็ริมาณมากพัรอ้มกนั

ส่วนคุนกลุ่้มท่่� เดินท่างท่่องเท่่� ยวเอง บางกลุ่้มเล่้อก “ใช้ีบริการตัวกลัาง 
ในการจัดหาบริการท่องเท่ียว เพ่่อลัดปัญหาการโดนฉ้อโกงจากการท่องเท่ียวเอง” ซึ�งตอ้ง 
ติดต่อผ่้ให้้บริการห้ล้ากห้ล้ายรายแล้ะม่โอกาสโดนฉ้อโกงห้ล้ายคุรัง้
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คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 
• สมัผสัมรดกท่างศิล้ป็ะแล้ะวฒันธุรรมไท่ยในห้ล้ายมิติในเวล้าจ�ากดั
• การท่่องเท่่�ยวอย่างป็ล้อดภยั ไรก้ารฉ้อโกง

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• บุคุคุลิ้กของผ่้ให้้บริการคุวามม่มิตรไมตร่จิต 
• คุวามคุุม้คุ่าของคุ่าใชจ่้าย 
• มรดกท่างศิล้ป็ะแล้ะวฒันธุรรม 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายของสถานท่่�ท่่องเท่่�ยว การเกิดขึน้ของสิ�งให้ม่อย่างต่อเน่�อง 
• คุวามอิสระแล้ะบนัเทิ่ง 
  

ข้อห่วงกังวลั 
(-) คุวามอนัตรายจากการท่่องเท่่�ยวท่่� ไม่ระมดัระวงัอนัส่งผล้ต่อช่วิต เช่น  

       การเท่่�ยวกบัสตัว ์
(-) การกล้วัการโดนฉ้อโกงในราคุาแพัคุเกจการท่่องเท่่�ยว ห้ากตอ้งจดัการเอง
(-) การไม่เขา้ใจในวฒันธุรรมไท่ยบางป็ระการ ขดัแยง้กบัคุวามเช่�อท่่�ม่ เช่น  

       การคุล้อ้งชา้ง
(-) การถ่กโดนป็รบัระห้ว่างการท่่องเท่่�ยว
(-) ขอ้จ�ากดัท่างสภาพัอากาศท่�าให้้ไม่ไดท่้่องเท่่�ยวตามท่่�ก�าห้นด เช่น สภาพัคุล่้�น  

       ท่�าให้้ไม่สามารถออกเร่อได้
(-) คุวามไม่พังึป็ระสงคุ์ในการร่วมท่่องเท่่�ยวกบันกัท่่องเท่่�ยวบางกลุ่้ม
(-) การแบ่งปั็นป็ระสบการณแ์ย่ ห้ร่อสิ� งท่่� ไม่เห็้นด้วยจากการท่่องเท่่�ยว 

       ท่างช่องท่างออนไล้น ์เช่น การท่ารุณสตัว ์ท่อ้งเส่ยจากการรบัป็ระท่าน
    อาห้ารท่่� ไม่คุุน้เคุย

ปัจจัยอ่อนไหว 
• การบริการท่่�ตอ้งคุ�านึงถงึคุวามแตกต่างของวฒันธุรรมแต่ล้ะชนชาติ 

เช่น นกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะชาติพังึพัอใจในการอย่่ร่วมกบัชาติอ่�นแตกต่างกนั 
เช่น ชาวตะวนัตกเล่้�ยงชาวจ่น ชาติส่วนให้ญ่เล่้�ยงชาวอินเด่ยเน่�องจาก
กลิ้�นตวั ขอ้จ�ากดัท่างดา้นอาห้ารของชาวอินเด่ย การคุล้อ้งสายสิญจ ์
ให้้ชา้งเป็็นการเคุารพัของคุนไท่ย แต่ชาวตะวนัตกมองเป็็นการท่ารุณสตัว ์

• การใช้ข้อบงัคุบัท่างกฎห้มายดว้ยคุวามต่างท่างวฒันธุรรม เช่น นกั 
ท่่องเท่่�ยวอินเด่ยถ่กป็รบัเงินจากการรบัป็ระท่านอาห้ารขา้งท่างแล้ว้ท่�า
ถนนสป็กป็รก

• คุวามไม่คุุน้ชินของอาห้ารไท่ยกบัร่างกายเกิดอาห้ารท่อ้งเส่ยระห้ว่างเดิน
ท่างท่่องเท่่�ยว
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ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
• ช่องท่างออนไล้น์ในการป็ระชาสมัพันัธุข์อ้ม่ล้ถงึป็ระเท่ศไท่ย
• ตวักล้างในการจดับริการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศตน้ท่าง เช่น ป็ระเท่ศจ่น 

ป็ระเท่ศอินเด่ย
• ตวักล้างในการจดับริการท่่องเท่่� ยวในป็ระเท่ศไท่ย เช่น บริษัท่ท่วัร ์

ซุม้ขายแพัคุเกจท่วัร ์
• ริมชายห้าด/สถานท่่�ท่่องเท่่�ยว
• แพัล้ตฟอรม์การท่่องเท่่�ยวออนไล้น ์เช่น Klook, Grab, Tripadvisor
• ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยว
• ไกดน์�าเท่่�ยวคุนไท่ย
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว
 
นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ม้กัเป็็นคุนเม่องรุ่นให้ม่ท่่� เขา้ถงึขอ้ม่ล้ท่างออนไล้นแ์ล้ะ

เกิดคุวามตระห้นกัในดา้นการเคุารพัวฒันธุรรมห้ร่อท่รพััยสิ์นเชิงสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม 
คุนกลุ่้มน่ต้อ้งการ “หลีักหนีความืวุ่นวายจากสังคมืเม่ืองมืาสัมืผั่สประสบการณ์์เชิีงลึัก
อย่างชิีลัๆ แลัะช้ีาๆ” เพ่ั�อให้้เกิดคุวามร่ส้กึถงึการพักัผ่อน ผ่อนคุล้ายจากคุวามเคุร่ยด
ในการใชช่้วิต บางกลุ่้มคุนน�าเอาท่กัษะคุวามสามารถของตนเองมาม่ส่วนร่วมในการ 
“ท�ากิจกรรมืเชิีงสังคมืหร่อส่ิงแวดล้ัอมืเพ่่อสร้างคุณ์ค่าให้แก่ตนเองในเวลัาอันจ�ากัด” 
คุนกลุ่้มน่จ้งึจ�าเป็็นจะตอ้งพัึ�งพัาคุนท่อ้งถิ�นในการพัาให้้เขา้ถงึขอ้ม่ล้ห้ร่อป็ระสบการณ์
เชิงล้ึกท่่�คุาดห้วงั ในขณะเด่ยวกนัคุนกลุ่้มน่ก้ล้ายมาเป็็นผ่้แบ่งปั็นเชิงขอ้ม่ล้ในการ 
ท่่องเท่่�ยวให้้กบักลุ่้มเคุร่อข่ายสงัคุมห้ล้งัจากการท่่องเท่่�ยว

• กลุ่ัมืคนรักเดินป่า/ปีนเขา/ด�าน�้า มองห้าสถานท่่� ให้ม่ในการท่่องเท่่�ยว 
เชิงธุรรมชาติอย่่เสมอ “เก็บให้้คุรบแล้ะท่า้ท่ายเร่�อยๆ” เน้นการเขา้ถงึ
สถานท่่�ท่่�ให้้ป็ระสบการณเ์ชิงล้กึ

• กลุ่ัมืคนรักส่ิงแวดล้ัอมื เดินท่างไป็ท่�ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ั� อล้ดปั็ญห้า
ท่างสิ�งแวดล้อ้มในธุรรมชาติ เช่น ท่ริป็ด�าน�า้เก็บขยะ 3 วนั ท่่� ไม่ม่คุวาม 
สวยงามภายใต้ท่้องท่ะเล้ให้้เห็้นระห้ว่างท่าง แต่เน้นการช่วยเห้ล่้อ
ธุรรมชาติอย่างแท่จ้ริง
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คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 
• ห้ล่้กห้น่คุวามวุ่นวายจากสงัคุมเม่องมาสมัผสัป็ระสบการณเ์ชิงล้กึ
• ท่�ากิจกรรมเชิงสงัคุมห้ร่อสิ� งแวดล้้อมเพ่ั� อสร้างคุุณคุ่าให้้แก่ตนเอง 

ในเวล้าอนัจ�ากดั

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• มรดกท่างศิล้ป็ะแล้ะวฒันธุรรม 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายของสถานท่่�ท่่องเท่่�ยว แล้ะการเกิดขึน้ของสิ�งให้ม่อย่าง

ต่อเน่�อง 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายแล้ะคุวามสมบ่รณข์องท่รพััยากรธุรรมชาติ 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายของการใชช่้วิตแล้ะการพัฒันาในแต่ล้ะพ่ัน้ท่่�  
• คุวามเช่�ยวชาญแล้ะท่กัษะของผ่้ให้้บริการ 

ข้อห่วงกังวลั

(-) การไม่สามารถเขา้ถงึขอ้ม่ล้เชิงล้กึไดห้้ากไม่ม่คุนแนะน�า
(-) การขาดการเขา้ถงึในขอ้ม่ล้สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวห้ร่อแพัคุเกจการท่่องเท่่�ยว 

       เพัราะไม่ม่ช่องท่างรวมศ่นย ์
(-) การไม่สามารถเขา้ถงึมาตรฐานของผ่บ้ริการท่�าให้้ไม่ท่ราบว่าผ่ป้็ระกอบการ  

       รายใดให้้บริการด่
(-) คุวามผิดห้วงัในบริการท่่� ไม่ไดม้าตรฐาน ท่�าให้้เส่ยท่ัง้เวล้าแล้ะคุ่าใชจ่้าย
(-) คุวามยากในการจดัสรรเวล้าว่างท่่�ตรงกบักลุ่้มเพ่ั�อนต่างองคุก์ร
(-) คุวามล้�าบากในการดินท่างโดยขนส่งสาธุารณะ
(-) คุวามล้�าบากแล้ะคุวามท่า้ท่ายระห้ว่างการท่่องเท่่�ยว

ปัจจัยอ่อนไหว 
• คุวามสมดุล้ของคุวามแท่จ้ริงแล้ะคุวามสะดวกสบาย

ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ
• เคุร่อข่ายสงัคุมของคุนในวงการ 
• ผ่เ้ช่�ยวชาญตวักล้างในการแนะน�าให้้เขา้ถงึผ่เ้ช่�ยวชาญท่อ้งถิ�น 
• โซเช่ยล้ม่เด่ยในการเขา้ถงึขอ้ม่ล้แล้ะผ่้ให้้บริการรายย่อย
• เพ่ั�อนท่อ้งถิ�น แนะน�าการใชช่้วิตแล้ะวฒันธุรรมท่อ้งถิ�น
• ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยว
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว (Tourist Behaviour)

นักท่่องเท่่� ยวกลุ่้มน่้เดินท่างมา “ท่องเท่ียวเพ่่อร่วมืกิจกรรมืทางธุรกิจ 
ในลัักษณ์ะของการสร้างสัมืพันธ์กับลูักค้า/คู่ค้าทางธุรกิจ (Customer/Partner  
Relationship)” ท่ัง้ในเชิงการท่่องเท่่�ยวท่่� เป็็นรางวลั้แก่พันกังาน บุคุคุล้ ห้ร่อคุ่่คุา้ 
ท่่�สามารถท่�างานไดต้ามเป้็าห้มาย (Incentive Travel) ห้ร่อการท่่องเท่่�ยวร่วมกบัคุนใน
องคุก์ารเพ่ั�อป็ระชุมสมันานอกสถานท่่�  (Meeting/Seminar) ดงันัน้การท่่องเท่่�ยวใน
ล้กัษณะน่น้กัท่่องเท่่�ยวเองจะไม่ใช่ผ่เ้ล่้อกแผนการท่่องเท่่�ยวดว้ยตนเอง แต่จะเป็็นการ
ท่่องเท่่�ยวตามท่่�องคุก์รห้ร่อห้น่วยงานผ่ม้อบสิท่ธิุเ์ป็็นผ่ก้�าห้นดงบป็ระมาณ แล้ะร่ป็แบบ
การท่่องเท่่�ยวตามคุวามเห้มาะสมโดย “ประสบการณ์์หร่อความืรู้สึกระหว่างท่องเท่ียวเป็น
ส่ิงส�าคัญท่ีองค์กรหร่อหน่วยงานเจ้าภัาพให้ความืส�าคัญสูงสุด”

 
• การสัมืนาขายตรงของบริษัทจากประเทศอินเดีย เป็็นการสมันาท่่�ผ่เ้ขา้ร่วม ทุ่ก

คุนใชช่้วิตร่วมกนัตล้อดท่ัง้โป็รแกรม โดยไม่ไดอ้อกไป็สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวใด 
• การจัดทัวร์หรูส�าหรับธุรกิจตัวแทนขาย ก่อนจะเกิดสถานการณ์โรคุ

ระบาด บริษัท่มกัพัาตวัแท่นขายไป็ท่่องเท่่�ยวต่างป็ระเท่ศ แต่เม่�อไม่
สามารถเดินท่างไป็ยงัต่างป็ระเท่ศได้ บริษัท่เล่้อกการท่่องเท่่� ยวใน
ป็ระเท่ศระดบัห้ร่จดัเป็็นแพัคุเกจส�าห้รบัตวัแท่น เช่น พักัโรงแรม Sri 
Panwa โป็รแกรมเท่่�ยวล่้องเร่อป็ารต่์ ้ Hype Luxury Yacht รบัป็ระท่าน
อาห้ารระดบั Michelin Star ในจงัห้วดัภ่เก็ต ซึ� งเป็็นการท่่องเท่่� ยว 
ในม่ล้คุ่าท่่�เท่่ยบเท่่ากบัการเดินท่างไป็ต่างป็ระเท่ศ ยงัคุงสรา้งภาพัล้กัษณ ์
แล้ะคุวามป็ระท่บัใจแก่คุ่่คุา้ โดยป็กติแล้ว้ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยวระดบั
ห้ร่ป็ระเภท่น่ม้กัจะไม่ม่การน�าเสนอห้บริการในร่ป็แบบแพัคุเกจร่วมกบั 
ผ่้ให้้บริการอ่�น 



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

76

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

ตา
รา

งที่
 8

 ป
ระ

สบ
กา

รณ์
ขอ

งนั
กท่

อง
เที่

ยว
 ก

ลุ่ม
 T

he
 O

ut
in

g 
Jo

in
er



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

77

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 
• การสรา้งสมัพันัธุก์บัล่้กคุา้ ห้ร่อคุ่่คุา้ท่างธุุรกิจ
• ป็ระสบการณห์้ร่อคุวามร่้สึกระห้ว่างท่่องเท่่�ยวเป็็นสิ�งส�าคุญัท่่�องคุก์ร 

ห้ร่อห้น่วยงานเจา้ภาพั 

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• ยุท่ธุศาสตรเ์ชิงพ่ัน้ท่่�  
• บุคุคุลิ้กของผ่้ให้้บริการคุวามม่มิตรไมตร่จิต 
• คุวามคุุม้คุ่าของคุ่าใชจ่้าย 
• คุวามเช่�ยวชาญแล้ะท่กัษะของผ่้ให้้บริการ 
• กฎระเบ่ยบท่่�ย่ดห้ยุ่น 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายแล้ะคุวามสมบ่รณข์องท่รพััยากรธุรรมชาติ 

ข้อห่วงกังวลั 
(-) คุวามไม่พังึป็ระสงคุ์ในการร่วมท่่องเท่่�ยวกบันกัท่่องเท่่�ยวบางกลุ่้ม
(-) คุวามไม่อิสระในการเล่้อกท่�ากิจกรรมการท่่องเท่่�ยว (เท่่�ยวตามท่่�ก�าห้นด 

       มาแล้ว้) 
(-) ป็ระสบการณท่์่�แย่จากการท่่องเท่่�ยว แล้ะการรอ้งเร่ยนผ่านองคุก์รผ่จ้ดั 

       กิจกรรม

ปัจจัยอ่อนไหว 
• การบริการท่่�ตอ้งคุ�านึงถงึคุวามแตกต่างของวฒันธุรรมแต่ล้ะชนชาติ 

ล้กัษณะกลุ่้มให้ญ่

ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
• ตวักล้างในการจดับริการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศตน้ท่าง เช่น ป็ระเท่ศจ่น 

ป็ระเท่ศอินเด่ย
• ตวักล้างในการจดับริการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย เช่น บริษทั่ท่วัร ์ ซุม้

ขายแพัคุเกจท่วัรริ์มชายห้าด/สถานท่่�ท่่องเท่่�ยว
• องคุก์รห้ร่อห้น่วยงานผ่ม้อบสิท่ธิุก์ารท่่องเท่่�ยวแก่ล่้กคุา้/คุ่่คุา้ธุุรกิจ
• ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยว
• ไกดน์�าเท่่�ยวคุนไท่ย
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว 

นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ม่้ท่ัง้กลุ่้มท่่�ม่วยัเกษ่ยณอายุห้ร่อกลุ่้มคุนรุ่นให้ม่ท่่�สามารถ
ท่�างานท่างไกล้ได ้โดยเล่้อกมาใช ้“ชีีวิตช่ัีวคราวในประเทศไทยด้วยปัจจัยพ้่นฐานท่ีเอ้่อต่อ
การใช้ีชีีวิต” อย่างคุ่าคุรองช่พัท่่�ต��ากว่า อากาศแบบรอ้นช่น้ ไป็จนถงึคุวามอิสระท่่�มากกว่าใน
การใชช่้วิต เช่น การขบัข่�มอเตอร์ไซคุท่์่�ง่ายกว่าในจงัห้วดัห้วัเม่องอย่างเม่องเช่ยงให้ม่ 
ห้ร่อภ่เก็ต ดงันัน้คุนกลุ่้มน่ต้อ้งการสมัผสักบัท่รพััยสิ์นท่อ้งถิ�นคุวามเป็็นไท่ยน้อยแล้ะ
ตอ้งการใชช่้วิตท่่�แวดล้อ้มดว้ยวฒันธุรรมท่อ้งถิ�นจากป็ระเท่ศตน้ท่างท่่�คุุน้เคุยอย่างการ
รบัป็ระท่านอาห้ารป็ระจ�าชาติระห้ว่างท่่�พั�านกัในป็ระเท่ศไท่ย
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คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 

• การใชช่้วิต พักัผ่อน แล้ะท่�างานในสภาพัแวดล้อ้มท่่�สะดวกสบายแล้ะคุุม้คุ่า
• การอ�านวยคุวามสะดวกในการท่�างานท่างไกล้

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• คุวามคุุม้คุ่าของคุ่าใชจ่้าย 
• ภ่มิอากาศเขตรอ้น 
• กฎระเบ่ยบท่่�ย่ดห้ยุ่น 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายแล้ะคุวามสมบ่รณข์องท่รพััยากรธุรรมชาติ

ข้อห่วงกังวลั 
(-) ขอ้จ�ากดัของว่ซ่าไม่สามารถอย่่รกัษาเป็็นเวล้านาน ตอ้งไป็รนัว่ซ่าป็ระเท่ศ 

       เพ่ั�อนบา้น
(-) การป็รบัตวัเพ่ั�อเร่ยนร่ท้่กัษะแล้ะกฎกติกาของแต่ล้ะพ่ัน้ท่่�  เช่น การเร่ยนร่ ้ 

       มารยาท่ในการขบัข่�  กรณ่ท่่�นกัท่่องเท่่�ยวขบัข่�ยานพัาห้นะเอง
(-) ขอ้จ�ากดัของอตัราคุ่าบริการ โดยส่วนมากมกัจะถ่กก�าห้นดราคุาส�าห้รบั 

       การพักัระยะยาว แล้ะม่ขอ้บงัคุบัการจ่ายเงินล่้วงห้น้า 
(-) คุวามไม่คุุม้คุ่าในการใช้บริการ เช่น ตอ้งเส่ยคุ่าบริการระยะยาว แมจ้ะ 

       ไม่ไดอ้าศยัอย่่ในป็ระเท่ศไท่ย 

ปัจจัยอ่อนไหว 
• การถ่กมองว่าเขา้มาแย่งอาช่พัของคุนในพ่ัน้ท่่�

ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
• แพัล้ตฟอรม์การท่่องเท่่�ยวออนไล้น ์เช่น Klook, Grab, Tripadvisor
• เพ่ั�อนท่อ้งถิ�นแนะน�าการใชช่้วิตแล้ะวฒันธุรรมไท่ย
• ผ่้ให้้บริการจากวฒันธุรรมต่างชาติ 
• ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยว
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว 

นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ป้็ระกอบดว้ยกลุ่้มคุนห้ล้ากห้ล้ายวยัเดินท่างมาพัรอ้มกนั 
ห้ร่ออาจเป็็นกลุ่้มเพ่ั�อนในวยัเด่ยวกนัเดินท่างมาดว้ยกนั พัวกเขาจงึให้้คุวามส�าคุญักบั  
“การใช้ีเวลัาเชิีงคุณ์ภัาพร่วมืกับผู้่ร่วมืเดินทาง” โดยปั็จจัยส�าคุัญท่่� กระตุ้นให้้มา 
ท่่องเท่่�ยวป็ระเท่ศไท่ย ส่วนห้นึ�งคุ่อการม่คุนร่จ้กัห้ร่อคุนคุุน้เคุยพักัอาศยั ท่�างาน ห้ร่อ
เร่ยนห้นงัส่ออย่่ในป็ระเท่ศไท่ย ท่�าให้้คุรอบคุรวัห้ร่อคุนใกล้ชิ้ดตดัสินใจเดินท่างมาใช้
เวล้าท่่องเท่่�ยวร่วมกนัท่่�ป็ระเท่ศไท่ย โดยคุาดห้วงัว่าคุนท่่�อาศยัอย่่นัน้จะสามารถเป็็น 

ผ่้แนะน�าในการ “ท่องเท่ียวได้อย่างชีาญฉลัาด” ป็ระห้ยดัแล้ะคุุม้คุ่ากว่า อ่กท่ัง้ยงัไม่
จ�าเป็็นตอ้งร่บเร่งในการเขา้ถงึสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวจ�านวนมากในการท่่องเท่่�ยวล้กัษณะน่้
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คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 
• การใชช่้วิต พักัผ่อน แล้ะท่�างานในสภาพัแวดล้อ้มท่่�สะดวกสบายแล้ะคุุม้คุ่า
• การอ�านวยคุวามสะดวกในการท่�างานท่างไกล้

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• บุคุคุลิ้กของผ่้ให้้บริการคุวามม่มิตรไมตร่จิต 
• ภ่มิอากาศเขตรอ้น 

ข้อห่วงกังวลั 
(-) คุวามไม่เห้มาะสมของสิ�งอ�านวยคุวามสะดวกต่างๆ ต่อคุนห้ล้ากห้ล้ายวยั  

       เช่น กรุงเท่พัฯ ม่การจราจรติดขดั ไม่เห้มาะกบัคุรอบคุรวัแล้ะเด็กเล็้ก
(-) คุวามไม่สะดวกของการเดินท่างโดยระบบขนส่งมวล้ชน
(-) การโดนฉ้อโกงจากผ่้ให้้บริการในฐานะนกัท่่องเท่่�ยว
(-) การใชเ้วล้าท่่�นานในการเล่้อกบริการท่่องเท่่�ยวท่่�รองรบักลุ่้มคุนท่่�ห้ล้ากห้ล้าย
(-) คุวามแตกต่างเชิงป็ระสบการณ ์แล้ะคุวามพังึพัอใจของนกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะ 

       คุนท่่�เดินท่างในท่ริป็เด่ยวกนั

ปัจจัยอ่อนไหว 
• สิ�งอ�านวยคุวามสะดวกท่่� ไม่รองรบักลุ่้มคุนท่่�ห้ล้ากห้ล้าย เช่น สิ�งอ�านวย

คุวามสะดวกส�าห้รบัเด็กเล็้ก ผ่ส่้งอายุ
• มาตรฐานคุ่าใชจ่้ายท่่� ไม่เท่่ากนัส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวแล้ะคุนท่อ้งถิ�น
• บรรยากาศแล้ะป็ระสบการณท่์่� ส่งเสริมในการสร้างสมัพันัธุก์บัผ่้ร่วม

เดินท่าง

ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
• แพัล้ตฟอรม์การท่่องเท่่�ยวออนไล้น ์เช่น Klook, Grab, Tripadvisor
• เพ่ั�อนท่อ้งถิ�นแนะน�าการใชช่้วิตแล้ะวฒันธุรรมไท่ย
• ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยว
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พฤติกรรมืของนักท่องเท่ียว 

นักท่่องเท่่� ยวกลุ่้มน่้ให้้คุวามส�าคุัญกับ “ความืคุ้มืค่าเชิีงปริมืาณ์ในการ 
ท่องเท่ียว” ตอ้งการท่่องเท่่�ยวให้้คุรบห้ล้ากห้ล้ายจุดในห้นึ�งคุรัง้ของการท่่องเท่่�ยวระยะ
สัน้ โดยปั็จจยักระตุน้ส่วนห้นึ�ง คุ่อ การไดภ้าพัถ่ายห้ร่อการไดเ้ก็บเร่�องราวจ�านวนมาก
เพ่ั�อน�ามาเผยแพัร่บนส่�อโซเช่ยล้ม่เด่ยท่ัง้ในฐานะคุนท่ั�วไป็ห้ร่อผ่ม่้อิท่ธิุพัล้ท่างโซเช่ยล้ 
ม่เด่ย ดงันัน้ การท่่องเท่่�ยวของคุนกลุ่้มน่จ้ะม่การวางแผนอย่างชดัเจน โดยม่เวล้าเป็็น
ปั็จจยัก�าห้นดส�าคุญัในการเดินท่างให้้คุรอบคุลุ้มในสถานท่่�ท่่�วางแผนไวใ้ห้้ไดม้ากท่่�สุด
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คุณ์ค่าท่ีคาดหวัง 
• คุวามคุุม้คุ่าในการท่่องเท่่�ยว
• สมัผสัคุวามให้ม่ของป็ระสบการณแ์ล้ะสถานท่่�ท่่� ไม่เคุยไป็

คุณ์ค่าต่อสินทรัพย์ท้องถ่ิน 
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายของสถานท่่� ท่่องเท่่� ยวแล้ะการเกิดขึน้ของสิ� งให้ม่ 

อย่างต่อเน่�อง เช่น เช่ยงให้ม่เกิดสิ�งให้ม่ตล้อดเวล้า
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายแล้ะคุวามสมบ่รณข์องท่รพััยากรธุรรมชาติ 
• คุวามคุุม้คุ่าของคุ่าใชจ่้าย 
• มรดกท่างศิล้ป็ะแล้ะวฒันธุรรม เช่น มวยไท่ย อาห้ารไท่ย นวดไท่ย 

ข้อห่วงกังวลั (Pain Point)
(-) คุวามไม่น่าเช่�อถ่อของส่�อบริการการท่่องเท่่�ยว ท่�าให้้ไม่แน่ใจว่าส่�อท่่� ไดร้บั 

       เช่�อถ่อไดจ้ริงห้ร่อไม่ ห้ร่อเป็็นเน่อ้ห้าเพ่ั�อท่�าการตล้าด (Marketing content) 
(-) การจดัสรรเวล้าว่างท่่�ตรงกบักลุ่้มเพ่ั�อนต่างองคุก์รท่�าไดย้าก
(-) การไม่สามารถคุวบคุุมเวล้าตามท่่�ก�าห้นด ส่งผล้กระท่บต่อแผนท่่�วางไว้
(-) คุวามไม่สะดวกของการเดินท่างโดยระบบขนส่งมวล้ชน
(-) คุวามแออดัจากนกัท่่องเท่่�ยวจ�านวนมากห้ล้ั�งไห้ล้มาในสถานท่่� เท่่�ยวให้ม่ 

       พัรอ้มกนั 
(-) คุ่าใชจ่้ายในการท่่องเท่่�ยวส่ง เน่�องจากตอ้งการท่่องเท่่�ยวห้ล้ากห้ล้ายท่่�
(-) คุวามผิดห้วงัจากป็ระสบการณท่์่� ไดร้บั ซึ�งต��ากว่าคุวามคุาดห้วงัจากขอ้ม่ล้ 

       ท่่�แนะน�าท่างโซเช่ยล้ม่เด่ย 
(-) การผิดห้วงัจากคุวามคุาดห้วงัในการท่่องเท่่�ยว เน่�องจากสถานท่่�ท่่�อยาก 

       ไป็ม่จ�านวนมากกว่าเวล้าท่่�ม่

ปัจจัยอ่อนไหว 
• การคุวบคุุมเวล้าในการท่่องเท่่�ยวให้้เป็็นไป็ตามก�าห้นด
• คุุณภาพัแท่จ้ริงของบริการท่่�สอดคุล้อ้งกบัขอ้ม่ล้บนโซเช่ยล้ม่เด่ย

ผู้่ช่ีวยเหล่ัอแลัะผู้่มีืส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ
• เคุร่อข่ายสงัคุมของคุนในวงการ 
• โซเช่ยล้ม่เด่ยในการเขา้ถงึขอ้ม่ล้ ร่วิวของผ่้ให้้บริการรายย่อย แล้ะการ

แบ่งปั็นเร่�องราวท่่�พับ
• ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยว
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การให้บริการท่องเท่ียวฝ่ังอุปทาน (ผู้่ให้บริการ)

นอกจากคุุณคุ่าในการท่่องเท่่�ยวแล้ะพัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยวซึ� งเป็็น
ผล้ล้พััธุท่์่� ไดจ้ากการศึกษาข้อม่ล้ฝั� งอุป็สงคุท่์่�กล่้าวมาข้างต้น การวิจยัน่้ยงัท่�าการ
ศกึษาป็ระเด็นในการให้้บริการท่่องเท่่�ยวฝั� งอุป็ท่านห้ร่อฝั� งผ่้ให้้บริการ โดยสามารถสรุป็
ป็ระเด็นส�าคุญัได ้ 2 ส่วน ส่วนแรก คุ่อ ป็ระเด็นการพัฒันาร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวของ
ป็ระเท่ศไท่ยในปั็จจุบนั แล้ะสถานการณก์ารท่่องเท่่�ยวช่วงการเกิดโรคุระบาดโคุวิด-19 
(COVID-19 situation) ส่วนท่่�สอง คุ่อ บท่บาท่ของนกัท่่องเท่่�ยวส่่ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยว

1. ประเด็นการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบัน แลัะสถานการณ์์ 
การท่องเท่ียวช่ีวงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19 situation) จากการวิจยั
สามารถจ�าแนกการให้้บริการท่่องเท่่�ยวได้ 3 ป็ระเภท่ ได้แก่ ผ่้ให้้บริการรายย่อย  
(Individual Service Provider) ตวักล้างในการให้้บริการ (Intermediary Agent) แล้ะ
บริการสาธุารณะ (Public Facility and Utility Provider) โดยในห้วัขอ้น่จ้ะท่�าการสรุป็
ป็ระเด็นการพัฒันาร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวของป็ระเท่ศไท่ยในปั็จจุบนั แล้ะสถานการณ์
การท่่องเท่่�ยวช่วงการเกิดโรคุระบาดโคุวิด-19 (COVID-19 situation) ผ่านการให้้บริการ
ท่่องเท่่�ยวใน 3 ป็ระเภท่ โดยม่รายล้ะเอ่ยดภาพัรวม ดงัน่ ้

• ประเด็นของผู้่ให้บริการรายย่อย ป็ระเด็นการพัฒันาร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยว
ผ่้ให้้บริการสถานท่่� ท่่องเท่่� ยวม่การม่การป็รับตวัด้านสถานท่่� เพ่ั� อดึงด่ด 

เชิงภาพัล้กัษณ ์ เพิั�มเติมบริการเชิงล้ึกท่่� ม่คุวามช�านาญพิัเศษ จนไป็ส่่การต่อยอดไป็
จนถงึการพัฒันาเชิงล้ึกในร่ป็แบบการม่ส่วนร่วมกบัท่อ้งถิ�น ผ่้ให้้บริการท่่�พักัในการ
ท่่องเท่่�ยวม่การพัฒันาบริการเสริมอ่�นๆ ไป็จนถงึการพัฒันาบริการท่่�พักัท่่�สมัพันัธุก์บั
สงัคุมท่อ้งถิ�น 

สถานการณก์ารท่่องเท่่�ยวช่วงการเกิดโรคุระบาดโคุวิด-19
• การป็รบัเป็ล่้�ยนร่ป็แบบของธุุรกิจแล้ะการใชเ้คุร่�องม่อเท่คุโนโล้ย่
• การป็รบัเป็ล่้�ยนกฎห้มายเพ่ั�อรองรบัสถานการณ์
• การสนบัสนุนดา้นเงินก่ส้�าห้รบัธุุรกิจท่่องเท่่�ยว
• การเป็ล่้�ยนผ่านอาช่พัของแรงงานผ่้ให้้บริการในธุุรกิจท่่องเท่่�ยว
• ตล้าดแล้ะก�าล้งัซ่อ้ของนกัท่่องเท่่�ยว
• การสรา้งคุวามเช่�อมั�นส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยว

• ประเด็นของผู้่ตัวกลัางในการให้บริการ ป็ระเด็นการพัฒันาร่ป็แบบการ
ท่่องเท่่�ยว

• การป็รบัเป็ล่้�ยนร่ป็แบบบริการท่่�มาจากการล้งทุ่นของนายทุ่นต่างชาติ
แบบเบ็ดเสร็จ
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• สถานการณก์ารท่่องเท่่�ยวช่วงการเกิดโรคุระบาดโคุวิด-19
• การท่่องเท่่�ยวเชิงผล้ป็ระโยชน์
• สถานการณท์่ริป็บริการระดบัห้ร่ ราคุาป็ระห้ยดั แล้ะม่การเวน้ระยะห่้าง  

• ประเด็นของผู้่บริการสาธารณ์ะ ป็ระเด็นการพัฒันาร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยว
• การไม่เช่�อมต่อของบริการสาธุารณะในอุตสาห้กรรมท่่องเท่่�ยว แล้ะ 

การขาดคุวามต่อเน่�องของการเช่�อมต่อระห้ว่างบริการสาธุารณะของ
ภาคุรฐัแล้ะภาคุเอกชน

• สถานการณก์ารท่่องเท่่�ยวช่วงการเกิดโรคุระบาดโคุวิด-19
• คุวามคุุม้คุ่าในการให้้บริการสาธุารณะ

 

รูปท่ี 18 แผนภาพแสดงประเด็นการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบัน
และสถานการณ์การท่องเท่ียวช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 
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ผู้่ให้บริการรายย่อย 

ส�าห้รบัผ่้ให้้บริการรายย่อยสามารถจ�าแนกตามการให้้บริการห้ล้กั 2 ป็ระเภท่ 
ไดแ้ก่ ผ่้ให้้บริการสถานท่่� ท่่องเท่่�ยว (Attraction Service Provider) แล้ะผ่้ให้้บริการ
ท่่�พักัในการท่่องเท่่�ยว (Tourist Accommodation) ซึ�งม่ป็ระเด็นการพัฒันาร่ป็แบบการ 
ท่่องเท่่�ยวแล้ะสถานการณก์ารท่่องเท่่�ยวช่วงการเกิดโรคุระบาดโคุวิด-19 ดงัน่้

ผู้่ให้บริการสถานท่ีท่องเท่ียว 

จากการวิจยัพับว่า ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยวม่วิวฒันาการของการน�าเสนอบริการ  
ใน 3 ระดบัจาก ‘สถานท่่� ท่่องเท่่�ยวท่่�ดงึด่ดเชิงภาพัล้กัษณ ์ (Attractive Destination)’ 
มาส่่ ‘บริการเชิงล้กึท่่�ม่คุวามช�านาญพิัเศษ (Specialty Service)’ แล้ะต่อยอดไป็จนถงึ
การพัฒันา ‘บริการเชิงล้ึกในร่ป็แบบการม่ส่วนร่วมกบัท่้องถิ� น (Local In-depth  
engagement)’

1. ‘สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ดงึด่ดเชิงภาพัล้กัษณ ์(Attractive Destination)’ เช่น 
ร้านอาห้ารแล้ะร้านกาแฟห้ันมาให้้คุวามส�าคุญักบัการตกแต่งภายใน
ของรา้น โดยรา้นส่วนให้ญ่จะม่การออกแบบจุดถ่ายภาพั (Landmark/ 
Photogenic spot) ห้ร่อการออกแบบเมน่อาห้ารท่่�ส่งเสริมในการถ่ายภาพั  
ล้งโซเช่ยล้ม่เด่ย (Instagramable Menu) ซึ� งเป็็นจุดเช่อ้เชิญให้้นัก 
ท่่องเท่่�ยวป็ระสงคุม์าถ่ายภาพัมากกว่าการรบัป็ระท่านอาห้ารห้ร่อเคุร่�องด่�ม 
โดยม่ปั็จจยัส�าคุญัคุ่อโซเช่ยล้ม่เด่ยท่่�นกัท่่องเท่่�ยวสามารถเขา้ถงึส่�อได้
ง่าย แล้ะสามารถเป็็นนกัสรา้งส่�อไดง่้ายเช่นกนั ป็รากฎการณด์งักล่้าว
พับเห็้นไดม้ากในตวัเม่องจงัห้วดัเช่ยงให้ม่แล้ะกรุงเท่พัมห้านคุร ซึ�งถ่ก
ขนานนามให้้เป็็นเม่องคุาเฟ่ แล้ะเป็็นจุดเริ�มตน้ให้้นกัท่่องเท่่�ยวร่จ้กัเปิ็ด
รบัวฒันธุรรมการรบัป็ระท่านอาห้ารห้ร่อเคุร่�องด่�มท่่�ซบัซอ้นมากขึน้ 

2. เม่�อ ‘ผ่ป้็ระกอบการม่องคุค์ุวามร่เ้ชิงล้กึมากขึน้’ เป็็นปั็จจยัส�าคุญัท่่�น�ามา
ส่่การน�าเสนอ ‘บริการเชิงล้กึท่่�ม่คุวามช�านาญพิัเศษ (Specialty Service)’ 
ซึ�งมากกว่าการส่งเสริมเพ่ัยงภาพัล้กัษณ ์เช่น รา้นกาแฟท่่�ห้นัมาให้้คุวาม
ส�าคุญักบัการน�าเสนอกาแฟท่่� ม่คุวามซบัซ้อนในเชิงเร่�องราว การคุดั
เมล็้ดแล้ะสายพันัธุุท่์่�ห้ล้ากห้ล้าย กระบวนการคุั�ว คุวามเช่�ยวชาญของ 
นกัชงกาแฟ (Barista) แล้ะรสชาติท่่�ม่ห้ล้ายมิติ โดยน�ามาเสนอบริการใน 
ร่ป็แบบร้านกาแฟเฉพัาะท่าง (Specialty Coffee) ห้ร่อร้านอาห้ารท่่�  
น�าเสนอคุวามเช่�ยวชาญของผ่ป้็รุงอาห้าร วตัถุดิบท่่�ห้าไดย้าก เป็็นตน้

3. การต่อยอดองคุค์ุวามร่เ้ชิงล้กึ แล้ะคุวามสนใจของผ่ป้็ระกอบการพัฒันา
มาส่่ ‘บริการเชิงล้กึในร่ป็แบบการม่ส่วนร่วมกบัท่อ้งถิ�น (Local In-depth 
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engagement)’ โดยม่ปั็จจยัส�าคุญัเป็็นการเขา้ถงึ ‘ตน้น�า้ของท่รพััยากร
ท่่� ม่คุุณภาพั’ ซึ�งส่วนให้ญ่เป็็นผ่้ผลิ้ตในระดบัท่้องถิ�น ผ่้ป็ระกอบการ
ห้ล้ายเจ้าจึงเห็้นโอกาสในการพัฒันาธุุรกิจของตนเองไป็พัร้อมกบั
การพัฒันาบริการท่่� ให้้คุวามส�าคุญัแล้ะคุวามเป็็นธุรรมกบักบัผ่้ผลิ้ต 
ท่้องถิ� น  เกิดเป็็นการพััฒนาร่ป็แบบผลิ้ตภัณฑ์แล้ะบริการเชิง
ป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยว เช่น ร้านกาแฟท่่�ม่คุวามช�านาญเฉพัาะใน
ดา้นกาแฟ แล้ะม่บริการท่่องเท่่�ยวเชิงล้กึดา้นกาแฟ การต่อยอดบริการ
น่เ้กิดขึน้จากการท่่�ผ่ป้็ระกอบการ เขา้ถงึผ่ป้็ล่้กกาแฟบนภ่เขาท่่�ม่คุวาม
สามารถ แล้ะเล็้งเห็้นวฒันธุรรมคุวามเป็็นอย่่ท่่� น่าสนใจ จึงน�ามาเสนอ
เป็็นบริการท่่องเท่่�ยวตามสถานท่่�ป็ล่้กกาแฟสายพันัธุุร์ะดบัโล้กให้้กบัคุน
รกักาแฟ น�ากาแฟสายพันัธุุด่์มาพัฒันาเป็็นสินคุา้ภายในรา้น ป็ระกอบกบั
การท่�าห้น้าท่่�เป็็นตวักล้างระห้ว่างห้น่วยวิจยัจากมห้าวิท่ยาล้ยัในการช่วย
ต่อยอดการพัฒันาสายพันัธุุก์าแฟของเกษตรกรบนดอยให้้ม่คุุณภาพั
มากขึน้ร่วมกนั เป็็นตน้

ผู้่ให้บริการท่ีพักในการท่องเท่ียว 

จากการวิจัยพับว่าผ่้ ให้้บริการท่่� พัักอาศัยส�าห้รับท่่องเท่่� ยวระยะสั้นม่
วิวัฒนาการของการให้้บริการ 2 ระดับ จากผ่้ให้้บริการท่่� พัักในการท่่องเท่่� ยว  
(Tourist Accommodation) มาส่่ ‘ท่่�พักัท่่�มาพัรอ้มกบับริการเสริม (Accommodation 
with Complimentary Service)’ ไป็จนถงึการพัฒันา ‘บริการท่่�พักัท่่�สมัพันัธุก์บัสงัคุม
ท่อ้งถิ�น (Social Inclusive Service)’

1. ผ่้ให้้บริการ ‘ท่่�พักัในการท่่องเท่่�ยว’ พัฒันาการให้้บริการมาส่่ ‘ท่่�พักั
ท่่� มาพัร้อมกับบริการเสริม’ เพ่ั� อการแข่งขันท่างธุุรกิจโดยการน�า
เสนอบริการเสริมป็ระสบการณท่์่� คุรบวงจรให้้กบันักท่่องเท่่� ยว ซึ� ง
สัมพัันธุก์ับโอกาสในการเดินท่าง เช่น การน�าเสนอบริการสป็า
เสริมจากท่่� พัักแล้ะอาห้ารเช้าส�าห้รับนักท่่องเท่่� ยวท่ั� วไป็ บริการ
ถ่ายร่ป็พัร่เวดดิง้พัร้อมบริการเช่าชุดแต่งงาน ชุดป็ระจ�าชาติ แล้ะ
ท่่� พัักส�าห้รับนักท่่องเท่่� ยวคุ่่รักท่่� เดินท่างมาถ่ายภาพัท่่� ป็ระเท่ศไท่ย 
บริการการบ�ารุงผิว เส้นผม แล้ะเล็้บ ให้้กบันักท่่องเท่่� ยวท่่� เดินท่าง
มารบัการรกัษาร่างกายในระห้ว่างพักัฟ้้นในโรงแรม ไป็จนถึงแนวคิุด
การน�าเสนอบริการท่่�พักัเพ่ั�อกกัตวัป้็องกนัโรคุระบาด พัร้อมแพัคุเกจ 
กิจกรรมสันนาการท่่� สามารถท่�าได้โดยห่้างไกล้จากผ่้คุน เพ่ั� อล้ด
คุวามเคุร่ยดในระห้ว่างกกัตวัภายในท่่�พักั เช่น การต่กอล้ฟ์ เป็็นต้น 
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2. ผ่้ให้้บริการท่่� พักักลุ่้มท่่� เริ� มตระห้นักถึงการม่ส่วนร่วมพัฒันาสงัคุม 
ในฐานะพัล้เม่องห้นัมาน�าเสนอ ‘บริการท่่�พักัท่่�สมัพันัธุก์บัสงัคุมท่อ้งถิ�น’ 
โดยเฉพัาะท่่�พักัในร่ป็แบบโฮสเท่ล้ขนาดเล็้ก ไม่ม่โคุรงสรา้งเชิงบริการ
อย่างคุรบวงจร น�าช่องว่างท่างธุุรกิจมาพัฒันาเป็็นโอกาสในการสรา้ง 
การม่ส่วนร่วมกบัสงัคุมท่อ้งถิ�น เช่น การบริการซกัร่ดเส่อ้ผา้ท่่�บริการ
โดยคุนในชุมชน การน�าวตัถุดิบห้ร่ออาห้ารท่อ้งถิ�นมาน�าเสนอในบริการ
ของท่่�พักั การรบัซ่อ้สินคุา้จากผลิ้ตภณัฑท่์่�ผลิ้ตในพ่ัน้ท่่�  เป็็นต้น ถ่อ
เป็็นการสรา้งสถานการณแ์บบท่่� ไดป้็ระโยชนร่์วมกนัระห้ว่างธุุรกิจแล้ะ
ชุมชนในพ่ัน้ท่่�

ข้อห่วงกังวลั 

• การท่่� ผ่้ป็ระกอบการท่่�ตอ้งการพัฒันาบริการมาส่่บริการเชิงล้ึก ขาด
คุวามร่้คุวามสามารถเชิงล้ึก จึงจ�าเป็็นต้องพัฒันาสถานท่่� ท่่องเท่่�ยว 
ในเชิงภาพัล้กัษณ์ให้้ม่คุวามสดให้ม่อย่่เสมอ

• การท่่� ผ่ป้็ระกอบการตอ้งการพัฒันาบริการมาส่่บริการเชิงล้ึก จ�าเป็็น
ตอ้งเพิั�มม่ล้คุ่าของสินคุา้ต่อห้น่วย เน่�องจากคุวามตอ้งการท่างการตล้าด
ของนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ตอ้งการองคุค์ุวามร่เ้ชิงล้กึยงัม่น้อย

• การท่่�ผ่ป้็ระกอบการตอ้งการพัฒันาบริการมาส่่ ‘บริการเชิงล้กึในร่ป็แบบ
การม่ส่วนร่วมกบัท่อ้งถิ�น (Local In-depth engagement)’ ตอ้งใชพ้ัล้งั
เคุร่อข่ายของคุนในแวดวงในการเขา้ถงึ แล้ะใชเ้วล้าในการพัฒันาระยะ
ยาวจ�าเป็็นตอ้งม่เงินทุ่นแล้ะคุวามตัง้ใจจริง

  
ภัาพรวมืสถานการณ์์การให้บริการของผู้่ให้บริการรายย่อยหลัังสถานการณ์์ โรคระบาด

• การปรับเปล่ีัยนรูปแบบของธุรกิจแลัะการใช้ีเคร่่องม่ือเทคโนโลัยี ผ่้ให้้
บริการท่่องเท่่� ยวม่คุวามจ�าเป็็นต้องเร่ยนร่้การเข้าถึงนักท่่องเท่่� ยว 
ผ่านช่องท่างออนไล้น์ แล้ะการป็รับเป็ล่้� ยนร่ป็แบบธุุรกิจเพ่ั� อการ
สร้างรายได้ในสถานการณ์โรคุระบาด เช่น ผ่้ป็ระกอบการท่่�พักัป็รบั
ธุุรกิจ มาส่่ธุุรกิจการจัดส่งอาห้ารถึงบ้าน ห้ร่อผ่้ป็ระกอบการราย
ย่อยอย่างคุนรับจ้างขบัรถป็รับธุุรกิจมาส่่การขายอาห้ารตามสั� ง ม่
การเข้าร่วมโคุรงการ ‘คุนล้ะคุรึ�ง’ ในฐานะผ่้ป็ระกอบการจ�าห้น่าย
อาห้าร แล้ะป็ระยุกตเ์คุร่� องม่อดงักล่้าวมาใช้ในการรบัจ้างซ่อ้สินคุ้า
จากตล้าด โดยผ่้รบับริการก็ได้รบัผล้ป็ระโยชน์ในการล้ดราคุาจาก
สิท่ธิุค์ุนล้ะคุรึ�ง แล้ะผ่้ให้้บริการสามารถห้ารายได้เพ่ั� อคุวามอย่่รอด  
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• การปรับเปล่ีัยนกฎหมืายเพ่่อรองรับสถานการณ์์ ธุุรกิจบางป็ระเภท่ 
ไม่สามารถป็รบัร่ป็แบบธุุรกิจเพ่ั�อรองรบัสถานการณ์โรคุระบาดได ้เช่น 
ธุุรกิจท่่�พักัระยะยาว (Long-stay accomodation) ท่่� ย่�นจดท่ะเบ่ยนธุุรกิจ
แบบท่่�พักัระยะยาวเพ่ั�อรองรบันกัท่่องเท่่�ยวต่างชาติ ห้ากจะป็รบัร่ป็แบบ
การน�าเสนอบริการมาส่่ท่่�พักัระยะสัน้เพ่ั�อรองรบันกัท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศ
ก็ไม่สามารถท่�าไดด้ว้ยขอ้จ�ากดัเชิงกฎห้มาย 

• การสนับสนุนด้านเงินกู้ส�าหรับธุรกิจท่องเท่ียว ผ่ป้็ระกอบการไดร้บัผล้ 
กระท่บเชิงรายได้อย่างมห้าศาล้ การช่วยเห้ล่้อด้านเงินก่้ดอกเบ่ย้
ต��า (Soft loan) ห้ร่อมาตรการการพักัช�าระห้น่ ้ เป็็นมาตรการส�าคุญัท่่�  
ผ่ป้็ระกอบการร้องขอ แล้ะจ�าเป็็นตอ้งไดร้บัการเย่ยวยาโดยเฉพัาะใน 
ผ่้ป็ระกอบการท่่� ม่ฐานล่้กคุา้เป็็นชาวต่างชาติ แล้ะยงัไม่สามารถป็รบั 
ร่ป็แบบธุุรกิจเพ่ั�อรองรบัล่้กคุา้ในป็ระเท่ศได้

• การเปล่ีัยนผ่่านอาชีีพของแรงงานผู้่ ให้บริการในธุรกิจท่องเท่ียว 
สถานการณ์โรคุระบาดท่่�ท่�าให้้ธุุรกิจท่่องเท่่�ยวตอ้งห้ยุดชะงกั ส่งผล้ต่อ
รายได้ การถ่กล้ดเงินเด่อน ห้ร่อการขอให้้ออกจากงานของแรงงาน 
ผ่้ให้้บริการในธุุรกิจท่่องเท่่�ยว โดยเฉพัาะในจงัห้วดัภ่เก็ตท่่�ตล้าดของ
นกัท่่องเท่่�ยวเกินกว่าคุรึ�งเป็็นตล้าดนกัท่่องเท่่�ยวต่างชาติ ท่�าให้้แรงงาน
จ�านวนมากต้องเดินท่างกล้บัภ่มิล้�าเนา ห้ร่อเดินท่างไป็ยงัจงัห้วดัอ่�น
เพ่ั�อห้าอาช่พัแล้ะรายไดเ้พ่ั�อคุวามอย่่รอด สถานการณด์งักล่้าวจะส่งผล้
ต่ออนาคุตห้ากธุุรกิจท่่องเท่่�ยวสามารถฟ้้นตวักล้บัมา แรงงานท่่�เคุยอย่่
ธุุรกิจน่อ้าจไม่กล้บัมาท่�างานในธุุรกิจท่่องเท่่�ยวในป็ริมาณท่่�จะเพ่ัยงพัอ
ต่อคุวามตอ้งการของนกัท่่องเท่่�ยวในอนาคุตได้

• ตลัาดแลัะก�าลัังซ้่ื้อของนักท่องเท่ียว ผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยวต่างกงัวล้ถงึ
สถานการณ์โรคุระบาดท่่� ส่งผล้ต่อคุวามระมดัระวงัในการใชจ่้ายของผ่้
บริโภคุในฐานะนกัท่่องเท่่�ยว ผ่้ให้้บริการต่างมองว่าแมจ้ะม่โคุรงการส่ง
เสริมการท่่องเท่่�ยวเชิงรุก แต่ห้ากนกัท่่องเท่่�ยวม่ก�าล้งัซ่อ้ท่่�ล้ดน้อยล้ง
ย่อมไม่น�าไป็ส่่การสรา้งรายไดเ้ขา้ส่่ผ่ป้็ระกอบการ ดงันัน้ มาตรการส่ง
เสริมการท่่องเท่่�ยวจ�าเป็็นท่่�จะตอ้งคุ�านึงถงึการให้้คุวามส�าคุญักบักลุ่้ม
นกัท่่องเท่่�ยวท่่�ม่ก�าล้งัซ่อ้ แล้ะคุวามสามารถในการท่่องเท่่�ยวท่่�มากกว่า 
เช่น กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศผ่ม่้รายไดส่้ง กลุ่้มชาวต่างชาติท่่�ท่�างาน
ห้ร่อพักัอาศยัในป็ระเท่ศผ่ม่้รายไดส่้ง กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�มารบับริการ
ท่างการแพัท่ยห์้ร่อการบ�าบดัสุขภาพัเชิงเร่งด่วน เป็็นตน้

• การสร้างความืเช่่ีอม่ัืนส�าหรับนักท่องเท่ียว ผ่้ให้้บริการมองว่าภาคุรฐัแล้ะ
ผ่้ให้้บริการเองจ�าเป็็นตอ้งสรา้งคุวามเช่�อมั�นให้้กบันกัท่่องเท่่�ยวถงึคุวาม 
ป็ล้อดภยัในสถานท่่ท่่องเท่่�ยวในร่ป็แบบท่่�จบัตอ้งได ้จากการส�ารวจคุวาม
เห็้นจากผ่้ป็ระกอบการท่่� เข้าร่วม โคุรงการ Amazing Thailand SHA 
standard พับว่า ผ่ป้็ระกอบการเขา้ร่วมเพ่ั�อเป็็นการสรา้งคุวามสบายใจ 
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แล้ะการม่ตรารบัรองจากภาคุรฐั แต่นักท่่องเท่่� ยวเองม่การรบัร่้ถึง
มาตรการดงักล่้าวน้อยแล้ะไม่ได้ให้้คุวามส�าคุญัมากนกั ป็ระกอบกบัผ่้
ป็ระกอบการตอ้งการคุวามมั�นใจในดา้นสาธุารณสุข เช่น การม่วคัุซ่นท่่�
เขา้ถงึป็ระชาชนท่ั�วไป็อย่างคุรอบคุลุ้ม เพ่ั�อท่่�จะคุาดการณส์ถานการณ์
ของธุุรกิจท่่องเท่่�ยวในอนาคุตท่่�จะสมัพันัธุก์บัการวางแผนกล้ยุท่ธุท่์่�จะ
ท่�าให้้ธุุรกิจอย่่รอด แล้ะนกัท่่องเท่่�ยวเกิดคุวามเช่�อมั�นในการออกมาใช้
ช่วิตแล้ะท่่องเท่่�ยวอย่างป็ล้อดภยัอ่กคุรัง้

ตัวกลัางในการให้บริการ 

ในการท่่องเท่่� ยวปั็จจุบนันักท่่องเท่่� ยวห้ล้ายกลุ่้มยงัต้องการพัึ� งตวักล้าง 
ในการน�าเท่่�ยว ซึ�งจะเป็็นผ่ช่้วยติดต่อป็ระสานงาน อ�านวยคุวามสะดวก แล้ะด�าเนินการ
จดัท่ริป็การท่่องเท่่�ยวให้้แก่นกัท่่องเท่่�ยว จากการศกึษาแล้ะสมัภาษณต์วักล้างในการให้้
บริการพับป็ระเด็นการพัฒันาร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยว แล้ะสถานการณก์ารท่่องเท่่�ยวช่วง
การเกิดโรคุระบาดโคุวิด-19 ดงัน่้

• การลังทุนของนายทุนต่างชีาติแบบเบ็ดเสร็จ จากการวิจยัพับว่าผ่ป้็ระกอบ
การท่่องเท่่� ยวรายย่อย เช่น ผ่้ให้้บริการขบัรถต่้ ตวักล้างเสนอขาย
แพัคุเกจท่่องเท่่�ยวห้น้าชายห้าด ต่างได้รบัผล้กระท่บจากการเข้ามา
ของนายทุ่นต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ธุุรกิจท่วัรจ่์นท่่�น�าเสนอบริการ
ท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยโดยผ่้ให้้บริการท่่องเท่่�ยวแท่บทุ่กภาคุส่วนจาก 
ป็ระเท่ศจ่น ตัง้แต่ตวักล้างเสนอขายท่่�พักั รา้นอาห้าร รา้นขายสินคุา้ท่่�
ระล้กึ โดยใชผ่้้ให้้บริการไท่ยในส่วนท่่�จ�าเป็็นเท่่านัน้ รายไดท่้่�เกิดจากนกั
ท่่องเท่่�ยวท่่� เดินท่างมาจงึไม่เขา้ถงึผ่ป้็ระกอบการในป็ระเท่ศตามท่่�คุวร
จะเป็็น โดยรายไดท่้่�จะเขา้ส่่ป็ระเท่ศไท่ยเพ่ัยงเล็้กน้อยนัน้จะมาจากการ
อุป็โภคุ บริโภคุ ในร้านสะดวกซ่อ้ ห้ร่ออ่กกรณ่ห้นึ�ง คุ่อ แพัล้ตฟอรม์
จ�าห้น่ายบริการท่่องเท่่�ยวท่างออนไล้น ์ เช่น Klook เป็็นตวักล้างท่่�เขา้มา
ม่บท่บาท่ส�าคุญัแท่นท่่�ตวักล้างการเสนอขายแพัคุเกจท่่องเท่่�ยวในท่อ้งถิ�น 
ซึ�งจะสรา้งรายไดจ้ากนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ตอ้งการเล่้อกซ่อ้แพัคุเกจแบบไม่ได้
วางแผนล่้วงห้น้าห้ร่อการซ่อ้แบบขาจร (Walk-in) เท่่านัน้

ข้อห่วงกังวลั
• ผ่ป้็ระกอบการรายย่อยไม่ม่ท่กัษะเชิงดิจิท่ลั้ ในการน�าเสนอบริการแล้ะ

แข่งขนัในช่องท่างออนไล้น ์
• ผ่้ป็ระกอบการท่ัง้รายย่อยแล้ะรายให้ญ่ เส่ยโอกาสเชิงธุุรกิจ แล้ะ

ป็ระเท่ศไท่ยส่ญเส่ยท่รัพัยากรจากการท่่องเท่่� ยวท่่� มาจากตวักล้าง 
ต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จ
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ภัาพรวมืสถานการณ์์การให้บริการหลัังสถานการณ์์ โรคระบาด

• การท่องเท่ียวเชิีงผ่ลัประโยชีน์ (Travel for Incentive) สถานการณข์อง
ธุุรกิจท่่�ม่การมอบรางวลั้แก่พันกังาน บุคุคุล้ ห้ร่อคุ่่คุา้ท่่�สามารถท่�างาน
ไดต้ามเป้็าห้มายดว้ยการท่่องเท่่�ยวในต่างป็ระเท่ศ เม่�อเกิดสถานการณ์
โรคุระบาด ท่�าให้้ไม่ไดส้ามารถเดินท่างไป็ยงัต่างป็ระเท่ศได ้ธุุรกิจผ่ม้อบ 
รางวลั้ตอ้งป็รบักล้ยุท่ธุ ์ในการจดัการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศท่่�ยงัคุงสรา้ง 
ภาพัล้กัษณแ์ล้ะคุวามร่ส้ึกเชิงบวกแก่คุ่่คุา้ในม่ล้คุ่าท่่� เท่่ยบเคุ่ยงกบัการ 
เดินท่างไป็ต่างป็ระเท่ศโดยการน�าเสนอ ‘การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยสุดห้ร่’ 
เช่น แพัคุเกจท่่องเท่่�ยวในจงัห้วดัภ่เก็ตท่่�ป็ระกอบดว้ยท่่�พักัโรงแรมระดบั
ส่งอย่าง Sri Panwa โป็รแกรมล่้องเร่อพัร้อมกิจกรรมสนัท่นาการกบั 
ด่เจต่างป็ระเท่ศ Hype Luxury Yacht แล้ะการรบัป็ระท่านอาห้ารตาม 
Michelin Guide โดยร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวดงักล่้าว เป็็นป็รากฎการณ์
ให้ม่ท่่�ผ่ป้็ระกอบการในตล้าดระดบับนท่่�ม่ฐานล่้กคุา้เดิมเป็็นชาวต่างชาติ 
มาเขา้ร่วมการน�าเสนอบริการแบบแพัคุเกจแล้ะจ�าห้น่ายบริการในจ�านวน
มากให้้กบันกัท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศเอง

• สถานการณ์์ทริปบริการระดับหรู ราคาประหยัด แลัะมีืการเว้นระยะห่าง 
(High-Quility Package Tour with Social Distancing) ผ่ป้็ระกอบ
การท่่�น�าเสนอบริการระดบัห้ร่ เดิมเจาะกลุ่้มล่้กคุา้รายย่อยระดบัส่ง ห้นั
มาตอบรบัการท่�าการตล้าดแบบท่่�ม่การรบัรองจ�านวนล่้กคุา้ เช่น ธุุรกิจ
เร่อสนัท่นาการท่่�ม่การพัาไป็เท่่�ยวชมเกาะ ด�าน�า้ แล้ะการจดัป็ารต่์พ้ัรอ้ม
ด่เจจากต่างป็ระเท่ศ จากเดิมท่่�ม่นโยบายไม่เขา้ร่วมกบัตวักล้างในการ
ท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อจ�าห้น่ายบริการ ห้ันมาป็รบัร่ป็แบบธุุรกิจในการร่วมม่อ
กบัตวักล้างท่่องเท่่�ยวท่่�ม่กลุ่้มล่้กคุา้ห้ล้กัเป็็นชาวจ่น ม่การรบัรองจ�านวน
ล่้กคุ้าในแต่ล้ะเด่อน ท่�าให้้ธุุรกิจสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเน่� อง  
คุุ้มคุ่าท่่�จะป็รบัล้ดราคุาแล้ะท่�าก�าไรจากป็ริมาณนักท่่องเท่่�ยวท่่�มาก
ขึน้แบบรวมกลุ่้ม (Joined Group) ห้ล้งัสถานการณ์โรคุระบาดเกิดขึน้ 
ธุุรกิจน่จ้�าเป็็นต้องป็รบักล้ยุท่ธุอ่์กคุรัง้ในการเปิ็ดรบันกัท่่องเท่่�ยวใน
ป็ระเท่ศไท่ย ม่การป็รบัล้ดราคุาเพ่ั�อรองรบัตล้าดนกัท่่องเท่่�ยวไท่ยแล้ะ
รกัษาระยะห่้างของนกัท่่องเท่่�ยวบนเร่อดว้ยการจ�ากดัการท่่องเท่่�ยวแบบ
กลุ่้มส่วนตวัเท่่านัน้ 
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บริการสาธารณ์ะ 

การท่่องเท่่�ยวจ�าเป็็นตอ้งพัึ�งพัาบริการสาธุารณะห้ล้ากห้ล้ายป็ระเภท่ ท่ัง้ใน
ร่ป็แบบโคุรงสร้างพ่ัน้ฐาน สิ�งอ�านวยคุวามสะดวก แล้ะการเดินท่างดว้ยระบบขนส่ง
สาธุารณะ เป็็นตน้ โดยจากการศกึษาพับป็ระเด็นการพัฒันาร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยว แล้ะ
สถานการณก์ารท่่องเท่่�ยวช่วงการเกิดโรคุระบาดโคุวิด-19 ดงัน่้

การไม่เช่�อมต่อของบริการสาธุารณะในอุตสาห้กรรมท่่องเท่่�ยวแล้ะการขาด
คุวามต่อเน่�องของการเช่�อมต่อระห้ว่างบริการสาธุารณะของภาคุรฐัแล้ะภาคุเอกชน

การไม่ืเช่่ีอมืต่อของขนส่งสาธารณ์ะในประเทศไทยเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญของ
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมืาในประเทศไทย โดยสามืารถจ�าแนกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. การไม่เช่� อมต่อของเส้นท่างเดินรถสายห้ล้กั ส่งผล้ให้้นักท่่องเท่่� ยว 
ไม่สามารถสญัจรไป็ตามสถานท่่� ท่่องเท่่�ยวต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ จ�าเป็็น
ตอ้งพัึ�งพัาบริการรถสาธุารณะสายรอง (Feeder) เช่น รถแดงในตวัเม่อง
เช่ยงให้ม่ รถแท่กซ่� ในกรุงเท่พัฯ ซึ�งบริการรถดงักล่้าวมกัพับปั็ญห้าของ
การไม่ม่มาตรฐานในดา้นราคุา คุ่าบริการ ท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวห้ันไป็ใช้
บริการรถโดยสารผ่านแพัล้ตฟอรม์ออนไล้น ์ เช่น Grab ท่่� ช่วยให้้ส่�อสาร
ถงึสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวป็ล้ายท่างท่่� ไม่คุุน้เคุยดว้ยการปั็กห้มุดบนแผนท่่� ได้
ง่ายกว่า คุ่าบริการท่่�ม่มาตรฐานมากกว่า แล้ะการเขา้ถงึรถในเสน้ท่างท่่�
ห้ล้ากห้ล้ายไดม้ากกว่า เป็็นตน้

2. การไม่เช่�อมต่อของร่ป็แบบการโดยสารแต่ล้ะป็ระเภท่ ตัง้แต่เท่่�ยวบิน
ในป็ระเท่ศถ่กจ�ากดัดว้ยคุวามสามารถในการรองรบันกัท่่องเท่่�ยวของ
สนามบิน ท่�าให้้รอบบินท่่�เห้มาะสมกบัการเดินท่างมาถงึป็ระเท่ศไท่ยแล้ะ
ท่่องเท่่�ยวม่จ�ากดั ป็ระกอบกบัการโดยสารท่่� เช่�อมต่อเสน้ท่างกนั เช่น 
เคุร่�องบินต่อเร่อแล้ะต่อรถท่วัรจ์ากผ่ป้็ระกอบการต่างราย ไม่เช่�อมโยง
ห้ร่อส่งเสริมกนัในดา้นของเวล้ารอบรถ รอบเร่อ ท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวตอ้ง
เส่ยเวล้าในการรอการโดยสารถดัไป็เป็็นเวล้านาน

ข้อห่วงกังวลั 

• การท่่� ผ่้ป็ระกอบการท่่�รถโดยสารรายย่อยม่ภาพัล้กัษณเ์ชิงล้บต่อนกั 
ท่่องเท่่�ยว เช่น การโก่งราคุาคุ่าบริการ 

• การท่่� ผ่้ป็ระกอบการรถโดยสารรายย่อยขาดท่กัษะเชิงดิจิท่ลั้ เป็็น
อุป็สรรคุในการร่วมเป็็นผ่้ให้้บริการบนช่องท่างออนไล้น์
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• การท่่�ผ่ป้็ระกอบการรถโดยสารรายย่อยไม่สามารถแข่งขนัเชิงราคุากบั 
ผ่้ม่อิท่ธิุพัล้ท่้องถิ� นได้ เช่น มาเฟียรถต่้ห้ร่อผ่้ ให้้บริการท่่� เส่ยคุ่า
ธุรรมเน่ยมให้้กบัเจา้ของท่่� เพ่ั�อให้้ไดสิ้ท่ธิุใ์นการรบัผ่้โดยสารในจุดท่่� ได้
เป็ร่ยบกว่า

• การท่่� ผ่ป้็ระกอบการขนส่งสาธุารณะไม่สามารถน�าเสนอบริการขนส่ง 
ท่่�เช่�อมโยงกนัดา้นเวล้า ดว้ยขอ้จ�ากดัเชิงโคุรงสรา้ง เช่น การรองรบัของ
สนามบิน การรองรบัของท่่าเร่อ

• ภาพัรวมสถานการณก์ารให้้บริการห้ล้งัสถานการณ์โรคุระบาด

ความืคุ้มืค่าในการให้บริการสาธารณ์ะ (Worthiness of Public Operation) 

ผ่้ป็ระกอบการจ�านวนมากท่ัง้รายให้ญ่แล้ะรายย่อยป็ระสบปั็ญห้าเร่� อง
คุวามคุุม้ทุ่นของการให้้บริการ เน่�องการการล้ดล้งจ�านวนผ่้ใช้บริการ ซึ�งห้มายรวม
ถงึจ�านวนนกัท่่องเท่่�ยวท่ัง้ในป็ระเท่ศแล้ะต่างป็ระเท่ศ ผ่้ให้้บริการสาธุารณะทุ่กราย
ตอ้งป็รบัล้ดจ�านวนคุนในการเขา้รบับริการ เช่น การล้ดจ�านวนผ่้โดยสารเพ่ั�อเวน้ระยะ
ห่้างส�าห้รบัรถท่่องเท่่�ยวสาธุารณะ การป็รบัล้กัษณะการท่่องเท่่�ยวเดินท่างแบบเห้มา 
ในร่ป็แบบกลุ่้มส่วนตวั เป็็นตน้ การป็รบัตวัเพ่ั�อรกัษาระยะห่้างท่างน่เ้ป็็นการสรา้งคุวาม
ป็ล้อดภยัแล้ะรบัผิดชอบในฐานะผ่้ให้้บริการต่อสถานการณ์โรคุระบาด แต่อย่างไร
ก็ตาม ผ่บ้ริการจ�านวนมากป็ระสบปั็ญห้าคุวามไม่คุุม้ทุ่นในการเปิ็ดให้้บริการดว้ยเช่นกนั

  

การเปล่ีัยนสถานะ แลัะบทบาทของนักท่องเท่ียวสู่ผู้่ให้บริการท่องเท่ียว

จากการวิจยัถึงพัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยวท่่�สามารถใชง้านส่�อออนไล้น ์
ไดอ้ย่างเช่�ยวชาญจนสามารถเป็็นผ่ม่้อิท่ธิุพัล้ท่างโซเช่ยล้ม่เด่ยได ้ พับว่านกัท่่องเท่่�ยว
กลุ่้มน่ส้ามารถผนับท่บาท่มาส่่ ‘ผู้่ ให้บริการด้านข้อมูืลัการท่องเท่ียว (Information 
Provider)’ ท่่� ไดร้บัการยินยอม ม่คุวามน่าเช่�อถ่อ แล้ะคุวามรวดเร็วท่นัสมยัของขอ้ม่ล้
มากกว่าผ่้ให้้บริการในบางส่วน ในขณะเด่ยวกนันกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ ้ เม่�อเขา้ถงึขอ้ม่ล้ 
การท่่องเท่่�ยวดา้นใดดา้นห้นึ�งในเชิงล้ึกแล้ว้สามารถผนัตวัมาส่่ฐานะ ‘ตัวกลัางผู้่ ให้
บริการ’ เช่น การจดัตล้าดรวมร้านอาห้ารดงั การขายคุ่ป็องส่วนล้ดอาห้ารร้านดงั 
ในร่ป็แบบกิจกรรมส่งเสริมการตล้าด แล้ะท่า้ยท่่� สุดนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่เ้องสามารถ 
ต่อยอดมาส่่ ‘ผู้่ให้บริการ (Service Provider)’ ท่่�สามารถสรา้งคุุณคุ่าในการท่่องเท่่�ยว 
ท่่�เห้น่อกว่าการท่่องเท่่�ยวร่ป็แบบเดิม เช่น เจา้ของเพัจร่วิวอาห้ารท่่�ม่ป็ระสบการณพ์ัาไป็
ชิมอาห้ารจ�านวนมาก เห็้นโอกาสในการต่อยอดคุวามสามารถดว้ยการเป็็นไกดน์�าเท่่�ยว
แบบเสม่อน (Virtual Guide) ในช่วงสภานการณ์โรคุระบาด



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

101

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

ข้อห่วงกังวลั

• การท่่� ผ่้ให้้บริการไม่สามารถรองรบันกัท่่องเท่่�ยวจ�านวนมากในเวล้าท่่�  
ไดร้บัการแนะน�าจนเกิดเป็็นกระแสบนช่องท่างออนไล้น์

• การท่่� ผ่้ให้้บริการไม่ม่ท่รพััยากรท่่� เพ่ัยงพัอในการน�าเสนอข้อม่ล้ของ
บริการได้อย่างรวดเร็ว แล้ะเป็็นปั็จจุบนัได้เท่่ากบัส่� อท่่� แบ่งปั็นโดย 
นกัท่่องเท่่�ยว

• การเป็ล่้� ยนบท่บาท่ของนักท่่องเท่่� ยวส่่ผ่้ให้้บริการในบางต�าแห้น่ง  
ม่ขอ้จ�ากดัท่างกฎระเบ่ยบการท่่องเท่่�ยว เช่น การม่ใบอนุญาตน�าเท่่�ยว 
เป็็นตน้

รูปท่ี 19 แผนภาพแสดงการเปล่ียนสถานะและบทบาทของนักท่องเท่ียว 
สู่ผู้ให้บริการท่องเท่ียว
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ประเด็นในการพัฒนาร่วมืของฝ่ังอุปสงค์แลัะอุปทาน

จากการศกึษาขอ้ม่ล้ท่ัง้พัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวฝั� งอุป็สงคุ ์ (นกัท่่องเท่่�ยว) 
แล้ะการให้้บริการท่่องเท่่�ยวฝั� งอุป็ท่าน (ผ่้ให้้บริการ) สามารถสรุป็ป็ระเด็นการพัฒันา
ร่วมได ้6 ดา้น ไดแ้ก่ ป็ระเด็นดา้นขอ้ม่ล้ ป็ระเด็นดา้นบริการ ป็ระเด็นดา้นเวล้า ป็ระเด็น
ดา้นกฎห้มาย ระเบ่ยบขอ้บงัคุบัแล้ะโคุรงสรา้ง ป็ระเด็นดา้นคุนท่่�เก่�ยวกบัการท่่องเท่่�ยว 
แล้ะป็ระเด็นดา้นงบป็ระมาณแล้ะเงินทุ่น

รูปท่ี 20 แผนภาพแสดงประเด็นในการพัฒนาร่วมของฝ่ังอุปสงค์ และอุปทาน
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1. ประเด็นด้านข้อมูืลั 

ฝ่ังอุปสงค์

• ข้อมูืลัเก่ียวกับเทคนิค แลัะวิธีการท่องเท่ียวอย่างชีาญฉลัาดมีือย่างจ�ากัด 
นกัท่่องเท่่�ยวทุ่กกลุ่้มมองห้าเท่คุนิคุในการท่่องเท่่�ยวอย่างชาญฉล้าด 
ท่ัง้ในดา้นมาตรฐานราคุาของบริการท่่องเท่่�ยวท่่�มกัจะโดนฉ้อโกงจาก 
ผ่้ให้้บริการในป็ระเท่ศไท่ยนกัท่่องเท่่�ยวจงึเล่้อกใชข้อ้ม่ล้จากแพัล้ตฟอรม์
ออนไล้นเ์ป็็นมาตรฐานในการเป็ร่ยบเท่่ยบขอ้ม่ล้แท่น เช่น Grab เป็ร่ยบ
เท่่ยบราคุารถโดยสาร Klook เป็ร่ยบเท่่ยบราคุาท่วัร ์ เป็็นตน้ ส่วนขอ้ม่ล้
ด้านคุวามป็ล้อดภยัของร่างกายแล้ะท่รพััยสิ์นจากคุน สตัว ์ แล้ะภยั
ธุรรมชาติระห้ว่างท่่องเท่่�ยว เช่น การท่่องเท่่�ยวกบัสตัว ์การเดินท่างออก
ท่ะเล้ นกัท่่องเท่่�ยวมกัไม่ม่ขอ้ม่ล้มาก่อน เม่�อเกิดคุวามคุล้าดเคุล่้�อนท่าง
คุวามเขา้ใจในขอ้ม่ล้ เช่น การท่่� ไม่สามารถออกท่ะเล้ในวนัท่่�ม่คุล่้�นล้มแรง 
น�าไป็ส่่ป็ระสบการณท่์่องเท่่�ยวท่่�แย่เช่นกนั เป็็นตน้

• ข้อมูืลัในการสร้างความืเช่่ีอม่ัืนของผู้่ ให้บริการจ�าเป็นต้องค้นหาผ่่าน
ตัวกลัาง นกัท่่องเท่่�ยวทุ่กกลุ่้มต้องการขอ้ม่ล้ท่่� ย่นยนัถึงคุวามเช่�อมั�น 

ในคุุณภาพัของผ่้ให้้บริการตัง้แต่ก่อนท่�าการศกึษาแล้ะจองบริการ โดย
เฉพัาะขอ้ม่ล้ป็ระเด็นเก่�ยวกบัการท่่องเท่่�ยวเชิงสุขภาพัซึ�งสมัพันัธุก์บั
คุวามป็ล้อดภยัของช่วิตส�าห้รบักลุ่้ม The Pamperer รวมท่ัง้คุวามเช่�อมั�น 
ของขอ้ม่ล้ในคุุณภาพัของบริการท่่องเท่่�ยวท่ั�วไป็ท่่�มกัเกิดจากกิจกรรม
ท่างการตล้าด ซึ�งอาจไม่ตรงกบัคุุณภาพัจริงของบริการส�าห้รบักลุ่้ม The 
Optimizer ห้ร่อ The In-depth Escaper

• ข้อมูืลัเก่ียวกับการขอวีซ่ื้า เอกสารท่ีต้องใช้ี แลัะข้ันตอนในการจัดการ 
มีืความืซัื้บซ้ื้อนแลัะเข้าถึงได้ยาก นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มท่่� ท่่องเท่่�ยวพัรอ้มท่�า
กิจกรรมในป็ระเท่ศไท่ยระยะยาวอย่างกลุ่้ม The pamperer แล้ะกลุ่้ม  
The Time Spender จะตอ้งม่ขัน้ตอนการด�าเนินการท่างว่ซ่าเพ่ั�อสามารถ
อย่่ในป็ระเท่ศไท่ยไดย้าวนานขึน้อย่างการเดินท่างไป็ป็ระเท่ศเพ่ั�อนบา้น
เพ่ั�อรนัว่ซ่าแล้ะเส่ยคุ่าใชจ่้ายเพิั�ม ซึ�งขอ้ม่ล้ส่วนให้ญ่เขา้ถงึไดย้าก ตอ้ง
ใชเ้อกสารจ�านวนมากแล้ะม่ขัน้ตอนท่่�ซบัซอ้น จนไม่สามารถด�าเนินการ
เองได ้ จ�าเป็็นตอ้งพัึ�งพัาผ่เ้ช่�ยวชาญ เช่น ท่นายคุวาม ห้ร่อผ่้ให้้บริการ
ในการช่วยป็ระสานงาน เป็็นตน้

• ข้อมูืลัเก่ียวกับบริการ แลัะสถานท่ีท่องเท่ียวไม่ืถูกรวบรวมืในช่ีองทางแบบ
รวมืศูนย์ นกัท่่องเท่่�ยวทุ่กกลุ่้มเส่ยเวล้าในการคุน้ห้าแล้ะรวบรวมขอ้ม่ล้
ของบริการแล้ะสถานท่่�ท่่องเท่่�ยว เน่�องจาก ‘ไม่ม่ช่องท่างรวมศ่นยท่์่�แบ่ง
ป็ระเภท่ของสถานท่่�แล้ะกิจกรรมอย่างเป็็นท่างการท่่�น่าเช่�อถ่อ’ ส่วนช่อง
ท่างของผ่้ให้้บริการเองบางรายไม่ม่การอปั็เดตขอ้ม่ล้ให้้ท่นัต่อเห้ตุการณ ์
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ปั็จจุบนั โดยเฉพัาะในกลุ่้ม The Relationship Builder ท่่�มกัจะม่นกั 
ท่่องเท่่�ยวห้ล้ากห้ล้ายวยัเดินท่างมาพัร้อมกนั ยิ�งใช้เวล้าในการคุ้นห้า
บริการท่่�เห้มาะสมกบัคุวามตอ้งการท่่�ห้ล้ากห้ล้ายนานมากกว่ากลุ่้มอ่�น

• ข้อมูืลัเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิีงลึักแลัะการเข้าถึงผู้่เช่ีียวชีาญอยู่ในวง
แคบ นักท่่องเท่่� ยวกลุ่้มท่่� ต้องการเข้าถึงป็ระสบการณเ์ชิงล้ึกอย่าง  
The In-depth Escaper ห้ร่อกลุ่้ม The Catalyst ไม่สามารถเขา้ถงึขอ้ม่ล้
ของสถานท่่�ท่่� น่าสนใจท่่�ยงัไม่ม่ช่�อเส่ยงห้ร่อผ่เ้ช่�ยวชาญในดา้นท่่�สนใจได ้
เน่�องจากขอ้ม่ล้เห้ล่้าน่ส่้วนให้ญ่ยงัไม่ถ่กเผยแพัร่บนช่องท่างออนไล้น ์
ห้ร่ออย่่ในช่องท่างส่วนตวัของผ่้ให้้บริการ ซึ�งเขา้ถงึไดผ่้านคุนท่่�อย่่ใน
เคุร่อข่ายเด่ยวกนัแล้ว้เท่่านัน้

• ข้อมูืลัเก่ียวกับความืแตกต่างทางความืเช่่ีอแลัะวัฒนธรรมื อาจน�าไปสู่
การสร้างประสบการณ์์เชิีงลับ นกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะชนชาติม่คุวามเช่�อแล้ะ
วฒันธุรรมท่่�แตกต่างกนั ป็ระสบการณ์ในป็ระเท่ศไท่ยบางป็ระเภท่ท่่�
เก่�ยวกบัคุวามเช่�อของคุนไท่ยอาจไป็ขดัต่อคุวามเช่�อของคุนบางชนชาติ 
เช่น คุวามเช่�อในการคุล้อ้งสายสิญจ์ให้้ชา้งของคุนไท่ยถ่กมองเป็็นการ
ท่ารุณสตัวข์องชาวตะวนัตก ห้ร่อการไม่คุุน้ชินอาห้ารไท่ยของชาวยุโรป็
อาจท่�าให้้เกิดปั็ญห้าต่อระบบขบัถ่ายระห้ว่างการท่่องเท่่�ยว เป็็นตน้

ฝ่ังอุปทาน

• การขาดแคลันทรัพยากรท่ีเพียงพอในการน�าเสนอข้อมูืลัของบริการได้อย่าง
ครบถ้วนแลัะเป็นปัจจุบัน ขอ้ม่ล้จากส่�อท่่�แบ่งปั็นโดยนกัท่่องเท่่�ยวม่คุวาม
เป็็นปั็จจุบนัแล้ะไดร้บัคุวามน่าเช่�อถ่อท่่�มากกว่า เน่�องจากเป็็นขอ้ม่ล้ท่่�เกิด
จากป็ระสบการณข์องนกัท่่องเท่่�ยวโดยตรง ท่�าให้้บท่บาท่ของผ่ป้็ระกอบ
การในการน�าเสนอขอ้ม่ล้เชิงป็ระสบการณจ์งึล้ดน้อยล้ง ในขณะท่่�การให้้
ขอ้ม่ล้พ่ัน้ฐานถงึมาตรฐานของบริการแล้ะราคุายงัคุงเป็็นขอ้ม่ล้ส�าคุญั

• การขาดความืรู้ ความืเข้าใจในพฤติกรรมืของนักท่องเท่ียวแต่ลัะชีนชีาติ
ท่ีมีืพฤติกรรมื วัฒนธรรมื แลัะข้อกฎหมืายท่ีคุ้มืครองแตกต่างกัน  
ผ่ป้็ระกอบการห้ร่อเจา้ห้น้าท่่�ท่างภาคุรฐับางส่วนยงัขาดคุวามร่้คุวาม
เขา้ใจเชิงวฒันธุรรมในการตอ้นรบันกัท่่องเท่่�ยวไป็จนถงึการให้้ขอ้ม่ล้
เชิงกฎห้มาย การคุุม้คุรอง แล้ะน�าเสนอบริการไดอ้ย่างเห้มาะสมกบั 
นกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะชนชาติ เช่น การแบ่งกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวในการร่วมเดินท่าง 
ท่่� เห้มาะสมตามร่ป็แบบการท่่องเท่่� ยวท่่� คุล้้ายคุล้ึงกัน การล้ะเว้น
การจบัป็รับในพัฤติกรรมท่่� เป็็นวฒันธุรรมของแต่ล้ะชาติ ห้ร่อการ
ส่� อสารให้้นักท่่องเท่่� ยวเข้าใจถึงวัฒนธุรรมของป็ระเท่ศไท่ย อย่าง
การด่แล้สตัวท่์่�อาจน�าไป็ส่่คุวามเข้าใจผิดถึงการท่ารุณสตัว ์ เป็็นต้น 
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• การขาดข้อมูืลัในด้านองค์ความืรู้ แลัะความืสามืารถเชิีงลึักเพ่่อการพัฒนา
สถานท่ีท่องเท่ียวแลัะบริการมืาสู่ ‘บริการเชิีงลึัก’ ผ่ป้็ระกอบการส่วนให้ญ่ 
ม่คุวามเช่�ยวชาญท่างดา้นธุุรกิจ การท่�าการตล้าด ดงันัน้ ในกลุ่้มท่่� ไม่ม่
คุวามร่เ้ชิงล้กึเอง ห้ร่อไม่ม่ผ่เ้ช่�ยวชาญเป็็นท่่�ป็รกึษาเฉพัาะท่างร่วมธุุรกิจ 
ดว้ยจะไม่สามารถพัฒันาบริการไป็ในเชิงล้กึได ้จ�าเป็็นตอ้งพัฒันาสถานท่่�
ท่่องเท่่�ยวในเชิงภาพัล้กัษณ์ให้้ม่คุวามสดให้ม่อย่่เสมอท่ดแท่น

• การขาดแคลันทักษะเชิีงดิจิทัลัของผู้่ประกอบการ  ผ่้ป็ระกอบการ 
รายย่อยไม่สามารถป็รบัร่ป็แบบการน�าเสนอบริการแล้ะแข่งขนัในช่อง
ท่างออนไล้นเ์พ่ั�อรองรบัพัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยวรุ่นให้ม่ท่่�พัึ�งพัาการ
ห้าขอ้ม่ล้แล้ะการเขา้ถงึบริการท่่องเท่่�ยวดว้ยตนเองบนช่องท่างออนไล้น ์
ตดัโอกาสในการเขา้ถงึรายไดจ้ากนกัท่่องเท่่�ยวโดยตรง สามารถท่�าได้
ผ่านตวักล้างในต่างป็ระเท่ศเท่่านัน้

2. ประเด็นด้านบริการ

ฝ่ังอุปสงค์

• ผู้่ ให้บริการท่ีมีืความืสามืารถอย่างจ�ากัดเป็นอุปสรรคต่อคุณ์ภัาพของ
การบริการ ผ่้ให้้บริการบางส่วนไม่ม่ท่กัษะท่่�จะน�าเสนอบริการให้้เกิด
ป็ระสิท่ธิุภาพัไดอ้ย่างส่งสุด โดยคุวามสามารถ 2 ป็ระเด็นห้ล้กัท่่�คุวร 
ไดร้บัการพัฒันาในผ่้ให้้บริการ ห้ร่อส่งเสริมการน�าเคุร่�องม่อมาช่วยเพิั�ม
ท่กัษะแก่ผ่บ้ริการ ป็ระกอบดว้ย

•   ความืสามืารถทางด้านภัาษา ปั็ญห้าของก�าแพังท่างภาษา
ท่�าให้้การส่�อสารป็ระเด็นท่างสุขภาพัคุาดเคุล่้�อน โดยเฉพัาะกบันกัท่่อง
เท่่�ยวกลุ่้ม The Pamperer 

•   ความืสามืารถทางด้านดิจิทัลั  ผ่้ ให้้บริการท่้องถิ� น เช่น 
ช่างฝีม่อ ศิล้ปิ็นท่อ้งถิ�น รถเช่าท่อ้งถิ�น ฯล้ฯ ไม่สามารถน�าเสนอบริการ
ผ่านช่องท่างออนไล้น์ได้ ท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวไม่สามารถเข้าถึงได้ดว้ย
ตนเอง จ�าเป็็นตอ้งเขา้ถงึผ่านตวักล้างห้ร่อคุนท่อ้งถิ�นเท่่านัน้

• คุณ์ภัาพของบริการท่ีไม่ืมีืการรองรับมืาตรฐานอย่างเป็นระบบ นัก 
ท่่องเท่่�ยวตอ้งการมาตรฐานของบริการเพ่ั�อคุวามมั�นใจถงึคุวามคุุม้คุ่า
ของเงินแล้ะเวล้าท่่� ม่อย่างจ�ากดัอย่างกลุ่้ม The Pamperer ต้องการ
มาตรฐานของบริการเชิงสุขภาพัท่่�จะไม่เป็็นอนัตรายถงึช่วิต ป็ระกอบ
กบัคุวามต้องการบริการท่่�นอกเห้น่อจากการด่แล้สุขภาพัเพ่ั� อสร้าง
คุวามสุขแล้ะก�าล้งัใจระห้ว่างการพักัรกัษา ส่วนกลุ่้ม The In-depth  
Escaper ตอ้งการคุวามมั�นใจว่าบริการท่่องเท่่�ยวท่่� เล่้อกไป็จะสามารถ
สรา้งป็ระสบการณเ์ชิงล้กึท่่�ท่�าให้้ไดพ้ักัผ่อนอย่างม่คุุณภาพั (คุวามยาก
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ล้�าบากระห้ว่างการท่่องเท่่�ยวถ่อเป็็นคุวามท่า้ท่ายเชิงบวกระห้ว่างท่าง
ส�าห้รบัคุนกลุ่้มน่)้ ห้ร่อกลุ่้ม The Time Spender แล้ะ The Enhancer  
ท่่� ม่การใชช่้วิตในป็ระเท่ศไท่ยระยะยาวร่วมกบัคุนท่อ้งถิ�นจ�าเป็็นตอ้งได้
รบัการอบรมเพ่ั�อการเร่ยนร่้ดา้นกฎกติกา มารยาท่ แล้ะการป็รบัตวั 
บางส่วน เช่น การขบัข่�ยานพัาห้นะ ภาษาไท่ยเบ่อ้งตน้ เป็็นตน้

• บริการท่ีไม่ื ได้ค�านึงถึงการอยู่ร่วมืกันของผู้่คนหลัากหลัายเช้่ีอชีาติ 
ซ่ึื้งมีืความืพึงพอใจในการท่องเท่ียวต่างกัน นกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะเช่อ้ชาติ 
ม่พ่ัน้ฐานคุวามพัึงพัอใจแล้ะเง่� อนไขในการใช้ช่วิตแล้ะการท่่องเท่่�ยว 
ต่างกนั ผ่้ให้้บริการจ�าเป็็นตอ้งท่ราบถงึเง่�อนไขแล้ะคุวามตอ้งการของ
คุนแต่ล้ะกลุ่้ม เช่น เง่�อนไขในการรบัป็ระท่านอาห้าร คุวามพัึงพัอใจท่่�
ต่างกนัในการท่�ากิจกรรมแบบเด่ยวกนั ห้ร่อแมก้ระท่ั�งคุวามพัึงพัอใจ
ในการนั�งร่วมสถานท่่�กนั เป็็นตน้ เพ่ั�อให้้สามารถน�าเสนอบริการแก่นกั 
ท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะชาติให้้เกิดคุวามพังึพัอใจร่วมกนัส่งท่่�สุด

• บริการท่ีไม่ืได้ค�านึงความืหลัากหลัายทางอายุ หร่อความืสามืารถของ
นักท่องเท่ียว นักท่่องเท่่�ยวท่่� เดินท่างมาท่่องเท่่�ยวในร่ป็แบบห้ม่่คุณะ 
โดยเฉพัาะกลุ่้ม The Relationship Builder มกัจะเดินท่างร่วมกบัคุน 
ห้ล้ากห้ล้ายวยัท่ัง้ผ่ส่้งอายุ เด็ก ห้ร่อผ่พิ้ัการ ซึ�งม่คุวามสามารถในการ
เดินท่างท่่�แตกต่างกนั สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยส่วนให้ญ่ไม่ไดถ่้ก
ออกแบบเพ่ั�อรองรบัคุวามตอ้งการเห้ล่้าน่ ้รวมท่ัง้สิ�งอ�านวยคุวามสะดวก
เชิงโคุรงสร้างท่่� เป็็นอุป็สรรคุต่อการท่่องเท่่�ยว เช่น กรุงเท่พัฯ ม่การ
จราจรติดขดัจงึไม่เห้มาะกบัคุรอบคุรวัแล้ะเด็กเล็้กท่่�จ�าเป็็นตอ้งโดยสาร
ดว้ยยานพัาห้นะส่วนตวัในการท่่องเท่่�ยว เป็็นตน้

ฝ่ังอุปทาน

• ความืสามืารถในการให้บริการท่ีไม่ืสอดคล้ัองกับความืต้องการของนัก
ท่องเท่ียว ผ่้ให้้บริการไม่สามารถรองรบันกัท่่องเท่่�ยวจ�านวนมากในเวล้า 
ท่่� ไดร้บัการแนะน�าจนเกิดเป็็นกระแสบนช่องท่างออนไล้น์

• การขาดแคลันแรงงานผู้่ ให้บริการในธุรกิจท่องเท่ียวในระยะยาว 
สถานการณ์โรคุระบาดท่�าให้้แรงงานจ�านวนมากตอ้งเป็ล่้�ยนอาช่พัเพ่ั�อ
คุวามอย่่รอด ห้ากธุุรกิจท่่องเท่่� ยวสามารถฟ้้นตวักล้บัมาในอนาคุต 
แรงงานท่่�เคุยอย่่อุตสาห้กรรมท่่องเท่่�ยวอาจไม่กล้บัมาท่�างานในป็ริมาณ
ท่่�เพ่ัยงพัอต่อคุวามตอ้งการของนกัท่่องเท่่�ยวในอนาคุตได้

• การไม่ืเช่่ีอมืต่อของเส้นทางเดินรถสายหลััก นกัท่่องเท่่�ยวไม่สามารถสญัจร
ไป็ตามสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ จ�าเป็็นตอ้งพัึ�งพัาบริการรถ
สาธุารณะสายรอง เช่น รถแดงในตวัเม่องเช่ยงให้ม่ รถแท่กซ่�ในกรุงเท่พัฯ 

• การไม่ืมีืมืาตรฐานค่าบริการในการท่องเท่ียวในประเทศไทย คุ่าบริการการ
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เดินท่างรถโดยสารห้ร่อคุ่าเขา้ชมสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่� ไม่ม่มาตรฐาน แล้ะ
มกัม่การโก่งราคุา ท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวห้ันไป็ใช้บริการรถโดยสารผ่าน
แพัล้ตฟอรม์ออนไล้น ์ เช่น Grab Klook ห้ร่อบริการตวักล้างเพ่ั�อการ
ท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยท่่� น่าเช่�อถ่อห้ร่อบริการจากต่างป็ระเท่ศแบบ
เบ็ดเสร็จ ส่งผล้กระท่บต่อการด�าเนินธุุรกิจของผ่ป้็ระกอบการรายย่อย

• ความืคุ้มืทุนในการให้บริการแบบรักษาระยะห่าง ผ่้ให้้บริการป็ระสบปั็ญห้า
การให้้บริการเพ่ั�อรกัษาระยะห่้างท่่�อาจไม่คุุม้ทุ่นในการด�าเนินการใน
แต่ล้ะรอบ แต่ตอ้งด�าเนินการเพ่ั�อคุวามอย่่รอดของธุุรกิจ

3. ประเด็นด้านเวลัา

ฝ่ังอุปสงค์

• ข้อก�าหนดระยะเวลัาของวีซ่ื้าไม่ืสอดคล้ัองกับการท่องเท่ียวการรับบริการ 
แลัะการใช้ีชีีวิตในสถานการณ์์จริงของนักท่องเท่ียว นกัท่่องเท่่�ยวต่างชาติ
กลุ่้มท่่�ม่การใชช่้วิตห้ร่อท่�างานท่างไกล้ในป็ระเท่ศไท่ยระยะยาวอย่างกลุ่้ม 
The Time Spender แล้ะกลุ่้ม The Enhancer ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวท่่�มารบั
บริการท่างการแพัท่ย ์ ห้ร่อการบ�าบดัรกัษาอย่างกลุ่้ม The Pamperer 
จ�าเป็็นตอ้งด�าเนินการท่างว่ซ่าเพ่ั�อต่อเวล้าในการรบับริการห้ร่อใชช่้วิต
ในป็ระเท่ศไท่ย เช่น

• นกัท่่องเท่่�ยวบางคุนเล่้อกท่่�จะสมคัุรเร่ยนเพ่ั�อให้้ไดว่้ซ่านกัเร่ยน 
• นกัท่่องเท่่�ยวบางส่วนจ�าเป็็นตอ้งเดินท่างออกนอกป็ระเท่ศไป็ยงัป็ระเท่ศ

เพ่ั�อนบา้นเพ่ั�อ ‘ท่�าว่ซ่ารนั’ ซึ�งเป็็นการเส่ยเงินแล้ะเส่ยเวล้าเพิั�ม 
• นกัท่่องเท่่�ยวท่่�ท่�างานท่างไกล้ผ่านช่องท่างออนไล้น ์(ท่�างานร่วมกบับริษทั่

ในป็ระเท่ศตน้ท่าง แต่ใชช่้วิตท่่�ป็ระเท่ศไท่ย) ไม่สามารถขอว่ซ่าท่�างานได ้ 
• นกัท่่องเท่่�ยวบางส่วนเล่้อกว่ซ่าแบบอาสาสมคัุรเพ่ั�ออย่่ในป็ระเท่ศไท่ย

ต่อในการพัฒันาสายอาช่พั เช่น นกัมวยต่างชาติ อย่างไรก็ตามส�าห้รบั 
นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่บ้างคุนท่่� ไม่สามารถห้ารายไดท่้่�เพ่ัยงพัอต่อการด�ารง
ช่วิต เน่�องจากป็ระเภท่ของว่ซ่าท่่� เป็็นอุป็สรรคุต่อการสมคัุรเขา้ท่�างาน 
จงึจ�าเป็็นตอ้งเดินท่างกล้บัป็ระเท่ศดว้ยคุวามจ�ายอม

• ข้อจ�ากัดทางด้านเวลัาในการท่องเท่ียวระยะส้ัน ไม่ืสัมืพันธ์กับความืต้ังใจ
ในการท่องเท่ียวจ�านวนมืาก นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มท่่�ตัง้ใจเก็บป็ระสบการณ์
การท่่องเท่่�ยวจ�านวนมากอย่างกลุ่้ม The Optimizer ห้ร่อกลุ่้ม The Thai 
Toucher ตอ้งการท่่�จะเขา้ถงึป็ระสบการณ์ในการท่่องเท่่�ยวให้้คุรบถว้น
มากท่่� สุด เน่�องจากกงัวล้ว่าอาจไม่ไดเ้ดินท่างมาท่่องเท่่�ยวบ่อยคุรัง้ ไม่
สามารถเดินท่างไดต้ามเวล้าท่่�ตอ้งการ เน่�องจากม่อุป็สรรคุดา้นต่างๆ 
เช่น เวล้าในการเดินท่างท่่�คุวบคุุมไม่ได ้เป็็นตน้
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ฝ่ังอุปทาน

• การไม่ืเช่่ีอมืต่อด้านเวลัาการโดยสารแต่ลัะประเภัท คุวามสามารถใน
การรองรบันกัท่่องเท่่�ยวของสนามบิน ท่�าให้้รอบบินท่่� เห้มาะสมกบัการ 
เดินท่างมาถงึป็ระเท่ศไท่ยแล้ะท่่องเท่่�ยวม่จ�ากดั ป็ระกอบกบัการโดยสาร
ท่่� เช่� อมต่อเส้นท่างกนั เช่น เคุร่� องบินต่อเร่อ แล้ะต่อรถท่วัรจ์ากผ่้
ป็ระกอบการต่างรายไม่เช่�อมโยงห้ร่อส่งเสริมกนัในดา้นของเวล้ารอบ
รถ รอบเร่อ ท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวตอ้งเส่ยเวล้าในการรอการโดยสารถดัไป็
เป็็นเวล้านาน

4. ประเด็นด้านกฎหมืาย ระเบียบข้อบังคับ แลัะโครงสร้าง

ฝ่ังอุปสงค์

• การพัฒนาขนส่งสาธารณ์ะท่ีไม่ืรองรับการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่่องเท่่�ยว
ทุ่กกลุ่้มพับกบัปั็ญห้าในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวดว้ยขนส่งสาธุารณะท่่� ไม่
เช่�อมโยงกนัแล้ะเข้าถึงสถานท่่� ท่่องเท่่�ยวได้ยาก ป็ระกอบกบัป็ระเด็น
ปั็ญห้าท่่� ไม่ม่มาตรฐานของคุ่าบริการขนส่งสาธุารณะห้ร่อการโดน
ฉ้อโกง นกัท่่องเท่่�ยวห้ล้ายส่วนจึงห้ันไป็พัึ� งบริการตวักล้างท่่องเท่่�ยว 
ท่่�ช่วยจดัห้ารถรบั-ส่ง บางส่วนเล่้อกซ่อ้บริการผ่านแพัล้ตฟอรม์ออนไล้น์
ท่่� น่าเช่�อถ่อจากต่างป็ระเท่ศ ห้ร่อบางส่วนมองว่าจ�าเป็็นต้องม่เพ่ั�อน 
ท่อ้งถิ�นคุนไท่ยในการน�าเท่่�ยวแล้ะเป็็นท่่�พัึ�งให้้ย่มรถยนตส่์วนตวัเพ่ั�อการ
เดินท่างท่่องเท่่�ยว

• การน�ากฎหมืายแลัะการปรับลังโทษมืาใช้ีกับนักท่องเท่ียวต่างชีาติโดย 
ไม่ืเข้าใจในบริบทความืต่างเชิีงวัฒนธรรมืน�ามืาสู่ประสบการณ์์เชิีงลับของ
นักท่องเท่ียว นกัท่่องเท่่�ยวต่างชาติป็ฏิิบติัพัฤติกรรมจากคุวามเคุยชิน
ของตนตามสถานท่่� ท่่องเท่่� ยวโดยไม่ได้เข้าใจบริบท่ท่างสังคุมของ
ป็ระเท่ศไท่ย ท่�าให้้อาจโดนจบัป็รบัแล้ะล้งโท่ษจากเจา้ห้น้าท่่� ท่่องเท่่�ยว 
เช่น นกัท่่องเท่่�ยวชาวอินเด่ยท่่�รบัป็ระท่านอาห้ารริมท่างเท่า้แล้ะสร้าง
คุวามสกป็รกโดยไม่ตัง้ใจ ต้องโดนจบัป็รบัเงินจากเท่ศกิจ ท่�าให้้เกิด
ป็ระสบการณเ์ชิงล้บระห้ว่างท่่องเท่่�ยว โดยท่่� ไกดน์�าเท่่�ยวจ�าเป็็นตอ้งท่�า
ห้น้าท่่� ช่วยไกล่้เกล่้�ยแล้ะอธิุบายถงึล้กัษณะของพัฤติกรรมของชาวต่าง
ชาติให้้เจา้ห้น้าท่่� ไดเ้ขา้ใจ เป็็นตน้

• การพัฒนาชุีมืชีนเชิีงการท่องเท่ียวท่ีพัฒนาโดยไม่ืมีืความืเข้าใจลึักซ้ึื้งน�ามืา
การพัฒนาอย่างไม่ืย่ังย่น นกัท่่องเท่่�ยวรุ่นให้ม่ท่่� ม่คุวามร่้แล้ะเกิดคุวาม
ตระห้นกัถงึการม่ส่วนร่วมในการท่่องเท่่�ยวเชิงพัฒันา อย่างกลุ่้ม The 
Catalyst ห้ร่อกลุ่้ม The In-depth Escaper เล็้งเห็้นถงึป็ระเด็นปั็ญห้า 
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ในการเขา้ไป็พัฒันาชุมชนเชิงท่่องเท่่�ยวอย่างไม่สมดุล้ เน่�องจากผ่ท่้่�เขา้ไป็
พัฒันาไม่ไดม่้คุวามเขา้ใจอย่างล้กึซึง้ ป็ระกอบกบัแนวท่างการพัฒันาท่่�
ไม่ไดเ้ปิ็ดโอกาสให้้คุนท่อ้งถิ�นไดเ้ขา้ไป็ม่ส่วนร่วม แล้ะการสรา้งคุวามร่ส้กึ
การเป็็นเจา้ของการพัฒันาร่วม ท่�าให้้การพัฒันาท่่�เกิดขึน้ท่�าไป็อย่างไม่
ตรงจุด แล้ะไม่น�าไป็ส่่คุวามยั�งย่น

ฝ่ังอุปทาน

• การถูกข้อกฎหมืายก�าหนดจนไม่ืสามืารถปรับรูปแบบธุรกิจเพ่่อรองรับ
สถานการณ์์ โรคระบาดได้ ผ่ป้็ระกอบการบางป็ระเภท่ เช่น ธุุรกิจท่่�พักั
ระยะยาว (Long-stay accomodation) ท่่� ย่�นจดท่ะเบ่ยนธุุรกิจแบบท่่�พักั
ระยะยาวไม่สามารถป็รบัร่ป็แบบการน�าเสนอบริการมาส่่ท่่�พักัระยะสัน้
ดว้ยขอ้จ�ากดัเชิงกฎห้มาย 

• การเสียโอกาสเชิีงธุรกิจแลัะการสูญเสียทรัพยากรจากการท่องเท่ียวท่ีมืา
จากตัวกลัางต่างชีาติแบบเบ็ดเสร็จโดยไม่ืมีืมืาตรการควบคุมื ผ่ป้็ระกอบ
การท่ัง้รายย่อยแล้ะรายให้ญ่ในป็ระเท่ศไท่ยต่างส่ญเส่ยโอกาสท่างธุุรกิจ
แล้ะรายได้ให้้กบัธุุรกิจตวักล้างการท่่องเท่่�ยวจากต่างป็ระเท่ศท่่�ด�าเนิน
การเองอย่างคุรบวงจร

• การถูกข้อจ�ากัดทางกฎระเบียบในการท่ีจะส่งเสริมืให้นักท่องเท่ียวเปล่ีัยน
บทบาทมืาสู่ผู้่ให้บริการในการท่องเท่ียวอย่างมีืส่วนร่วมืในอนาคต การท่่�
นกัท่่องเท่่�ยวจะผนัตวัไป็เป็็นไกดน์�าเท่่�ยวแบบเสม่อนจริง (Virtual Guide) 
จากป็ระสบการณข์องตนเอง อาจไม่สามารถท่�าไดด้ว้ยการขาดเอกสาร
อนุญาตน�าเท่่�ยว เป็็นตน้

5. ประเด็นด้านคนท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว

ฝ่ังอุปสงค์

• นักท่องเท่ียวท่ีมีืปริมืาณ์มืากสร้างบรรยากาศแห่งความืแออัดระหว่างการ
ท่องเท่ียว ช่วงเวล้าท่่�นกัท่่องเท่่�ยวเดินท่างเขา้ไป็ในสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวห้นึ�งๆ 
พัรอ้มกนัจ�านวนมาก โดยเฉพัาะสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวเปิ็ดให้ม่ท่่�ก�าล้งัไดร้บั
คุวามนิยมในกลุ่้มของ The Optimizer ท่�าให้้เกิดป็ระสบการณเ์ชิงล้บต่อ
สถานท่่�ท่่องเท่่�ยว ห้ากผ่้ให้้บริการไม่สามารถจดัการระบบการจองห้ร่อ
การจดัการสถานท่่� ไดอ้ย่างท่นัสถานการณ์

• ผู้่มีือิทธิพลัทางโซื้เชีียลัมีืเดียเร่ิมืมีืบทบาทน้อยลัง ผ่ม่้อิท่ธิุพัล้ท่างโซเช่ยล้ 
รายให้ญ่เริ�มม่บท่บาท่น้อยล้งในการเชิญชวนนกัท่่องเท่่�ยว เน่� องจาก
นักท่่องเท่่� ยวม่คุวามระมัดระวงัในการรับส่� อเชิงการตล้าดมากขึน้  
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นกัท่่องเท่่�ยวเริ�มห้นัมาให้้คุวามส�าคุญักบัคุุณภาพัของป็ระสบการณท่์่� ได้
รบัการแบ่งปั็นจากเคุร่อข่ายของคุนใกล้ชิ้ด ห้ร่อภาพัจริงท่่�ป็รากฎจาก
ภาพัรวมของส่�อออนไล้นม์ากกว่าเช่�อคุ�าแนะน�าจากรายบุคุคุล้ท่่�ม่ส่วน
ไดส่้วนเส่ย

• เพ่่อนร่วมืเดินทางหาเวลัาในการมืาร่วมืเดินทางท่องเท่ียวพร้อมืกันได้ยาก
นกัท่่องเท่่�ยวในระยะสัน้ส่วนให้ญ่จ�าเป็็นตอ้งม่เพ่ั�อนร่วมเดินท่างอย่าง
น้อย 1 คุน (ยกเว้นกลุ่้มท่่�มาใชช่้วิตในระยะยาวอย่างกลุ่้ม The Time 
Spender/กลุ่้ม The Enhancer/กลุ่้ม The Pamperer) การนดัห้มายเพ่ั�อ
ให้้เพ่ั�อนร่วมท่างทุ่กคุนม่เวล้าว่างเพ่ั�อมาท่่องเท่่�ยวร่วมกนัเป็็นเร่�องท่่�ยาก
ล้�าบาก นกัท่่องเท่่�ยวบางคุนท่่�ช่�นชอบในการท่่องเท่่�ยวจงึเล่้อกท่่�จะสรา้ง
สมัพันัธุ ์ให้ม่จากการเดินท่างเพ่ั�อขยายโอกาสในการเดินท่างท่่องเท่่�ยว 
ให้้มากขึน้จากเคุร่อข่ายของเพ่ั�อนกลุ่้มให้ม่

ฝ่ังอุปทาน

• การสร้างความืเช่่ีอม่ัืนส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีไม่ืมีืความืชัีดเจน การส�ารวจ
คุวามเห็้นจากผ่ป้็ระกอบการท่่�เขา้ร่วมโคุรงการ Amazing Thailand SHA 
standard พับว่าผ่ป้็ระกอบการเขา้ร่วมเพ่ั�อเป็็นการสรา้งคุวามสบายใจ
แล้ะการม่ตรารบัรองจากภาคุรฐัเท่่านัน้ ในขณะท่่�นกัท่่องเท่่�ยวม่การรบัร่ ้
แล้ะไม่ได้ให้้คุวามส�าคุญัมากนกั ป็ระกอบกบัผ่้ป็ระกอบการตอ้งการ
คุวามมั�นใจท่่�จบัต้องได้แล้ะส่�อสารไดอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพัาะในดา้น
สาธุารณสุข เช่น การม่วคัุซ่นท่่� เขา้ถงึป็ระชาชนท่ั�วไป็อย่างคุรอบคุลุ้ม 
เพ่ั� อท่่�จะคุาดการณส์ถานการณข์องธุุรกิจท่่องเท่่� ยวในอนาคุตท่่�จะ
สมัพันัธุก์บัการวางแผนกล้ยุท่ธุท่์่�จะท่�าให้้ธุุรกิจอย่่รอด แล้ะนกัท่่องเท่่�ยว 
เกิดคุวามเช่�อมั�นในการออกมาใชช่้วิตแล้ะท่่องเท่่�ยวอย่างป็ล้อดภยัอ่กคุรัง้

6. ประเด็นด้านงบประมืาณ์แลัะเงินทุน

ฝ่ังอุปสงค์

• นักท่องเท่ียวไม่ืมีืสิทธิพิเศษหร่อแรงจูงใจในการใช้ีจ่ายในบริการราคา
สูง หร่อค่าบริการระยะยาว นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้ม The Time Spender แล้ะ  
The Enhancer ท่่� ม่การใชช่้วิตในป็ระเท่ศไท่ยระยะยาวส่วนให้ญ่จ�าเป็็น
ตอ้งจ่ายคุ่าบริการล่้วงห้น้า เช่น คุ่าบริการท่่�พักัรายปี็ คุ่าบริการฝาก
ท่รพััยสิ์นรายปี็กบัผ่้ให้้บริการท่่� พักั คุ่าเช่ารถ ฯล้ฯ เช่นเด่ยวกบันัก 
ท่่องเท่่�ยวกลุ่้ม The Pamperer ท่่� ม่คุ่าใชจ่้ายในบริการท่างการแพัท่ย ์
ท่นัตกรรม ห้ร่อการบริการเพ่ั�อการบ�าบดัท่่� คุ่อนขา้งส่ง โดยสิท่ธิุพิัเศษ
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ห้ร่อแรงจ่งใจในการจ่ายเงินจ�านวนมากนัน้ ส่วนให้ญ่มาจากการกิจกรรม
ส่งเสริมการขายของผ่้ให้้บริการรายย่อยท่่�จดัขึน้เองเพ่ั�อการแข่งขนั
ท่างการตล้าดเพ่ัยงดา้นเด่ยว

• ค่าบริการของกิจกรรมืท่องเท่ียวเชิีงลึักมีืราคาสูง นักท่่องเท่่� ยวกลุ่้ม  
The Catalyst ห้ร่อ กลุ่้ม The In-depth Escaper มองว่าคุ่าบริการในการ
ท่่องเท่่�ยวเชิงล้กึยงัม่ราคุาส่ง เน่�องจากม่คุวามตอ้งการท่างการตล้าดต��า 
แล้ะยงัอย่่ในเคุร่อข่ายคุนท่่�สนใจในวงแคุบ นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ส่้วนให้ญ่
เต็มใจท่่�จะจ่ายเงินในราคุาส่งเพัราะเขา้ใจถงึสถานการณ ์ แต่สามารถ
จ่ายไดใ้นจ�านวนคุรัง้ท่่�จ�ากดัเท่่านัน้

ฝ่ังอุปทาน

• การหดตัวของตลัาดแลัะก�าลัังซ้่ื้อของนักท่องเท่ียว สถานการณ์โรคุระบาด
แล้ะผล้กระท่บท่างเศรษฐกิจในวงกวา้ง ส่งผล้ให้้นกัท่่องเท่่�ยวม่ก�าล้งัซ่อ้
ท่่�ล้ดน้อยล้ง มาตรการส่งเสริมการท่่องเท่่�ยวจ�าเป็็นท่่�จะตอ้งคุ�านึงถงึ
การให้้คุวามส�าคุญักบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่� ม่ก�าล้งัซ่อ้แล้ะคุวามสามารถ
ในการท่่องเท่่�ยวท่่�มากกว่า เช่น กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศผ่ม่้รายได้
ส่ง กลุ่้มชาวต่างชาติท่่�ท่�างานห้ร่อพักัอาศยัในป็ระเท่ศผ่ม่้รายไดส่้ง กลุ่้ม
นกัท่่องเท่่�ยวท่่�มารบับริการท่างการแพัท่ยห์้ร่อการบ�าบดัสุขภาพัเชิงเร่ง
ด่วน เป็็นตน้

• การได้รับผ่ลักระทบเชิีงรายได้แลัะหน้ีสินสะสมืจากสถานการณ์์ โรคระบาด
ผ่ป้็ระกอบการไดร้บัผล้กระท่บเชิงรายไดอ้ย่างมห้าศาล้ การช่วยเห้ล่้อ
ดา้นเงินก่ด้อกเบ่ย้ต��า (Soft loan) ห้ร่อมาตรการการพักัช�าระห้น่ ้ เป็็น
มาตรการส�าคุญัท่่�ผ่ป้็ระกอบการรอ้งขอแล้ะจ�าเป็็นตอ้งไดร้บัการเย่ยวยา
โดยเฉพัาะในผ่้ป็ระกอบการท่่� ม่ฐานล่้กคุา้เป็็นชาวต่างชาติ แล้ะยงัไม่
สามารถป็รบัร่ป็แบบธุุรกิจเพ่ั�อรองรบัล่้กคุา้ในป็ระเท่ศได้

• การมีืเงินทุนท่ีไม่ืเพียงพอต่อการพัฒนาบริการในระยะยาว ร่ป็แบบของ
การพัฒันา ‘บริการเชิงล้ึกในร่ป็แบบการม่ส่วนร่วมกบัท่อ้งถิ�น (Local 
In-depth engagement) ตอ้งใชพ้ัล้งัเคุร่อข่ายของคุนในแวดวงในการ
เขา้ถงึแล้ะใชเ้วล้าในการพัฒันาระยะยาว จ�าเป็็นตอ้งม่เงินทุ่นแล้ะคุวาม
ตัง้ใจจริง
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การเปล่ีัยนแปลังของบุคลัักษณ์์นักท่องเท่ียวในอนาคต

เพ่ั�อป็ระเมินแนวโน้มคุวามเป็ล่้�ยนแป็ล้งของบุคุล้กัษณน์ักท่่องเท่่�ยวท่่�จะ 

เกิดขึน้ในอนาคุต การศกึษาคุรัง้น่ไ้ดพิ้ัจารณาปั็จจยัการเป็ล่้�ยนแป็ล้งดา้นต่างๆ ท่ัง้ห้มด 
5 ดา้น เพ่ั�อพิัจารณาว่าปั็จจยัดา้นใดบ้างเป็็นปั็จจยัส�าคุญัท่่�จะส่งผล้ต่อบุคุล้กัษณ ์
นกัท่่องเท่่�ยวใน 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

1. ก่อนโคุวิด-19
2. อนาคุตฐานในระยะ 3-5 ปี็ขา้งห้น้า นบัตัง้แต่การเริ�มตน้การระบาดในปี็ 

คุ.ศ. 2019 เป็็นตน้มา 
3. อนาคุตท่่� ไกล้กว่า 3 ปี็ขึน้ไป็ 

ในมิติของคุวามไม่แน่นอนท่่�อาจจะเกิดขึน้ได ้ โดยการป็ระเมินจะพิัจารณา
คุวามส�าคุญัเป็็น 4 ระดบั

1. ปั็จจยัไม่เคุยม่อิท่ธิุพัล้ของปั็จจยัดงักล่้าวมาก่อน ห้ร่อม่ปั็จจยัมาก่อนแต่
ไม่ม่อิท่ธิุพัล้เล้ย ห้ร่อปั็จจยัท่่�ป็รากฏิจะไม่ส่งผล้อะไรเล้ย

2. ปั็จจยัม่อิท่ธิุพัล้อย่่ในระดบัท่่�ต��า 
3. ปั็จจยัม่อิท่ธิุพัล้ในระดบัท่่�สรา้งการเป็ล่้�ยนแป็ล้ง ห้ร่อม่ผล้ต่อพัฤติกรรม

แล้ะคุวามพังึพัอใจของบุคุล้กัษณ์
4. ปั็จจยัท่่� ส่งผล้กระท่บส่ง เป็็นปั็จจยัท่่�ตอ้งจบัตามองในการวางแผนห้ร่อ

การพัฒันาการให้้บริการ 

โดยม่รายล้ะเอ่ยดตามตารางท่่�  12 ดงัน่ ้



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

113

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

ตา
รา

งที่
 1

2 
ตา

รา
งก

าร
ปร

ะเ
มิน

ปัจ
จัย

กา
รเ

ปลี่
ยน

แป
ลง

ที่ส
�าคั

ญ
ที่จ

ะมี
ผล

ต่อ
กา

รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
 

ขอ
งบุ

คลั
กษ

ณ์
นัก

ท่อ
งเ

ที่ย
วใ

นอ
นา

คต



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

114

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

ตา
รา

งที่
 1

2 
ตา

รา
งก

าร
ปร

ะเ
มิน

ปัจ
จัย

กา
รเ

ปลี่
ยน

แป
ลง

ที่ส
�าคั

ญ
ที่จ

ะมี
ผล

ต่อ
กา

รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
 

ขอ
งบุ

คลั
กษ

ณ์
นัก

ท่อ
งเ

ที่ย
วใ

นอ
นา

คต
 (ต่

อ)



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

115

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

ตา
รา

งที่
 1

2 
ตา

รา
งก

าร
ปร

ะเ
มิน

ปัจ
จัย

กา
รเ

ปลี่
ยน

แป
ลง

ที่ส
�าคั

ญ
ที่จ

ะมี
ผล

ต่อ
กา

รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
 

ขอ
งบุ

คลั
กษ

ณ์
นัก

ท่อ
งเ

ที่ย
วใ

นอ
นา

คต
 (ต่

อ)



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

116

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

ตา
รา

งที่
 1

2 
ตา

รา
งก

าร
ปร

ะเ
มิน

ปัจ
จัย

กา
รเ

ปลี่
ยน

แป
ลง

ที่ส
�าคั

ญ
ที่จ

ะมี
ผล

ต่อ
กา

รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
 

ขอ
งบุ

คลั
กษ

ณ์
นัก

ท่อ
งเ

ที่ย
วใ

นอ
นา

คต
 (ต่

อ)



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

117

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

การเปล่ีัยนแปลังของนักท่องเท่ียวในอนาคต

ผล้จากการวิเคุราะห้ปั์็จจยัท่่�จะส่งผล้กระท่บกบับุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวท่ัง้ห้มด 
5 ดา้น 43 ป็ระเด็น แล้ะใน 3 ระยะ น�ามาวิเคุราะห้ก์ารเป็ล่้�ยนแป็ล้งของบุคุล้กัษณก์ลุ่้ม 
ต่างๆ โดยป็ระเมินจากโอกาสของการเกิดปั็จจยัท่่�ศกึษาเท่่ยบกบัผล้ท่่�จะเกิดกบับุคุล้กัษณ ์
กลุ่้มใดกลุ่้มห้นึ�งในระยะสัน้แล้ะระยะยาว เพ่ั�อป็ระเมินคุวามเป็ราะบางแล้ะขอ้กงัวล้ท่่�เป็ล่้�ยนไป็ 

ของบุคุล้กัษณ ์แล้ะน�ามาส่่การพิัจารณาโอกาสแล้ะคุวามน่าสนใจของบุคุล้กัษณ์ในเชิง
การตล้าด ห้ร่อการท่�าการออกแบบบริการให้้เห้มาะสมกบัคุวามตอ้งการ ท่�าให้้พับการ
เป็ล่้�ยนแป็ล้งของบุคุล้กัษณท่์่�ส�าคุญัใน 3 ล้กัษณะ ดงัน่ ้

1. จากบุคุล้ล้กัษณเ์ดิมท่ัง้ 9 ในระยะยาว จะม่ 3 บุคุล้กัษณท่์่�ม่ปั็จจยัเก่อ้ห้นุนส่งแล้ะ 
ม่คุวามส�าคุญัมากอย่างต่อเน่�อง ไดแ้ก่

• นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบสมัผสัสินท่รพััยร่์ป็แบบไท่ย (The Thai Toucher)
• นกัท่่องเท่่�ยวผ่้ใชเ้วล้ากบัตวัเอง (The Time Spender) 
• นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบสานสมัพันัธุ ์(The Relationship Builder)

2. จากบุคุล้ล้กัษณเ์ดิมท่ัง้ 9 ในระยะยาวจะม่ 1 บุคุล้กัษณท่์่�แมจ้ะม่ปั็จจยัเก่�อห้นุน 
พัอสมคุวรแต่โอกาสห้ร่อการเพิั�มจ�านวนจะล้ดล้งห้ร่อไม่น่าสนใจเท่่าเดิม ไดแ้ก่ นกัท่่องเท่่�ยว 
ผ่ห้้ล่้กห้น่เม่องไป็ส่่ป็ระสบการณเ์ชิงล้กึ (The In-depth Escaper) 

3. จากปั็จจยัเก่�อห้นุนท่่� ม่อย่่ ม่แนวโน้มท่่� บุคุล้กัษณ์ให้ม่ 3 กลุ่้ม จะป็รากฏิแยกตวั 
ขึน้มาแล้ะม่คุวามน่าสนใจเพิั�มขึน้มาในระยะยาว ไดแ้ก่

• นกัท่่องเท่่�ยวผ่้ม่กิจกรรมเคุล่้�อนตวัตล้อดเวล้า (The Motion-Based 
Wanderer) 

• นกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวเพ่ั�อบ�าเพ็ัญป็ระโยชน ์(The Volunteer Traveller)
• นกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวในเสน้ท่างท่่� ไม่ใช่สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวห้ล้กั (Tourism 

Veteran)
• รายล้ะเอ่ยดของการวิเคุราะห้แ์ล้ะแนวโน้มของการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของ 

บุคุล้กัษณก์ลุ่้มต่างๆ

 รายล้ะเอ่ยดของการวิเคุราะห้แ์ล้ะแนวโน้มของการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของบุคุล้กัษณ์
กลุ่้มต่างๆ ม่แบ่งล้กัษณะของแนวโน้มออกเป็็น 3 ล้กัษณะ คุ่อ “-“ ไม่เป็็นปั็จจยัท่่�ส�าคุญั 
“*” เป็็นปั็จจยัท่่�ม่ผล้น้อย “**” เป็็นปั็จจยัท่่�ม่ผล้ท่่� น่าจบัตามอง แล้ะ “***” เป็็นปั็จจยั 
ท่่�ม่ผล้มาก ซึ�งม่รายล้ะเอ่ยดตามบุคุล้กัษณด์งัต่อไป็น่้
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1. The Pamperer ผู้่พัฒนาตัวเองเชิีงสุขภัาพ

พ่ัน้ฐานของบุคุล้กัษณน่์้เป็็นผ่้ท่่� ห่้วงใยเร่� องสุขภาพัยอมเดินท่าง ใช้จ่าย 
แล้ะใชเ้วล้าเพ่ั�อให้้สุขภาพัของตนสมบ่รณท่์่�สุด อย่างไรก็ตามกลุ่้ม The Pamperer ยงั
ห้มายคุวามรวมถงึผ่ท่้่�ป็รนเป็รอตนเอง เพ่ั�อให้้ไดคุ้วามสุขกายแล้ะสบายใจโดยยอมจ่าย
เพ่ั�อให้้คุนบริการเอาสิ�งด่ๆ ต่อกายแล้ะใจมามอบให้้ การรบับริการของคุนกลุ่้มน่จ้งึเป็็น
ไป็ไดต้ัง้แต่การนวดผ่อนคุล้ายขัน้พ่ัน้ฐาน การด่�ม กิน แล้ะพักัผ่อนท่่�ด่ต่อสุขภาพั การ
รบับริการท่างการแพัท่ยท่์่�จ�าเป็็น จนไป็ถงึบริการเสริมคุวามงาม The Pamperer ส่วน
ให้ญ่ไม่คุ่อยอยากเปิ็ดเผยตวั เพัราะพิัจารณว่าเร่�องของสุขภาพัเป็็นเร่�องส่วนตวั คุวาม
สมบ่รณแ์บบเป็็นเร่�องท่่�สามารถรบัร่้ไดจ้ากภายนอกเขา้ส่่ขา้งใน

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื **

• การเขา้ถงึขอ้ม่ล้แล้ะการพัฒันาตวักล้างในการแนะน�าบริการ
• การจ่ายเงิน Online
• สงัคุมผ่ส่้งอายุแล้ะการให้้คุวามส�าคุญัคุวามมั�นคุงท่างสุขภาพั
• เท่คุโนโล้ย่การชะล้อวยั แล้ะ Telemedical Services
• การล้ดภาษ่ให้้ผ่้ให้้บริการ
• การแข่งขนัส่งในทุ่กระดบั เพัราะแมจ้ะม่ตน้ทุ่นท่่�ส่งในบางเร่�อง แต่เป็็น

ป็ระเด็นท่่�กล้ายเป็็นคุวามตอ้งการพ่ัน้ฐาน 
• ฐานของการให้้บริการม่ฐานท่่�กวา้ง คุรอบคุลุ้มเศรษฐกิจในห้ล้ายดา้น 

ซึ�งเป็็นท่ัง้โอกาสแล้ะอุป็สรรคุในการให้้บริการ

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• ห้าขอ้ม่ล้ไดย้ากในภาษาของตนเอง ตอ้งอาศยัตวักล้างซึ�งม่คุ่าใชจ่้าย
เพิั�มเติม

• ส่�อสารกบัผ่้ให้้บริการในขณะท่่�รบับริการไม่ได ้
• ไม่เช่�อมโยงกบัระบบป็ระกนัสุขภาพัในป็ระเท่ศ
• เกิดคุด่ฟ้องรอ้งแล้ว้ไม่ร่ว่้าจะไดร้บัการช่วยเห้ล่้ออย่างไร
• ไม่ม่ระบบการตรวจล้งตราท่่�รองรบัการเจ็บป่็วยท่่�เร่งด่วน
• การเขา้มารบับริการโดยขาดพ่ัน้ฐานคุวามเขา้ใจแล้ะไม่เช่�อมั�นต่อผ่้ให้้

บริการ
• การให้้บริการบางป็ระเภท่ อาทิ่ การให้้บริการท่างการแพัท่ย ์ท่�าให้้ตอ้ง

ห่้างจากคุรอบคุรวั ซึ�งส่งผล้ถงึสภาวะจิตใจ 
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• การไดร้บับริการจากผ่ท่้่� ไม่เช่�ยวชาญห้ร่อไม่ม่คุวามร่้สึกร่วมกบัคุวาม
ตอ้งการของบุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่้

ระยะยาว

• การรบัร่ล้้กัษณะเด่นของการให้้บริการแบบคุนไท่ย
• เท่คุโนโล้ย่ของคุ่่แข่งด่กว่า 
• คุ่าบริการท่่�ต��ากว่าอนัเน่�องมาจากคุ่าคุรองช่พั
• คุวามห่้วงกงัวล้เร่�องมาตรฐานสาธุารณะสุข 
• กล้ไกการก�าห้นดมาตรฐานของผ่้ให้้บริการ
• ระบบการตรวจล้งตราไม่เขา้ใจธุรรมชาติของบริการ

โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต ***

นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ย้งัน่าสนใจในอนาคุต ม่แนวโน้มท่่�จะเพิั�มไดส่้งขึน้เพัราะ
ปั็ญห้าเร่�องสุขภาพัจะเป็็นป็ระเด็นคุวบคุ่่ไป็กบัสงัคุมผ่ส่้งอายุแล้ะปั็ญห้าสิ�งแวดล้อ้ม
ท่่� เป็็นปั็ญห้าร่วมกนัท่ัง้โล้ก แต่ปั็จจยัท่่�ท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่จ้ะเพิั�มห้ร่อจะล้ดจาก
ป็ริมาณท่่�เป็็นอย่่จะป็ระกอบดว้ยคุวามสามารถของระบบสาธุารณสุขในป็ระเท่ศ การ
เติบโตของตล้าดในป็ระเท่ศ การคุวบคุุมการให้้คุุณภาพั แล้ะการส่�อสารแล้ะการจดัการ
ป็ระสบการณข์องผ่ร้บับริการเศรษฐกิจสุขภาพั จะกล้ายเป็็นส่วนห้นึ�งของเศรษฐกิจ
ภาพัล้กัษณ ์ เช่�อมโยงกบัธุุรกิจห้ล้ายดา้นท่ัง้สินคุา้แล้ะบริการ ท่่�ตอ้งการการคุวบคุุม
คุุณภาพั การฟ้องรอ้งระว่างป็ระเท่ศแบบไม่เปิ็ดเผย จะเป็็นเร่�องท่่� เตร่ยมพัรอ้มมาก
ขึน้ การก�าห้นดคุุณภาพัแล้ะการสร้างมาตรฐานของวิชาช่พัท่่� เก่�ยวขอ้งเป็็นเร่�องท่่� ม่
คุวามจ�าเป็็น 

2. The Enhancer ผู้่พัฒนาตัวเองทางสายอาชีีพ
 
ป็ระเท่ศไท่ยเปิ็ดกวา้งแล้ะเป็็นพ่ัน้ท่่�ของโอกาส แต่คุ�าถามท่่�ส�าคุญัคุ่อ ส�าห้รบั

การเร่ยนร่น้อกระบบโรงเร่ยนแล้ว้ ป็ระเท่ศไท่ยเป็็นโอกาสของการเร่ยนร่เ้ร่�องอะไรอ่กได้
บา้งการเติบโตของ The Enhancer เป็็นเคุร่�องบ่งช่ว่้าป็ระเท่ศไท่ยเติบโตดว้ยการพัฒันา
คุวามร่เ้ป็็นฐาน (Knowledge-based development) มากน้อยขนาดไห้นสิ�งท่่�ส�าคุญัคุ่อ
การเติบโตของ The Enhancer คุ่อการเป็ล่้�ยนเป็็นบุคุล้กัษณแ์บบ The Catalyst ซึ�งเป็็น
บุคุล้กัษณท่์่�จะม่การฝั� งรากแล้ะช่วยการพัฒันาท่อ้งถิ�นขึน้มาไดจ้ริง
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ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื **

• การท่�างานไดม้ากกว่า 1 อย่าง พัรอ้มกนัเป็็นกระแสห้ล้กั 
• การตรวจล้งตราป็ระเภท่ให้ม่ท่่�เปิ็ดให้้คุนห้างาน 
• สงัคุมแห่้งการเร่ยนร่้
• การยอมรบัคุววามแตกต่างท่างเช่อ้ชาติ
• การผนัตวัไป็ส่่ผ่พ้ัฒันาสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• คุวามร่้ไม่ถ่กพัฒันาขึน้จนสรา้งแรงดงึด่ดของการเขา้ท่�างาน
• เจอคุนร่้ไม่จริง ตอ้งเส่ยเวล้าในการตามห้าแห้ล่้งคุวามร่ ้
• ภาพัของงานบางงานยงัไม่เป็็นท่่�แพัร่ห้ล้ายห้ร่อติดภาพัล้บ 
• การตรวจล้งตราท่่�ตอ้งอา้งอิงกบัสถานศกึษา แต่ไม่ไดอ้า้งอิงกบัแห้ล่้ง

เร่ยนร่ ้
• ห้าขอ้ม่ล้จากภายนอกป็ระเท่ศไดย้าก ตอ้งอาศยัป็ากต่อป็าก ห้ร่อการ

เขา้มาในป็ระเท่ศ 

ระยะยาว

• คุวามเช่�ยวชาญถ่กบ่มเพัาะแล้ะพัฒันาขึน้ในแห้ล่้งอ่�น
• การไม่ยอมรบัชาวต่างชาติเขา้มาท่�างาน ห้ร่อเขา้มาเป็็นผ่เ้ช่�ยวชาญท่าง

วฒันธุรรม
• ชาตินิยมขวาจดัจากสงคุรามการคุา้

โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต **

บุคุล้ักษณน่์้ยงัเป็็นกลุ่้มท่่� ม่คุวามน่าสนใจในอนาคุต เพัราะจะสามารถ
เป็ล่้�ยนแป็ล้งเป็็นกลุ่้มท่่�กระตุ้นการเติบโตของกลุ่้มอ่�นได้ ท่่� ผ่านมาจะเห็้นไดว่้าการ
เติบโตของกลุ่้มน่ม่้ขอ้จ�ากดัท่่�การพัฒันาแล้ะการสร้างคุวามร่้ในเชิงการป็ฏิิบติัออก
มาส่่สาธุารณะนัน้อย่่ในวงท่่�จ�ากดั การสรา้งแรงดงึด่ดของนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ม่้ปั็ญห้า
ท่ัง้การสรา้งคุวามร่ท่้่�ล้กึขึน้ ห้ล้ากห้ล้ายขึน้ แล้ะเป็็นระบบมากขึน้ ตล้อดจนคุวามร่้ใน
ล้กัษณะน่ไ้ม่ไดอ้ย่่ในสถาบนัการศกึษา ดงันัน้ จงึไม่ม่โคุรงสรา้งท่่�สมบ่รณ์ในการรองรบั 
แมก้ระท่ั�งระบบการตรวจล้งตรา
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3. The Catalyst ผู้่พัฒนาสังคมืแลัะส่ิงแวดล้ัอมื

นกัท่่องเท่่�ยวผ่เ้ป็ล่้�ยนบท่บาท่มาเป็็นพัล้เม่องผ่ก้ระตุน้เศรษฐกิจ สงัคุม สิ�ง
แวดล้อ้ม แล้ะการพัฒันาในท่อ้งถิ�น (The Catalyst ไม่ใช่ Media Influencers ม่คุวาม
แตกต่างท่่�คุวามเช่�ยวชาญ การล้งม่อป็ฏิิบติั รวมถงึการฝังรากล้กึแล้ะกล้ายเป็็นกล้ไก
ห้นึ�งของการพัฒันาท่อ้งถิ�น ผล้ตอบแท่นอย่่ท่่�การพัฒันาพ่ัน้ท่่� ไม่ใช่ยอดผ่เ้ขา้ชม)

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื **

• คุวามตอ้งการการเช่�อมต่อกบัตล้าดแล้ะโล้ก ในขณะท่่�ท่อ้งถิ�นยงัม่ขอ้
จ�ากดัเร่�องการเขา้ถงึแล้ะคุวามเขา้ใจขอ้ม่ล้เฉพัาะดา้น

• การพัฒันาธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวท่่�คุ�านึงถงึสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้มมากขึน้
• นโยบายการอนุญาตให้้คุนต่างชาติถ่อสญัชาติไท่ย ท่�างาน ห้ร่อล้งทุ่น

ในไท่ยสะดวกขึน้ 
• การป็รบัป็รุงกฎห้มายแล้ะการให้้การสนบัสนุนธุุรกิจชุมชนแล้ะกิจการ

เพ่ั�อสงัคุม
• การคุมนาคุมแล้ะการเขา้ถงึพ่ัน้ท่่�ห่้างไกล้ท่�าไดง่้ายขึน้ 
• คุวามสะดวกของการคุมนาคุมแล้ะการส่�อสารระห้ว่างป็ระเท่ศ

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• คุวามร่ส้กึผิด ห้ร่อคุวามร่ส้กึว่าไม่สามารถเป็็นส่วงห้นึ�งของท่อ้งถิ�น ห้ร่อ
การพัฒันาท่อ้งถิ�นไดจ้ริง

• ขอ้จ�ากดัเร่�องตน้ทุ่นแล้ะการเดินท่าง รวมถงึคุวามเขา้ใจบท่บาท่ของนกั
ท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ก้บัชุมชนแล้ะเจา้ห้น้าท่่�ในท่อ้งถิ�น 

• คุ่าตอบแท่นท่างเศรษฐกิจต��า 
• คุวามเส่� ยงท่่� จะเติบโตรวดเร็วห้ร่อเติบโตแล้้วไป็ท่�าล้ายม่ล้คุ่าท่าง

วฒันธุรรมห้ร่อมรดกเชิงพ่ัน้ท่่�เดิมท่่�ม่อย่่ 
• การรกัษาสมดุล้ระห้ว่างการรกัษาอตัล้กัษณ ์ การเข้าถึง แล้ะคุวาม

สามารถในการรองรบัการให้้บริการ 
• เป็็นธุุรกิจเพ่ั�อสงัคุมด่เห้ม่อนเป็็นท่่� เริ�มท่�าตามไดง่้ายแต่รกัษาคุุณภาพั

ห้ร่อคุวามแท่้ไดย้าก
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ระยะยาว

• การท่�ากิจการเพ่ั�อสงัคุมแล้ะธุุรกิจชุมชนยงัม่อย่่ในวงจ�ากดั นอกจากน่ย้งั
ไม่คุ่อยเปิ็ดโอกาสให้้คุนนอกห้ร่อชาวต่างชาติเขา้มาม่ส่วนร่วม 

• การขาดคุวามเขา้ใจห้ร่อการก�าห้นดแนวท่างการพัฒันาร่วมเห้ม่อนเดิม
ร่วมกนัท่างกนัได ้แต่ม่เป้็าห้มายไม่เท่่ากนัห้ร่อไม่เห้ม่อนกนั

• พ่ัน้ท่่�ท่่�ม่คุวามพัรอ้มยงัม่อย่่จ�ากดัแล้ะเม่�อผ่านไป็ระยะห้นึ�ง แผนธุุรกิจจะ
เป็ล่้�ยนไป็เป็็นคุวามสมัพันัธุร์ะห้ว่างนกัล้งทุ่นกบัพ่ัน้ท่่�ล้งทุ่น

โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต **

การเป็ล่้�ยนแป็ล้งของโล้กเกิดขึน้อย่่ตล้อดเวล้า ส่งผล้ต่อป็ระชากรแล้ะคุวาม
ตอ้งการท่างการตล้าด The Catalyst คุ่อ กลุ่้มบุคุล้กัษณท่์่�จะช่วยเช่�อมต่อท่รพััยากรใน
ท่อ้งถิ�นท่ัง้คุน กิจกรรม วฒันธุรรม วตัถุดิบ แล้ะสถานท่่�ส่่ตล้าดโล้กดว้ยมุมมอง คุวามร่ ้
แล้ะคุวามแตกต่างท่างวฒันธุรรม แต่บุคุล้กัษณม่์ขอ้จ�ากดัท่่�ส�าคุญัตามแบบภาวะห้ล้งั
สมยัให้ม่คุ่อในขณะท่่�ยอมรบัคุวามแตกต่างได ้กระแสชาตินิยมแล้ะท่อ้งถิ�นนิยมอาจจะ
เป็็นอุป็สรรคุในการขดัขวางแล้ะก่อให้้เกิดคุวามร่วมม่อ รวมถงึท่�าให้้บุคุล้กัษณง่์ายต่อ
การถ่กต่คุวามในท่างล้บแล้ะไม่เป็็นท่่� ไวใ้จ

4. The Thai Toucher ผู้่ชีอบสัมืผั่สสินทรัพย์รูปแบบไทย

ป็ระเท่ศไท่ยยงัเป็็นเป้็าห้มายของการเดินท่างต่างป็ระเท่ศคุรัง้แรกเน่�องจาก
ม่คุวามชดัเจนท่างวฒันธุรรมแล้ะภาพัล้กัษณข์องเม่องท่่องเท่่�ยว ตล้อดจนอย่่ในชุมท่าง
แล้ะพ่ัน้ท่่�ท่่�เขา้ถงึไดง่้าย บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่แ้มจ้ะเป็็นโจท่ยพ่์ัน้ฐานเพัราะเป็็นนกัท่่องเท่่�ยว
กลุ่้มให้ญ่แล้ะเดินท่างเป็็นห้ม่่คุณะ แต่อย่างไรก็ตามกล้ายเป็็นบุคุล้กัษณท่์่�สรา้งภาพัจ�า
แล้ะก�าห้นดให้้การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศย��าอย่่กบัท่่� เพัราะเป็็นกลุ่้มท่่องเท่่�ยวท่่�ใชเ้วล้าน้อย 
แล้ะเท่่�ยวตามๆ กนัไม่ไดต้อ้งการคุวามล้กึซึง้

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื ***

• การเดินท่างระห้ว่างป็ระเท่ศเป็็นไป็ไดง่้าย ป็ระเท่ศไท่ยอย่่ในศ่นยก์ล้าง
ของการเดินท่างระห้ว่างภ่มิภาคุในตล้าดท่่�เจริญเติบโต แล้ะในพ่ัน้ท่่�ท่่� ม่
ป็ระชากรร่วมกนัอย่่มากกว่าคุรึ�งโล้ก 

• สงัคุมไรเ้งินสดแพัร่กระจายไป็ท่ั�วโดยเฉพัาะภ่มิภาคุเป้็าห้มายท่่�เดินท่าง
เขา้ป็ระเท่ศไท่ยไดง่้าย แต่ยงัติดอย่่ท่่� ไม่ม่ Platform กล้างท่่�ใชง้านไดท้่ัง้
ในป็ระเท่ศแล้ะต่างป็ระเท่ศ 

• การเดินท่างในป็ระเท่ศสะดวกสบายขึน้ เขา้ถงึแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวต่างๆ ง่ายขึน้ 
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• การตรวจร่างกายแล้ะมาตรการคุวบคุุมโรคุท่่�เขม้ขน้ขึน้ห้ล้งัโคุวิด 19
• การผ่อนป็รนการตรวจล้งตราเพ่ั�อกระตุน้เศรษฐกิจการท่่องเท่่�ยว
• การเปิ็ดรบัคุวามแตกต่างท่างวฒันธุรรม
• คุวามย่ดห้ยุ่นของช่วงเวล้าการท่�างานแล้ะวนัห้ยุด

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• คุวามไม่เป็็นมิตรแล้ะการถ่กเอาเป็ร่ยบแล้ะฉ้อโกงไดต้ล้อดเวล้าแมก้าร
เดินท่างเป็็นห้ม่่คุณะ 

• การขาดการเตร่ยมตวัเร่ยนร่แ้ล้ะคุวามเขา้ใจบริบท่ท่างวฒันธุรรมท่่�อย่่
ในท่อ้งถิ�น ท่�าให้้ง่ายต่อการเกิดคุวามขดัแยง้ ห้ร่อคุวามร่ส้กึดา้นล้บต่อ
กิจกรรมท่่�เกิดขึน้ในท่อ้งถิ�น 

• การเดินท่างตามกนัเป็็นกลุ่้มกลุ่้มให้ญ่แล้ะการเดินท่างโดยรถยนตส่่์
แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวยอดนิยมท่�าให้้เกิดผล้กระท่บดา้นสิ�งแวดล้อ้ม แล้ะยาก
ท่่�จะรกัษาสมดุล้ระห้ว่างช่วงฤด่การท่่องเท่่�ยวแล้ะนอกฤด่กาล้

• การกระจายของนกัท่่องเท่่�ยวนอกฤด่กาล้
• คุวามไม่เคุยชินแล้ะขอ้จ�ากดัของอาห้ารแล้ะวฒันธุรรม 
• คุวามขดัแยง้ของนกัท่่องเท่่�ยวท่่� ม่พ่ัน้ฐานท่างวฒันธุรรมแล้ะการเม่อง

ระห้ว่างป็ระเท่ศ
• การขาดคุวามร่้คุวามเข้าใจต่อกฏิระเบ่ยบในท่อ้งถิ�น รวมถึงการขาด

คุวามเขา้ใจเร่�องท่่�เป็็นขอ้ห้้าม สิ�งท่่�อย่่เห้น่อกฏิระเบ่ยบในท่อ้งถิ�น
• การขาดมคัุคุุเท่ศกท่์่�เขา้ใจเร่�องราวแล้ะรายล้ะเอ่ยดท่่�จะสรา้งคุวามเขา้ใจ

ให้้กบัผ่ท่้่�สนใจ

ระยะยาว

• การต่คุวามแล้ะคุวามคุาดห้วงัคุวามเป็็นไท่ยจากนกัท่่องเท่่�ยวเป็็นการ
ป็ระกอบสรา้งท่างวฒันธุรรมท่่�ท่�าให้้เกิดกบัดกัของป็ระสบการณ ์

• พ่ัน้ท่่�เป้็าห้มายห้ร่อพ่ัน้ท่่�ท่่� เป็็นตล้าดส�าคุญัท่่�อย่่โดยรอบ ม่พ่ัน้ท่่�ฐานท่าง
วฒันธุรรมท่่�ต่างกนัมาก 

• Tourism Overwhelming ห้ร่อการกล้บัมาของกิจกรรมการท่่องเท่่�ยวท่่�
มากเกินไป็ในบางพ่ัน้ท่่�เพ่ั�อฟ้้นฟ่เศรษฐกิจท่อ้งถิ�นห้ล้งัโคุวิด 19

• การเป็ล่้�ยนของบุคุลิ้กภาพัแล้ะท่ศันคุติของคุนไท่ยต่อการให้้บริการ 
นกัท่่องเท่่�ยว

• คุวามจ�าเป็็นท่่�ต้องรกัษาระยะห่้างท่างสงัคุม แล้ะต้องท่่องเท่่�ยวตาม
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มาตรการคุวบคุุมโรคุ ห้ร่อมาตรการท่างสาธุารณะสุขอ่�น (Tourwriter, 
2021)

• การเป็ล่้�ยนจากคุวามล้�าบากในการแล้กเป็ล่้�ยนเงินตราไป็ส่่การน�าเงิน
เขา้ระบบไรเ้งินสด รวมถงึการห้าท่่�จบัจ่ายใชส้อยโดยไม่ตอ้งใช่เงินสดใน
ทุ่กบริการ Economictimes (2021) แต่ในท่างกล้บักนั ในบางป็ระเท่ศท่่�
ระบบจบัจ่ายซ่อ้ของแบบไรเ้งินสดยงัไม่พัฒันา คุวามเช่�อมนัห้ร่อคุวาม
เขา้ใจต่อการจบัจ่ายแบบไรเ้งินสดจะกล้ายเป็็นอุป็สรรคุส่วนห้นึ�งของการ
ท่่องเท่่�ยวโดยเฉพัาะกลุ่้มท่่�เดินท่างแบบไม่ม่มคัุคุุเท่ศกน์�า

โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต ***

บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่้ยงัคุงคุวามส�าคุญัในอนาคุตเน่� องจากภาพัล้กัษณข์อง
ป็ระเท่ศไท่ยฝังรากล้กึในตล้าดวฒันธุรรมแล้ะการท่่องเท่่�ยวในระดบันานาชาติมาเป็็น
ระยะเวล้ายาวนาน นอกจากน่ ้ The Thai Toucher เป็็นจุดเริ�มตน้ของการท่่องเท่่�ยว
กลุ่้มอ่�นท่่� ใช้เวล้ามากขึน้แล้ะใชจ่้ายในพ่ัน้ท่่�มากขึน้ อย่างไรก็ตามนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้ม 

ดงักล่้าวอาจจะม่แนวโน้มล้ดล้งบา้งเน่�องจากการม่ตวัเล่้อกของการเขา้ถงึวฒันธุรรม 
ท่่�ใกล้เ้คุ่ยงกนัในภ่มิภาคุท่่�ยงัคุงคุวามแท่ต้ามคุวามคุาดห้วงัของนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ตอ้งการ
สมัผสัป็ระสบการณแ์บบพ่ัน้ท่่�ก�าล้งัพัฒันาห้ร่อไรก้ารผสมเจ่อป็นของวฒันธุรรมต่างถิ�น 
รวมถงึขอ้เร่ยกรอ้งเฉพัาะดา้น จากขอ้ม่ล้ท่่� ไดร้บัห้ร่อคุ�าบอกเล่้าท่่� ไดร้บัมาก่อนห้น้า

การจดัการป็ระสบการณเ์พ่ั�อสรา้งคุวามพังึพัอใจให้้กบักลุ่้ม Thai Toucher จะ
เป็็นโจท่ยส์�าคุญัของเศรษฐกิจการท่่องเท่่�ยวต่อไป็ ตราบใดท่่�การท่่องเท่่�ยวยงัเน้นคุวาม
ให้ม่ ราคุาถ่ก แล้ะตอ้งรบันกัท่่องเท่่�ยวจ�านวนมากต่อไป็

5. The In-dept Escaper ผู้่หลีักหนีเม่ืองไปสู่ประสบการณ์์เชิีงลึัก
    
ป็ระเท่ศไท่ยในฐานะป็ระเท่ศดอ้ยพัฒันาแล้ะการพัฒันาท่างกายภาพัยงัไม่

สามารถเขา้ถงึในบางพ่ัน้ท่่�จะเป็ล่้�ยนไป็ ป็ระกอบกบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�ม่คุวามสมบ่รณ์
ท่างธุรรมชาติ แล้ะติดอนัดบัโล้กท่่�ม่อย่่อย่างจ�ากดัจะท่�าให้้ป็ระเท่ศไท่ยไม่ใช่เป้็าห้มาย
ของนกัท่่องเท่่�ยวอย่างผ่้ห้ล่้กห้น่คุวามเป็็นเม่องเห้ม่อนในยุคุเริ�มตน้ธุุรกิจท่่องเท่่�ยว
ในป็ระเท่ศ บุคุล้กัษณแ์บบน่เ้ป็็นกล้ไกส�าคุญัท่่�ท่�าให้้เกิดกลุ่้ม Catalyst ท่่� เขา้มาตาม 
ช่�อเส่ยงแล้ะเสน่ห้ข์องป็ระเท่ศไท่ยในอด่ต บุคุล้กัษณเ์ดิมท่่�จะไม่เพิั�มจ�านวนแต่เป็ล่้�ยน
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ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื **

• คุวามเป็็นเม่อง Urbanization ท่่�ส่งอิท่ธิุพัล้ต่อการพัฒันาพ่ัน้ท่่�ในทุ่กส่วน
ของป็ระเท่ศไท่ย 

• การเดินท่างเขา้ถงึพ่ัน้ท่่� ต่างสะดวกมากขึน้ ผ่คุ้นเขา้ไป็ตัง้ถิ�นฐานห้ร่อ
คุรอบคุรองพ่ัน้ท่่�ห้ากม่โอกาส ท่�าให้้ทุ่กพ่ัน้ท่่�ของป็ระเท่ศได้รบัการ
พัฒันาแล้ะม่คุวามเป็็นเม่องป็รากฏิให้้เห็้นไม่มากก็น้อย 

• แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�ยงัเห้ล่้ออย่่จะเป็็นพ่ัน้ท่่�เป็ล่้�ยนแป็ล้งแล้ะเขา้ถงึยาก อาทิ่ 
ท่ะเล้ ห้ร่อพ่ัน้ท่่�ในเขตวนอุท่ยานท่่�ม่การคุวบคุุมโดยรฐั

• รฐัจะม่ส่วนส�าคุญัในการคุุม้คุรองพ่ัน้ท่่�ท่่�เป็็นเป้็าห้มายของการท่่องเท่่�ยว
ท่างธุรรมชาติ

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• การเขา้ถงึขอ้ม่ล้การเดินท่างแล้ะคุุณภาพัของแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว 
• การส่ญเส่ยเวล้าจากการเดินท่างจากศ่นยก์ล้างการขนส่งส่่พ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยว 

ท่างธุรรมชาติ 
• คุวามตอ้งการป็ระสบการณร์ะห้ว่างการเดินท่างท่่�น่าป็ระท่บัใจพัอๆ กบั

การเดินท่างในแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว
• คุวามตอ้งการคุวามป็ล้อดภยัไป็พัรอ้มกบัคุวามน่าต่�นตาต่�นใจของสภาพั

แวดล้อ้มท่างกายภาพั
• คุวามตอ้งการอุป็กรณพิ์ัเศษท่่� ไดม้าตรฐานคุวามป็ล้อดภยั
• เบ่�อภ่มิท่ศันแ์ล้ะฉากท่างวฒันธุรรมแบบเดิม ต้องการแสวงห้าคุวาม

ท่า้ท่ายให้ม่ตล้อดเวล้า 
• ไดร้บับริการจากผ่ท่้่� ไม่เขา้ใจคุวามตอ้งการท่่�แท่จ้ริง เน่�องจากเป็็นธุุรกิจ

ท่่�เขา้ถงึไดง่้าย

ระยะยาว

• คุุณภาพัของสภาพัแวดล้อ้มไม่เป็็นไป็ตามคุวามคุาดห้มาย
• คุวามสามารถท่างดิจิท่ลั้ของผ่้ให้้บริการ ณ จุดให้้บริการ 
• ท่อ้งถิ�นถงึจุดอิ�มตวั ไม่ตอบรบันกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ต่้อไป็
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โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต *

บุคุล้กัษณน่์จ้ากเดิมจะม่คุวามส�าคุญัอย่่บา้ง แต่จะล้ดคุวามส�าคุญัล้งตาม
คุวามสะดวกสบายของการเขา้ถงึแล้ะการพัฒันาเชิงพ่ัน้ท่่�แล้ะคุวามเป็็นเม่องเขา้ถงึทุ่ก
ส่วนของป็ระเท่ศ ป็ระเท่ศไท่ยอาจจะเป็็นจุดเริ�มตน้ของผ่ห้้ล่้กห้น่เม่องห้น้าให้ม่ ห้ร่อผ่ท่้่�
ตอ้งการป็ระสบการณเ์สม่อนห้ล่้กห้น่คุวามเป็็นเม่อง แต่ยงัตอ้งการคุวามสะดวกสบาย 
จนบุคุล้กัษณ์ใกล้เ้คุ่ยงกลุ่้ม Time Spender ห้ร่อห้น่เพ่ั�อมาอย่่กบัตวัเอง ห้ร่อสนุกกบั
การเดินท่างเห้ม่อนพัวก Motion based wanderer มากกว่าห้น่ห้ร่อยา้ยถิ�นฐานชั�วคุราว
เพ่ั�อป็ระสบการณ์ให้ม่ของช่วิต อย่างไรก็ตามบุคุล้กัษณน่์อ้าจจะเป็็นป็ระโยชนต่์อการ
พัฒันาเม่องรอง ห้ร่อแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่� ม่คุวามสมบ่รณแ์ล้ะไกล้จากสถานท่่� ท่่องเท่่�ยว
ห้ล้กัออกไป็ แต่สุดท่า้ยห้ากการพัฒันาเขา้ถงึมาเกินไป็ บุคุล้กัษณน่์จ้ะยา้ยเป้็าห้มาย
ของการเดินท่างในกลุ่้มป็ระเท่ศ CLMV ห้ร่อจ่นท่างตอนใตแ้ท่น

6. The Outing Joiner ผู้่ร่วมืเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมืส่งเสริมืธุรกิจ
  
บุคุล้กัษณท่์่�แฝงมากบัการบริการดา้นการท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัอย่าง MICE 

(Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) บุคุล้กัษณน่์ม่้คุวามสมัพันัธุ ์
โดยตรงกบัการจดัการท่รพััยากรมนุษย ์ (Human Resource Management) ซึ�งก�าล้งั
เป็ล่้�ยนไป็เพัราะระบบการจา้งงานแล้ะการท่�างานท่่�เป็ล่้�ยนไป็การท่�างานท่่�บา้นจะท่�าให้้
กลุ่้ม The Outing Joiner จะให้้คุวามส�าคุญักบั Incentive ห้ร่อการท่่องเท่่�ยวเดินท่าง
เพ่ั�อรางวลั้แห่้งการท่�างานมากขึน้ ท่ัง้จดัการดว้ยตนเองห้ร่อองคุก์รจดัให้้ การให้้คุวาม
ส�าคุญัดงักล่้าวจะส่งผล้ให้้เกิดคุวามใส่ใจกบัสถานท่่�แล้ะบริการท่่�จะไดร้บัมากขึน้เพัราะ
ถ่อว่าเป็็นส่วนห้นึ�งของสวสัดิการท่่�ส�าคุญั บุคุล้กัษณแ์บบน่เ้ป็็นโอกาสของการกล้บั
มาเท่่�ยวซ�า้ตามบุคุล้กัษณพ่์ัน้ฐานของตนเพัราะเป็็นจุดเริ�มตน้ของการรบัร่ข้อ้ม่ล้ดว้ย
ป็ระสบการณต์รง

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื **

• การระบาดของวิด 19 แล้ะระบบปั็ญญาป็ระดิษฐ ์(AI) จะส่งผล้การจา้ง
งาน

• การท่�างานท่่�บา้นแล้ะการท่�างานท่่�ไห้นก็ไดจ้ะสรา้งการเป็ล่้�ยนแป็ล้งให้้กบั
การสรา้งแรงจ่งใจในการท่�างานแล้ะคุวามตอ้งการการพักัผ่อน

• ระบบการสรา้งแรงจ่งใจแล้ะการสรา้งให้้คุนท่�างานร่วมกนัเป็็นท่่มให้้ได ้
ยงัคุงเป็็นเร่�องส�าคุญักบัการท่�างานท่่�ใชคุ้น

• ศ่นยป์็ระชุมขนาดให้ญ่จะล้ดบท่บาท่คุวามส�าคุญัล้ง (ปุ็ล้วชัร ปิ็ติไกรศร, 
2021)

• การแสดงสินคุา้แล้ะการเจรจาการคุา้บา้งส่วนจะเขา้ไป็ส่่ระบบคุวามจริง
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เสม่อนแล้ะคุวามจริงเสริม (VR and AR) 
• ป็ระเท่ศไท่ยอย่่ในพ่ัน้ท่่� ศ่นยก์ล้างของการเดินท่างในภ่มิภาคุท่่� ม่การ

เติบโตท่างเศรษฐกิจภาคุบริการอย่างกา้วกระโดด
• คุวามโห้ยห้าป็ระสบการณจ์ริง
• คุวามเร็วแล้ะการเขา้ถงึอินเตอรเ์น็ตแบบไรส้ายในระดบัท่่�รองรบัคุวาม

จริงเสริม

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• ไม่ม่ท่างเล่้อกเพัราะกิจกรรมการท่่องเท่่�ยวถ่กจดัห้ร่อระบุโดยองคุก์ร
เพ่ั�อคุวบคุุมตน้ทุ่น

• องคุก์รไม่สามารถคุุมคุุณภาพัได้ด้วยตนเองเพัราะต้องจดัการผ่าน 
นายห้น้าผ่้ให้้บริการ ท่�าให้้การบริการแบบน่้ไม่สามารถท่�าให้้เกิดคุวาม
พังึพัอใจส่งสุดได ้

• เพ่ั�อคุวบคุุมตน้ทุ่น อาจจะตอ้งม่การจดัการการรวมกลุ่้มกบัคุนภายนอก
องคุก์ร ท่�าให้้ม่โอกาสในการพับเจอกบันกัท่่องเท่่�ยวท่่� ไม่พังึป็ระสงคุ์

ระยะยาว

• การเวน้ระยะห่้างท่างสงัคุม แล้ะมาตรการการคุวบคุุมโรคุ
• ขอ้ห่้วงกงัวล้ท่่�จะตอ้งพับเจอคุนห้ม่่มากแล้ะคุนแป็ล้กห้น้า
• ผ่้ให้้บริการบางป็ระเภท่ม่จ�านวนมากกว่าคุวามตอ้งการ อาทิ่ ห้้องพักัคุ่่

กบัศ่นยป์็ระชุมขนาดให้ญ่ ท่�าให้้ตอ้งล้ดคุุณภาพัการให้้บริการ
• จุดขายดา้นคุวามเป็็นไท่ยล้ดล้งห้ากการล้ดการสมัผสัห้ร่อการพับป็ะกนั

โดยตรง 
• ผ่้ให้้บริการห้น้าให้ม่ในภ่มิภาคุท่่�เขา้มาในธุุรกิจไดง่้าย ท่�าให้้เกิดตวัเล่้อก 

แล้ะเง่�อนไขในการให้้บริการ 
• การรบับริการแล้ะคุวามร่ส้ึกคุุน้เคุยกบัการจดักิจกรรมแบบคุวามจริง

เสริมพัรอ้มกนัห้ล้ายสถานท่่�  
• บริการซ�า้ น่าเบ่�อ เป็็นมาตรฐาน แต่ไม่ม่คุวามคิุดสรา้งสรรคุ ์ เน่�องจาก

การจ�ากดัตน้ทุ่นแล้ะการให้้บริการตามอย่างกนั
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โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต ***

โดยพ่ัน้ฐานบุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่้ม่คุวามคุาดห้มายต่อการบริการต�� าเพัราะ
ป็ระสบการณส่์วนให้ญ่ไม่ไดถ่้กจดัโดยตนเองแต่การท่�างานท่่�บา้นมากขึน้ของบริษทั่
แล้ะการจา้งงานส่วนบุคุคุล้กล้ายเป็็นปั็จจยัท่่�ท่�าให้้เกิดการเพิั�มม่ล้คุ่าของการท่�ากิจกรรม
แล้ะการพักัผ่อนร่วมกนั ในขณะเด่ยวกนัเท่คุโนโล้ย่การป็ระชุมท่างไกล้แล้ะการสรา้ง
คุวามจริงเสริมจะท่�าให้้การป็ระชุมแล้ะการพับเจอคุนของคุนท่่�อย่่ต่างท่่�จะมาเป็็นส่วน
ช่วยส�าห้รบัการท่�ากิจกรรมรวมกนัไดง่้ายขึน้แมอ้ย่่ต่างท่่�  ปั็จจุบนัป็ระเท่ศไท่ยเองอย่่ใน
พ่ัน้ท่่�ของโอกาสเพัราะไดพ้ัฒันาโคุรงสรา้งพ่ัน้ฐานแล้ะการบริการดา้นน่อ้ย่่พัอสมคุวร
แล้ะยงัตัง้อย่่ในท่�าเล้ท่่�เขา้ถงึไดง่้ายของภ่มิภาคุ อย่างไรก็ตามเน่�องการให้้บริการของ
บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่ไ้ม่ใช่สิ�งท่่�ท่�าไดย้าก คุวามเร็วแล้ะการเขา้ถงึอินเตอรเ์น็ตจะกล้ายเป็็น
ตวัเล่้อกส�าคุญัเพิั�มเติมเขา้มาส�าห้รบัการจดักิจกรรมแบบ Hybrid นอกจากน่จ้ะตอ้งม่
การเตร่ยมการให้้บริการท่่�ต่างออกไป็ ในร่ป็แบบของคุวามจริงเสริมบนการจดักิจกรรม
ในสถานท่่�จริงพัรอ้มกนัในห้ล้ายจุดท่ั�วโล้ก รวมถงึคุวามท่า้ท่ายของการต่คุวามแล้ะการ
สรา้งสมัผสัไท่ยบนพ่ัน้ท่่�คุวามจริงเสริม

7. The Time Spender ผู้่ใช้ีเวลัากับตัวเอง 

การท่�างานท่่� ไห้นก็ไดแ้ล้ะการไม่ยดึติดกบัสถานท่่� ม่คุวามสามารถในการป็รบั
ตวัส่ง เป็็นกระแสท่่� ไม่ตก กลุ่้มห้ล้กัของ Time Spender แยกไดเ้ป็็น 2 กลุ่้มห้ล้กั คุ่อ 

1. กลุ่้มท่่�ม่คุวามสามารถในการผลิ้ตแล้ะม่ก�าล้งัจ่ายพัอสมคุวรแบบ Digital 
Nomad ท่�างานระยะไกล้ (Remote Working) ท่่� ม่งานแล้ะรายไดอ้ย่าง
ต่อเน่�อง 

2. กลุ่้มท่่�เป็็น International Homeless ท่่�เขา้มาดว้ยการตรวจล้งตราแบบ
นกัท่่องเท่่�ยว อย่่ระยะยาวเพ่ั�อใชช่้วิตอย่่กบัคุวามตอ้งการของตวัเองเพ่ั�อ
กิน เท่่�ยว ด่�ม โดยไม่ยดึติดกบักฎระเบ่ยบท่างวฒันธุรรม

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื ***

• คุวามกา้วห้น้าแล้ะคุวามท่ั�วถงึของเท่คุโนโล้ย่การส่�อสารแบบไรส้าย
• การเป็ล่้�ยนแป็ล้งของคุ่าคุรองช่พัแล้ะเศรษฐกิจท่อ้งถิ�นท่่�ล้ดล้ง
• การตรวจล้งตราท่่� ให้้ระยะเวล้านานขึน้ห้ร่อการต่ออายุของการตรวจ

ล้งตราโดยไม่ตอ้งเดินท่างออกนอนป็ระเท่ศห้ร่อสามารถกระท่�าไดผ่้าน
ท่าง Online 

• สวสัดิการดา้นสุขภาพั ระบบป็ระกนั แล้ะภาษ่ขา้มป็ระเท่ศ 
• คุวามสะดวกการท่�าธุุรกรรมท่างการเงินขา้มพัรมแดนแล้ะการใชจ่้าย
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ดว้ย Crypto Currency
• การเติบโตขึน้ของ Gen Z ท่่�ม่ช่วิตส่วนให้ญ่บนโล้กออนไล้น ์ขึน้มาเป็็นผ่้

ป็ระกอบการ แล้ะ Gen Alpha ผ่ท่้่�โตมาพัรอ้มกบัคุวามฉล้าดในการเล่้อก
รบัแล้ะใชข้อ้ม่ล้ รวมถึงคุวามสามารถเฉพัาะดา้นท่่�ขึน้มาเป็็นแรงงาน
ตัง้แต่วยัเด็ก

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• คุ่าคุรองช่พั 
• สญัญาณอินเตอรเ์น็ต
• คุวามตอ้งการท่่�จะอย่่ระยะยาวแล้ะตอ้งท่�าการตรวจล้งตรานอกป็ระเท่ศ 

ห้ร่อท่่�เร่ยกว่า VISA RUN
• การเร่ยนร่แ้ล้ะการป็รบัตวัเขา้กบัวฒันธุรรมในท่อ้งถิ�น 
• คุวามไม่เขา้ใจห้ร่อการถ่กก่ดกนัในฐานะคุนต่างถิ�น 
• บริการพ่ัน้ฐานต่างๆ ท่่�เส่ยในอตัราคุนต่างดา้วซึ�งส่งกว่าคุนไท่ยมาก ถงึ

ระดบัท่่�ร่ส้กึว่าเป็็นการถ่กก่ดกนั 
• การถ่กเขา้ใจว่าเป็็นนกัท่่องเท่่�ยวมากกว่าการเป็็นพัล้เม่องชั�วคุราว
   
ระยะยาว

• ปั็ญห้าแล้ะมาตรการการคุวบคุุมแล้ะป้็องกนัโรคุระบาด
• การขาดห้ร่อการถ่กจ�ากดัการเขา้ถงึระบบสวสัดิการห้ร่อคุวามคุุม้คุรอง 

ขัน้พ่ัน้ฐานท่่�เพ่ัยงพัอโดยเฉพัาะในภาวะวิกฤต 
• สงคุรามการคุา้แล้ะการก่ดกนัท่างเท่คุโนโล้ย่ น�ามาซึ�งการเล่้อกท่่�พั�านกั

ท่่�สอดคุล้อ้งกบันโยบายการท่�างาน 
• การเป็ล่้�ยนไป็ของวิถ่ช่วิตท่อ้งถิ�นท่่� เคุยตอบรบัคุวามตอ้งการพ่ัน้ฐาน 

รวมถงึคุวามเป็็นมิตรของผ่คุ้นในท่อ้งถิ�นต่อคุนแป็ล้กห้น้าแล้ะผ่ม้าเย่อน
• ไม่ยอมให้้เง่�อนไขของเวล้าแล้ะขอ้จ�ากดัของสถานท่่�ม่ผล้ต่อคุวามพังึพัอใจ

ท่่�ตนจะไดร้บั
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โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต ***

บุคุล้กัษณจ์ะม่การเติบโตเชิงป็ริมาณคุ่อนขา้งส่งท่ัง้ในแล้ะต่างป็ระเท่ศ แล้ะ
ม่โอกาสเป็ล่้�ยนไป็เป็็นบุคุล้กัษณแ์บบอ่�น โดยการเป็ล่้�ยนแป็ล้งซึ�งนอกจากเพิั�มจ�านวน
แล้ะยา้ยเม่องแล้ว้ กลุ่้มแรกถา้ม่การเริ�มจดัห้ร่อสรา้งคุวามสมัพันัธุท่์่� ด่กบัท่อ้งถิ�น คุน
กลุ่้มน่จ้ะสามารถผนัตวัเองเข้ามาเป็็น The Catalyst ท่่� เป็็นส่วนห้นึ�งของการผลิ้ต 
ท่อ้งถิ�นได้ไม่มากก็น้อย ในท่างกล้บักนักลุ่้มท่่�เท่่�ยวไป็วนัๆ จะอย่่ไดด้ว้ยคุวามแตกต่าง
ของคุ่าเงินแล้ะกฎระเบ่ยบท่่� ย่ดห้ยุ่นต่อสถานบนัเทิ่งของท่อ้งถิ�น พัวกน่จ้ะกล้ายเป็็น 
The Catalyst ของระบบเศรษฐกิจนอกกฎห้มาย The Time Spender ยงัเป็็นโอกาส
ของเม่องรองท่่�อย่่รอบศ่นยก์ล้างการเดินท่างแล้ะชุมชนเม่องขนาดให้ญ่ท่่�ม่การเช่�อมต่อ
แล้ะเขา้ถงึสญัญาณอินเตอรเ์น็ตแล้ะบริการพ่ัน้ฐานท่่�สมบ่รณ ์อาทิ่ จ. ฉะเชิงเท่รา แล้ะ 
จ. เพัชรบุร่ อย่างไรก็ตาม บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่พ่้ัน้ฐานคุวามพังึพัอใจไม่ไดอ้ย่่ท่่�ตวัของถิ�น
ท่่�อย่่เป็็นห้ล้กั กาอพัยพัเขา้ออกจนถงึทิ่ง้ถิ�น ไม่ติดถิ�น ห้ร่อไม่เช่�อมโยงกบัการพัฒันา
เชิงพ่ัน้ท่่�จงึเป็็นเร่�องป็กติท่่�พังึเขา้ใจ

8. The Relationship Builder ผู้่ชีอบสานสัมืพันธ์

คุรอบคุรวัเป็็นโคุรงสรา้งพ่ัน้ฐานท่างสงัคุม บุคุล้กัษณแ์บบผ่ช้อบสานสมัพันัธุ ์
คุ่อกลุ่้มท่่�เห็้นว่าการท่่องเท่่�ยวแล้ะการเดินท่างร่วมกนัเป็็นคุรอบคุรวัเป็็นกิจกรรมท่่�ท่�า
รวมกนัแล้ว้ท่�าให้้คุรอบคุรวัม่คุวามเช่�อมเขม้แข็งแล้ะแน่นแฟ้น โดยเริ�มจากกิจกรรมพ่ัน้
ฐานอย่างการถ่ายร่ป็แต่งงานแล้ะการด่�มน�า้ผึง้พัระจนัท่ร ์แต่จากการท่่�โคุรงสรา้งของ
ป็ระชากรแล้ะสงัคุมเป็ล่้�ยนส่่อตัราการสมรสต��า การห้ย่ารา้งส่ง อตัราการตายส่ง แล้ะ
การเกิดต��า ท่�าให้้คุ�าว่าคุรอบคุรวัแล้ะคุวามสมัพันัธุฉ์นัท่เ์คุร่อญาติม่คุวามเป็ล่้�ยนไป็ส่่
คุรอบคุรวัแล้ะกลุ่้มท่างสมัพันัธุแ์บบให้ม่ อย่างไรก็ตามการท่่องเท่่�ยวยงัท่�าห้น้าท่่� เป็็น
กิจกรรมสานสมัพันัธุ ์ไดเ้ห้ม่อนเดิม

นอกจากน่ ้ การเดินท่างเป็็นห้ม่่คุณะแบบน่จ้ะตอ้งม่ตวักล้างห้ร่อคุนบริห้าร
จดัการเพ่ั�อตอบสนองคุวามตอ้งการท่่�ห้ล้ากห้ล้าย ซึ�งกิจกรรมแบบน่ส้ามารถท่�าให้้เกิด
การเท่่�ยวซ�า้ได้โดยง่ายร่วมถงึการท่่องเท่่�ยวแบบอ่�นตามมาเน่�องจากการจดัการไดย้าก

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื ***

• คุวามป็ล้อดภยัจากโรคุระบาดแล้ะภยัพิับติั 
• การเดินท่างท่่� สะดวกแล้ะป็ระเท่ศไท่ยตัง้อย่่กล้างภ่มิภาคุท่่� สถาบนั

คุรอบคุรวัยงัม่คุวามส�าคุญั แล้ะม่การเติบโตท่างเศรษฐกิจ (Booking.
com, 2020 แล้ะ Airbnb, 2021) 

• ช่วงช่วิตท่่�ยาวขึน้ของคุน 
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• โคุรงสรา้งท่างป็ระชากรแบบให้ม่ แล้ะการยอมรบัคุวามเป็็นคุรอบคุรวั
แบบท่่� ไม่ใช่ญาติห้ร่อผ่านระบบการสมรสระห้ว่างเพัศ

• การออกแบบแล้ะการให้้บริการท่่� คุ�านึงถึงทุ่กคุน (Inclusive and  
Universal Design and Services)

• โอกาสของการเดินท่างพัรอ้มสตัวเ์ล่้ย้ง
• โคุรงสร้างของการท่�างาน การเร่ยน วนัห้ยุดแล้ะเวล้าว่างท่่� เป็ล่้�ยนไป็ 

ม่คุวามย่ดห้ยุ่นมากขึน้ 
• คุวามท่ั�วถงึแล้ะคุวามเร็วของการส่�อสารแบบไรส้าย 
• เท่คุโนโล้ย่คุวามจริงเสริม
• การม่ขอ้ม่ล้เพ่ั�อการตดัสินใจแล้ะม่ตวัช่วยในการบริการจดัการการเดิน

ท่างส�าห้รบัทุ่กคุน 
• พ่ัน้ฐานของการท่�าเม่องแล้ะแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�เป็็นมิตรกบัทุ่กคุน
• ฐานคุวามเขา้ใจแล้ะการให้้การศกึษาดา้นพัฤติกรรมแล้ะคุวามตอ้งการ

ของนกัท่่องเท่่�ยวต่างชาติในระบบการให้้บริการในป็ระเท่ศไท่ย
• คุวามห้ล้ากห้ล้ายของแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวแล้ะบริการการพ่ัน้ฐานท่่� มุ่งเน้น

คุวามป็ระท่บัใจ

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• คุวามสะดวกสบายแล้ะคุวามป็ล้อดภยัของสถานท่่�แล้ะการเดินท่าง รวม
ถงึขอ้จ�ากดัท่่�ท่�าให้้สมาชิกทุ่กคุนในคุรอบคุรวัไม่สามารถเขา้ใชห้้ร่อรบั
บริการได ้

• การขาดข้อม่ล้การเล่้อกสถานท่่� แล้ะบริการท่่� เห้มาะสมกบัทุ่กคุนใน
คุรอบคุรวั 

• การล้ะเล้ยของผ่้ให้้บริการท่่�จะท่�าคุวามเขา้ใจกบัคุวามตอ้งการท่่�แท่จ้ริง
ของผ่ท่้่�ตอ้งการท่่องเท่่�ยวในล้กัษณะน่้

• ระบบป็ระกนัภยัมาตรฐานสาธุารณสุขแล้ะระบบการช่วยเห้ล่้อเม่�อเกิด
เห้ตุจ�าเป็็นระห้ว่างการท่่องเท่่�ยวพัรอ้มกบัคุนในคุรอบคุรวั

   
ระยะยาว

• มาตรการเวน้ระยะห่้าง การสรา้งภ่มิคุุม้กนั แล้ะเง่�อนไขท่างดา้นสุขภาพั
ท่่�เพิั�มขึน้
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โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต ***

การเดินท่างเป็็นห้ม่่คุณะโดยแฉพัาะอย่างยิ�งการเดินท่างกบัคุรอบคุรวัยงั
เป็็นเร่�องส�าคุญั แต่จะเป็ล่้�ยนร่ป็แบบไป็เป็็นร่ป็แบบคุวามสมัพันัธุข์องคุรอบคุรวัท่่� ไม่ใช่
ญาติ ห้ร่อใช่คุรอบคุรวัท่่�เกิดจากการสมรสระห้ว่างคุนต่างเพัศ การเอ่อ้ให้้เกิดการตรวจ 
ล้งตราแบบคุรอบคุรวัท่่� ไม่ใช่ญาติ ห้ร่อผ่านระบบการสมรส เป็็นจุดเด่นของสงัคุมท่่�เปิ็ด
กวา้งแล้ะยอมรบัคุวามแตกต่างแล้ะให้้คุวามส�าคุญักบัสิ�งท่่�เร่ยกว่าคุรอบคุรวัในร่ป็แบบ
อ่�นโอกาสแล้ะการด�าเนินการเพ่ั�อรองรบับุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่อ้ย่่การให้้ขอ้ม่ล้กบัผ่ท่้่�ด�าเนิน
การตดัสินใจเก่�ยวกบัการท่่องเท่่�ยวเป็็นกลุ่้มเล็้กแล้ะอย่่บนพ่ัน้ฐานของการท่่�สมาชิกทุ่ก
คุนม่โอกาสเดินท่างแล้ะท่�ากิจกรรมร่วมกนั ตอบสนองคุวามตอ้งการท่่�ห้ล้ากห้ล้ายได้
อย่างป็ล้อดภยัพัรอ้มกนัท่ัง้คุรอบคุรวั นอกจากน่ใ้นอนาคุต (ท่่�อาจจะไกล้กว่า 10 ปี็
ขา้งห้น้า) การท่่องเท่่�ยวผ่านระบบคุวามจริงเสริมจะมาม่ส่วนช่วยส�าห้รบัผ่ท่้่� เดินท่าง 
ไม่ไดใ้ห้้มาม่ส่วนร่วมกบัป็ระสบการณข์องคุรอบคุรวัมากกว่าท่่�ด่ภาพัถ่ายห้ร่อการบอก
เล่้าป็ระสบการณย์อ้นห้ล้งั การออกแบบการให้้บริการแบบน่จ้งึคุวรเน้นการท่�าให้้เกิด
คุวามท่รงจ�าท่่� ด่ร่วมกนั รวมไป็ถึงการกระตุ้นการกล้บัมาเท่่�ยวซ�า้เพ่ั�อท่บท่วนคุวาม 

ท่รงจ�าจนไป็ถงึการให้้บริการฟ้้นฟ่คุวามสมัพันัธุร์ะห้ว่างการเดินท่าง

9. The Optimizer ผู้่ชีอบปักหมุืดสถานท่ี

บุคุล้กัษณพ่์ัน้ฐานของคุนท่่�ม่เวล้าในการท่่องเท่่�ยวน้อย ชอบวางแผน ชอบ
บริห้ารจดัการ ชอบคุวามคุุม้คุ่า แล้ะม่เร่�ยวแรงท่่�จะใช้ในการเดินท่าง การถ่ายภาพั 
การบนัท่ึกป็ระสบการณแ์ล้ะการส่งต่อเน่อ้ห้าถ่อว่าเป็็นคุวามคุุม้คุ่าท่่� เกิดขึน้ภายใน
การเดินท่างแต่ล้ะคุรัง้ ในยุคุดิจิท่ลั้ท่่� ม่การแบ่งปั็นข้อม่ล้การเดินท่างแล้ะสถานท่่�  
ท่่องเท่่�ยวมากพัอ ท่�าให้้การตอบสนองการเดินท่างท่่� คุุ้มคุ่าท่ัง้เวล้า สถานท่่�  ท่�าได้
สะดวกมากขึ ้น โดยเฉพัาะอย่างยิ� งการปั็กห้มุดการเดินท่างบนแอพัพัลิ้เคุชั� นท่่�  
ให้้รายล้ะเอ่ยดของต�าแห้น่งท่่�ตัง้บนแผนท่่�ท่่�ชดัเจนจะม่บท่บาท่ส�าคุญัอย่างมากส�าห้รบั
การสรา้งป็ระสบการณ ์การเล่้อกใชบ้ริการรถรบัส่งส่วนบุคุคุล้ห้ร่อการเดินท่างเป็็นกลุ่้ม
เล็้ก จะเป็็นตวัเล่้อกส�าคุญัของบุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่ ้เพัราะจะท่�าให้้คุวบคุุมเวล้าแล้ะจ�านวน 
เป้็าห้มายของการเดินท่างไดต้ามแผนท่่�วางไว ้แต่อย่างไรก็ตาม คุ่าใชจ่้ายในการเดินท่าง 
ส่วนน่ต้อ้งอย่่ในการคุวบคุุมคุ่าจ่ายในภาพัรวม ดงันัน้ รศัม่การเดินท่างจะอย่่ในระยะท่่�
จ�ากดัห้ร่อห้ากสถานท่่�ท่่�ตอ้งการจะไป็อย่่ไกล้ แล้ะเส่ยคุ่าใชจ่้ายมาก ก็ตอ้งม่คุวามคุุม้
คุ่าท่่�จะไป็ส่งสุด ห้ร่อไม่ใช่ตวัเล่้อกแรกในแผนการเดินท่าง ในท่างกล้บักนัพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยว
ท่่�ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายแบบมห้านคุร ห้ร่อพ่ัน้ท่่�ม่การจดัการการขนส่งท่่�ด่ จะเป็็นตวัเล่้อก
แรกๆ ส�าห้รบับุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่ก้ารแบ่งปั็นป็ระสบการณ ์ อาจจะท่�าไดท้่ัง้ระห้ว่างการ
เดินท่างท่่องเท่่�ยวห้ร่อห้ล้งัการเดินท่างซึ�งท่�าไดส้ะดวกขึน้ผ่านเท่คุโนโล้ย่แล้ะเคุร่�องม่อ
ส่�อสารท่่�พัฒันาอย่างต่อเน่�อง ต่างกบั The Thai Toucher ป็ระเท่ศไท่ยไม่ใช่เป้็าห้มาย
โดยตรงของคุนกลุ่้มน่ ้แต่เม่�อเท่่ยบกบัขอ้ม่ล้คุวามคุุม้คุ่าดา้นคุ่าใชจ่้ายแล้ะคุวามสะดวก
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ในการเดินท่าง ท่�าให้้แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศอย่่ในคุวามสนใจของคุนกลุ่้มน่ ้

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื **

• ข้อม่ล้ท่่�ห้ล้ากห้ล้ายแล้ะม่การจดัระบบมากขึน้ เพ่ั�อให้้เห็้นคุวามเป็็น
ปั็จจุบนัแล้ะเปิ็ดโอกาสให้้เกิดการท่บท่วนคุวามถ่กตอ้งเห้มาะสมของ
ขอ้ม่ล้ท่่�ม่อย่่โดยสาธุารณะ

• ระบบการแป็ล้ภาษาท่่�ถ่กตอ้ง 
• ระบบแผนท่่�ดิจิท่ลั้ท่่�แม่นย�าแล้ะถ่กตอ้งในเร่�องของขอ้ม่ล้แล้ะพิักดั
• การเขา้ถงึสญัญาณอินเตอรเ์น็ตท่่�ท่ั�วถงึแล้ะสม��าเสมอมากขึน้ในทุ่กพ่ัน้ท่่�  
• การให้้บริการการรบัส่งแล้ะเดินท่างท่่�เป็็นธุรรม ห้ล้ากห้ล้ากห้ล้ายผ่าน

ระบบ Platform แล้ะ Ride Hailing ท่่�เช่�อถ่อได ้
• เคุร่�องม่อในการส่�อสารท่่�กา้วห้น้าแล้ะท่�าไดห้้ล้ายห้น้าท่่�แล้ะไม่ตอ้งพัึ�งพัา

แห้ล่้งพัล้งังานระห้ว่างการเดินท่าง
• การท่�างานท่่� ไห้นก็ไดแ้ล้ะการท่�างานระยะไกล้
• ระบบการเปิ็ดให้้เกิดจากจ่ายคุ่นห้ร่อส่วนล้ดจากการเข้ารบับริการ  

รวมถงึการจ่ายเงินล่้วงห้น้า เคุรดิต แล้ะการท่่องเท่่�ยวแล้ะล้ดภาษ่
• การใชจ่้ายแบบใชจ่้ายแบบไรเ้งินสด
• การพัฒันาระบบขนส่งสาธุารณะท่่�ม่คุวามท่ั�วถงึ คุล่้องตวั แล้ะเช่�อถ่อได ้
• เท่คุโนโล้ย่ปั็ญญาป็ระดิษฐท่์่� ช่วยในการจดัการขอ้ม่ล้เพ่ั�อการตดัสินใจ 

รวมถงึป็ป็ระเมินสถานการณท่์่� ด่ท่่� สุดเพ่ั�อเป็็นตวัเล่้อก (การท่่องเท่่�ยว
แห่้งป็ระเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.), 2021)

• การจดัการเดินท่างช่วงเวล้ากล้างคุ่นแล้ะเท่่�ยวกล้างวนั

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

• คุ่าใชจ่้ายแล้ะเวล้าเป็็นตวัตัง้ท่่�ส�าคุญั 
• การเขา้ถงึท่่�สะดวกแล้ะป็ล้อดภยัของแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว 
• การเขา้ถงึแล้ะคุวามแรงของสญัญาณอินเตอรเ์น็ต
• คุวามน่าเช่�อถ่อของขอ้ม่ล้เพ่ั�อการตดัสินใจ
• ไม่สามารถจดัสรรเวล้าให้้เดินท่างร่วมกนัไดข้องสมาชิกในกลุ่้ม 
• การเช่�อมต่อการเดินท่าง เส่ยเวล้ากบัการเดินท่างแล้ะการเช่�อมต่อ
• ขอ้จ�ากดัเร่�องสมัภาระ 
• การเขา้ท่่�พักัท่่�ม่ขอ้จ�ากดัเร่�องของเวล้าเขา้พักั 
• คุวามผิดห้วงัจากขอ้ม่ล้ในส่�อสงัคุมออนไล้นท่์่� ไม่เป็็นปั็จจุบนัแล้ะท่�าซ�า้
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• ไม่สามารถไป็ในสถานท่่�ท่่�ตอ้งการไป็ไดห้้มด 
• คุวามสะดวกในการตรวจล้งตรา

ระยะยาว

• ระยะห่้างท่างสงัคุม การคุวบคุุมโรคุ แล้ะการกกัตวัเพ่ั�อเขา้ป็ระเท่ศ
• คุวามไวใ้จต่อเป้็าห้มายแล้ะสถานท่่�ท่่�จะไป็ว่าป็ราศจากการระบาดของโรคุ
• การเดินท่างท่่�ยากขึน้จากการคุวบคุุมโรคุท่�าให้้วางแผนการเดินท่างใน

ระยะเวล้าท่่�จ�ากดัยาก
• คุ่าบริการท่่�ส่งขึน้ แล้ะคุุณภาพัของการบริการแล้ะสถานท่่�ท่่�ล้ดล้งท่�าให้้

การท่่องเท่่�ยวในเม่องไท่ยไม่ใช่คุวามคุุม้คุ่าอ่กต่อไป็

โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต ***

บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่ถ่้อเป็็นกลุ่้มฐานท่่� ม่มาก่อนยุคุดิจิท่ลั้ โดยบุคุล้กัษณก์ลุ่้ม
น่ม้กัจะเป็็นผ่น้�าในการเดินท่างอาจจะม่เพ่ัยงคุนเด่ยวของการเดินท่างเป็็นกลุ่้มย่อย 
(Donald, W., 2020) การเดินท่างของบุคุล้กัษณน่์อ้ย่่ในวงท่่�จ�ากดั ขยายตามฐานขอ้ม่ล้
ท่่� ม่อย่่แล้ะม่การป็ระเมินคุวามคุุม้คุ่าล่้วงห้น้าโดยจ�ากดัคุวามเส่�ยงให้้เห้ล่้อน้อยท่่� สุด 
ดงันัน้จงึเป็็นเร่�องท่่� ไม่น่าแป็ล้กท่่�คุนกลุ่้มน่จ้ะไม่กล้บัมาซ�า้ในสถานท่่�เดิม ห้ากสถานท่่�
แห่้งนัน้ไม่ใช่สถานท่่�ท่่�สรา้งคุวามน่าป็ระท่บัใจจริงๆ คุวามส�าคุญัของบุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่้
คุ่อคุนท่่�เป็็นคุนริเริ�มห้ร่อป้็อนขอ้ม่ล้การท่่องเท่่�ยวเขา้ระบบ แต่เน่�องจากม่งานป็ระจ�าท่่�
ท่�าอย่่เดิมแล้ะม่เวล้าจ�ากดั จะไม่ม่โอกาสท่่�จะผนัตวัเองเป็็น The Catalyst ท่่�ม่ส่วนร่วมใน
การพัฒันาท่อ้งถิ�น แต่ในท่างกล้บักนั The Optimizer ร่จ้กัสรา้งเน่อ้ห้าแล้ะจดัการกบั 
Social Media เป็็น ก็จะกล้ายเป็็นผ่ก้ระตุน้ห้ร่อ Influencer ท่่�ส�าคุญัท่่�จะกระตุน้ท่�าให้้
เกิดการท่่องเท่่�ยวมากขึน้ของคุนกลุ่้มอ่�น แล้ะจะม่บท่บาท่อย่างมากห้ากม่บุคุล้กัษณน่์ใ้น
กลุ่้ม The Relationship Builder อย่างไรก็ตาม บท่บาท่ของบุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่ ้ไม่ม่คุวาม
แตกต่างไป็จากเดิมเน่�องจากปั็จจยัต่างๆ เป็็นปั็จจยัเดิมท่่�เพิั�มเติมเพ่ัยงแคุ่คุวามเร็ว แล้ะ
ฐานขอ้ม่ล้ท่่�มากขึน้ ดงันัน้บท่บาท่แฝงของการเป็็น Influencer จะล้ดล้งในขณะท่่�ขอ้ม่ล้
สามารถเขา้ถงึไดก้บัคุนทุ่กกลุ่้ม ในท่างกล้บักนั ห้ากไม่ยดึติดกบัการท่�างานป็ระจ�าห้ร่อ 
ม่ระยะเวล้าการท่่องเท่่�ยวท่่�จ�ากดั การผนัตวัเองเป็็น The Time Spender ห้ร่อ The 
Motion Based Wanderer ห้ร่อแมก้ระท่ัง้ The Tourism Veteran จะเป็็นตวัเล่้อกท่่�ด่ 
เพัราะจะท่�าให้้ท่ัง้การอย่่แล้ะการเดินท่างม่คุวามคุุม้คุ่ามากท่่� สุด ห้ากไม่ม่ปั็ญห้าเร่�อง
คุวามโดดเด่�ยว (Soleliness)
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10. The Motion-Based Wanderer ผู้่มีืกิจกรรมืเคล่่ัอนตัวตลัอดเวลัา

เป็็นกลุ่้มท่่�เกิดให้ม่จากการป็รบัพัฤติกรรมของคุนกลุ่้มบุคุล้กัษณเ์ดิม 3 กลุ่้ม
คุ่อ The Time Spender, The Optimizer แล้ะ The In-depth Escaper การเกิดขึน้ของ
บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่เ้กิดจากการล้ดคุวามเส่�ยงจากการเล่้อกท่่�พั�านกัเพ่ัยงแห้ล่้งเด่ยว แล้ะ
ให้้คุวามส�าคุญักบัป็ระสบการณ์ในการเดินท่างมากกว่าเป้็าห้มายในการเดินท่าง

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื ***

• การเช่�อมโยงกนัท่างบกของภ่มิภาคุ 
• การกระจายตวัของศ่นยก์ล้างการบินย่อย แล้ะการเดินท่างดว้ยโห้มดอ่�น 
• ศกัยภาพัในการเป็็นศ่นยก์ล้างเดินท่างท่างน�า้ 
• พัฒันาการของรถยนต์ไฟฟ้าแล้ะจุดจอดรถ
• การยอมรบัแล้ะการเปิ็ดให้้ตรวจล้งตราการเดินท่างขา้มแดนโดยรถยนต์

แบบ Motor Home 
• การจดท่ะเบ่ยน Motor Home ในป็ระเท่ศ 
• จุดจอดพักัแล้ะพักัคุา้งของ Caravan แล้ะ Motor Home 
• การพัฒันาระบบขนส่งมวล้ชนแล้ะการต่อเช่�อมกบัธุุรกิจรถเช่า

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

แมจ้ะเป็็นกลุ่้มท่่�เกิดให้ม่จากการป็รบัพัฤติกรรมของคุนกลุ่้มบุคุล้กัษณเ์ดิม 3 
กลุ่้ม แต่จุดเป็ราะบางท่่�เกิดขึน้จะไม่เห้ม่อนกบั 3 กลุ่้มตัง้ตน้ เพัราะการป็รบัตวัเป็็นผล้มา
จากคุวามตอ้งการในการล้ดคุวามไม่พังึพัอใจท่่�เกิดขึน้ จนเกิดเป็็นบุคุล้กัษณแ์บบให้ม่ขึน้มา

ระยะยาว

• ม่คุวามตอ้งการคุวบคุุมการเดินท่าง การถงึท่่�ห้มาย การเขา้พักั คุ่าใช้
จ่าย แล้ะเห้ม่อน The Optimizer 

• ม่คุวามตอ้งการคุวามคุล่้องตวัแล้ะไม่ยดึติดกบัสถานท่่�แล้ะการคุวบคุุม
คุ่าใชจ่้ายแบบ The Time Spender 

• ตอ้งการไป็ท่่�แป็ล้ก ไกล้ ป็ระสบการณท่์่�คุนอ่�นเขา้ไม่ถงึแบบ The In-
depth Escaper

• ท่นไม่ไดก้บัคุวามไม่สะดวกของขนส่งมวล้ชนแล้ะบริการสาธุารณะ 
• ไม่เช่�อถ่อแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวห้ล้กั แล้ะการท่�ากิจกรรมร่วมกบัคุนห้ม่่มาก
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โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต *

บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่เ้ป็็นกลุ่้มท่่�ม่คุวามน่าสนใจ การเกิดขึน้สะท่อ้นภาคุช่วิตของ
คุนรุ่นให้ม่ท่่�ให้้คุวามส�าคุญักบัสิ�งท่่� ไดร้บัแล้ะป็ระสบการณม์ากกว่าเป้็าห้มาย การเขา้ส่่
บุคุล้กัษณแ์บบน่เ้ป็็นไป็ไดห้้ล้ายแนวท่าง แต่ปั็จจยัท่่�ส�าคุญัคุ่อการเปิ็ดให้้เห็้นขอ้ม่ล้แล้ะ
คุวามเป็็นไป็ไดข้องการเดินท่างท่่�ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายเช่�อมโยงการเป้็าห้มายห้ร่อแห้ล่้ง
ท่่องเท่่�ยวท่่� ม่คุวามห้ล้ากห้ล้าบไป็พัร้อมกนั ปั็จจยัอ่กป็ระการท่่�ส�าคุญัแล้ะท่�าให้้การ
เติบโตของนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่จ้ะอย่่ในวงท่่�จ�ากดัคุ่อรศัม่การเท่่�ยวแบบน่ ้ จะอย่่ในวงท่่�
กวา้งห้ร่อม่ร่ป็แบบการเดินท่างท่่�ห้ล้ากห้ล้าย การตรวจล้งตราขา้มป็ระเท่ศ แล้ะคุวาม
สะดวกในการขา้มแดนตล้อดจนเปิ็ดให้้พักัคุา้งบนยานพัาห้นะ รวมถงึภาวะการจราจร
ในแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว กล้ายเป็็นขอ้จ�ากดัท่่�ส�าคุญั

11. The Volunteer Traveller ผู้่เดินทางเพ่่อบ�าเพ็ญประโยชีน์

การเดินท่างบ�าเพ็ัญป็ระโยชนอ์าจจะไม่ใช่เร่�องให้ม่เพัราะม่ท่ัง้ในระบบสงัคุม
แบบย่ดาห้-์คุริสเต่ยนนิต่ ้ ท่่� มุ่งเดินท่างแสวงบุญแล้ะบ�าเพ็ัญป็ระโยชนเ์พ่ั�อเผยแพัร่
ศาสนา ห้ร่อแม้กระท่ั�งในพุัท่ธุศาสนานิกายมห้ายาน การเดินท่างบ�าเพ็ัญป็ระโยชน ์
ถ่อว่าเป็็นส่วนห้นึ�งของการห้ลุ้ดพัน้จากสงัสารวฏัิ

กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่จ้งึไม่ใช่กลุ่้มให้ม่ในภาพัรวมของพัฤติกรรม แต่สิ�งท่่�
เป็ล่้�ยนไป็คุ่อการเดินท่างไม่ไดอ้ย่่บนเง่�อนไขท่างศาสนาห้ร่อการบ�าเพ็ัญป็ระโยชน์ใน
ล้กัษณะการตระห้นกัร่คุุ้ณคุ่าของการให้้ ห้ากแต่การร่ส้กึม่ส่วนร่วมรบัผิดชอบกบัโล้ก
ม่ปั็ญห้า การเดินท่างทุ่กการเดินท่างจงึตอ้งม่เป้็าห้มายท่างป็ระโยชนส์าธุารณะคุวบคุ่่ 
ห้ร่อเป็็นห้ล้กัเสมอ (การท่่องเท่่�ยวแห่้งป็ระเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) , 2559)

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื ***

• ปั็ญห้าสิ�งแวดล้อ้ม ปั็ญห้าคุวามเห้ล่้�อมล้�า้ท่างสงัคุม แล้ะคุวามตกต��าท่าง
เศรษฐกิจท่่�ท่ว่คุวามรุนแรงขึน้ท่ั�วโล้ก

• การเกิดขึน้ขององคุก์รสาธุารณะป็ระโยชนแ์ล้ะธุุรกิจเพ่ั�อสงัคุมในระดบั
ชาติแล้ะนานาชาติ

• การเติบโตขึน้ของ Generation Z ท่่�มองว่าการท่�างานแล้ะการใชช่้วิตไม่
ไดเ้ป็็นเร่�องตายตวั คุนเราท่�าห้ล้ายห้น้าท่่� ได ้แล้ะการท่่องเท่่�ยวไม่ไดเ้ป็็น
ไป็เพ่ั�อการพักัผ่อนของตนเองเสมอไป็ 

• คุวามถดถอยของเศรษฐกิจไท่ยท่่�เกิดขึน้พัรอ้มกบัปั็ญห้าคุวามเห้ล่้�อมล้�า้ 

เดิมท่่�ยงัแก้ไม่ได ้
• การเดินท่างเพ่ั�อท่�าป็ระโยชน์โดยไม่ยึดติดกบัการท่�างานห้ร่อถิ�นท่่�อย่่ 
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เน่�องจากร่ป็แบบของการจา้งงานแล้ะอายุของการท่�างานท่่�เป็ล่้�ยนไป็ 
• ไม่ม่สถานท่่�ใดบนผิวโล้กท่่�ม่เคุยถ่กส�ารวจ ไม่ม่ขอ้ม่ล้ ห้ร่อไม่ม่ม่คุนเขา้ถงึ

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่เ้กิดขึน้มาตรงกล้างระห้ว่างการท่่องเท่่�ยวเดินท่างแบบใช้
เวล้าน้อยเพ่ั�อเปิ็ดโล้กท่่� ไม่ม่ใคุรเคุยพับเคุยเห็้นแล้ะเติมเต็มคุวามกระห้ายใคุร่ร่้ของ
ตนเองแบบ In-depth Escaper ไป็ส่่การตดัสินใจในการใช้เวล้าในสถานท่่� ใดนานขึน้ 
เขา้ใจแล้ะม่ส่วนร่วมกบัการพัฒันามากขึน้ แต่ยงัไม่เป็็นส่วนห้นึ�งของการเป็็นพัล้เม่อง
ห้ร่อม่ส่วนร่วมรบัผิดชอบในการพัฒันา บุคุล้กัษณน่์จ้งึม่คุวามพังึพัอใจแล้ะขอ้ห่้วงกงัวล้
ระห้ว่าง The In-depth Escaper แล้ะ The Catalyst

ระยะยาว

• คุวามร่ส้กึคุาดห้วงักบัการม่ส่วนร่วมของการพัฒันาท่่�เกิดป็ระโยชนอ์ย่าง
เป็็นร่ป็ธุรรม (Sugathan, P., & Ranjan, K. R., 2019 แล้ะ Responsible 
travel, 2021)

• คุวามไม่มั�นใจต่อคุวามป็ล้อดภยัต่อช่วิตแล้ะท่รพััยสิ์นระห้ว่างท่�ากิจกรรม
• คุวามเช่�อใจ เช่�อถ่อกบัท่อ้งถิ�น แล้ะรฐักบัป็ระโยชนท่์่�คุาดว่าจะไดร้บัของ

การท่�ากิจกรรม

โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต *

กลุ่้มบุคุล้กัษณน่์แ้มจ้ะม่อย่่เดิม โดยม่ตน้ทุ่นของงบป็ระมาณ องคุก์ร คุวาม
ร่ ้แล้ะคุวามสามารถท่่�จะสนบัสนุนเป้็าห้มายแล้ะกิจกรรรมท่่�จะเกิดขึน้จากการเดินท่าง 
รวมถึงปั็ญห้าดา้นเศรษฐกิจ สงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้มท่่�จะท่ว่คุวามรุนแรงขึน้ แต่การ
เติบโตของบุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่จ้ะถ่กจ�ากดัดว้ยเง่�อนไขท่างการเม่องแล้ะการสรา้งคุวาม
เขา้ใจถงึเป้็าห้มายท่่�แท่จ้ริง ของการเดินท่าง

12. The Tourism Veteran ผู้่ท่องเท่ียวมืากประสบการณ์์
 
โล้กของการเดินท่างแล้ะการท่่องเท่่�ยวได้สร้างคุนกลุ่้มให้ม่ขึน้มา คุ่อผ่้ท่่�

เดินท่างท่่องเท่่�ยวมามากจนเป้็าห้มายห้ร่อเสน้ท่างไม่ใช่สิ�งท่่�จ�าเป็็นต่อไป็ของการสรา้ง
ป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยว 
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นกัท่่องเท่่�ยวผ่เ้จนโล้ก ไม่จ�าเป็็นจะตอ้งเป็็นผ่ส่้งอายุห้ร่อผ่ท่้่� เดินท่างมามาก
ดว้ยวยัวุฒิ แต่ดว้ยเพัราะการท่่องเท่่�ยวม่อิท่ธิุพัล้ต่อการใชเ้วล้าของผ่คุ้นมาเป็็นเวล้า
นาน ตล้อดจนการเป็ล่้�ยนแป็ล้งระห้ว่างการใชเ้วล้าแล้ะสถานท่่�เป็ล่้�ยนไป็ ผ่จ้ดัเจนต่อ
ป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยวจะจดัการต่อเวล้าแล้ะสถานท่่�ท่่�ม่อย่่จ�ากดัให้้สามารถสรา้ง
ป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยวขึน้มาเติมเต็มตวัเองโดยไม่ตอ้งพัึ�งการพัฒันาการท่่องเท่่�ยว 
ห้ร่อแรงขบัดนัจากภายนอก

ปัจจัยเก้่อหนุนโอกาสใหม่ื **

• การท่่องเท่่�ยวถ่กยอมรบัว่าเป็็นส่วนห้นึ�งของปั็จจยัในการด�าเนินช่วิต ห้ร่อ
ไม่ใช่เร่�องสิน้เป็ล่้อง แต่เป็็นคุวามจ�าเป็็นท่่�ตอ้งม่ 

• กระแสการเร่ยนร่ต้ล้อดช่วิต 
• ข้อจ�ากดัของการเดินท่างในเร่� องของเวล้าแล้ะการห้้ามเดินท่างดว้ย

เห้ตุผล้ของภยัพิับติั

จุดเปราะบางแลัะข้อกังวลัท่ีเปล่ีัยนไป

ระยะส้ัน

บุคุล้กัษณน่์เ้กิดขึน้มาไดจ้ากสาเห้ตุท่ัง้ขอ้จ�ากดัของการเดินท่างห้ร่อการ
เป็ล่้�ยนแป็ล้งร่ป็แบบของการท่�างานกบัการพักัผ่อน ท่�าให้้การเดินท่างท่่องเท่่� ยว
เป็็นเป็็นเร่�องป็ระสบการณช์ั�วขณะมากขึน้ (Temporal Experience) นกัท่่องเท่่�ยว
ผ่้ม่ป็ระสบการณต์ดัสินใจบริห้ารคุวามพัึงพัอใจด้วยตนเอง ดงันัน้กลุ่้มบุคุล้กัษณ ์
ท่่� เป็ล่้�ยนแป็ล้งเป็็น Tourism Veteran คุ่อ The Optimizer ท่่� ม่ป็ระสบการณแ์ล้ะ 
ท่่องเท่่�ยวตามเป้็าห้มายท่ั�วไป็จนอิ�มตวั

ระยะยาว

• กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ม้กัไม่ม่ขอ้จ�ากดัชอบล้องอะไรให้ม่ๆ แล้ะย่ดห้ยุ่น
กบัสถานการณท่์่�คุาดไม่ถงึ ขอ้ห่้วงกงัวล้แล้ะคุวามเป็ราะบางจงึเป็็นเร่�อง
พ่ัน้ฐาน อาทิ่ การเขา้ถงึไดย้าก คุุณภาพัของการเดินท่าง แล้ะบริการท่่�
ไม่ด่ แล้ะการเดินท่างท่่�เกิดขึน้น่าเบ่�อ แล้ะไม่ให้้อะไรให้ม่อย่างท่่�คิุด
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โอกาสของการเพ่ิมืจ�านวนแลัะความืน่าสนใจในอนาคต **

กลุ่้มบุคุล้ักษณน่์้ม่คุวามนานสนใจกับพ่ัน้ท่่� ของมห้านคุรห้ร่อพ่ัน้ท่่� การ 

ท่่องเท่่�ยวท่่� ม่พัล้วตัรส่ง ม่คุวามห้ล้ากห้ล้าย แล้ะการเป็ล่้�ยนแป็ล้งอย่่ตล้อดเวล้า The 
Tourism Veteran จะเป็็นผ่เ้ขา้ไป็เปิ็ดพ่ัน้ท่่�ห้ร่อเสน้ท่างการเดินท่างให้ม่ๆ ห้ร่อวิธุ่การ
เดินท่างให้ม่ๆ ในพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยวเดิม 

ห้าก The Tourism Veteran เป็็นผ่ท่้่�ใชส่้�อสงัคุมแล้ะม่ตน้ทุ่นท่างสงัคุมท่่�เขม้
แข็ง บุคุล้กัษณก์ลุ่้มน่จ้ะกล้ายเป็็นแรงบนัดาล้ใจท่่� ด่ของคุนกลุ่้มย่อย แล้ะน�ามาส่่การ
เขา้ถงึพ่ัน้ท่่�แล้ะการท่่องเท่่�ยวแบบแมสขึน้ในภายห้ล้งั
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ภัาพรวมืของบุคลัักษณ์์รายประเทศ/สัญชีาติ

ปั็จจยัดา้นการเม่องแล้ะพ่ัน้ฐานท่างวฒันธุรรมเป็็นส่วนท่่�ท่�าให้้บุคุล้กัษณ์
ของนกัท่่องเท่่�ยวม่คุวามแตกต่างกนั เช่อ้ชาติห้ร่อป็ระเท่ศตน้ท่างของนกัท่่องเท่่�ยว
เป็็นภาพัสะท่อ้นคุวามแตกต่างท่างวฒันธุรรม ท่ศันคุติ วิธุ่การให้้คุุณคุ่า รวมถงึการให้้
คุวามห้มายของการท่่องเท่่�ยวท่่�จะม่คุวามสมัพันัธุก์บัระบบการจา้งงานแล้ะร่ป็แบบท่าง
เศรษฐกิจแล้ะการผลิ้ตของแต่ล้ะป็ระเท่ศ การวิเคุราะห้ต์ามตารางท่่�  14 แสดงเป็ร่ยบ
เท่่ยบให้้เห็้นถึงธุรรมชาติของนกัท่่องเท่่�ยวห้ร่อบุคุล้กัษณต์ามสญัชาติห้ร่อป็ระเท่ศ
ตน้ท่างว่าท่่� ผ่านมาม่ล้กัษณะเด่นอย่างไร ม่พัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวแล้ะม่บุคุล้กัษณ์
เด่นก่อนโคุวิด 19 อย่าง แล้ะป็ระเมินว่าบุคุล้กัษณด์งักล่้าวจะเป็ล่้�ยนไป็เช่นไรในระยะ
ยาวจากปั็จจยัดา้นต่างๆ ในการเล่้อกกลุ่้มป็ระเท่ศห้ร่อสญัชาติเพ่ั�อมาวิเคุราะห้ค์ุรัง้น่ ้ 
พิัจารณาจากสญัชาติท่่�ม่ท่ัง้ป็ริมาณนกัท่่องเท่่�ยวแล้ะการเติบโตส่งก่อนปี็ 2562 รวม
กบัการพิัจารณาศกัยภาพัในการเดินท่างดว้ยเคุร่�องบินท่่�ใชเ้วล้าในการเดินท่างไม่เกิน 4 
ชั�วโมง เพ่ั�อการวิเคุราะห้เ์ป็ร่ยบเท่่ยบเท่่ยบกบันกัท่่องเท่่�ยวชาวไท่ยในป็ระเท่ศ ป็ระเท่ศ
ห้ร่อสญัชาติท่่�น�ามาวิเคุราะห้์ไดแ้ก่ จ่น กลุ่้มป็ระเท่ศอาเซ่ยนท่่� ไม่รวมไท่ย ญ่� ปุ่็น รสัเซ่ย 
สห้รฐัอเมริกา แล้ะอินเด่ย (สห้รฐัอเมริกาแล้ะร่สเซ่ยถ่กห้ยิบยกขึน้มาเน่�องจากยงัม่การ
เติบโตของนกัท่่องเท่่�ยวอย่่ แล้ะม่คุวามแตกต่างของภ่มิห้ล้งัการคุวามคิุดแล้ะการเม่อง) 
เพ่ั�อเป็ร่ยบเท่่ยบแล้ะช่ใ้ห้้เห็้นคุวามแตกต่าง การวิเคุราะห้แ์สดงให้้เห็้นว่าซึ�งแมจ้ะเป็็น 
บุคุล้กัษณเ์ด่ยวกนัแต่ถา้ม่พ่ัน้ฐานแล้ะภ่มิห้ล้งัมาจากคุนล้ะป็ระเท่ศแล้ะต่างวฒันธุรรม 
ก็จะม่พัฤติกรรม คุวามคุาดห้วงั ห้ร่อข้อกงัวล้ท่่�แตกต่างกนั ซึ� งจะส่งผล้กบัคุวาม 
พังึพัอใจของการให้้บริการ ดงัม่รายล้ะเอ่ยดท่่�สรุป็ไดด้งัน่ ้

1. จีน

ม่จ�านวนมาก ม่การเป็ล่้�ยนแป็ล้งส่ง ม่พัล้วตัรส่งเน่�องจากจ�านวนมาก ม่คุวาม
ห้ล้ากห้ล้ายของบุคุล้กัษณ ์อ่อนไห้วตามตล้าดแล้ะนโยบายท่างการเม่อง ม่ก�าล้งัซ่อ้รวม
ส่ง เป็็นสงัคุมไรเ้งินสด เดิมมกัเดินท่างเป็็นกลุ่้มให้ญ่ผ่านบริษทั่น�าเท่่�ยว ไม่เช่�ยวชาญ
ในการใชภ้าษาต่างชาติแล้ะมกัท่่องเท่่�ยวในวนัห้ยุดยาวป็ระจ�าชาติ ชอบจบัจ่ายซ่อ้ของ
ฝาก ไป็ในสถานท่่�ท่่�ม่คุวามสนุกแล้ะชอบวฒันธุรรมการบริการของไท่ย การท่่องเท่่�ยว
พิัพิัธุภณัฑเ์พ่ั�อจะไป็ด่ของเก่าห้ร่อวตัถุโบราณโดยสนใจฐานะโบราณวตัถุ ห้ร่อสนใจ
วตัถุมงคุล้ เช่�อถ่อเร่�องโชคุล้าภการกราบไห้วบ่้ชาเพ่ั�อคุวามส�าเร็จแล้ะคุวามเป็็นมงคุล้
ในช่วิต แต่ไม่ด่�มด�ากบัการงานศิล้ป็กรรมห้ร่อห้ร่อคุุณคุ่าท่างป็ระวติัศาสตร ์ ชอบ 
ท่่องเท่่�ยวท่ะเล้แต่ไม่ไดช่้�นชอบการท่�ากิจกรรมตามชายห้าดห้ร่อการอาบแดดเป็็นพิัเศษ  
ในกลุ่้มท่่�ม่ก�าล้งัซ่อ้ส่งมาก ห้ร่อ VIP จะเดินท่างเป็็นส่วนตวั อย่่ในโรงแรมห้ร่อสถานท่่�  
พักัระดบั 5 ดาว ไม่คุ่อยออกไป็ไห้น
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พฤติกรรมืแลัะบุคลัักษณ์์เด่นก่อนโควิด 19 ***

• เป็ล่้�ยนจากการเดินท่างเป็็นกลุ่้มเป็็นเดินท่างเขา้มาท่่องเท่่�ยวดว้ยตนเอง
มากขึน้ (SkiftResearch, 2020 แล้ะ การท่่องเท่่�ยวแห่้งป็ระเท่ศไท่ย 
(ท่ท่ท่.), 2020)

• เป็ล่้�ยนจากการเดินท่างช่วงวนัห้ยุดยาวมาเป็็นการกระจายการเท่่�ยวเพ่ั�อ
การพักัผ่อนตล้อดท่ัง้ปี็เม่�อม่โอกาส อย่างไรก็ตามวนัห้ยุดยาวป็ระจ�าชาติ
ก็ถ่อเป็็นโอกาสส�าคุญัของการเดินท่างท่่องเท่่�ยวในต่างป็ระเท่ศ ซึ�งอาจ
จะเล่้อกไป็ในท่่�ท่่� เดินท่างไกล้ขึน้แล้ะท่่�ท่่�ยงัไม่เคุยไป็ 

• คุวามนิยมซ่อ้ของท่่�ระล้กึกล้บัป็ระเท่ศม่ล้ดล้ง เน่�องจากสามารถสั�งของ
ท่่�ม่ขายในตล้าดออนไล้น์ได ้ นอกจากน่ก้ารเดินท่างท่่�สัน้ล้งการล้ดการ
ซ่อ้ของท่่�ระล้ึกจะช่วยล้ดปั็ญห้าจากน�า้ห้นกักระเป๋็าท่่� เกิน การซ่อ้ของ
ฝากเล็้กๆ น้อยๆ ห้ร่อการตดัสินใจซ่อ้ของชิน้ให้ญ่ห้ร่อของม่ล้คุ่าส่ง 
รวมถงึการซ่อ้ผล้ไมส้ดเพ่ั�อแสดงคุวามพังึพัอใจห้ร่อแสดงออกว่าไป็เท่่�ยว 
ต่างป็ระเท่ศมา 

• ชอบนวดแผนไท่ยแล้ะการแพัท่ยแ์ผนไท่ย
• ถ่ายร่ป็นั�งตามรา้นห้ร่อสถานท่่�สวยๆ เพ่ั�อเช็คุอิน แล้ะน�าเสนอในส่�อสงัคุม

ของตนเอง รวมถงึการเดินท่างเพ่ั�อเขา้มาถ่ายร่ป็ก่อนแต่งงาน
• ชอบท่่องเท่่�ยวในพ่ัน้ท่่�ม่คุวามเป็็นเม่อง ไม่เดินท่างไป็เม่องเล็้กห้ร่อเม่อง

รองห้ร่ออย่่ตามพ่ัน้ท่่�ธุรรมชาติ เน่�องจากในป็ระเท่ศจ่นม่สิ�งต่างๆ เห้ล่้า
น่ม้ากกว่า ถา้จะไป็ก็เป็็นการท่ดล้องไป็ห้ร่อม่การจดัให้้ไป็ 

• ชอบอาห้ารไท่ยแล้ะอาห้ารท่ะเล้ 
• ยงัใชภ้าษาจ่นเป็็นห้ล้กัห้ร่อจา้งคุนน�าเท่่�ยวเพ่ั�อพ่ัดภาษาไท่ยแท่น
• ไม่ใชเ้งินสด 
• ม่การเดินท่างท่่�แฝงโอกาสของการท่�าธุุรกิจแล้ะการล้งทุ่นในต่างป็ระเท่ศ
• เริ� มสนใจคุวามเป็็นจ่นแล้ะวฒันธุรรมจ่นในท่้องถิ� น ซึ� งส่วนให้ญ่จะ 

เช่�อมโยงกบัคุนจ่นท่างตอนใต ้
• ส่� อสังคุมแล้ะคุวามบันเทิ่งในป็ระเท่ศม่ผล้ต่อพัฤติกรรมแล้ะคุวาม

ตอ้งการการท่่องเท่่�ยวส่ง 
• บุคุล้กัษณเ์ด่นคุ่อ The Thai Toucher, The Pamper, The Optimizer แล้ะ 

The Relationship Builder นอกจากน่ย้งัม่กลุ่้มนกัเร่ยนนกัศกึษาชาวจ่นท่่�
เขา้มาเร่ยนในป็ระเท่ศไท่ยห้ร่อไป็เร่ยนยงัต่างป็ระเท่ศ จะเป็็นกล้ไกส�าคุญั
อย่างยิ�งในกล้ไกของการท่่องเท่่�ยวต่อไป็เพัราะอย่่ในฐานะ The Enhancer 
แล้ะเป็็นตวัเช่�อมกบัธุุรกิจท่่�อย่่ในป็ระเท่ศจ่น
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พฤติกรรมืแลัะคาดการณ์์กลุ่ัมืบุคลัักษณ์์ท่ีน่าสนใจในอนาคต ***

• การสรา้งภ่มิคุุม้กนัไม่เป็็นป็ระเด็นเน่�องจากเป็็นป็ระเท่ศท่่�พัฒันาวคัุซ่น
ไดเ้อง ห้ากแต่นโยบายท่างสาธุารณะสุขในป็ระเท่ศจะเป็็นป็ราการของ
การส่งออกห้ร่อน�าคุนเขา้ในป็ระเท่ศ

• ป็ระชากรจ่นม่การเป็ล่้� ยนแป็ล้งท่างสังคุมอย่างรวดเร็วท่่� ออกมา 
ท่่องเท่่�ยวในต่างป็ระเท่ศ จะม่แนวโน้มท่่� ม่การศึกษามากขึน้แล้ะส่งขึน้ 
แล้ะจะม่คุวามเป็็นตะวนัตกมากขึน้ 

• สงัคุมจะเป็็นสงัคุมท่่�ใชเ้ท่คุโนโล้ย่ในช่วิตป็ระจ�าวนัส่ง (PRMatter, 2561) 
ใชจ่้ายผ่าน e-Payment (Daxue Consulting, 2021) รวมถึงการใช้
อุป็กรณแ์ป็ล้ภาษาในการท่่องเท่่�ยวแล้ะขอ้ม่ล้จาก Website เพ่ั�อน�าการ
ท่่องเท่่�ยว แล้ะการท่่องเท่่�ยวท่่� เช่�อถ่อข้อม่ล้เป็็นห้ล้กัจึงต้องการการ
บริการท่่� น่าเช่�อถ่อ ม่ป็รากฏิแห้ล่้งอา้งอิงแล้ะการก�าห้นดกฎเกณฑท่์่�
ชดัเจนรวมถงึแสดงแล้ะส่�อสารออกมาได้ไม่ท่างใดก็ท่างห้นึ�ง (การท่่อง
เท่่�ยวแห่้งป็ระเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.), 2021 แล้ะ Mckinsey, 2021)

• ม่คุวามเป็ราะบางกบันโยบายท่างการเม่องแล้ะม่แนวโน้มท่่�จะรบัผล้ 
กระท่บจากสงคุรามท่างการคุา้ รวมถงึการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของการส่งเสริม
การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศ ซึ�งจะส่งผล้กบัจ�านวนนกัท่่องเท่่�ยวแกว่งตวั 
คุาดเดาไดย้ากเพัราะรฐับาล้จ่นม่อิท่ธิุพัล้อย่างมากในการสนบัสนุน ผล้กั
ดนั แล้ะห้้ามการเขา้แล้ะออกนอกป็ระเท่ศของพัล้เม่องไดอ้ย่างเด็ดขาด

• ก�าล้งัซ่อ้ท่่� เพิั�มมากขึน้แล้ะคุวามตอ้งการภาพัล้กัษณท่์่�จะห้ลุ้ดพัน้จาก
ป็ระเท่ศผ่้ใช้แรงงานแล้ะอุตสาห้กรรม 3.0 มาส่่ป็ระเท่ศพัฒันาแล้ว้
เห้ม่อนป็ระเท่ศตะวนัตก (Alibaba News, 2021)

• บุคุล้กัษณเ์ด่นจะใกล้เ้คุ่ยงกบัช่วงก่อนโคุวิดห้ากแต่ม่รายล้ะเอ่ยดแล้ะ
จุดเป็ราะบางท่่�แตกต่างออกไป็คุ่อ The Thai Toucher ยงัเป็็นบุคุล้กัษณ ์
เด่นส�าห้รบัตล้าดท่่�ม่ขนาดให้ญ่ แล้ะตอ้งการมาท่่องเท่่�ยวในต่างป็ระเท่ศ
คุรัง้แรก แต่การมาป็ระเท่ศไท่ยอาจจะไม่ใช่เร่�องพิัเศษเพัราะม่ตวัเล่้อก
ในภ่มิภาคุเพิั�มเติมอ่กมาก กลุ่้ม Thai Toucher จะกล้ายเป็็นกลุ่้มท่่� เด็ก
ล้งแล้ะไม่ได้ด่�มด�� ากบัการบริการแบบไท่ยมากนกั แล้ะอาจจะม่กลุ่้ม 
The Motion-based Wanderer แฝงตวัเข้ามา The Pamper ยงัเป็็น 
กลุ่้มท่่�ส�าคุญัแต่จะให้้คุวามส�าคุญักบัการบริการท่่� พิัเศษ เป็็นส่วนตวั 
แล้ะไดม้าตรฐานมากขึน้ The Optimizer, The Relationship Builder 
จะมาคุวบคุ่่กบั The Outing Joiner แบบท่่�เป็็นกลุ่้มเล็้ก เน่�องจากตน้ทุ่น
ของการบริการในเม่องไท่ยอย่างไรก็ถ่กกว่า นอกจากน่ป้็ระเท่ศไท่ย
ยงัป็รากฏิคุวามเช่�อโยงท่างเคุร่อญาติกบัคุนจ่นในแผ่นดินให้ญ่ แล้ะม่
การให้้บริการท่่�พักัท่่�ม่คุุณภาพัเห้มาะสมกบัการพักัผ่อนเป็็นคุรอบคุรวั
ท่่� เน้นคุวามห้ร่ห้ราสะดวกสบายมากขึน้ นกัล้งทุ่นในจ่นจะม่การฝังราก
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ล้ึกการล้งทุ่นในตล้าดการท่่องเท่่�ยวไท่ยมากขึน้ในฐานะคุนท่อ้งถิ�น ซึ�ง
เข้าใจในการสร้างเสน่ห้์ให้้ดึงด่ดนกัท่่องเท่่�ยวของตนจากการเข้ามา 
ตัง้ถิ�นฐานในระยะยาวห้ร่ออย่่ในฐานะ The Catalyst ในบาง segment 
คุนจ่นตอ้งการ อาทิ่ สินคุา้แล้ะบริการท่่�ม่ม่ล้คุ่าส่ง รวมถงึการขยายตวั
ของการล้งทุ่นดา้นอสงัห้าริมท่รพััย ์ ซึ�งนโยบายล่้ก 3 คุนของจ่นจะเป็็น
นโยบายท่่�เพิั�มการแข่งขนัแล้ะคุวามห้นาแน่นในป็ระเท่ศจ่น ซึ�งจะส่งผล้
ต่อตล้าดอสงัห้าริมท่รพััย ์ในภ่มิภาคุน่อ่้กคุรัง้ห้ล้งัจากท่่�นโยบายน่อ้อก
ไป็ แล้ะอาจจะน�ามาซึ�งการเร่ยนแล้ะการตัง้ถิ�นฐานนอกป็ระเท่ศระล้อก
ให้ม่ในระยะยาว ไม่ม่สญัญาณของกลุ่้มรกัธุรรมชาติ ห้ร่อการกระจาย
ตวัของกลุ่้มบ�าเพ็ัญป็ระโยชน ์ แล้ะ The Time Spender ท่่�มาจากจ่น
เน่�องจากร่ป็แบบการใช้เวล้าแล้ะนิสยัในการท่�างานของคุนจ่นม่คุวาม
จริงจงัแล้ะอุตสาห้กรรมท่่�ตอ้งพังึพัาการกระจุกตวัของพ่ัน้ท่่�  สินคุา้จาก
การท่่องเท่่�ยวไม่ใช่สิ�งท่่� ซ่อ้กล้บัต่อไป็ จะเป็็นการสั�งโดยตรงจากแห้ล่้ง
ผลิ้ตเพ่ั�อน�าส่งโดยตรงท่่�บา้น ห้ากสินคุา้นัน้ม่ช่�อเส่ยงห้ร่อเป็็นนิยม โดย
การสั�งไม่ตอ้งม่ป็ระสบการณต์รง จากก�าล้งัซ่อ้รุ่นให้ม่ท่่� เร่ยกว่า The 
Free Spender

2. อาเซีื้ยน (ยกเว้นประเทศไทย)

กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่� พ่ัน้ฐานท่างวฒันธุรรมใกล้เ้คุ่ยงกบัคุนไท่ย แต่ม่คุวาม
แตกต่างของรายล้ะเอ่ยดท่่�ห้ล้ากห้ล้ายมากตัง้แต่อาห้ารการกิน คุวามเช่�อท่างศาสนา 
ภาษา แล้ะขนบธุรรมเน่ยมป็ระเพัณ่ ภ่มิภาคุของอาเซ่ยนแบ่งเป็็น 2 ร่ป็แบบคุ่อส่วนท่่�
พ่ัน้ท่ว่ป็อย่่ระห้ว่างจ่นแล้ะอินเด่ย ม่อาณาเขตติดต่อถงึกนัไดท้่างบกโดยม่เสน้ท่างสาย
เอเช่ยแล้ะเสน้ท่างรถไฟบางส่วนเป็็นเสน้ท่างในการเช่�อมต่อ ส่วนอ่กกลุ่้มป็ระเท่ศจะเป็็น
คุวามเช่�อมต่อท่างท่ะเล้เป็็นห้ล้กัอาเซ่ยนยงัจดัอย่่ในกลุ่้มป็ระเท่ศเศรษฐกิจให้ม่ ม่อตัรา
การเติบโตท่างเศรษฐกิจส่งแล้ะม่วิถ่การผลิ้ตแล้ะร่ป็แบบท่างเศรษฐกิจท่างภ่มิป็ระเท่ศ 
แล้ะขนาดป็ระชากรแตกต่างกนั บางป็ระเท่ศเป็็นป็ระเท่ศท่่�ม่การพัฒันาท่างเศรษฐกิจ
มาก่อน บางป็ระเท่ศเป็็นป็ระเท่ศท่่�พัฒันาแล้ว้ แล้ะบางป็ระเท่ศยงัเผชิญปั็ญห้าท่างการ
เม่องอย่างต่อเน่�อง นกัท่่องเท่่�ยวของกลุ่้มอาเซ่ยนจงึม่คุวามห้ล้ากห้ล้าย แต่ม่ล้กัษณะ
ร่วมกนัของบุคุล้กัษณอ์ย่่บางป็ระการ

พฤติกรรมืแลัะบุคลัักษณ์์เด่นก่อนโควิด 19 **

• นิยมเดินท่างท่่องเท่่�ยวเป็็นกลุ่้มเล็้กมากกว่าการซ่อ้บริการของบริษทั่ท่วัร ์
เน่�องจากเดินท่างง่ายไม่ตอ้งตรวจล้งตรา แล้ะม่คุ่าเงินคุ่าใชจ่้ายในการ
เดินท่างไม่ส่งมากนกั 

• การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศท่่�ม่พัรมแดนติดกบัป็ระเท่ศไท่ย โดยพ่ัน้ฐานการ
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ผ่านขา้มแดนเป็็นเร่�องท่่�กระท่�าเป็็นป็กติ การท่่องเท่่�ยวจะเป็็นไป็เพ่ั�อมา
จบัจ่ายใชส้อยแล้ะมาพักัผ่อนห้ร่อแสวงห้าป็ระสบการณท่์่�แตกต่างจาก
ป็ระเท่ศตนเอง (Posttoday, 2561)

• ป็ระเท่ศในกลุ่้มอาเซ่ยนม่พัฒันาการดา้นสงัคุมไรเ้งินสดส่ง แต่ล้ะป็ระเท่ศ
ม่ Platform เป็็นของตนเอง ไท่ยพัาณิชย ์ (2564). ยงัไม่เช่�อมโยงระบบ
ท่างการเงินเขา้ห้ากนั

• แมจ้ะม่ขอ้ตกล้งท่างการต่างป็ระเท่ศแล้ะท่างเศรษฐกิจร่วมกนั แต่ล้ะ
ป็ระเท่ศในอาเซ่ยนม่คุวามแตกต่างในเองของนโยบายท่่� ว่าด้วยคุน
ต่างดา้วแล้ะการถ่อสญัชาติ 

• การเดินท่างระห้ว่างป็ระเท่ศแม้ว่าจะม่พัรมแดนท่างบกแล้ะท่างท่ะเล้
ติดต่อกนั แต่การเช่�อมต่อระห้ว่างเม่องห้ล้กักบัเม่องห้ล้กัยงัตอ้งท่�าผ่าน
การขนส่งท่างอากาศเน่�องจากสภพัาของเสน้ท่างแล้ะปั็ญห้าการเม่อง
ภายในแล้ะระห้ว่างป็ระเท่ศ

• กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ตัง้ใจเดินท่างมาท่่องเท่่�ยวในเม่องไท่ยจริงจงึม่บุคุล้กัษณ ์

อย่่ 3 ล้กัษณะคุ่อ The Pamperer ท่่�เขา้มารบับริการท่างการแพัท่ยห์้ร่อ
บริการดา้นสุขภาพัท่่�พัฒันามากกว่าแต่ยงัอย่่ในระดบัราคุาท่่�จ่ายได้ใน
ป็ระเท่ศไท่ย The Relationship Builder ท่่� เขา้มาท่่องเท่่�ยวเป็็นห้ม่่คุณะ
พัร้อมกบัญาติ แล้ะ The Optimizer ท่่� เขา้มาเท่่�ยวระยะสัน้ตามแห้ล่้ง 
ท่่องเท่่�ยวส�าคุญัแล้ะเขา้มาซ่อ้ของในส่วนท่่� ไม่สามารถซ่อ้ได้ในป็ระเท่ศ
ของตนจากขอ้จ�ากดัดา้นการน�าเขา้

พฤติกรรมืแลัะคาดการณ์์กลุ่ัมืบุคลัักษณ์์ท่ีน่าสนใจในอนาคต ***

• จากการท่่� ภ่มิภาคุน่เ้ป็็นเขตเศรษฐกิจท่่�ม่การเติบโตอย่างต่อเน่�องแล้ะ
ม่ป็ระชากรร่วมกนัไม่ต�� ากว่า 600 ล้า้นคุน อาเซ่ยนจึงเป็็นตล้าดให้ญ่ 
ท่่�จะม่บุคุล้กัษณต่์างกนัอย่่มากกลุ่้มท่่�ม่ฐานเศรษฐกิจด่นกัท่่องเท่่�ยวบาง
ส่วนจะผนัตวัเขา้มาท่่องเท่่�ยวแบบ The Time Spender ในร่ป็แบบของ 
Gig Worker ห้ร่อมากบัองคุก์รในร่ป็แบบของ The Outing Joiner กลุ่้ม
ห้ล้กัๆ ในอนาคุตคุงเป็็น The Relationship Builder เพัราะโคุรงสรา้ง
ท่างสงัคุมท่่�ยงัอย่่เป็็นคุรอบคุรวัแล้ะด่แล้ผ่อ้าวุโส นอกจากน่จ้ากการท่่�
ป็ระเท่ศไท่ยเป็็นศ่นยก์ล้างของกิจกรรมแล้ะเปิ็ดรบัชาวต่างชาติเขา้มา
ท่�างานในป็ระเท่ศอย่างคุ่อนขา้งจะเปิ็ดกวา้ง นกัท่่องเท่่�ยวจากป็ระเท่ศ
ท่่� เป็็นเศรษฐกิจให้ม่จะเขา้มาห้าโอกาสมากขึน้ในช่วงท่่� เศรษฐกิจก�าล้งั
ขึน้ นกัท่่องเท่่�ยวแบบ The Optimizer ห้ร่อกลุ่้มท่่� เดินท่างระยะสัน้เพ่ั�อ
ติดต่อธุุรกิจการคุา้แล้ะท่่องเท่่�ยวไป็พัร้อมกนัอย่างก็จะเพิั�มจ�านวนขึน้
ตามการแข็งขนัท่างเศรษฐกิจ
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3. ญ่ีปุ่น

โดยพ่ัน้ฐานนกัท่่องเท่่�ยวญ่� ปุ่็นม่บุคุล้กัษณท่์่�เป็็นตวัแท่นของ 3 กลุ่้ม ท่่�ม่พ่ัน้
ฐานจากกลุ่้มผ่ส่้งวยั คุรอบคุรวัวยัท่�างาน แล้ะการท่่องเท่่�ยวคุน้ห้าตนเองของวยัรุ่น ซึ�ง
ท่ัง้ 3 กลุ่้มแสดงถงึโคุรงสรา้งแล้ะการแบ่งแยกห้น้าท่่�ของป็ระชากรในสงัคุมแล้ะคุวาม
ห้มายของการท่่องเท่่�ยว พักัผ่อนของสงัคุมญ่� ปุ่็นไดอ้ย่างชดัเจน การท่�าการตล้าด
ก่อนห้น้ามองนกัท่่องเท่่�ยวญ่� ปุ่็นท่่� เป็็นกลุ่้มพิัเศษคุ่อผ่ท่้่� เกษ่ยณอายุท่่� เขา้มาพั�านกัใน 

ป็ระเท่ศไท่ยมากขึน้ในร่ป็แบบ Long Stay (พัทั่ร่ยา ห้ล้กัเพ็ัชร, 2560) รวมถึงยงัม่ 
แนวโน้มพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวของคุนรุ่นให้ม่ท่่�เป็็น Expat, Freeter, Digital nomad 
จากญ่�ปุ่็นซึ�งเป็็นกลุ่้ม Long Stay เช่นกนั (การท่่องเท่่�ยวแห่้งป็ระเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.), 2018)
โดยแท่ท่้่�จริงแล้ว้การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศแล้ะคุวามอนุรกัษนิ์ยม ถ่อเป็็นพ่ัน้ฐานของ
บุคุล้กัษณท่์่�ม่พ่ัน้ฐานเป็็นคุนญ่� ปุ่็น อาทิ่ การเคุารพัธุรรมชาติ การกระจุกตวัของการ
เท่่�ยวในป็ระเท่ศตนเอง แล้ะการแบ่งแยกระห้ว่างเร่�องส่วนตวั เร่�องงาน แล้ะคุวามเป็็น 
สาธุารณะออกจากกนัโดยเด็ดขาด ท่�าให้้การใช้เวล้าท่่องเท่่�ยวแบบคุนญ่� ปุ่็นม่คุวาม
ตายตวัเต็มไป็ดว้ยระเบ่ยบวินยัแล้ะการวางแผน ซึ�งส่วนห้นึ�งการท่่องเท่่�ยวโดยเฉพัาะ
การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศอย่่ในแผนการจดัสวสัดิการของรฐัผ่านโคุรงสรา้งพ่ัน้ฐานดา้น
การเดินท่างท่่�ม่อย่่ท่ั�วถงึในป็ระเท่ศ แล้ะนิยมการท่่องเท่่�ยวภายในป็ระเท่ศเป็็นห้ล้กั โดย
จะเห็้นไดจ้ากญ่� ปุ่็นม่มาตรฐานโรงแรมท่่�พักัของตนเอง อย่าง OYO ซึ�งเป็็นส่วนห้นึ�ง
ของมาตรฐานการท่่องเท่่�ยวท่ัง้ในล้ะต่างป็ระเท่ศคุนญ่�ปุ่็นเป็็นคุนท่่องเท่่�ยวเดินท่างดว้ย
ขอ้ม่ล้เป็็นทุ่นเดิมดงัจะเห็้นไดจ้ากการเดินท่างแล้ะการท่่องเท่่�ยวภายในป็ระเท่ศจะเต็มไป็
ดว้ยป้็ายบอกท่างแล้ะสถานท่่�เพ่ั�ออ�านวยคุวามสะดวกให้้ผ่เ้ดินท่างมากกว่าป้็ายโฆษณา 
ดงันัน้การเดินท่างของคุนญ่� ปุ่็นนอกจากจะม่การเตร่ยมการอย่างด่แล้ว้ คุนญ่� ปุ่็นยงั
เป็็นชาติท่่�สนใจรายล้ะเอ่ยดแล้ะการอ่านแผนท่่�แล้ะการเดินท่างดว้ยป้็ายบอกท่าง ซึ�ง
ป็กติแล้ว้จะใชภ้าษาญ่� ปุ่็นเป็็นห้ล้กั ท่ัง้ยงัรกัการอ่านแล้ะให้้คุวามส�าคุญักบัขอ้ม่ล้ท่่�อย่่
ตามสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวอ่กดว้ย

พฤติกรรมืแลัะบุคลัักษณ์์เด่นก่อนโควิด 19 ***

• โดยพ่ัน้ฐานนักท่่องเท่่� ยวญ่� ปุ่็นถ่กมองว่าเป็็นชาติท่่� สุภาพั อ่อนน้อม 

ถ่อมตน เคุารพัศิล้ป็วฒันธุรรม แล้ะม่เงิน ท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวญ่� ปุ่็นอาจ
ตกเป็็นเห้ย่�อของการเอารดัเอาเป็ร่ยบไดง่้าย 

• สาธุารณ่ป็โภคุ สาธุารณ่ป็การไท่ย ไม่ม่รายล้ะเอ่ยดเป็็นภาษาญ่� ปุ่็น 
ตล้อดจนคุ�าอธิุบายแล้ะสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวต่างๆ ไม่คุ่อยแสดงรายล้ะเอ่ยด
เป็็นภาษาญ่� ปุ่็นในระดบัท่่�คุนญ่� ปุ่็นจะเร่ยนร่้ไดจ้ากการท่่องเท่่�ยว แต่จะ
อาศยัจากการอ่านแล้ะขอ้ม่ล้ท่่�คุน้ห้าดว้ยตนเอง 

• การท่่องเท่่�ยวของคุนญ่� ปุ่็นในเม่องไท่ยด่เห้ม่อนพ่ัน้ฐานมาเป็็นกลุ่้มแล้ะ
เป็็น Thai Toucher เห้ม่อนชาติอ่�นๆ แต่ Thai Toucher แบบญ่� ปุ่็นม่
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คุวามแตกต่างออกไป็ตรงท่่�การเน้นคุวามร่้ล้ึก ร่้จริง เก่�ยวกบัศิล้ป็ะ
วฒันธุรรมแล้ะสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวตามนิสยัท่่�บุคุคุล้ส่วนให้ญ่อ่านออกเข่ยน
ได ้แล้ะม่การส�ารวจขอ้ม่ล้ของป็ระเท่ศไท่ยผ่านแห้ล่้งต่างๆ ท่ัง้ก่อนการ
อุตสาห้กรรมแล้ะบนัท่กึการเดินท่างแล้ะการคุน้ห้าขอ้ม่ล้ของผ่น้�าท่วัร ์
ชาวญ่� ปุ่็นเอง

• การท่่องเท่่�ยวเดินท่างของคุนกลุ่้มให้ญ่ เน้นคุวามป็ล้อดภยั โดยเฉพัาะ
การเดินท่างของคุรอบคุรัว แล้ะผ่้ส่งอายุ การเดินท่างจะเน้นเป็็น  
Relationship Builder ในสถานท่่� ท่่องเท่่�ยวห้ล้กัท่่� ม่คุวามสะดวกแล้ะ
ป็ล้อดภยั รวมถงึการเย่�ยมชมแห้ล่้งมรดกท่างสงัคุมแล้ะวฒันธุรรมของ
ชาวญ่� ปุ่็นเองก็ยงัเป็็นท่่�นิยม

• คุนญ่� ปุ่็นรุ่นให้ม่ท่่�ท่�างานอิสระแล้ะเดินท่างท่่องเท่่�ยวตัง้แต่ยงัเด็ก ส่วน
ห้นึ�งจะเป็็น In-depth escaper แล้ะม่บท่บาท่ส�าคุญัอย่างยิ�งท่่�ผนัตวั
มาเป็็นผ่ป้็ระกอบการในท่อ้งถิ�น ในสวนท่่� เก่�ยวขอ้งกบัศิล้ป็วฒันธุรรม 
แล้ะสิ�งแวดล้อ้มในร่ป็แบบของ The Catalyst แล้ะอ่กส่วนห้นึ�งอาจจะเริ�ม
จากการเป็็น The Time Spender ในเม่องห้ล้กัท่่�ม่คุ่าคุรองช่พัต��า ห้าก
พับโอกาสก็อาจจะเป็ล่้�ยนตวัเองเป็็น The Enhancer ต่อไป็ เน่�องจาก
ป็ระเท่ศไท่ยม่คุวามช่�นชมคุวามเป็็นญ่� ปุ่็นอย่่เป็็นทุ่นเดิม 

• การท่่องเท่่�ยวเดินท่างยงัต่างป็ระเท่ศอาจจะเป็็นคุุณคุ่ากบัคุนบางกลุ่้ม 
แต่ไม่ใช่เพ่ัยงเพ่ั�อการพักัผ่อน การเขา้ไป็เร่ยนร่ ้ แล้ะท่�าคุวามเขา้ใจ สิ�ง
ต่างๆ อย่างแท่จ้ริงเป็็นนิสยัป็ระจ�าชาติ ดงันัน้การมาท่่องเท่่�ยวของคุน
ญ่� ปุ่็นบางส่วนอาจจะอย่่ในฐานะ The Enhancer ซึ�งสุดท่า้ยกล้ายเป็็น 
The Catalyst ดว้ยเช่นกนั

• ดว้ยคุวามเป็็นชาตินิยมแล้ะไม่ชอบการส่�อสารดว้ยภาษาอ่�น คุนญ่� ปุ่็นท่่�
เป็็น Catalyst ในท่อ้งถิ�นต่างๆ จะม่คุวามเช่�อมโยงกบัไป็ท่่�ป็ระเท่ศญ่�ปุ่็น
เป็็นห้ล้กั ข้อม่ล้ห้ร่อข่าวสาร รวมถึงป็ระเด็นท่่�สนใจแตกต่างกบันกั 
ท่่องเท่่�ยวชาติอ่�น

พฤติกรรมืแลัะคาดการณ์์กลุ่ัมืบุคลัักษณ์์ท่ีน่าสนใจในอนาคต **

• นกัท่่องเท่่�ยวในญ่� ปุ่็นในป็ระเท่ศไท่ยม่แนวโน้มล้ดล้งในเม่องให้ญ่อย่าง
กรุงเท่พัฯ เน่�องจากคุ่าคุรองช่พัถ่บตวัส่งขึน้เก่อบเท่่าโตเก่ยว นอกจาก
น่ ้การยา้ยฐานการผลิ้ตกล้บัป็ระเท่ศแล้ะล้ดการล้งทุ่นในต่างป็ระเท่ศ จะ
เป็็นปั็จจยัส�าคุญัให้้คุวามสนใจของป็ระเท่ศญ่�ปุ่็นท่่�ม่ต่อป็ระเท่ศไท่ยล้ดล้ง 

• เม่องท่่�ม่ศิล้ป็วฒันธุรรมแล้ะคุ่าคุรองช่พัท่่� ไม่ส่งมากยงัดงึด่ดคุนรุ่นให้ม่
ท่่� เป็็น The Time Spender ให้้มาพั�านกัมากขึน้ การท่�าเม่องให้้ม่ม่ล้คุ่า
แล้ะเอกล้กัษณท์่างศิล้ป็ะวฒันธุรรมรวมถงึเช่�อมต่อท่างอินเตอรเ์น็ต
ท่่�สะดวกท่ั�วถงึ แล้ะเดินท่างไป็ส่วนต่างๆ ของโล้กไดด่้ โดยท่่� ไม่เพิั�มคุ่า
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คุรองช่พัให้้ส่งเกินไป็มากนกัก็จะสามารถดงึด่ดชาวญ่� ปุ่็นกลุ่้มน่้
• นักท่่องเท่่� ยวรุ่นให้ม่ชาวญ่� ปุ่็นม่แนวโน้มท่่� จะเป็็นนักท่่องเท่่� ยวแบบ 

Motion-based wanderer แล้ะ Volunteer Traveler มากยิ�งขึน้ เน่�องจาก
เป็็นชาติท่่�เคุารพัธุรรมชาติแล้ะวฒันธุรรมท่อ้งถิ�น ตล้อดจนตระห้นกัร่้
ถงึบท่บาท่แล้ะคุวามส�าคุญัของการร่วมม่อกนัต่อส่ก้บัภยัพิับติัดา้นต่างๆ 

• แมว่้าจะชอบป็ระเท่ศไท่ยเป็็นทุ่นเดิม แต่ Thai Toucher ของชาวญ่� ปุ่็น 
จะไม่ขยายตวัเท่่าท่่�คุวรนอกจากปั็ญห้าป็ระชากรแล้ะเศรษฐกิจท่่�ถดถอย
อย่างต่อเน่�อง

4. รัสเซีื้ย

นกัท่่องเท่่�ยวชาวรสัเซ่ยเป็็นภาพัตวัแท่นของยุโรป็เห้น่อแล้ะกลุ่้มป็ระเท่ศ 
ท่่� แตกมาจากสห้ภาพัโซเว่ยดซึ� งเข้ามาเพัราะคุวามสมัพันัธุท์่างการท่่ตแล้ะระบบ
เศรษฐกิจท่่�เป็ล่้�ยนไป็ห้ล้งัจากการล่้มสล้ายของสห้ภาพัโซเว่ยดสภาพัคุวามแตกต่างดา้น
ภ่มิอากาศท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวชาวรสัเซ่ยช่�นชอบการเดินท่างเขา้มาพักัผ่อนในป็ระเท่ศไท่ย 
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในพ่ัน้ท่่�ท่่�ม่ชายฝั� งติดกบัท่ะเล้แล้ะในพ่ัน้ท่่�ท่่�เขา้ถงึชายห้าดสาธุารณะ
ไดส้ะดวก (ยิ�งศกัดิ ์ จงเลิ้ศเจษฎาวงศ,์ & อ�าไพั บ่รณกิตติภิญโญ., 2017) ชาวรสัเซ่ย
ยงันิยมการเดินท่างเขา้มาพักัผ่อนเป็็นห้ม่่คุณะพัร้อมกบัคุรอบคุรวัแล้ะใช้เวล้าอย่่ใน
ระยะเวล้าท่่�ยาวนาน (การท่่องเท่่�ยวแห่้งป็ระเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.), 2015) ท่�าให้้การเขา้มา
ของนกัท่่องเท่่�ยวชาวรสัเซ่ยม่ส่วนท่�าให้้เกิดการพัฒันาอสงัห้าริมท่รพััยเ์พ่ั�อการอย่่อาศยั
เน่�องจากการเช่าอย่่จะถ่กกว่าการเขา้พักัระยะยาวในโรงแรม นอกจากน่พ่้ัน้ท่่� โดยรอบ
ของชุมชนท่่�พักัชาวรสัเซ่ยจะเกิดการให้้บริการแล้ะธุุรกิจท่่�ใชภ้าษารสัเซ่ยเป็็นพ่ัน้ฐาน
ตามมาเน่�องจากขอ้จ�ากดัในการส่�อสารดว้ยภาษาอ่�น

พฤติกรรมืแลัะบุคลัักษณ์์เด่นก่อนโควิด 19 **

บุคุล้กัษณข์องนักท่่องเท่่�ยวชาวรสัเซ่ยท่่� ด่จากภายนอกเป็็นคุนท่่�แข็งขนั 
จริงจงั แต่แท่้ท่่�จริงแล้ว้ชาวรสัเซ่ยม่คุวามเป็็นกลุ่้มกอ้น รกัคุรอบคุรวัแล้ะพัวกพั้อง 
นอกจากน่จ้ากภ่มิอากาศท่่�ห้นาวจดัท่�าให้้ชาวรสัเซ่ยรกัการด่�มสุราแล้ะชอบการสงัสรรคุ ์

• บุคุล้กัษณพ่์ัน้ฐานของชาวรสัเซ่ยคุ่อ The Relationship Builder แล้ะ 
The Outing Joiner ท่่� เป็็นกลุ่้มห้ร่อคุรอบคุรวัให้ญ่โดยม่คุวามแตกต่าง
กบับุคุล้กัษณแ์บบเด่ยวกนัในชนชาติอ่�นคุ่อ ขอ้ห่้วงกงัวล้เร่�องของคุวาม
สะดวกแล้ะป็ล้อดภยัจะม่น้อยกว่า

• การมาพั�านกัระยะยาวของชาวรสัเซ่ยท่�าให้้เป็็นโอกาสของบุคุล้กัษณ์
กลุ่้ม The Pamperer ท่่�จะเขา้มารบับริการท่างการแพัท่ยแ์ล้ะสุขภาพัใน
ป็ระเท่ศไท่ย (การท่่องเท่่�ยวแห่้งป็ระเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.), 2016)
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• การมาพั�านกัในระยะยาวท่�าให้้เห็้นโอกาสของการเขา้มาท่�าธุุรกิจระยะ
ยาวในป็ระเท่ศไท่ย (การท่่องเท่่�ยวแห่้งป็ระเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.), 2015) ชาว
รสัเซ่ยไม่ใช่กลุ่้ม The Catalyst โดยตรงเน่�องการการเป็็นส่วนห้นึ�งของ
การพัฒันาท่อ้งถิ�นม่ไม่มากเพัราะเน้นการท่�าการคุา้กบักลุ่้มของตน แล้ะ
ไม่เน้นการอนุรกัษห์้ร่อเป็็นส่วนห้นึ�งของการพัฒันาพ่ัน้ท่่� เห้ม่อนกบันกั
ล้งทุ่นชาวจ่น

• ท่่องเท่่�ยวกลุ่้มป็ระเท่ศยุโรป็ตะวนัออกแล้ะสห้ภาพัโซเว่ยดเก่าจ�านวน
มากเป็็น The Enhancer ในดา้นมวยไท่ย เพัราะการต่อส่่เป็็นโอกาสท่าง
เศรษฐกิจแล้ะการเป็็นนกัส่เ้ป็็นคุ่านิยมท่างสงัคุม ซึ�งจะตามมาดว้ยคุวาม
นิยมชมชอบวฒันธุรรมบางส่วนท่่�เก่�ยวขอ้งกบัศิล้ป็ะการต่อส่้

พฤติกรรมืแลัะคาดการณ์์กลุ่ัมืบุคลัักษณ์์ท่ีน่าสนใจในอนาคต **

จากการเกาะกลุ่้มแล้ะม่ล้กัษณะเฉพัาะตวัของชาวรสัเซ่ย ท่�าให้้การเป็ล่้�ยนของ
บุคุล้กัษณท่์่�เส่อบเน่�องกบัพัฤติกรรมของชาวรสัเซ่ยจะไม่คุ่อยเป็ล่้�ยนแป็ล้งในอนาคุต 
นอกจากน่ร้ะยะท่างท่่คุ่อนขา้งห่้างไกล้จากป็ระเท่ศไท่ยท่�าให้้การเพิั�มจ�านวนของนกั
ท่่องเท่่�ยวไม่ใช่เร่�องท่่� ไดส้ะดวก จะม่คุวามเป็็นไป็ไดท่้่�นกัท่่องเท่่�ยวท่่� เป็็นกลุ่้มวยัรุ่นจะ 

เข้ามาเป็็น The Motion-based Wanderer บ้างตามแนวโน้มคุวามนิยมของโล้กแต่ 
คุาดห้มายว่าไม่ไดม่้จ�านวนมากนกั

5.สหรัฐอเมืริกา

นกัท่่องเท่่�ยวสห้รฐัอเมริกาเขา้มาในป็ระเท่ศไท่ยแล้ะพ่ัน้ท่่� เอเช่ยตะวนัออก
เฉ่ยงใตต้ัง้แต่ยุคุสงคุรามเย็น นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่เ้ป็็นตวัอย่างของคุวามห้ล้ากห้ล้ายของ
บุคุล้กัษณก์ารท่่องเท่่�ยวท่่�ท่�าให้้เห็้นว่าการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวม่
ผล้มาจากการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของสภาพัการจา้งงานแล้ะการให้้นิยามแล้ะคุวามห้มายของ
การท่่องเท่่�ยวแล้ะการพักัผ่อน 

บุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวสห้รฐัอเมริกาม่ท่ัง้ท่่� เป็็นเด่�ยว เป็็นกลุ่้มเล็้ก ห้ร่อ
กลุ่้มขนาดให้ญ่ ซึ�งส่วนห้นึ�งร่้จกัป็ระเท่ศไท่ยอย่างด่จากการศึกษาคุน้คุวา้ แล้ะบาง
กลุ่้มร่จ้กัป็ระเท่ศไท่ยจากภาพัจ�าแล้ะมายาคุติท่างวฒันธุรรมท่่�รบัร่ป็ไดจ้ากคุวามห้ล้าก
ห้ล้ายท่างวฒันธุรรมของผ่อ้พัยพัยา้ยถิ�นฐานเขา้ไป็อย่่อาศยัในสห้รฐัอเมริกาตัง้แต่ 
ยุคุสงคุรามเย็น

โดยธุรรมชาติของชาวอเมริกนัม่สิ�งท่่� เร่ยกว่า Pioneer ห้ร่อ Frontier Spirit 
ท่่� นิยมเดินท่างไกล้ห้ร่อเดินท่างไป็ในท่่� ไม่ม่คุนเคุยไป็ รวมถึงไป็ถึงคุวามร่้ท่่� ไม่ม่คุน 
คุน้พับห้ร่อคุน้ห้ามาก่อน คุนกลุ่้มน่ใ้นปั็จจุบนัจะอาศยัการเดินท่างแล้ะการคุน้ห้าท่่�  
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กวา้งไกล้ไป็กว่าขอ้เขตท่างกายภาพั โดยให้้น�า้ห้นกักบัคุวามสนใจเฉพัาะบุคุคุล้แล้ะเร่�อง
ท่่�ตนเห็้นว่าเป็็นป็ระโยชนเ์ป็็นส�าคุญั 

 
นอกจากน่ป้็ระเท่ศไท่ยยงัเป็็นส่วนห้นึ�งของกองถ่ายภาพัยนตรจ์าก Hollywood 

อย่่เสมอเน่�องจากม่อุตสาห้กรรมการผลิ้ตแล้ะบุคุล้ากรท่่� ไดม้าตรฐานแล้ะกฏิระเบ่ยบ ม่
คุวามย่ดห้ยุ่น ไม่คุ่อยม่ขอ้ห้้ามท่างวฒันธุรรมมากมายนกัระห้ว่างถ่ายท่�า ยกเวน้เง่�อนไข
ท่างการเม่องท่่�ห้้ามยุ่งเก่�ยวกบัสถาบนั ดงันัน้ภาพัของเม่องไท่ยท่่�ป็รากฏิต่อสายตาชาว
อเมริกนัแล้ะชาวโล้กมกัจะเป็็นภาพัจ�าล้องของป็ระเท่ศดอ้ยพัฒันาอ่�นห้ร่อดินแดนสมมติ

พฤติกรรมืแลัะบุคลัักษณ์์เด่นก่อนโควิด 19 **

• พ่ัน้ฐานของนกัท่่องเท่่�สห้รฐัอเมริกาเป็็นแบบ The Outing-joiner ท่่�มา
จากการพักัผ่อนของท่ห้ารอเมริกนัมาช่วงสงคุรามเย็น ส่วนห้นึ�งพัฒันา
เป็็น The Time Spender ก่อนยุคุ Gig Worker ท่่�เขา้มาแสวงห้าคุวามสุข
ตามแห้ล่้งบนัเทิ่ง แล้ะเม่องตากอากาศริมท่ะเล้ท่่�ใกล้ก้บัฐานท่พัั จนสรา้ง 
Stereotype ของเม่องท่่องเท่่�ยวท่่�เน้น Sea, Sand, Sun, and Sex ในห้ล้าย
พ่ัน้ท่่�ของป็ระเท่ศไท่ย รวมถงึวฒันธุรรมสถานบนัเทิ่งส�าห้รบัชาวต่างชาติ
ในยุคุแรกๆ ดงันัน้คุวามเป็ราะบางพ่ัน้ฐานของเม่องท่่องเท่่�ยวแบบน่จ้งึอย่่
ท่่�คุ่าใชจ่้ายในช่วิตป็ระจ�าวนั รวมถงึคุ่าใช่จ่ายเพ่ั�อคุวามบนัเทิ่งรายวนั ซึ�ง
ถ่กกดแล้ะผล้กัดนัต่อดว้ยคุวามเห้ล่้�อมล้�า้ท่างเศรษฐกิจพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยว 

• แตกต่างจากนกัท่่องเท่่�ยวชาวรสัเซ่ยท่่� เขา้มาห้ล้งัจากยุคุสงคุรามเย็น 
The Relationship Builder ของชาวสห้รฐัฯ ไม่ไดม้าพัรอ้มกบั The Time 
Spender ในช่วงแรก แต่มาพัร้อมกบั The Thai Toucher แล้ะ The  
In-depth Escaper ห้ล้งัจากช่�อเส่ยงของป็ระเท่ศไท่ยในมุมของป็ระเท่ศ
ก�าล้งัพัฒันาแล้ะเม่องท่่องเท่่�ยวเขา้ไป็ป็รากฏิอย่่ในภาพัยนตรเ์ร่�องดงั
แล้ะจากภ่มิท่ศันว์ฒันธุรรมผ่านช่�อเส่ยงของอาห้ารไท่ยท่่� ม่ล้กัษณะ 
โดดเด่นในสงัคุมอเมริกนั ดงันัน้การเขา้มาของชาวอเมริกนัช่วงตน้ท่่�เป็็น 
The Thai Toucher แล้ะ The Relationship Builder จะเป็็นการเดินท่าง
ผ่านบริษทั่ท่วัรแ์ล้ะเดินท่างเป็็นห้ม่่คุณะ ส่วน The In-depth Escaper 
จะเป็็นอ่กลุ่้มท่่�เขา้มาผ่านช่�อเส่ยงของคุวามสวยงามตามธุรรมชาติ แล้ะ
คุวามน่าต่�นตาต่�นใจของภ่มิท่ศันแ์บบป่็าฝนเขตรอ้น (อญัญพัชัร โชติ
วชิระพังศ,์ 2016). ท่่�มกัป็รากฏิให้้เห็้นในฉากภาพัยนตรด์ว้ยเช่นกนั 

• The In-depth Escaper ตามอย่างชาวอเมริกนัม่คุวามสมัพันัธุก์บั The 
Catalyst แล้ะ The Volunteer Traveler ท่่�จะเริ�มฝั� งตวัแล้ะห้าโอกาสใน
การบ�าเพ็ัญป็ระโยชนห์้ร่อเป็็นส่วนห้นึ�งของการพัฒันาท่อ้งถิ�น ห้ากม่
โอกาสอ�านวยตามแบบอย่างของสงัคุมเสร่นิยม



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

150

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

พฤติกรรมืแลัะคาดการณ์์กลุ่ัมืบุคลัักษณ์์ท่ีน่าสนใจในอนาคต **

การเติบโตของนกัท่่องเท่่�ยวสห้รฐัอเมริกาจะเป็็นไป็อย่างจ�ากดัเน่�องจากคุวาม
ห่้างไกล้ แล้ะตวัเล่้อกของการท่่องเท่่�ยวในภ่มิภาคุเอชยัตะวนัออกเฉ่ยงใตม่้มากขึน้ โดย
เฉพัาะในป็ระเท่ศท่่�สห้รฐัอเมริกาเคุยม่อิท่ธิุพัล้ในช่วงสงคุรามเย็นแล้ะม่คุวามเช่�อมโยง
กนัในคุวามสมัพันัธุ ์ในฐานะของป็ระชากรผ่อ้พัยพั The Relationship Builder อาจจะ
ยงัม่อย่่บา้งจากพัล้เม่องสห้รฐัอเมริกาท่่�ม่เช่อ้สายไท่ย รวมถงึคุนไท่ยท่่�แป็ล้งสญัชาติ
เป็็นสห้รฐัอเมริกาแต่ไม่ใช่จ�านวนห้ล้กั การเดินท่างท่่องเท่่�ยวอาจจะผ่านคุวามร่วมม่อ
ในร่ป็แบบอ่�น อาทิ่ The Outing Joiner ห้ร่อการเดินท่างเขา้มาป็ระชุมสมัมนาเป็็นกลุ่้ม
ให้ญ่ แต่อย่างไรก็ด่ภาพัรวมของ The Outing Joiner ม่แนวโน้มล้ดล้งในภาพัรวมโดย
เฉพัาะกบัการท่่�ตอ้งเดินท่างไกล้ 

กลุ่้มท่่�น่าสนใจของป็ระชากรสห้รฐัอเมริกาท่่�จะเขา้มาอย่่ในเม่องไท่ย จงึอาจ
จะตอ้งอาศยัฐานเดิมของ Expeditor ท่่� เป็ล่้�ยนบท่บาท่มาเป็็น The Catalyst ห้ร่อสรา้ง
แรงดงึด่ดให้้กลุ่้ม The Time Spender ในกลุ่้มท่่�ม่คุวามร่คุ้วามสามารถเขา้มาม่โอกาส
ในการเป็็น The Catalyst ในดา้นต่างๆ มากขึน้ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการเพิั�มโอกาสให้้
นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่้ไดอ้ย่่ตามเม่องให้ญ่แล้ะเช่�อมโยงกบัแห้ล่้งงานท่่�ตอ้งอาศยัคุวามร่้
คุวามสามารถท่างดา้นเท่คุโนโล้ย่ 

ในระยะยาวป็ระเท่ศไท่ยยงัสามารถม่บท่บาท่กบัการดงึด่ดให้้ The Catalyst, 
The Enhancer ห้ร่อ Asian Toucher ใชเ้ป็็นฐานของการส�ารวจแล้ะเร่ยนร่้กบัขอ้ม่ล้
แล้ะคุวามร่้ให้ม่ในภ่มิภาคุ แต่อุป็สรรคุส�าคุญัจะอย่่ท่่�การเม่องทุ่กระดบัตัง้แต่สงคุราม 
การคุา้ การเม่องในภ่มิภาคุ แล้ะการเม่องในป็ระเท่ศไท่ยท่่� ไม่ยอมให้้คุวามเป็็นอเมริกนั
ห้ร่อชาติใดๆ เขา้มาม่บท่บาท่เห้น่อชาติอ่�น

7. อินเดีย

ชาวอินเด่ยแล้ะกลุ่้มชมพ่ัท่ว่ป็ แท่จ้ริงแล้ว้ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายท่างเช่อ้ชาติ 
ป็ระเพัณ่แล้ะคุวามเช่�อ แต่ม่คุวามเห้ม่อนกนัในป็ระการท่่�ส�าคุญัอย่่เพ่ัยงป็ระการเด่ยว
คุ่อการรวมกลุ่้มขนาดให้ญ่ท่่�ม่พ่ัน้ฐานจากเคุร่อญาติ คุติคุวามเช่�อ แล้ะป็ระเพัณ่ร่วมกนั 

ชาวอินเด่ยมกัเดินท่างเขา้มาในเม่องไท่ยเป็็นกลุ่้มให้ญ่เพ่ั�อการป็ระชุมสมัมนา
ขององคุก์ร แล้ะการจดังานแต่งงานห้ร่อการเฉลิ้มฉล้องในโอกาสพิัเศษ การเดินท่าง
เป็็นกลุ่้มให้ญ่บางคุรัง้อาจจะ 800 – 1000 คุนห้ากเป็็นงานป็ระชุม ห้ร่ออาจจะ 200 
-300 คุนต่อการแต่งงาน 1 คุรัง้ ซึ� งจะเห้ม่อนกบัการจดัเท่ศกาล้เฉลิ้มฉล้องตาม
ป็ระเพัณ่อย่างในอินเด่ย ห้ากแต่ใชส้ถานท่่�แล้ะบรรยากาศของผ่้ให้้บริการเท่่านัน้ โดย
เฉพัาะห้ากเป็็นเร่�องส�าคุญัท่างวฒันธุรรมอย่างอาห้าร แล้ะเคุร่�องแต่งกายตามป็ระเพัณ่  
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การจดังานดงักล่้าวจะน�าพ่ัอคุรวัห้ร่อนกัออกแบบเข้ามาเพ่ั�อเป็็นส่วนห้นึ�งของการ 
จดังานดว้ยตนเอง (ธุนาคุารแห่้งป็ระเท่ศไท่ย, 2562)

นอกเห้น่อจากการจดังานขนาดให้ญ่ ห้นุ่มสาวชาวอินเด่ยในวยัท่�างานนิยมมา
เท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยโดยเฉพัาะในกรุงเท่พัมห้านคุร เน่�องจากคุ่าใชจ่้ายท่่�ถ่กแล้ะม่คุวาม
สะดวกในการเดินท่างดว้ยขนส่งมวล้ชน

นอกจากน่ ้กองถ่ายจากอินเด่ยนิยมใชพ่้ัน้ท่่�รอบกรุงเท่พัฯ เพ่ั�อใช้ในการถ่าย
ท่�าเน่�องจากเดินท่างง่ายจากเม่องห้ล้กัในอินเด่ย แล้ะไม่คุ่อยม่ปั็ญห้ากบัคุนในท่อ้งถิ�น 
ห้ร่อม่ปั็ญห้าจากกฎระเบ่ยบในป็ระเท่ศไท่ย

พฤติกรรมืแลัะบุคลัักษณ์์เด่นก่อนโควิด 19 ***

บุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวม่ห้ล้กัๆ อย่่ 3 ป็ระการคุ่อ The Relationship 
Builder, The Pilgrimage Local Toucher (Thai Toucher), Gastronomic Optimizer 
(The Optimizer) กล่้าวคุ่อถา้ไม่เย่�ยมญาติห้ร่อเท่่�ยวกบัเพ่ั�อนก็ไห้วพ้ัระ ถา้ไม่ไห้วพ้ัระ 
ก็ห้าท่่�กินวนเว่ยนไป็อย่่แบบน่ ้ ท่�าให้้โดยท่ั�วไป็นกัท่่องเท่่�ยวไท่ยนิยมเดินท่างดว้ยตนเอง
ไม่ว่าจะดว้ยรถยนตส่์วนตวัห้ร่อเห้มารถต่เ้พัราะม่คุวามย่ดห้ยุ่นดา้นเวล้าแล้ะเป้็าห้มาย
มากกว่า (KrungthaiCompass, 2020)

การจดัเสน้ท่างการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศจะตอ้งเป็็นกบัเฉพัาะกิจกรรมห้ร่อ
เฉพัาะกลุ่้ม อาทิ่ ไห้วพ้ัระ 9 วดัซึ�งถ่อเป็็น Optimizer แบบห้นึ�งท่่�ตอ้งเดินท่างให้้ได ้
9 แห่้งภายใน 1 วนั ห้ร่อการจดัเส้นท่างการท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อท่�าบุญร่วมกนัอย่างการ 
ท่อดผา้ป่็าห้ร่อท่อดกฐิน ก็จดัอย่่ในกลุ่้ม Relationship Builder and Local Toucher ท่่�
เน้นกิจกรรมเพ่ั�อสรา้งคุวามสมัพันัธุร์ะห้ว่างท่างเท่่ากนักบัการเขา้ท่�ากิจกรรมท่่�จุดห้มาย
ป็ล้ายท่างห้ร่อจะเร่ยกว่า Thai Outing Joiner ไดเ้ช่นกนั 

การเดินท่างอบรมสมัมนา ถ่อว่าเป็็นส่วนห้นึ�งของกิจกรรมกระตุน้เศรษฐกิจ
ของภาคุรฐั โดยพ่ัน้ท่่� ส่วนให้ญ่จะเป็็นพ่ัน้ท่่�ธุรรมชาติท่่� ไม่ไกล้จากคุวามเป็็นเม่องห้ร่อ
โรงแรมตามสถานท่่�ท่่องเท่่�ยว เน่�องจากเป้็าห้มายส�าคุญัไม่ไดอ้ย่่ท่่�เน่อ้ห้าของการอบรม 
ห้ากแต่อย่่ท่่�การไดท้่�ากิจกรรมร่วมกนั

ส�าห้รบัผ่ท่้่�ม่รายไดส่้ง การท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศโดยเฉพัาะอย่างยิ�งตามเม่อง
ท่่องเท่่�ยวห้ล้กั จะเป็็นเป้็าห้มายของกลุ่้ม The Pamperer 

 
ส�าห้รบักลุ่้มวยัรุ่น จะม่บา้งท่่�เป็็น The In-depth Escaper แต่เป้็าห้มายของ

การเดินท่างห้ล้กัไม่ไดอ้ย่่ท่่�การตอ้งเห็้นธุรรมชาติ ห้ร่อผจญภยัไป็ในพ่ัน้ท่่�ท่่� ไม่ม่ใคุรเคุย
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ไป็เป็็นห้ล้กั ห้ากแต่การเดินจะม่เง่�อนไขอ่�นคุวบคุ่่เสมอ อาทิ่ The Relationship Builder 
ร่วมกบัคุรอบคุรวั เพ่ั�อน ห้ร่อสมาคุม ท่�าให้้เกิดขอ้จ�ากดัของการท่่�ตอ้งเล่้อกเป้็าห้มาย
การเดินท่างท่่�เห้มาะสมกบัทุ่กคุน 

ในป็ระเท่ศไท่ย กลุ่้ม Volunteer Traveler ม่มานานพัอสมคุวรแล้ว้ อย่่ในร่ป็
ของการออกคุ่ายอาสาสมคัุร แต่ในขณะเด่ยวกนัก็แฝงเอา The Relationship Builder 
แล้ะ The Outing Joiner เขา้อย่่ในกิจกรรมไป็พัรอ้มกนั อาทิ่ การขบั Off Road เขา้ไป็
แจกของในท่่�ท่่� ทุ่รกนัดาร 

กระแสการอนุรกัษแ์ล้ะท่้องถิ�นนิยมในป็ระเท่ศไม่ได้น�ามาซึ� ง In-depth 
Escaper ห้ร่อ The Local Toucher ส่่ท่อ้งถิ�นแต่เพ่ัยงอย่างเด่ยว การอนุรกัษแ์ล้ะท่อ้งถิ�น 
นิยมท่�าให้้เกิด The Catalyst ซึ�งโดยพ่ัน้ฐานอาจจะมาจากกลุ่้ม The Volunteer Traveler 
ดว้ยเช่นกนั

กระแสอนุรักษแ์ล้ะท่้องถิ� นนิยมท่�าให้้เกิดการคุ้นห้าอัตล้ักษณ์ป็ระจ�า 
ท่อ้งถิ�นขึน้มา แล้ะน�าเสนอออกมาในร่ป็ของสินคุา้ห้นึ�งต�าบล้ห้นึ�งผลิ้ตภณัฑ ์ไป็จนท่่�การ
ท่่�ห้มายตาแล้ะห้มุดห้มายภาพัจ�าป็ระจ�าท่อ้งถิ�น สิ�งต่างๆ เห้ล่้าน่เ้ติบโตดว้ยนกัท่่องเท่่�ยว 

แบบ The Optimizer แล้ะการท่่องเท่่�ยวแบบปั็กห้มุดแล้ะแบ่งบนัเป็็นเน่อ้ห้าของตนล้ง
ในส่�อสงัคุมแบบออนไล้น ์ท่�าให้้สิ�งท่่�ม่อิท่ธิุพัล้ท่่�แท่จ้ริงก่อนโคุวิด – 19 กบัการท่่องเท่่�ยว
ไท่ยคุ่อสญัญาโท่รศพััท่เ์คุล่้�อนท่่�  แล้ะจุดปั็กห้มุดท่่�ถ่กท่�าขึน้ให้ม่ ไม่ใช่สาระห้ร่อเน่อ้ห้า
ของพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยวโดยตรง

พฤติกรรมืแลัะคาดการณ์์กลุ่ัมืบุคลัักษณ์์ท่ีน่าสนใจในอนาคต ***

ก่อนโคุวิด-19 กระแสสงัคุมไร้เงินเงินสดเติบโตขึน้ในป็ระเท่ศไท่ยอย่าง 
ต่อเน่�อง ท่่� สิ�งท่่�จะเป็็นปั็จจยัส�าคุญัต่อการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของวิถ่ช่วิตแล้ะร่ป็แบบการให้้
บริการในป็ระเท่ศไท่ยซึ�งรวมถงึการท่่องเท่่�ยวห้ล้งัโคุวิดนัน้คุ่อสงัคุมไรเ้งินสด ดงัจะเห็้น
ไดจ้ากการใชน้โยบายท่างเศรษฐกิจการคุล้งักระจายรายได้ไป็ส่่ธุุรกิจท่่� เส่ยโอกาสอนั
เน่�องมาจากการท่่�นกัท่่องเท่่�ยวต่างชาติห้ายไป็เพัราะโคุวิด-19 ดว้ยมาตรการอย่าง “ชิม 
ชอ๊ป็ ใช”้ ห้ร่อ “เท่่�ยวคุนล้ะคุรึ�ง” ซึ�งอาศยัช่องท่างการใชก้ารโอนแล้ะจ่ายเงินผ่านบญัช่
ธุนาคุารโดยตรงเพ่ั�อการกระตุน้การท่่องเท่่�ยว ผล้ของโคุรงการแมจ้ะไม่ไดป้็ระสบคุวาม
ส�าเร็จเท่่าท่่�คุวร ห้ากแต่ป็รากฏิการณท่่�เกิดขึน้ท่�าให้้เห็้นว่าคุนรุ่นให้ม่สามารถตอบรบั
การเดินท่างท่่องเท่่�ยวแบบไรเ้งินสดไดเ้ป็็นอย่างด่ แล้ะในท่างกล้บักนัในสงัคุมไรเ้งินสด
อาจจะเป็็นอุป็สรรคุกบันกัท่่องเท่่�ยวแล้ะผ่ป้็ระกบการบางกลุ่้ม
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อิท่ธิุพัล้ของสงัคุมดิจิท่ลั้กบัการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไม่ไดม่้แคุ่การท่�าการ
ตล้าดผ่านส่�อสงัคุมออนไล้นห์้ร่อการท่�าธุุรกรรมอิเล็้กโท่รนิคุเท่่านัน้ การเป็ล่้�ยนแป็ล้ง
วิถ่ช่วิตของการท่�างานท่่�บา้นรวมถงึภาวะการตกงานในช่วงโคุวิด-19 เป็็นแรงกระตุน้
นกัท่่องเท่่�ยวแบบ Time Spender ท่่� เป็็น Gig Worker ชาวไท่ยให้้ม่ป็ระมาณมากขึน้
ได ้ ผล้ของ Time Spender ชาวไท่ยจะส่งผล้ต่อการท่ดล้องอย่่แล้ะเท่่�ยวเม่องรองห้ร่อ
อย่่แล้ะเท่่�ยวในท่อ้งถิ�นตวัเอง โดยท่่�ปั็จจยัส�าคุญัอย่่ท่่�การเขา้ถงึสญัญาณอินเตอรเ์น็ต 

ท่่�เร็วแรงแล้ะท่ั�วถงึไม่ขาดตอน 

ศ่นยแ์ล้ะรา้นขายของท่่�ระล้กึจะซบเซาเน่�องจากการคุา้แบบออนไล้น ์ซึ�งท่�าให้้
ห้าซ่อ้ของแท่แ้ล้ะของฝากไดท้่ั�วป็ระเท่ศโดยท่่�นกัท่่องเท่่�ยวไม่ตอ้งขนสิ�งต่างๆ เห้ล่้าน่้
จะส่งผล้ต่อคุวามตอ้งการคุวามแท่แ้ล้ะคุวามจริงใจท่่�ม่อย่่ในสินคุา้แล้ะบริการท่่�ม่อย่่ใน
แห้ล่้งท่่องเท่่�ยว ท่�าให้้บุคุล้กัษณแ์บบ The Optimizer จะล้ดล้ง แล้ะห้นัมาให้้คุวามส�าคุญั
กบัคุุณภาพัมากกว่าป็ริมาณท่่�จะไดร้บั 

นกัท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศม่แนวโน้มท่่�จะเป็็น Motion-based Traveler มากยิ�งขึน้ 
จากคุวามตอ้งการเป็็นอิสระอย่่ห่้างไกล้ผ่คุ้น รวมถงึการล้ดขอ้จ�ากดัของการท่่�ตอ้งห้า
ท่่�พักัในเม่องขนาดเล็้กห้ร่อในพ่ัน้ท่่� ท่่� ไม่เป็็นแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว ซึ�งสามารถคุน้พับแล้ะเดิน
ท่างเขา้ถงึไดง่้ายขึน้จากแผนท่่�ดิจิท่ลั้ท่่�ม่อย่่ในอุป็กรณส่์�อสาร
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บทอภิิปราย
และการสรุปผลการศึึกษา 
บทอภิัปราย 

จากคุวามพัยายามท่่�จะสรา้งกรอบของการพิัจารณาบุคุล้กัษณ์ให้้สอดคุล้อ้ง
กบัระเบ่ยบวิธุ่วิจยัท่่�จะน�าไป็ส่่การคุาดการณภ่์มิท่ศันข์องการท่่องเท่่�ยวแล้ะพัฤติกรรม
ของนกัท่่องเท่่�ยวในอนาคุต การศกึษาจงึก�าห้นดแกนตรรกะขึน้มาจากคุ�าถามท่่�ว่าการ
ท่่องเท่่�ยวตอบสนองคุวามต้องการพ่ัน้ฐานของมนุษย์ในระดบัไห้นบ้าง แล้ะมนุษย ์
คุาดห้วงัอะไรกบัการท่่องเท่่�ยว แกนตรรกะท่ัง้ 2 แกนท่่�ถ่กเล่้อกมาใชจ้งึเป็็นภาพัสะท่อ้น
พัฤติกรรมของบุคุล้กัษณแ์ต่ล้ะกลุ่้มว่าม่มิติของการใชเ้วล้าแล้ะให้้คุุณคุ่ากบัสินท่รพััยบ์น
ท่�าเล้แล้ะท่่�ตัง้มากแคุ่ไห้น ตวัอย่างของแกนท่่�ถ่กตดัออกไป็จากการพิัจารณาคุ่อคุวาม
สามารถห้ร่อพัฤติกรรมในการจบัจ่ายใชส้อยเน่�องจากพับว่านกัท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะกลุ่้มจะ
ม่กรอบของการก�าห้นดงบป็ระมาณท่่�จะใช้ตามรายไดห้้ร่อรายจ่ายในช่วิตป็ระจ�าวนั 
การจดัสรรคุ่าใชจ่้ายเป็็นกรอบห้ล้วมๆ ของการก�าห้นดระยะเวล้าแล้ะสถานท่่�ท่่องเท่่�ยว
เท่่านัน้ ดว้ยเห้ตุน่น้กัท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยจงึม่ช่วงของเศรษฐสถานะท่่�กวา้งมาก แล้ะ
ม่การบริการท่่�ป็รบัให้้ตอบสนองในทุ่กช่วงราคุา

จากขอ้ม่ล้จากการท่บท่วนวรรณกรรมท่่�บ่งช่ว่้าม่พัฤติกรรมของนกัท่่องเท่่�ยว
ในป็ระเท่ศม่คุวามเป็็นไป็ไดถ้งึ 23 ร่ป็แบบแล้ะม่คุวามคุาดห้วงัจากการท่่องเท่่�ยวถงึ 11 
ร่ป็แบบ แล้ะขอ้ม่ล้จากการสมัภาษณเ์ชิงล้ึกของผ่ม่้ส่วนไดส่้วนเส่ยอ่ก 4 กลุ่้ม พับว่า
แกนตรรกะท่ัง้ 2 แกนท่่�เล่้อกมาสามารถใชอ้ธิุบาย จดัป็ระเภท่ แล้ะสงัเคุราะห้ป์็ระเภท่
บุคุล้กัษณท์่ัง้ 9 กลุ่้มออกมาไดเ้ป็็นอย่างด่ แกนตรรกะท่�าให้้เห็้นพัฤติกรรมแล้ะคุวาม
คุาดห้วงัของบุคุล้กัษณก์ลุ่้มต่างๆ จนน�ามาส่่การวิเคุราะห้ป์็ระสบการณน์กัท่่องเท่่�ยว
แล้ะขอ้ห่้วงกงัวล้แล้ะเป็ราะบางท่่�ม่คุวามแตกต่างกนัตามระยะเวล้าแล้ะคุวามคุาดห้วงั
ท่่� ม่ต่อสินท่รพััยบ์นท่�าเล้ท่่�ตัง้ท่่�แตกต่างกนั อย่างไรก็ตามเม่�อพิัจารณาตามนโยบาย
การท่่องเท่่�ยว ห้ร่อวิธุ่พิัจารณาบุคุล้กัษณแ์ล้ะป็ระเภท่ของนกัท่่องเท่่�ยวท่่�พิัจาณาเฉพัาะ 
เช่อ้ชาติห้ร่อพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวเฉพัาะท่่�ป็รากฏิขึน้เป็็นรายปี็แล้ว้พับว่า บุคุล้กัษณ์
ท่่�สงัเคุราะห้ข์ึน้ช่ใ้ห้้เห็้นว่าระบบของการพิัจารณาการท่่องเท่่�ยวโดยเฉพัาะอย่างยิ�ง เร่�อง
ของการอนุญาตเขา้เม่อง ไม่สอดคุล้อ้งกบัคุวามตอ้งการเชิงป็ระสบการณท่์่�เป็ล่้�ยนไป็
จากนกัท่่องเท่่�ยว เป็็นกลุ่้มให้ญ่ม่เป้็าห้มายแล้ะสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวตามแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�
จ�ากดัส่่เป้็าห้มายของการท่่องเท่่�ยว แล้ะการใชเ้วล้าในร่ป็แบบแล้ะเป้็าห้มายอ่�นท่่�ม่คุวาม
ห้ล้ากห้ล้ายตามการให้้คุวามห้มายกบัการท่่องเท่่�ยวในปั็จจุบนั
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จากการท่บท่วนวรรณกรรมเป็ร่ยบเท่่ยบกบักรณ่ศึกษาท่่� เป็็นเม่องห้ล้กั
ของการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศท่ัง้ 3 เม่อง พับว่าสถานท่่� ท่่องเท่่�ยวแล้ะแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว 

ท่่� ป็รากฏิอย่่ในท่ัง้ 3 เม่องตอบสนองคุวามต้องการพ่ั้นฐานของมนุษย์ในมิติท่่�  

แตกต่างกนั แล้ะเม่�อน�าเอาคุุณสมบติัของเม่องมาแยกแยะตามแกนตรรกะแล้ะคุุณคุ่า 
ท่่�นกัท่่องเท่่�ยวคุาดห้วงัท่่�จะไดร้บัจากการให้้บริการแล้ะสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ย
ท่ัง้ 11 ร่ป็แบบแล้ว้ท่�าให้้เห็้นว่าเม่องห้ล้กัของการท่่องเท่่�ยวท่ัง้ 3 เม่อง ตอบสนองการให้้ 
คุุณคุ่าต่อสินท่รพััยท่์่�ม่ต่อท่�าเล้ท่่�ตัง้แล้ะระยะเวล้าของการท่่องเท่่�ยวท่่�แตกต่างกนั จาก 

ตารางท่่�แสดงการเป็ร่ยบเท่่ยบระห้ว่างเม่อง ป็ระเภท่ของคุวามคุาดห้วงั พัฤติกรรม 
นกัท่่องเท่่�ยวแล้ะแกนตรรกะจะเห็้นว่า เม่องเช่ยงให้ม่ตอบสนองนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ให้้คุุณคุ่า
กบัสถานท่่�แล้ะท่�าเล้ท่่�ตัง้เป็็นห้ล้กัแล้ะม่แนวโน้มท่่�จะอย่่นาน ส่วนกรุงเท่พัฯ ส่วนห้นึ�ง
เป็็นเห้ม่อนท่างผ่านท่่�ตอ้งมา แล้ะการอย่่ยาวท่่� ไม่ไดย้ดึอย่่กบัคุุณคุ่าของสถานท่่�  อาทิ่ 
การท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อการคุา้ การแพัท่ย ์ แล้ะการเย่�ยมญาติ ในขณะท่่�ภ่เก็ตจะตอบสนอง 
การท่่องเท่่�ยวระยะสัน้ถึงกล้างได้ด่ ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายแต่การท่่องเท่่�ยวห้ร่อคุวาม
ตอ้งการท่่�จะฝั� งรากไม่ม่ ยกเวน้การขา้มไป็ส่่การท่่องเท่่�ยวแบบการอย่่ระยะยาวในฐานะ
พัล้เม่อง ห้ร่อกิจกรรมท่่�ใชเ้วล้านานอย่าง การออกเร่อท่่องเท่่�ยว ซึ�งใชเ้พ่ัยงแคุ่เม่อง
ภ่เก็ตเป็็นฐานของการเดินท่าง
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การศกึษาน�าเอาแนวคิุดของการออกแบบการบริการเขา้มาเป็็นส่วนห้นึ�งของ
กรอบแนวคิุดการวิจยั เพ่ั�อคุวามเขา้ใจป็ระสบการณข์องล่้กคุา้ห้ร่อผ่บ้ริโภคุ (นกัท่่องเท่่�ยว) 
จนร่้ถงึระดบัคุวามพัึ�งพัอใจในขัน้ตอนต่างๆ ของการตดัสินใจ โดยม่วตัถุป็ระสงคุท่์่�
จะใชวิ้พัากษก์ารบริการท่่�ม่อย่่เพ่ั�อพัฒันาคุุณภาพัของงานบริการให้้ไดคุุ้ณภาพัด่ขึน้  
ตรงจุดมากขึน้แล้ะใชท้่รพััยากรน้อยล้ง แต่จากการสมัภาษณผ่์ป้็ระกอบการเป็ร่ยบเท่่ยบ 
กบัผล้การวิเคุราะห้ค์ุวามตอ้งการของบุคุล้กัษณก์ลุ่้มต่างถงึขอ้ห่้วงกงัวล้ห้ร่อคุวาม 
พัึงพัอใจ ณ จุดสมัผสั พับว่าปั็ญห้าแล้ะอุป็สรรคุท่่� ผ่ป้็ระกอบการไดร้บัท่ัง้ในสถานะ
ป็กติแล้ะในช่วงโคุวิดม่คุวามเก่�ยวพันักนั แต่การพัฒันาแล้ะการป็ระกอบกิจการมุ่งเน้นท่่�
คุวามพังึพัอใจ ณ จุดรบับริการห้ร่อออกแบบแล้ะพัฒันาการให้้บริการจากป็ระสบการณ์
ในห้ล้ายธุุรกิจใชวิ้ธุ่การท่�าตามกนัมา ขาดการศกึษาแล้ะวิเคุราะห้ค์ุวามตอ้งการของ 
นกัท่่องเท่่�ยวอย่างแท่จ้ริง ท่�าให้้ผล้การศกึษาของนกัท่่องเท่่�ยวแล้ะผ่ป้็ระกอบการช่ไ้ป็
ในทิ่ศท่างเด่ยวกนัแต่ให้้คุวามสนใจในคุนล้ะป็ระเด็น

การศกึษาพับว่าการน�าแนวคิุดเร่�องของการออกแบบการบริการมาใชวิ้พัากษ์
การท่่องเท่่�ยวในภาพัรวมม่คุวามยากตรงท่่�คุวามพัึงพัอใจของการท่่องเท่่�ยว ขึน้อย่่
กบัคุวามพัึงพัอใจในภาพัรวมไม่ใช่การให้้บริการเป็็นส่วนๆ แล้ะการให้้คุุณคุ่าของการ 
ท่่องเท่่�ยวท่่�นกัท่่องเท่่�ยวต่างกลุ่้มบุคุล้กัษณท่์่�ม่คุวามต่างกนันัน้ ท่�าให้้มาตรฐานการ 

ท่่องเท่่�ยวอย่างเด่ยวกนัห้ร่อการบริการท่่�สรา้งชุดป็ระสบการณเ์ด่ยวกนัจะสรา้งคุวาม
พังึพัอใจให้้นกัท่่องเท่่�ยวไดแ้ตกต่างกนั ท่่�ผ่านมาแมจ้ะการท่่องเท่่�ยวจะเน้นการท่่องเท่่�ยว 

เป็็นกลุ่้มให้ญ่ผ่านการให้้บริการน�าเท่่�ยวแบบกลุ่้ม แต่คุ�าอธิุบายคุ่อนกัท่่องเท่่�ยวแบบกลุ่้ม
น่ย้อดท่่�จะล้ดท่อนคุวามคุาดห้วงัล้งมาภายใตก้รอบของคุวามสะดวกสบายท่่� ไดร้บัตัง้แต่การ
คุน้ห้าขอ้ม่ล้ไป็จนถงึการวางแผน แล้ะระห้ว่างการเดินท่างท่่องเท่่�ยวนกัท่่องเท่่�ยวแบบ
กลุ่้มให้ญ่จงึม่แนวโน้มท่่�จะเป็ล่้�ยนเป้็าห้มายของการท่่องเท่่�ยวไป็ไดเ้ร่�อยๆ ไม่ยดึติดกบั
คุุณคุ่าท่่�ม่ต่อสถานท่่�แล้ะให้้คุวามส�าคุญักบัคุวามคุุม้คุ่าของบริการ ในภาพัรวมท่่� ไดร้บั
มากกว่าการให้้คุวามส�าคุญัห้ร่อผ่กพันักบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว

ในปั็จจุบนั แนวโน้มของนักท่่องเท่่� ยวจะเป็็นผ่้ท่่�จะจดัการป็ระสบการณ ์
เพ่ั�อคุวามพังึพัอใจของตนเองม่มากขึน้จากขอ้ม่ล้ของการท่่องเท่่�ยวท่่� เขา้ถงึไดม้ากขึน้ 
คุวามเขา้ใจของผ่ป้็ระกอบการต่อการให้้ขอ้ม่ล้ของการท่่องเท่่�ยวม่ผล้อย่างมาก เม่�อ
นกัท่่องเท่่�ยวตอ้งการสรา้งตวัเล่้อกเอง ห้ล้ายคุรัง้เม่�อขอ้ม่ล้ไม่สมบ่รณ ์ส่งผล้ให้้กบันกั
ท่่องเท่่�ยวบริห้ารป็ระสบการณต์วัเองผิดไป็จากคุวามคุาดห้วงัเดิม ในบางกลุ่้มอาจสรา้ง 
คุวามพังึพัอใจ แต่ในบางกลุ่้มคุ่อคุวามผิดห้วงัท่่�อาจจะส่งผล้ต่อการบริการในภาพัรวม 
จะเห็้นไดว่้าผ่ป้็ระกอบการห้ร่อผ่้ให้้บริการดา้นการท่่องเท่่�ยวม่บท่บาท่มากขึน้ในฐานะ 
ผ่บ้ริการขอ้ม่ล้ แล้ะจากช่องว่างตรงน่ท้่�าให้้เกิดการให้้บริการขอ้ม่ล้ในร่ป็แบบต่างๆ อาทิ่ 
การเป็ร่ยบเท่่ยบราคุา การให้้บริการสอบท่วนบริการ (Review Platform or Review  
Agents) จนน�าไป็ส่่กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ท่�าห้น้าท่่�สรา้งแรงบนัดาล้ใจ ห้ร่อกลุ่้ม Influencer 
ท่่� ท่�าห้น้าท่่� เปิ็ดเผยข้อม่ล้การท่่องเท่่� ยวในส่� อสาธุารณะ แล้ะในห้ล้ายกรณ่กลุ่้ม 
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นกัท่่องเท่่�ยวเห้ล่้าน่ไ้ดก้ล้ายเป็็นผ่ป้็ระกอบการจากคุวามเช่�ยวชาญเฉพัาะดา้นแล้ะขอ้ม่ล้
การท่่องเท่่�ยวท่่�ม่อย่่ในม่อ นอกจากน่น้กัท่่องเท่่�ยวแล้ะผ่ป้็ระกอบการท่่�เน้นป็ระสบการณ์
เห้ล่้าน่จ้ะเป็็นตวัแท่นส�าคุญัในการท่�าให้้เกิดการท่่องเท่่�ยวท่่�ให้้คุุณคุ่ากบัสินท่รพััยบ์น
ท่�าเล้ท่่�ตัง้แล้ะสถานท่่�มากยิ�งขึน้ อย่างไรก็ตาม ผ่ป้็ระกอบการท่่�ม่พ่ัน้ฐานจากการเป็็น
นกัท่่องเท่่�ยวห้ร่อผ่ร้บับริการท่่�เป็็นกล้ไกส�าคุญัท่่�จะผล้กัดนัคุุณภาพัของการท่่องเท่่�ยว
นัน้ยงัม่ป็ริมาณแล้ะให้้บริการยงัอย่่ในวงท่่�จ�ากดั

คุวามห้ล้ากห้ล้ายของการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยแมจ้ะเป็็นจุดแข็ง แต่เม่�อเท่่ยบ
กบัการให้้ขอ้ม่ล้ท่่�ม่อย่่อย่างจ�ากดัเน่�องจากขอ้จ�ากดัดา้นภาษา ท่�าให้้คุวามห้ล้ากห้ล้ายของ
การท่่องเท่่�ยวส่งผล้ล้บ เม่�อนกัท่่องเท่่�ยวไม่สามารถเขา้ถงึห้ร่อจดัการขอ้ม่ล้การท่่อง
เท่่�ยวไดท้่ัง้ห้มด จนบางคุรัง้การห้าขอ้ม่ล้ท่่องเท่่�ยวใชเ้วล้ามากกว่าการท่่องเท่่�ยวเอง เม่�อ
ใชเ้วล้าห้ร่อทุ่นในการเตร่ยมการมาก ห้ร่อคุวามคุาดห้วงัก็จะม่มากตาม ท่�าให้้คุวามพังึ
พัอใจถ่กท่�าให้้ล้ดล้งไดง่้าย จากผล้ของคุวามตอ้งการขอ้ม่ล้เพ่ั�อการออกแบบบริการการ
ท่่องเท่่�ยวของตนเองไดอ้ย่างเห้มาะสม ท่�าให้้บริการขอ้ม่ล้แบบ Platform ท่่� ไม่ม่ขอ้จ�ากดั
ดา้นภาษาแล้ะม่ระบบปั็ญญาป็ระดิษฐท่์่�ฉล้าดเพ่ัยงพัอท่่�จะป็ระเมินฐานขอ้ม่ล้ขนาด
ให้ญ่จะม่ส่วนส�าคุญัอย่างมากของการจดัการแล้ะพัฒันาการให้้บริการต่อไป็ในอนาคุต

มิติดา้นขอ้จ�ากดัท่างภาษา การส่�อสาร แล้ะคุวามเขา้ใจท่่�ม่ต่อขอ้กฎห้มายแล้ะ
วฒันธุรรมท่่�ยงัเป็็นอุป็สรรคุส�าคุญัอย่างมากของการเขา้ถงึแล้ะส่งต่อขอ้ม่ล้แล้ะการเขา้
รบับริการ ณ จุดแล้กเป็ล่้�ยนป็ระสบการณ์โดยเฉพัาะกบันกัท่่องเท่่�ยวม่แนวโน้มให้้คุวาม
ส�าคุญักบัคุุณคุ่าของเวล้าเป็็นเร่�องส�าคุญั ไม่ว่าจะใชเ้วล้าสัน้ห้ร่อเวล้ายาวก็ตาม มกัจะ
ให้้คุวามส�าคุญักบัขอ้ม่ล้ท่่�ใช้ในการตดัสินใจมากว่าการใชท้่รพััยากรส่วนอ่�น

การศึกษายงัพับว่าเราคุวรจะพิัจารณาผ่้ให้้บริการห้ร่อฝั� งอุป็ท่านของการ
ท่่องเท่่�ยวแยกเป็็น 3 ระดบั คุ่อ ผ่ป้็ระกอบรายย่อยห้ร่อผ่ป้็ระกอบการท่่�เป็็นจุดสมัผสั
ห้ร่อจุดแล้กเป็ล่้�ยนป็ระสบการณ์โดยตรง ผ่ป้็ระกอบการท่่�เป็็นตวักล้างในการให้้บริการ 
แล้ะผ่ป้็ระกอบการท่่�ท่�าห้น้าท่่�ด่แล้โคุรงสรา้งพ่ัน้ฐานแล้ะนโยบาย ซึ�งเม่องแล้ะรฐับาล้
กล้างถ่อว่าเป็็นผ่ป้็ระกอบการการท่่องเท่่�ยวดว้ยเช่นกนั จากการสมัภาษณผ่์ป้็ระกอบ
การรายย่อยพับว่าผ่ป้็ระกอบการท่่�ม่ขนาดเล็้กม่จุดแข็งดา้นการป็รบัตวัให้้เขา้กบัคุวาม
ตอ้งการของนกัท่่องเท่่�ยว แล้ะเป็็นจุดเริ�มตน้ของการสะสมคุวามร่ด้า้นการให้้การบริการ 
แต่ในบางคุรัง้ไม่สามารถตอบโจท่ยง์านบริการบางอย่างท่่�ต้องการการสั�งสมคุวาม
เช่�ยวชาญท่่�ม่ผล้ต่อคุวามพังึพัอใจได ้ ผ่ป้็ระกอบการขนาดให้ญ่ม่จุดแข็งดา้นของการ
สั�งสมองคุค์ุวามร่ ้ แต่ในบางคุรัง้ไม่ม่การจดัการคุวามร่ท่้่� เกิดขึน้ในระบบการให้้บริการ
เน่�องจากผ่ป้็ระกอบการขนาดให้ญ่มกัจะมกัจะม่กลุ่้มเป้็าห้มายเฉพัาะท่�าให้้ล้ะเล้ยการให้้
บริการกลุ่้มย่อยห้ร่อกลุ่้มท่่�ม่คุวามตอ้งการเฉพัาะ นอกจากน่ผ่้ป้็ระกอบรายให้ญ่ม่คุวาม
ยากท่่�จะป็รบัตวัอย่่รอดไดใ้นสถานการณ์โคุวิดจากขนาดของการจา้งงานท่่�ม่จ�านวนมาก



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

159

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

ในภาพัรวมแล้ว้ผ่ป้็ระกอบการโดยท่ั�วไป็ยงัไม่ให้้คุวามส�าคุญักบัคุวามเขา้ใจ
นกัท่่องเท่่�ยวในระดบัล้กึซึง้ (Insight) แล้ะการพัฒันาการท่่องเท่่�ยวยงัไม่ให้้คุวามส�าคุญั
กบัการพัฒันาคุุณคุ่าท่่�ขึน้กบัท่�าเล้แล้ะท่่�ตัง้ แล้ะคุวามเช่�ยวชาญนอกจากน่ใ้นช่วงโคุวิด 
ผ่ป้็ระกอบการให้้คุวามส�าคุญักบันโยบายช่วยเห้ล่้อของรฐั แต่ในสภาวะป็กติผ่ป้็ระกอบ
การตอ้งคุวามย่ดห้ยุ่นในการป็ระกอบการเป็็นห้ล้กั

เม่�อวิเคุราะห้ผ์ล้กระท่บท่่�เกิดขึน้กบันกัท่่องเท่่�ยวแล้ะผ่ป้็ระกอบการเป็ร่ยบเท่่ยบ
กบัปั็จจยัส�าคุญัท่่�ป็รากฏิในปั็จจุบนัท่ัง้วิกฤตโคุวิด 19 เอง แล้ะปั็จจยัท่างดา้นแนวโน้ม 
การเป็ล่้�ยนแป็ล้งท่างเศรษฐกิจ สงัคุม การเม่องการป็กคุรอง เท่คุโนโล้ย่ แล้ะสิ�งแวดล้อ้ม 
โดยม่ปั็จจยัการเป็ล่้�ยนแป็ล้งรวม 43 ขอ้ แล้ว้พับว่าในอนาคุตห้ากการเดินท่างสามารถ
ด�าเนินการไดผ่้านท่ัง้การฉ่ดวคัุซ่น การเกิดภ่มิคุุม้กนัห้ม่่ ห้ร่อการจดัการไม่ให้้เกิดการ
แพัร่เช่อ้ในวงกวา้งจนคุวบคุุมการแพัร่เช่อ้ไดจ้นโคุวิด 19 ไดแ้ล้ว้ แม้โคุวิด 19 จะยงัไม่
ห้ายไป็ แต่อิท่ธิุพัล้อ่�นๆ จะท่�าให้้เกิดการเป็ล่้�นแป็ล้งของบุคุล้กัษณปั์็จจุบนัไดใ้น 7 มิติ 
ตามร่ป็ป็ระกอบท่่�  22 แล้ะม่รายล้ะเอ่ยดดงัต่อไป็น่ ้
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1. ดว้ยเท่คุโนโล้ย่การส่�อสารท่่�กา้วห้น้า แล้ะร่ป็แบบของการท่�างานแล้ะ
การจา้งงานท่่�เป็ล่้�ยนไป็ The Time Spender จะเป็็นกลุ่้มท่่�ม่การเติบโต
ส่งท่่� ม่มิติการเป็ล่้�ยนแป็ล้งได้ห้ล้ายร่ป็แบบ อาทิ่ ผนัตวัมาติดท่่�มาก
ขึน้ผ่านกระบวนการของการกล้ายเป็็นพัล้เม่องชั� วคุราวแล้ะกล้าย  
The Catalyst ท่่� ม่ส่วนร่วมกบัการพัฒันาท่้องถิ�นห้ร่อเป็ล่้�ยนร่ป็แบบ
ของการไม่ติดท่่� เป็็นการเดินท่างเพิั� มมากขึน้ ห้ร่อไกล้ขึน้เท่่าท่่� การ
ติดต่อส่�อสารจะท่ั�วถงึแล้ะสะดวกรวดเร็วพัอท่่�จะติดต่อกบัโล้กภายนอก  
กล้ายเป็็น The Motion-based Wanderer 

2. The Relationship Builder จะเป็็นกลุ่้มท่่�ม่คุวามส�าคุญักบัป็ระเท่ศไท่ย 
ในฐานะกลุ่้มท่่องเท่่�ยวห้ล้กั ท่่�จะสล้บัสบัเป็ล่้�ยนห้มุนเว่ยนกนัมาท่่อง
เท่่�ยวจากห้ล้ากห้ล้ายภ่มิภาคุของโล้ก แต่สิ�งท่่�ตอ้งเตร่ยมตวัรองรบัห้ร่อ
ท่�าคุวามเขา้ใจกนัท่ัง้ในเชิงสงัคุมแล้ะการป็กคุรองคุ่อในอนาคุตจะม่การ
เพิั�มขึน้ของคุรอบคุรวัท่่� ไม่ใช่ญาติส่งขึน้ 

3. The Optimizer คุ่อกลุ่้มบุคุล้กัษณท่์่�จะม่แนวโน้มการเป็ล่้�ยนเป็็นกลุ่้มอ่�น
มากท่่�สุด ท่ัง้อย่างถาวรห้ร่อชั�วคุราว ตามเง่�อนไขของคุวามคุุม้คุ่าในเร่�อง
ของเวล้าแล้ะวิถ่ช่วิตท่่�จะเป็ล่้�ยนไป็ อาทิ่ เป็ล่้�ยนเป็็น The Time Spender 
ห้ากให้้คุุณคุ่าของเวล้าแล้ะคุ่าใช้จ่ายมากกว่าการยึดติดกบัสถานท่่�  
ห้ร่อเป็ล่้�ยนเป็็น Motion-based Wanderer ห้ากตอ้งการจะคุวบคุุมท่ัง้
ตน้ทุ่นการเดินท่างแล้ะเป้็าห้มาย รวมถงึคุวามคุุม้คุ่าตล้อดเสน้ท่าง แต่
สิ�งท่่� น่าสนใจท่่� สุดคุ่อการเป็ล่้�ยนห้ร่อการเกิดขึน้จอง Toursim Veteran 

ผ่ซ้ึ�งช��าชองในการเดินท่าง สามารถเท่่�ยวห้ร่อซมึซบับรรยากาศของการ 
ท่่องเท่่�ยวพักัผ่อนไดทุ้่กท่่�ในช่วงเวล้าท่่�ตนจดัสรรได ้จากการท่่�ท่่องเท่่�ยว
แล้ะเห็้นโล้กมามากแล้ะร่ว่้าอะไรคุ่อสิ�งท่่�สามารถเติมเต็มตนเองตอ้งการ
จากการเดินท่างไป็ต่างสถานท่่� ได ้

4. กลุ่้มท่่� น่าจะห้ดตวัห้ร่อม่การเป็ล่้�ยนแป็ล้งพัฤติกรรมมากสุดคุ่อ The 
Outing Joiner เน่�องการการท่�างานท่่�บา้นแล้ะการล้ดวนัท่�างาน รวมถงึ
การท่�าอาช่พัอิสระจะเป็็นกระแสห้ล้กัของวิถ่ช่วิตในอนาคุต ท่างเล่้อก
ของการเดินท่างท่่องเท่่�ยวพักัผ่อนเพ่ั�อเสริมการท่�างานร่วมกนัระห้ว่าง
คุนในองคุก์รจะม่คุวามส�าคุญัขึน้ แต่จะม่ท่างเล่้อกของการใชเ้ท่คุโนโล้ย่
มากขึน้ ล้ดขนาดของกลุ่้มล้ง แล้ะม่คุวามสมัพันัธุก์บัสินท่รพััย ์ในท่อ้งถิ�น
มากขึน้จากการท่่�  The Outing Joiner สามารถเล่้อกเป้็าห้มายแล้ะร่ป็
แบบของการท่่องเท่่�ยวไดเ้องแล้ว้ห้นัมาเช่�อมโยงกิจกรรมดว้ยเท่คุโนโล้ย่
การส่�อสารแท่น การรวมกนัอย่่ท่่�ใดท่่�ห้นึ�งเพ่ั�อท่�ากิจกรรมรวมกนัถ่อว่า
เป็็นตวัเล่้อกแบบห้นึ�งเท่่านัน้ 

5. กลุ่้ม The In-depth escaper ม่แนวโน้มมท่่�จะห้ล่้กห้น่จากป็ระเท่ศไท่ย
เน่�องจากส่วนต่างๆ ของพ่ัน้ท่่� ในป็ระเท่ศไม่ม่พ่ัน้ท่่� ไห้นห้ล่้กห้น่อิท่ธิุพัล้
คุวามเป็็นเม่องแล้ะการพัฒันาได ้ พัวก Old Escaper ผนัตวัไป็เป็็น The 
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Catalyst ในพ่ัน้ท่่�  ห้ร่อท่�างานอาสาอย่าง The Volunteer Traveller แท่น 
ขึน้อย่่กบัโอกาสในท่อ้งถิ�น ปั็ญห้าสิ�งแวดล้อ้มแล้ะสงัคุมของไท่ยแล้ะ
คุวามสามารถในการบริห้ารจดัการทุ่นแล้ะการท่�างานขอนกัเดินท่าง  
The Escaper รุ่นให้ม่ เล่้อกจะเท่่�ยวเม่องไท่ยไม่ห้ยุดกบัท่่�  ไม่แสวงห้า
คุวามล้กึแต่จะใชป้็ระเท่ศไท่ยผ่านไป็ยงัพ่ัน้ท่่�ต่างๆ แล้ะพัาตวัเองให้้เป็็น 
The Wanderer แท่น

6. The Thai Toucher แล้ะ The Pamperer คุ่อ 2 กลุ่้มบุคุล้กัษณท่์่� ถ่ก 
ป็ล้ดล็้อกห้ร่อถ่กท่�าให้้ม่ศกัยภาพัมากขึน้จากการท่่�ขอ้ม่ล้การท่่องเท่่�ยว
แล้ะเดินท่างในป็ระเท่ศม่คุวามเป็็นสากล้มากขึน้ท่ัง้เน่อ้ห้าท่่� ถ่กต้อง 
แม่นย�าแล้ะท่นัสมยั เขา้ถงึไดง่้าย ม่ให้้เล่้อกแล้ะม่กล้ไกการตรวจสอบอย่่
เสมอ จากการใชเ้ท่คุโนโล้ย่สารสนเท่ศอย่างท่ั�วถงึ จากพ่ัน้ฐานของงาน
บริการท่่� เป็็นอย่่ โอกาสของการเติบโตของ The Pamperer ม่มากกว่า 
The Thai Toucher ในเชิงการยกระดบัการให้้บริการ แล้ะการล้ดขอ้ 
ห่้วงกงัวล้ เน่�องจากบริการท่่�จะให้้กบั The Pamperer ม่พ่ัน้ฐานมาจาก
คุวามน่าเช่�อถ่อของข้อม่ล้แล้ะการให้้บริการ แต่เร่� องท่่� น่าห่้วงกงัวล้
ของ The Thai Toucher คุ่อห้ล้งัโคุวิด-19 การให้้บริการจะถ่กท่�าให้้ล้ด
คุุณภาพัล้งเน่�องจากผ่ป้็ระกอบการท่่�ม่ป็ระสบการณบ์างส่วนผนัตวัไป็ท่�า
อย่างอ่�นจากการท่่�ธุุรกิจเส่ยห้าย ห้ร่อล้ดคุวามเส่�ยงท่่�จะเกิดขึน้ในอนาคุต 
ผ่้ท่่� เข้ามาให้ม่เข้าให้้บริการโดยขาดคุวามเข้าใจ ห้ร่อติดกบัดกัการ 
ท่่องเท่่�ยวรายไดป้็านกล้างท่�าให้้ไม่สามารถรบันกัท่่องเท่่�ยวท่่� คุุณภาพัด่
ได ้แล้ะท่�าให้้เกิดสภาะนกัท่่องเท่่�ยวล้น้ จนคุนท่่�ตัง้ใจมาเท่่�ยวป็ระเท่ศไท่ย
ตามคุ�าบอกเล่้า เป็ล่้�ยนใจไม่กล้บัมาห้ร่อเป็ล่้�ยนเป้็าห้มายไป็ในพ่ัน้ท่่�  

ท่่องเท่่�ยวอ่�นในภ่มิภาคุท่่�ให้้บริการไดใ้กล้เ้คุ่ยงกนั จนท่�าให้้เส่ยโอกาสท่่�
บุคุล้กัษณแ์บบ The Thai Toucher จะเป็ล่้�ยนเป็็นกลุ่้มท่่�ใชจ่้ายมากกว่า 
ห้ร่อม่ป็ระโยชนก์ว่าการแคุ่เขา้มาท่่องเท่่�ยว 

7. The Catalyst เป็็นบุคุล้กัษณป์็ล้ายท่างของบุคุล้กัษณห์้ล้ายกลุ่้ม โดย
ม่คุวามส�าคุญัของการเป็็นตวัช่ว้ดัว่าป็ระเท่ศไท่ยเป็็นพ่ัน้ท่่�ดึงด่ดการ 
อย่่อาศยัแล้ะม่เศรษฐกิจฐานคุวามร่้มากขนาดไห้น เพัราะโดยพ่ัน้ฐาน
ของ The Catalyst เป็็นนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ใชช่้วิตอย่่ในพ่ัน้ท่่�ห้นึ�งนานพัอท่่�จะ
เห็้นโอกาสของการเขา้ไป็เป็็นพัล้เม่อง แล้ะเป็็นส่วนห้นึ�งของกิจกรรมท่าง
เศรษฐกิจในท่อ้งถิ�นซึ�งส่วนห้นึ�งอาจจะมาจาก The Enhancer ท่่�ตอ้งการ
เขา้มาห้าคุวามร่้ในพ่ัน้ท่่�  ส่วนห้นึ�งอาจจะมาจาก The Time Spender ท่่�
เขา้มาใชเ้วล้าในพ่ัน้ท่่�  แล้ะอ่กส่วนอาจจะมากจาก The In-dept Escaper 
ท่่� เขา้มาใชท้่รพััยากรธุรรมชาติเพ่ั�อเติมเต็มตนเอง The Catalyst เป็็น 
บุคุล้กัษณท่์่�อย่่กึ�งระห้ว่างผ่ท่้่�ห้าโอกาสในท่างวิชาช่พั การท่�างาน แล้ะ
นกัล้งทุ่นกบัการเขา้ไป็เป็็นพัล้เม่องห้ร่อเป็็นส่วนห้นึ�งของระบบเศรษฐกิจ 
แท่นท่่�จะอย่่เพ่ั�อใชเ้งิน ห้ร่อใชต้น้ทุ่นในพ่ัน้ท่่�แต่เพ่ัยงอย่างเด่ยว นอกจาก
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น่ก้ารเติบโต The Catalyst ยงัเป็็นเคุร่�องช่ก้ารยอมรบัคุวามแตกต่างแล้ะ
การให้้โอกาสกบัคุนแป็ล้กห้น้าในสงัคุมอย่างเท่่าเท่่ยมกนัอ่กดว้ย

จากการศกึษาท่่�มาแล้ะบท่บาท่ของบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยว จะเห็้นไดว่้านกั
ท่่องเท่่�ยวแต่ล้ะบุคุล้กัษณม่์คุวามสมัพันัธุก์บัระบบนิเวศของเศรษฐกิจการท่่องเท่่�ยว 
แตกต่างกนัไป็ แต่ล้ะบุคุล้กัษณจ์ะม่บท่บาท่ในการเก่อ้ห้นุนคุ�า้จุนระบบการท่่องเท่่�ยว
ในพ่ัน้ท่่� ต่างๆ แตกต่างกนัไป็ตามคุวามพัร้อม ปั็จจยั แล้ะโอกาสท่่�ม่อย่่ในแต่ล้ะพ่ัน้ท่่�  
ภ่มิท่ศันข์องบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวตามเม่องท่่องเท่่�ยวห้ล้กัจงึม่คุวามแตกต่างกนัไป็
ตามพ่ัน้ฐานเศรษฐกิจ สงัคุมแล้ะวฒันธุรรมของเม่อง รวมถึงปั็จจยัภายนอกท่่� เป็็น
ภาพัให้ญ่อย่างการเม่อง การเงิน แล้ะเท่คุโนโล้ย่ก็จะท่�าให้้ภ่มิท่ศันข์องบุคุล้กัษณ์
ม่คุวามล้ะเอ่ยดอ่อนท่่�แตกต่างกนัไป็ในแต่ล้ะพ่ัน้ท่่�  ซึ�งจะท่�าให้้ในแต่ล้ะพ่ัน้ท่่� ม่คุวาม 

แตกต่างของบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวจนเป็็นเอกล้กัษณป์็ระจ�าเม่องดว้ยเช่นกนั ดงัจะ
เห็้นไดจ้ากการเป็ร่ยบเท่่ยบล้กัษณะเด่นของคุวามเป็็นเม่องท่่องเท่่�ยวเท่่ยบกบับุคุล้กัษณ ์
ท่่�สร้างภ่มิท่ศันข์องการท่่องเท่่�ยวให้้ม่คุวามชดัเจนขึน้ตามแผนภ่มิในร่ป็ท่่�  23 แล้ะ 

รายล้ะเอ่ยดการอภิป็รายดา้นล่้าง

รูปท่ี 23 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบบุคลักษณ์กับลักษณะเด่นของเมืองในปัจจุบัน 
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รูปท่ี 23 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบบุคลักษณ์กับลักษณะเด่นของเมืองในปัจจุบัน (ต่อ)
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สถานะของเช่ยงให้ม่ในฐานะเม่องห้ล้กัแล้ะศ่นยก์ล้างของภ่มิภาคุการ 
ท่่องเท่่�ยวอย่างภาคุเห้น่อตอนบน องคุป์็ระกอบของการเป็็นเม่องท่่องเท่่�ยวท่่� โดดเด่น
ในห้ล้ายป็ระการ อาทิ่ ม่คุวามอุดมสมบ่รณ์ไป็ดว้ยแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว ม่กิจกรรมท่าง
เศรษฐกิจท่่�ห้ล้ากห้ล้าย คุ่าคุรองช่พัต��าเม่�อเท่่ยบกบัเม่องท่่องเท่่�ยวอ่�น ม่อตัล้กัษณท์่าง
วฒันธุรรม แล้ะม่การตอนรบัคุนต่างถิ�นเป็็นพ่ัน้ฐานของวฒันธุรรมโดดเด่นท่่�คุวามเป็็น
เม่องวฒันธุรรมแบบ “Thai Northern Classics” ซึ�งสามารถดงึด่ดไดท้่ัง้คุนไท่ยแล้ะ 
ชาวต่างชาติ ม่คุวามร่คุ้วามสามารถในการอนุรกัษแ์ล้ะส่บท่อดองคุค์ุวามร่จ้ากท่อ้งถิ�น 
ในท่างกล้บักนัก่อนโคุวิด-19 เช่ยงให้ม่ม่ปั็ญห้าพ่ัน้ฐานของคุวามเป็็นเม่อง อาทิ่ จราจร 
ขนส่งมวล้ชน แล้ะสิ�งแวดล้อ้ม การท่่องเท่่�ยวในเม่องม่การเติบโตเพัราะ Low-cost  
Airline แล้ะ B&B Budget Boutique Bed and Breakfast แล้ะม่การบริการระดบั 5 ดาว 
ยงัม่อย่่ในป็ริมาณท่่�จ�ากดั 

ดงันัน้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไห้น เช่ยงให้ม่ตอ้งการรกัษาสมดุล้ระห้ว่างการ
ท่่องเท่่�ยวแล้ะสินท่รพััยภ์ายในท่อ้งท่่� ไว้ให้้ได ้ เช่ยงให้ม่จงึตอ้งสรา้งสมดุล้ระห้ว่างการ
ท่่องเท่่�ยภายในเม่องแล้ะนอกเม่อง รวมถึงต้องห้าท่างผสานวฒันธุรรมท่อ้งถิ�นกบั
เท่คุโนโล้ย่ให้ม่ ต้องพัฒันาพ่ัน้ท่่�ท่อ้งถิ�นให้้เป็็นสถานท่่� ท่่องเท่่�ยวย่อยแบบเชิงล้ึกไป็
พัรอ้มกบัการท่�าเม่องให้้รองรบัการท่�างานระยะไกล้ คุวามเป็็นไป็ไดข้องการพัฒันาการ 
ท่่องเท่่�ยวแล้ะบุคุล้กัษณท่์่�เห้มาะกบัเม่องน่คุ่้อ เป็็นเม่องท่่�รองรบัการท่่องเท่่�ยวเชิงล้กึ 

แล้ะการคุน้ห้าป็ระสบการณ์ให้ม่ผ่านบรรยากาศการท่่องเท่่�ยวท่่�ห้ล้ากห้ล้าย ม่คุ่าคุรองช่พั 
ไม่ส่ง เห้มาะส�าห้รบักลุ่้มบุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ชอบการท่่องเท่่�ยวท่อ้งถิ�น การ
อาศยัระยะยาวเป็็นเม่องท่่�คุนท่ัง้อยากอย่่แล้ะอยากมาเท่่�ยว แล้ะการท่่องเท่่�ยวของ 

นกัพัฒันาพ่ัน้ท่่�  โดยม่บุคุล้กัษณห์้ล้กัท่่�คุวรคุ�านึงไดแ้ก่ “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ห้้ล่้กห้น่เม่องไป็
ส่่ป็ระสบการณเ์ชิงล้กึ” “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบสมัผสัสินท่รพััยร่์ป็แบบไท่ย” แล้ะ “นกัท่่อง
เท่่�ยวผ่ช้อบสานสมัพันัธุ”์ แล้ะบุคุล้กัษณร์องไดแ้ก่ “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวเพ่ั�อช่วย
เห้ล่้อคุวามยากจน” “นกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม” แล้ะ “นกัท่่องเท่่�ยว
ผ่้ใชเ้วล้ากบัตวัเอง”ดงัภ่มิท่ศันบุ์คุล้กัษณท่์่�ป็รากฏิในร่ป็ท่่�  24 น่้
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ส�าห้รบัภ่เก็ตท่่�ม่สภาพัของเศรษฐกิจโตเด่ยวอย่่ตล้อดเวล้า ตัง้แต่การขุดแร่ 
การป็ล่้กยาง จนมาถึงการท่่องเท่่�ยวโดยม่การเกษตรแล้ะป็ระมงเป็็นพ่ัน้ฐานท่ั�วไป็ 
เม่�อเป็ร่ยบเท่่ยบกบัขนาดเศรษฐกิจแล้ว้ภ่เก็ตถ่อว่าเป็็นมห้านคุรของการท่่องเท่่�ยว 
ของภ่มิภาคุท่่�ม่เช่�อเส่ยงไป็ท่ั�วโล้ก ม่ภาพัล้กัษณข์องการท่่องเท่่�ยวท่่�ห้ล้ากห้ล้ายเช่�อมโยง 

พัึ�งพิังกบัพ่ัน้ท่่�ธุรรมชาติอย่างชายห้าดท่ะเล้โดยม่ภ่เขาแล้ะพ่ัน้ท่่�ชุมชนเม่องเป็็นพ่ัน้ห้ล้งั 
สถานท่่� ท่่องเท่่�ยวส่วนให้ญ่ม่คุวามสมัพันัธุก์บัคุวามสมบ่รณแ์ล้ะคุวามเป็ราะบางของ
ท่รพััยากรธุรรมชาติ ภ่เก็ตเป็็นเกาะท่่� ไม่ม่พ่ัน้ท่่� ท่่� เป็็นศ่นยก์ล้างอย่างชดัเจน แห้ล่้ง 

ท่่องเท่่�ยวแล้ะท่่�พักัอาศยักระจายตวัของกิจกรรมไป็รอบเกาะโดยม่ชายฝั� งท่ะเล้ดา้น
อนัดามนัเป็็นพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญั ท่�าให้้การท่่องเท่่�ยวของภ่เก็ตม่ห้ล้ากห้ล้ายใน
ล้กัษณะของ Multi-brand เพัราะม่ตัง้แต่ Sea, Sand, Sun, Sport แล้ะ Gastronomy 
นอกจากน่ภ่้เก็ตยงัม่สนามบินนานาชาติ แล้ะท่่าเร่อส�าราญท่�าให้้ภ่เก็ตเป็็นศ่นยก์ล้าง
ของการเดินท่างท่่องเท่่�ยวในภ่มิภาคุ แล้ะท่่�ผ่านมาพัฒันาการการท่่องเท่่�ยวของภ่เก็ต
ไป็ถงึจุดท่่�ตอ้งพัึ�งพัาชาวต่างป็ระเท่ศเป็็นห้ล้กั ท่�าให้้ม่ผ่ป้็ระกอบการแล้ะผ่้ให้้บริการ 
ชาวต่างชาติเป็็นองคุป์็ระกอบส�าคุญัในทุ่กระดบั อย่่ในระดบัท่่�สามารถสร้างกลุ่้ม
วฒันธุรรมย่อย Subculture ขึน้ไดเ้ป็็นจ�านวนมาก

การเติบโตอย่างรวดเร็วท่�าให้้ภ่เก็ตม่ปั็ญห้าพ่ัน้ฐานจากคุวามเป็็นเม่อง อาทิ่ 
ขยะ น�า้ การจราจร แล้ะคุ่าคุรองช่พั พ่ัน้ท่่�พักัอาศยักบัแห้ล่้งงงานท่่�เก่�ยวขอ้งกบัการ
ท่่องเท่่�ยวกระจายตวัไป็ท่ั�วเกาะโดยระบบขนส่งมวล้ชนให้้บริการไม่ท่ั�วถงึท่�าให้้เกิดปั็ญห้า
จราจร คุ่าเดินท่างส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวม่ราคุาส่งมากเม่�อเท่่ยบกบัคุ่าใชจ่้ายส่วนอ่�นๆ  
ท่่�ผ่านมาภ่เก็ตม่จ�านวนนกัท่่องเท่่�ยวส่งกว่าป็ระชากร ท่�าให้้ตอ้งพัึ�งพัาแรงงานงานจาก
ภายนอกพ่ัน้ท่่� เป็็นโอกาสส�าห้รบันกัล้งทุ่นแล้ะแรงงานจากต่างถิ�น แต่ท่�าให้้คุ่าใชจ่้าย
ส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวส่งจนตล้าดในป็ระเท่ศไม่สามารถรองรบัได ้ ภ่เก็ตกล้ายเป็็นเม่อง
ห้ล้วงของการท่่องเท่่�ยวท่่� ไม่ม่อ�านาจในตวัเอง ไม่ม่การคุบคุุมการเจริญเติบโตท่�าให้้ร่ป็
แบบแล้ะระดบัของการพักัคุา้งท่่�แมจ้ะคุวามห้ล้ากห้ล้าย แต่ช่วงนอกฤด่การท่่องเท่่�ยว
เกิดภาวะอุป็ท่านมากเกินส�าห้รบัจ�านวนห้้องพักั แล้ะขาดน�า้ให้้บริการในช่วงฤด่กาล้
ท่่องเท่่�ยว ท่�าให้้เกิดภาพักบัดกัรายไดป้็านกล้างท่่� ไม่สามารถยกระดบัของการท่่องเท่่�ยว
ของท่ัง้เกาะขึน้พัร้อมกนัได ้ จนสุดท่า้ยภ่เก็ตท่่� เคุยม่คุวามเข็มแข็งท่างเศรษฐกิจการ 
ท่่องเท่่�ยวกล้บัเป็ราะบางในภาวะการฟ้้นตวัจากโคุวิด-19

ดงันั้นการฟ้้นฟ่เม่องภ่เก็ตในฐานเม่องท่่องเท่่� ยวท่่� ม่คุวามโดดเด่นด้าน
ท่รพััยากรธุรรมชาติแล้ะวฒันธุรรมท่อ้งถิ�นท่่�ห้ล้ากห้ล้าย ตอ้งเริ�มตน้จากการสร้าง
คุวามห้ล้ากห้ล้ายท่างกิจกรรมท่างเศรษฐกิจให้้เป็็นระบบนิเวศท่่� ไม่ไดพ้ังึการท่่องเท่่�ยว
แต่เพ่ัยงอย่างเด่ยว ภ่เก็ตคุวรยอ้นกล้บัไป็พัฒันาโคุรงสร้างพ่ัน้ฐานท่่� ส่งเสริมการใช้
ระบบมวล้ชน การจดัห้าน�า้กิน น�า้ใช้ แล้ะน�า้ส�ารอง รวมถึงยกระดบัการแพัท่ยแ์ล้ะ
การด่แล้สุขภาวะแบบคุรบวงจรท่ัง้คุน สิ�งแวดล้อ้มเม่อง แล้ะสิ�งแวดล้อ้มท่างท่ะเล้เป็็น 
องคุร์วม (One Health) โดยคุ�านึงถงึการสรา้งโคุรงสรา้งพ่ัน้ฐานส่เข่ยวแล้ะการจดัการ
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สิ�งแวดล้อ้มเพ่ั�อยกระดบัคุุณภาพัช่วิตคุนเม่อง แล้ะการคุวบคุุมมล้พิัษแล้ะภยัพิับติัท่่�จะ
เกิดขึน้ในอนาคุต นอกจากน่ภ่้เก็ตคุวรม่อ�านาจของการบริห้ารตนเองในภาพัรวม แล้ะ
ใชก้ารขบัเคุล่้�อนเกาะดว้ยขอ้ม่ล้ แล้ะเศรษฐกิจฐานคุวามร่จ้ากฐานการท่่องเท่่�ยวเดิมเพ่ั�อ
ดงึด่ดป็ระชากรให้ม่เพ่ั�อเป็็นฐาน City Fan Club แล้ะดงึด่ดพัล้เม่องชั�วคุราวท่่�ม่คุุณภาพั
ในฐานะผ่ป้็ระกอบ ดงันัน้เม่องจงึเห้มาะส�าห้รบักลุ่้มบุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวในกลุ่้ม 
“นกัท่่องเท่่�ยวผ่ส้านสมัพันัธุ”์ แล้ะ “นกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาตวัเองเชิงสุขภาพั” แล้ะบุคุล้กัษณ ์
รอง ไดแ้ก่ “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ม่้กิจกรรมเคุล่้�อนตวัตล้อดเวล้า” “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช่้�นชอบ
สินท่รพััย ์ไท่ย” แล้ะ “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ห้้ล่้กห้น่เม่องไป็ส่่ป็ระสบการณเ์ชิงล้ึก” เพ่ั�อรวม 
ส่งเสริมให้้เกิด “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ร่้วมกิจกรรมส่งเสริมธุุรกิจ” ต่อไป็ในอนาคุต ดงัภ่มิท่ศัน์
บุคุล้กัษณท่์่�ป็รากฏิในร่ป็ท่่�  25 น่้
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กรุงเท่พัมห้านคุรเป็็นมห้านคุรระดบัโล้ก เป็็นศ่นยก์ล้างของการขนส่ง
ระดบัภ่มิภาคุ มห้านคุรแห่้งน่ก้�าล้งัพัฒันาโคุรงสรา้งพ่ัน้ฐานเพ่ั�อการเดินท่างในเม่อง  
บนพ่ัน้ฐานของการม่ป็ระวติัศาสตรก์ว่า 200 ปี็ โดยม่อตัล้กัษณท์่างวฒันธุรรมส่ง การ
ท่่องเท่่�ยวของมห้านคุรตอ้งพัึ�งพัา High Touch แล้ะ High Culture ไป็พัรอ้มกบัภาพั
ช่วิตแล้ะการบริโภคุของคุนเม่องเช่�อมโยงเป็็นเน่อ้เด่ยวกบัส่วนอ่�น เป็็นมห้านคุรท่่� ม่ 
Subculture จ�านวนมากเพัราะม่คุวามเป็็น Cosmopolitan ส่ง ม่ย่านเฉพัาะท่่�ม่พัล้วตัส่ง
มาก โดยแต่ล้ะเขตแต่ล้ะย่านม่ขนาดเท่่ากบัเม่องห้นึ�งเม่อง ภ่มิท่ศันก์ารท่่องเท่่�ยวของ
กรุงเท่พัมห้านคุร ม่รศัม่ไกล้ถงึ 200 กิโล้เมตรตามรศัม่ของการขยายตวัของคุวามเป็็น
เม่องท่่�ผนวกเม่องแล้ะป็ริมณฑล้เขา้ไวด้ว้ยกนัแบบ Conurbation ท่�าให้้กรุงเท่พัมห้านคุร
แล้ะพ่ัน้ท่่�โดยรอบเป็็นเม่องโตให้ญ่เพ่ัยงเม่องเด่ยวในป็ระเท่ศ (Primacy City) เป็็นพ่ัน้ท่่�
การท่่องเท่่�ยวแรกท่่�ชาวต่างชาติจะนึกถงึป็ระเท่ศไท่ยแล้ะสรา้งแรงดงึด่ดแรงงานจาก
ระดบัป็ระเท่ศจนไป็ส่่ระดบันานาชาติ ท่�าให้้กรุงเท่พัมห้านคุรเป็็นศ่นยก์ล้างของการ
ศกึษา แล้ะผ่เ้ช่�ยวชาญเฉพัาะท่างท่่�ม่คุวามร่คุ้วามสามารถในการอนุรกัษแ์ล้ะส่บท่อด
องคุค์ุวามร่จ้ากท่อ้งถิ�นไดด้ว้ยตนเอง แต่ยงัคุงม่ปั็ญห้าพ่ัน้ฐานของคุวามเป็็นเม่อง อาทิ่ 
จราจร ขนส่งมวล้ชน แล้ะสิ�งแวดล้อ้มในระดบัมห้านคุรดว้ยเช่นกนั

การพัฒันาการท่่องเท่่�ยวของกรุงเท่พัมห้านคุรอย่่บนพ่ัน้ฐานของการท่�า
มห้านคุรท่่� ด่รองรบัป็ระชากรจ�านวนมากแล้ะห้ล้ากห้ล้ายกลุ่้ม ซึ�งรวมถงึการพัฒันา
พ่ัน้ท่่�เพ่ั�อรองรบัการท่่องเท่่�ยวห้ล้ากห้ล้ายกลุ่้ม การพัฒันาศ่นยร์วมบริการชัน้น�าแล้ะม่
มาตรฐาน เช่น การแพัท่ย ์อาห้าร การพัฒันาเสน้ท่างการท่่องเท่่�ยวแบบป็ระห้ยดัเวล้า 
แล้ะการยกระดบัการท่่องเท่่�ยว แล้ะส่งเสริมกลุ่้มการท่่องเท่่�ยวท่่� ม่รายจ่ายต่อห้ัวส่ง 
เพ่ั�อเพิั�มรายได้แล้ะล้ดภาระท่างการบริโภคุของป็ระชากรท่่� เพิั�มขึน้ ด้วยคุวามเป็็น
มห้านคุรคุวรม่การบ่มเพัาะแล้ะน�าเสนอบริการท่่�สร้างป็ระสบการณแ์ป็ล้กให้ม่แล้ะม่
คุวามคุุม้คุ่า รวมถงึสร้างโอกาสในการคุน้ห้าป็ระสบการณก์ารสร้างอาช่พัแล้ะธุุรกิจ 
เห้มาะส�าห้รบักลุ่้มบุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ชอบท่่องเท่่�ยวคุ้นห้าป็ระสบการณ ์
ท่่�แป็ล้กให้ม่แล้ะห้ล้ากห้ล้าย ภ่มิท่ศันบุ์คุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวของกรุงเท่พัมห้านคุรแล้ะ
ภ่มิภาคุมห้านคุรจงึม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายอนัเกิดจากส่วนผสมของนกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันา 
ตวัเองเชิงสุขภาพั” “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวในเสน้ท่างท่่� ไม่ใช่สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวห้ล้กั” 
“นกัท่่องเท่่�ยวผ่้พัฒันาตวัเองท่างสายอาช่พั” “นกัท่่องเท่่�ยวผ่้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ธุุรกิจ” “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช่้�นชอบสินท่รพััย ์ไท่ย” “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบปั็กห้มุดสถานท่่�“ 
แล้ะ “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ส้านสมัพันัธุ”์ ท่่� ม่พัฤติกรรมแล้ะคุวามคุาดห้วงักบัมห้านคุร ดงั 
ภ่มิท่ศันบุ์คุล้กัษณท่์่�ม่พัล้วตัส่งตามท่่�ป็รากฏิในร่ป็ท่่�  26 น่้
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การสรุปผ่ลัการศึกษา

การตดัสินใจส�าห้รบัการท่่องเท่่�ยวเริ� มต้นตัง้แต่การตกัสินใจท่่�จะใช้เวล้า 
ช่วงห้นึ� งท่่� ต่างไป็จากการใช้ช่วิตในต่างสถานท่่�  แล้้วจึงเริ� มการวางเป้็าห้มาย การ
วางแผน การเตร่ยมคุ่าใชจ่้าย การคุน้ห้าผ่ร่้วมเดินท่าง รวมถงึการป็ระเมินห้ร่อการ
ตัง้คุวามคุาดห้วงัคุวามพัึงพัอใจกบัป็ระสบการณท่์่�จะไดร้บั ตัง้แต่การพัาตวัเองเขา้ส่่ 
พ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยวท่่�ตนเองคุาดห้วงั การก�าห้นดระดบัคุวามพังึพัอใจจากการคุาดห้วงัต่อ 

ป็ระสบการณท่์่�จะไดร้บัเท่่ยบกบัท่รพััยากรท่่�ตอ้งใช้ ไม่ว่าจะเป็็นเวล้าห้ร่อเงินท่องท่่�
ต้องจบัจ่ายตัง้แต่ก่อนการไดร้บัป็ระสบการณต์รงในแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวห้ร่อกิจกรรม
การท่่องเท่่�ยวท่่� เกิดขึน้จริง จงึเป็็นกระบวนการคุน้ห้าขอ้ม่ล้ซึ�งม่ผล้จากป็ระสบการณ์
เดิมของตนเองแล้ะการแบ่งปั็นขอ้ม่ล้จากผ่อ่้�น การท่่องเท่่�ยวจึงเห้ม่อนสินคุา้ตวัอ่�น
ท่่�ป็ระสบการณท่์่� เกิดขึน้ก่อนห้น้า จะเป็็นก�าห้นดคุุณคุ่า ราคุา แล้ะ เพัดานของผล้
ตอบแท่นท่่�จะเกิดขึน้ตามมา 

เน่� องจากนักท่่องเท่่� ยวม่จ�านวนมาก ซึ� งแต่ล้ะคุนจะม่พัฤติกรรม คุวาม 
คุาดห้วงั แล้ะการให้้คุวามห้มายของการท่่องเท่่�ยวท่่�แตกต่างกนัออกไป็ การท่�าคุวาม
เขา้ใจป็ระสบการณข์องนกัท่่องเท่่�ยวตามบุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญั เป็็นการ
สะท่อ้นแล้ะป็ระเมินภาพัรวมของการท่่องเท่่�ยวโดยตรง การวิเคุราะห้ ์ป็ระสบการณน์กั 
ท่่องเท่่�ยวตามห้ล้กัการของการออกแบบการให้้บริการเป็็นการป็ระเมินคุวามพังึพัอใจ 
คุวามคุาดห้วงั แล้ะขอ้ห่้วงกงัวล้ ณ จุดสมัผสั ห้ร่อจุดรบั/แล้กเป็ล่้�ยนป็ระสบการณ์
ตามช่วงเวล้าต่างๆ ของกิจกรรมการท่่องเท่่�ยวตัง้แต่การเริ� มตดัสินใจท่่�จะใช้เวล้า
เพ่ั�อการท่่องเท่่�ยว การเตร่ยมการระห้ว่างการเดินท่างท่่องเท่่�ยวไป็จนถงึการแบ่งปั็น
ป็ระสบการณห์้ล้งัการท่่องเท่่�ยว 

ในการศึกษาคุรัง้น่ ้ ใชก้ารสงัเคุราะห้ป์็ระสบการณน์กัท่่องเท่่�ยวผ่านการ
วิเคุราะห้บุ์คุล้กัษณ ์ โดยอา้งอิงจากแกนตรรกะของการท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญั 2 แกน คุ่อ
เง่�อนไขท่างระยะเวล้าท่่�ใชเ้พ่ั�อการท่่องเท่่�ยว แล้ะการให้้คุุณคุ่าตามสินท่รพััยข์องการ
ท่่องเท่่�ยวตามท่�าเล้ท่่�ตัง้ (Asset-on-location) ซึ�งท่ัง้ 2 แกนน่จ้ะสะท่อ้นท่ัง้พัฤติกรรม 
แล้ะเป้็าห้มายของการท่่องเท่่�ยวกลุ่้มต่างๆ แล้ะเป็็นการก�าห้นดบุคุล้กัษณ ์ จากคุวาม
ต้องการท่างจิตวิท่ยา ห้ร่อแรงจ่งใจของการท่่องเท่่�ยวมากกว่าการพิัจารณาตาม
พัฤติกรรมท่่� เกิดขึน้ จากการท่บท่วนวรรณกรรมพับว่านกัท่่องเท่่�ยวท่่�ม่อย่่ในปั็จจุบนั
อาจจะม่มากถงึ 23 ร่ป็แบบ เม่�อพิัจารณาจากสถานท่่�  แล้ะกิจกรรมการท่่องเท่่�ยวตาม
พ่ัน้ท่่�ศกึษาท่่�เป็็นเม่องห้ล้กั 3 แห่้งในป็ระเท่ศแล้ว้ ป็ระเท่ศไท่ยสามารถตอบสนองคุวาม
คุาดห้วงัแล้ะการให้้คุุณคุ่าของการท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัถงึ 11 ร่ป็แบบ 
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อา้งอิงจากกลุ่้มของการให้้คุุณคุ่า แล้ะคุวามคุาดห้วงัท่่�เกิดในภาพัรวม ระเบ่ยบ
วิธุ่ของการศกึษาในคุรัง้น่มุ่้งเน้นท่่�การสมัภาษณเ์ชิงล้กึท่่�ม่คุวามเก่�ยวพันักบักลุ่้มตวัอย่าง
ท่ัง้ผ่ท่้่�เป็็นนกัท่่องเท่่�ยวโดยตรง แล้ะผ่ท่้่�ให้้บริการนกัท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อป็ระเมินแล้ะท่�าคุวาม
เขา้ใจคุวามคุาดห้วงั กิจกรรม แล้ะพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยว ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตร่ยม
การระห้ว่างการเดินท่างท่่องเท่่�ยวแล้ะห้ล้งัการท่่องเท่่�ยว ตามห้ล้กัการของการวิเคุราะห้์
ป็ระสบการณข์องล่้กคุา้ (Customer Journey) ในมุมมองของผ่ร้บับริการแล้ะผ่ใ้ห้้บริการ 
แสดงให้้เห็้นว่าอุตสาห้กรรมการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยม่จุดเด่นส�าคุญัอย่่ถงึ 12 ป็ระการ 

ผล้จากการสมัภาษณเ์ชิงล้กึเท่่ยบเคุ่ยงกบัแกนตรรกะแล้ว้ ผล้การวิเคุราะห้์
ท่�าให้้สามารถสงัเคุราะห้บุ์คุล้กัษณข์องนักเท่่� ยวท่่�มา/เคุยมา/แล้ะยงัเล่้อกอย่่แล้ะ 
ท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศไท่ยท่ัง้คุนไท่ยแล้ะชาวต่างชาติไดอ้อกมา 9 กลุ่้มบุคุล้กัษณ ์ โดย
การศึกษาในคุรัง้น่ห้้ล่้กเล่้�ยงการพิัจารณาบุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวตามสญัชาติ
ห้ร่อเช่อ้ชาติ เน่�องจากการศกึษาพับว่าล้กัษณะห้ร่อพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวของแต่ล้ะ 
เช่อ้ชาติห้ร่อชนชาติท่่�แสดงออกมาไม่ไดเ้ป็็นตวัก�าห้นดคุวามคุาดห้วงัห้ร่อการให้้คุุณคุ่า
ของการท่่องเท่่�ยวท่่�ม่อย่่แต่เดิม การท่่องเท่่�ยวในปั็จจุบนัเป็็นเร่�องของการเร่ยนร่ใ้นการ
ใชเ้วล้าว่างตามการคุาดการณท่์่�แต่ล้ะแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวจะให้้ได ้อย่างไรก็ตามการอธิุบาย
บุคุล้กัษณบ์างคุรัง้ยงัม่คุวามจ�าเป็็นจะตอ้งอา้งอิงล้กัษณะท่างเช่อ้ชาติ อายุ เพัศ วยั 
แล้ะเศรษฐสถานะ เห้ม่อนการสรา้งตวัล้ะคุรเพ่ั�อให้้สามารถสรา้งคุวามเขา้ใจไดง่้าย แล้ะ
เป็็นส่วนห้นึ�งในการเร่ยบเร่ยงขอ้ม่ล้ให้้มาอย่่ในร่ป็แบบห้ร่อตรรกะของป็ระสบการณ์
ท่่�สะท่อ้นถงึคุวามพังึพัอใจแล้ะขอ้ห่้วงกงัวล้ต่อจุดสมัผสัห้ร่อจุดท่่�เกิดการแล้กเป็ล่้�ยน 
ป็ระสบการณต์ล้อดกิจกรรมการท่่องเท่่�ยว

จากการเก็บขอ้ม่ล้เชิงล้กึดว้ยการสมัภาษณผ่์ป้็ระกอบการ ท่�าให้้พับว่าตวัแป็ร
ส�าคุญัของการสรา้งคุวามพังึพัอใจห้ร่อไม่พังึพัอใจจากการป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยว
อย่่ท่่�คุวามพัรอ้มแล้ะคุวามร่วมม่อของผ่ป้็ระกอบการในมิติต่างๆ อ่กดว้ย สิ�งท่่� ไดจ้าก
การสมัภาษณค่์ุอคุวามส�าเร็จของการให้้บริการการท่่องเท่่�ยว องคุป์็ระกอบของผ่้ให้้
บริการไม่ไดม่้เพ่ัยงแคุ่ผ่ป้็ระกอบการดา้นการท่่องเท่่�ยวท่่� เป็็นภาคุเอกชน ผ่้ให้้บริการ
ท่่�พักั การขนส่ง ห้ร่อให้้การบริการตามวตัถุป็ระสงคุข์องการเดินท่างมาท่่องเท่่�ยว
เท่่านัน้ ผ่ป้็ระกอบการในระดบัท่่�เป็็นตวักล้างในการเช่�อมนกัท่่องเท่่�ยวกบัการให้้บริการ
อ่�นๆ อาทิ่ นายห้น้าของบริษทั่ท่วัร ์ไป็จนถงึคุนขบัรถต่แ้ล้ะห้น่วยงานของรฐัท่่�ท่�าห้น้าท่่�
ด่แล้คุวามสะดวก คุวามป็ล้อดภยัสาธุารณะ แล้ะก�าห้นดมาตรการคุวบคุุมคุุณภาพัล้ว้น
เป็็นองคุป์็ระกอบท่่�ส�าคุญัของฝ่ายผ่้ให้้บริการห้ร่ออุป็สงคุอ่์กดว้ย ซึ�งขอ้ห่้วงกงัวล้ห้ร่อ
ปั็ญห้าแล้ะอุป็สรรคุท่่�ผ่้ให้้บริการในระดบัต่างๆ พับเจอจะสะท่อ้นกล้บัไป็ท่่�คุุณภาพัของ
การให้้บริการ ซึ�งจากการสมัภาษณพ์ับว่าก่อนสถานการณ์โคุวิดกลุ่้มผ่้ให้้บริการตอ้ง
ป็รบัตวัตามการเป็ล่้�ยนแป็ล้งของกระแสการท่่องเท่่�ยวท่่�เป็ล่้�ยนไป็อย่่แล้ว้ ขณะท่่�ในช่วง
สถานการณ์โคุวิดก็ม่แนวท่างในการป็รบัตวัท่่�เป็ล่้�ยนไป็จากเดิมซึ�งส่วนให้ญ่เป็็นการป็รบั
ตวัเพ่ั�อคุวามอย่่รอดท่างธุุรกิจแล้ะเตร่ยมพัรอ้มเม่�อสถานการณด่์ขึน้



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

174

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

นอกจากน่สิ้�งห้นึ�งท่่� น่าสนใจจากการศึกษาป็ระสบการณข์องนกัท่่องเท่่�ยว 

ในกลุ่้มท่่� ให้้คุุณคุ่าท่างสินท่รพััยแ์ล้ะตามท่�าเล้ท่่�ตัง้ โดยเฉพัาะกลุ่้มท่่� เขา้มาท่่องเท่่�ยว
เพ่ั�อเจตนาท่่�จะพัฒันาศกัยภาพัของตนเอง (The Enhancer) แล้ะผ่้ท่่� เดินท่างเพ่ั�อ
พัฒันาสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม (The Catalyst) คุนกลุ่้มน่ม่้โอกาสในการผนัตวัเองจากนกั 
ท่่องเท่่�ยวมาเป็็นผ่ป้็ระกอบการ เน่�องจากเป็็นผ่ท่้่�ม่ท่ัง้คุวามเช่�ยวชาญ ขอ้ม่ล้ แล้ะเขา้ใจ
ป็ระเท่ศไท่ยเป็็นอย่างด่ ดงันัน้จากการศกึษาช่ใ้ห้้เห็้นถงึโอกาสร่วมในการพัฒันาการ
ท่่องเท่่�ยว จากท่ัง้ผ่ป้็ระกอบการแล้ะนกัท่่องเท่่�ยว โดยแบ่งเป็็น 6 มิติส�าคุญั ตัง้แต่การ
แบ่งปั็นขอ้ม่ล้ ท่กัษะการให้้บริการ การรวมกนัจดัการขอ้จ�ากดัดา้นเวล้า กฏิระเบ่ยบ 
บุคุคุล้ากร รวมถงึการจดัการตน้ทุ่นร่วมกนัผ่านแพัล้ท่ฟอรม์ท่างเศรษฐกิจร่ป็แบบต่างๆ

จากการป็ระเมินปั็จจยัการเป็ล่้�ยนแป็ล้ง 5 ดา้น 43 ปั็จจยัท่ัง้ท่่�ม่อย่่เดิมแล้ะอาจ
จะเกิดขึน้ในอนาคุต โดยป็ระเมินโอกาสในการเกิดแล้ะการส่งผล้กระท่บต่อบุคุล้กัษณ ์
ท่ัง้ 9 กลุ่้มท่่�ม่อย่่ในปั็จจุบนั ท่�าให้้เห็้นว่าบุคุล้กัษณก์ลุ่้มต่างๆ จะม่ขอ้ห่้วงกงัวล้ท่่�เป็ล่้�ยน
ไป็ รวมถงึจะม่การเป็ล่้�ยนพัฤติกรรมตามฐานบุคุล้กัษณเ์ดิม จนถงึขัน้ท่่�จะขบัเน้นให้้
เกิดบุคุล้กัษณเ์พิั�มเติมเป็็นกลุ่้มให้ม่ท่่�ม่คุวามคุาดห้วงัแล้ะชดัเจนขึน้มาเป็็นส่วนห้นึ�งของ
ภ่มิท่ศัน ์ บุคุล้กัษณ์ในป็ระเท่ศไท่ยอ่ก 3 กลุ่้ม อย่างไรก็ตามเม่�อป็ระเมินตามโอกาสใน
การเกิดแล้ะผล้กระท่บของปั็จจยัดา้นต่างๆ พับว่า กลุ่้มบุคุล้กัษณเ์ดิมยงัเป็็นผ่เ้ล่้นห้ร่อ
ตวัล้ะคุรห้ล้กัในภ่มิท่ศันข์องการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศ ห้ากแต่จะม่การเป็ล่้�ยนพัฤติกรรม 
ห้ร่อเพิั�มล้ดคุวามส�าคุญัไป็บ้างตามสถานการณแ์ล้ะเง่�อนไขเชิงพ่ัน้ท่่� ท่่� รองรบัการ 

ท่่องเท่่�ยวอย่่ 

แมว่้าการศกึษาในคุรัง้น่จ้ะห้ล่้กเล่้�ยงการมองบุคุล้กัษณต์ามสญัชาติ แต่การ
ศึกษาพับว่าสญัชาติห้ร่อป็ระเท่ศตน้ท่างห้ร่อกลุ่้มวฒันธุรรมพ่ัน้ฐานม่ผล้ท่�าให้้กลุ่้ม 
บุคุล้กัษณต่์างๆ ม่รายล้ะเอ่ยดท่่�แตกต่างกนัออกไป็ดว้ยเง่�อนไขของโล้กท่ศัน ์คุวามเช่�อ
ท่างวฒันธุรรม การเขา้ถงึเท่คุโนโล้ย่ โคุรงสรา้งท่างสงัคุมแล้ะคุวามเห้ล่้�อมล้�า้ แล้ะปั็จจยั
ท่างการเม่องระห้ว่างป็ระเท่ศ ท่่�จะท่�าให้้สญัชาติห้ร่อแห้ล่้งท่่�มาท่างวฒันธุรรมเป็็นตวั
ก�าห้นดกลุ่้มบุคุล้กัษณห์้ล้กัของแต่ล้ะป็ระเท่ศได ้พับว่าสมมุติฐานท่่�เกิดขึน้ระห้ว่างการ
ศกึษาท่่�ว่า “พัฤติกรรมแล้ะคุวามตอ้งการในการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศ จะเป็็นตวัก�าห้นด
กลุ่้มบุคุล้กัษณเ์ม่�อออกมาท่่องเท่่�ยวยงัต่างป็ระเท่ศ” โดยการศึกษามุ่งเน้นเฉพัาะ
กลุ่้มป็ระเท่ศท่่�ม่แนวโน้มว่าจะม่อิท่ธิุพัล้กบัการท่่องเท่่�ยวของไท่ยในอนาคุตโดยด่จาก
แนวโน้มการเพิั�มขึน้ก่อนปี็พั.ศ. 2562 แล้ะกลุ่้มป็ระเท่ศท่่�อย่่ในพ่ัน้ท่่� เดินท่างป็ระมาณ 
3-4 ชั�วโมงระยะการบินจากป็ระเท่ศไท่ยเป็็นห้ล้กั แต่ล้ะป็ระเท่ศห้ร่อสญัชาติท่่�ศกึษา
แสดงให้้เห็้นว่าม่การส่งออกของกลุ่้มบุคุล้กัษณห์้ล้กัท่่�จะมาป็ระเท่ศแตกต่างกนั แล้ะม่ 
รายล้ะเอ่ยดของคุวามตอ้งการท่่�แตกต่างกนัไป็ดว้ยบนพ่ัน้ฐานของบุคุล้กัษณเ์ด่ยวกนั 
ซึ� งจะส่งผล้ต่อการภ่มิท่ศันแ์ล้ะการออกแบบการให้้บริการของการท่่องเท่่� ยวใน
ป็ระเท่ศไท่ยไดแ้ตกต่างกนัไป็ดว้ย 
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จากการแกนตรรกะท่่�ก�าห้นดบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวโดยใชคุ้วามสมัพันัธุเ์ชิง
เวล้าแล้ะพัฤติกรรมการท่่องเท่่�ยวท่่�ม่คุวามสมัพันัธุเ์ป็็นห้นึ�งเด่ยวกบัสินท่รพััย ์ในพ่ัน้ท่่�  

ท่่องเท่่�ยวมาแคุ่ไห้น ภาพัรวมของการศกึษาพับว่าจริงๆ แล้ว้พ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยวแล้ะบุคุล้กัษณ์
ของนกัท่่องเท่่�ยวในพ่ัน้ท่่�จะเป็็นปั็จจยัท่่�ร่วมกนัก�าห้นดกลุ่้มบุคุล้กัษณท่์่�จะเขา้มาในพ่ัน้ท่่�  
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในยุคุของเศรษฐกิจขอ้ม่ล้ บุคุคุล้คุนห้นึ�งจะเป็ล่้�ยนบุคุล้กัษณ์ไดท้่ัง้
ในการท่่องเท่่�ยวรอบเด่ยวกนัห้ร่อรอบท่่�ต่างกนั แต่จะเป็ล่้�ยนแป็ล้งไดม้ากแคุ่ไห้นขึน้
อย่่กบัองคุป์็ระกอบของพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยวท่่� เป็็นป็ล้ายท่าง เสน้ท่าง แล้ะพัฤติกรรมจาก
ป็ระเท่ศตน้ท่างท่่�นกัท่่องเท่่�ยวพั�านกัเป็็นห้ล้กัห้ร่อเติบโตมา ซึ�งพัอถงึจุดห้นึ�งจะเกิด 

นกัท่่องเท่่�ยวท่่� เร่ยกว่า Tourism Veteran คุ่อเท่่�ยวตามมโนของฉนั เน่� องจากการ 

ท่่องเท่่�ยวไดก้ล่้อมเกล้าให้้ตนเองเขา้ใจว่าตอ้งการอะไรจากการไป็ต่างท่่�ต่างถิ�น จนถงึ
ขัน้ท่่�ก�าห้นดให้้ท่่� ไห้นก็ไดเ้ป็็นพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยวของฉนั อย่างไรก็ตาม การท่่องเท่่�ยวไม่ใช่
เศรษฐกิจท่่�แยกตวัออกจากพ่ัน้ท่่� ไดข้าด นกัท่่องเท่่�ยวบางกลุ่้มโดยเฉพัาะอย่างยิ�ง The 
Catalyst ท่่�เป็ล่้�ยนแป็ล้งจากกลุ่้มบุคุล้กัษณอ่์�นๆ ผนัตวัมาเป็็นตวัแท่นห้ร่อนายห้น้าของ
การพัฒันาในดา้นอ่�นๆ นอกเห้น่อจากการท่่องเท่่�ยว จะสะท่อ้นภาพัถงึพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยว 

ม่ศกัยภาพัในการเป็ล่้�ยนแป็ล้งตวัเองให้้ม่คุวามยั�งย่นไดม้ากแคุ่ไห้นจากการท่่�นกัท่่องเท่่�ยว 

เป็ล่้�ยนตวัเองให้้มาเป็็นพัล้เม่อง ห้ร่อทิ่ง้ตวัให้้ตวัเองเป็็นส่วนห้นึ�งของการพัฒันาพ่ัน้ท่่�
ท่่องเท่่�ยวไดอ้ย่างม่ส่วนร่วม

การวิเคุราะห้เ์ป็ร่ยบเท่่ยบกลุ่้มบุคุล้กัษณท์่ัง้ 12 กบักรณ่ศกึษาท่ัง้ 3 เม่อง 
แสดงให้้เห็้นว่า เม่องแล้ะภ่มิภาคุท่่องเท่่�ยวห้ล้กัท่ัง้ 3 เม่องใน 3 ภ่มิภาคุม่พ่ัน้ฐานของ
โอกาส ปั็ญห้า แล้ะอุป็สรรคุท่่�แตกต่างกนั ในการศกึษาชิน้น่พิ้ัจารณากลุ่้มบุคุล้กัษณ ์
ท่่�ป็รากฏิตวัในพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยวร่วมกบัพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยวเองเป็็นภ่มิท่ศันบุ์คุล้กัษณ ์(Persona 
Landscape) ท่่�สะท่อ้นถึงภาพัเม่องท่่องเท่่�ยวในเชิงพัฤติกรรม คุวามพัึงพัอใจ แล้ะ
คุวามห่้วงกงัวล้ของนักท่่องเท่่�ยวตามกลุ่้มบุคุล้กัษณต่์างๆ บนพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยวเป็็น 

ภ่มิสนัฐานเด่�ยวกนัท่ัง้ห้มด กิจกรรมของกลุ่้มบุคุล้กัษณ์ในพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยวสะท่อ้นปั็ญห้า
แล้ะโอกาสการท่่องเท่่�ยวท่่�นกัท่่องเท่่�ยวจะเจอไป็พัรอ้มกบัการพัฒันาเม่อง โดยเฉพัาะ
อย่างยิ�งการศกึษาในคุรัง้น่ม่้เสน้แบ่งเวล้าดว้ยวิกฤตการโคุวิด 19 ซึ�งเป็็นวิกฤตท่่�สะท่อ้น
ถงึปั็ญห้าพ่ัน้ฐานของการพัฒันาเชิงพ่ัน้ท่่� ไม่เฉพัาะพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยว แต่รวมถงึทุ่กพ่ัน้ท่่�
ในป็ระเท่ศไท่ยท่่�พัยายามยกระดบัให้้ตวัเองเป็็นเม่องท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อฟ้้นฟ่เศรษฐกิจใน
ดา้นต่างๆ ต่อไป็ 

จะเห็้นไดว่้าการท่�าคุวามเข้าใจบุคุล้กัษณพ่์ัน้ฐานของนกัท่่องเท่่�ยวจึงเป็็น 
จุดเริ�มตน้ท่่�ส�าคุญัในการท่่�จะท่�าคุวามเขา้ใจคุวามตอ้งการของนกัท่่องเท่่�ยวในระดบั 

ล้ึกซึง้ (Insight) การท่�าคุวามเขา้ใจมุมมองแล้ะการตดัสินใจเขา้มาเป็็นส่วนห้นึ�งของ
ระบบการท่่องเท่่�ยวท่่�ม่ให้้บริการอย่่ท่ัง้ก่อน ระห้ว่าง แล้ะห้ล้งัการรบัป็ระสบการณต์รง
จากพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยว การศึกษาแล้ะการน�าเอาบุคุล้กัษณฐ์านท่ัง้ 9 ร่ป็แบบไป็ใช ้ ม่ขอ้
แนะน�าเชิงกระบวนการอย่่ 6 ขัน้ตอน ดงัน่ ้
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1. ตรวจสอบธุุรกิจของตนว่าแท่จ้ริงแล้ว้ม่จุดแข็งท่่�ตรงไห้น แล้ะเห้มาะกบั
นกัท่่องเท่่�ยวท่่�ม่บุคุล้กัษณห์้ร่อการคุาดห้วงักบัการท่่องเท่่�ยวแบบไห้น

2. การพิัจารณาว่ากลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่� ให้้บริการอย่่ว่าเข้าข่ายบุคุล้กัษณ์
แบบไห้น ให้้พิัจารณาแล้ะท่�าคุวามเขา้ใจตัง้แต่การให้้คุุณคุ่า จนถงึขอ้
ห่้วงกงัวล้ท่ัง้ก่อน ระห้ว่าง แล้ะห้ล้งัป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยวท่่�ตนให้้
บริการ 

3. พิัจารณาป็รบัการให้้บริการตามคุวามพัรอ้มท่่�ม่อย่่ รวมถงึการร่วมม่อ 
กับธุุรกิจ ห้ร่อการให้้บริการส่วนอ่� นท่่� เป็็นส่วนห้นึ� งของการสร้าง
ป็ระสบการณ์ให้้นกัท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อร่วมกนัป็รบัป็รุง โดยม่เป้็าห้มายท่่�  
การตอบสนองคุวามคุาดห้วงั เพิั�มคุวามพังึพัอใจ แล้ะห้ล่้กเล่้�ยงกิจกรรม
ท่่�เพิั�มคุวามห่้วงกงัวล้ให้้กบันกัท่่องเท่่�ยวในภาพัรวม 

4. ป็รบัป็รุงร่ป็แบบของการให้้บริการ แล้ะเล่้อกแนวท่างการส่�อสารท่างการ
ตล้าดกบับุคุล้กัษณท่์่�เห้มาะสมกบัธุุรกิจของตน

5. การพัฒันาการท่่องเท่่�ยวตามบุคุล้กัษณ์ไม่คุวรพัฒันาตามกลุ่้มธุุรกิจ แต่ 
คุวรเป็็นการร่วมม่อกนัระห้ว่างธุุรกิจเพ่ั�อท่่�จะช่วยกนัเติมเต็มป็ระสบการณ ์
นกัท่่องเท่่�ยวในภาพัรวม 

6. การท่่องเท่่�ยวตามกลุ่้มบุคุล้กัษณต์อ้งการห้น่วยงานกล้างห้ร่อเจา้ภาพั
ในระดบัท่อ้งถิ�นท่่� เขา้ใจคุวามตอ้งการเชิงล้ึกของนกัท่่องเท่่�ยวท่่�จะท่�า
ห้น้าท่่�ป็ระสานคุวามร่วมม่อ แล้ะเพ่ั�อกระตุน้ให้้เกิดนโยบายแล้ะแผนงาน
ท่่�สอดคุล้อ้งกบัคุวามตอ้งการเชิงล้กึของบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวท่่�จะม่
การเป็ล่้�ยนแป็ล้งไดต่้อไป็ในอนาคุต 
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ภิาคผนวก
กรณีศึึกษาการออกแบบเมือง
เพ่ืื่อการรองรับการท่องเที่ยว
ตามกลุ่มบุคลักษณ์

ในตอนสุดท่า้ยของการศกึษากลุ่้มบุคุล้กัษณก์ารท่่องเท่่�ยวในอนาคุต ผ่เ้ข่ยน
ต้องการท่่�จะแสดงการน�าบุคุล้กัษณท่์่� ไดจ้ากการศึกษามาใช้ในการออกแบบพ่ัน้ท่่�
ส�าห้รบัการท่่องเท่่�ยว เพ่ั�อท่�าให้้ผ่ท่้่�จะน�าแนวคิุดการวิเคุราะห้บุ์คุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยว 

ในอนาคุตไป็ใชง้านได้เข้าใจกระบวนการการน�าผล้ล้พััธุก์ารวิเคุราะห้ม์าใชง้านต่อ
อย่างไร ผ่านการออกแบบในพ่ัน้ท่่�ศึกษาจากเม่องห้ล้กัของการท่่องเท่่�ยวในป็ระเท่ศ
ท่ัง้ 3 แห่้ง ไดแ้ก่ กรุงเท่พัมห้านคุร เช่ยงให้ม่ แล้ะภ่เก็ต แล้ะผล้ล้พััธุจ์ากการศึกษา 
บุคุล้กัษณท่์่� ผ่านมาช่ใ้ห้้เห็้นว่าในแต่ล้ะบุคุล้กัษณม่์คุวามสมัพันัธุก์บัระบบนิเวศของ
เศรษฐกิจการท่่องเท่่�ยวท่่�แตกต่างกนัไป็ จนท่�าให้้เกิดคุวามต้องการพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยว
แล้ะพ่ัน้ท่่�รองรบักิจกรรมแตกต่างกนัออกไป็ดว้ย จากการศึกษาคุวามตอ้งการของ 
บุคุล้กัษณแ์ล้ะศกัยภาพัของพ่ัน้ท่่�ท่่�แตกต่างกนั น�ามาซึ�งแนวท่างการออกแบบพ่ัน้ท่่�แล้ะ
ขอ้เสนอแนะตามบุคุล้กัษณ์ในแต่พ่ัน้ท่่�เม่องแตกต่างกนัในท่ัง้ 3 เม่อง โดยแต่ล้ะเม่อง 
ม่รายล้ะเอ่ยดดงัต่อไป็น่้

การพัฒนาพ้่นท่ีเช่่ีอมืต่อรองรับการเดินทางท่องเท่ียว
เข้าสู่เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมืหานคร
 

กรุงเท่พัมห้านคุรเป็็นเม่องท่่�ม่คุวามส�าคุญัในการท่่องเท่่�ยวของป็ระเท่ศไท่ย
มากท่่� สุด ท่ัง้ในแง่ของจ�านวนนกัท่่องเท่่�ยวท่่� เขา้มา ห้ร่อคุวามห้ล้ายห้ล้ายของแห้ล่้ง 

ท่่องเท่่�ยว มรดกวฒันธุรรมท่่�ส�าคุญั รวมถึงในแง่เศรษฐกิจกรุงเท่พัมห้านคุรก็ตาม  
จึงม่คุวามจ�าเป็็นท่่�ต้องศึกษาการพัฒันารองรบัการท่่องเท่่�ยวตามกลุ่้มบุคุล้กัษณ ์
ในอนาคุต คุวามเป็็นมห้านคุรท่่� ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายท่างด้านเศรษฐกิจ วฒันธุรรม  
แล้ะม่ระบบขนสงมวล้ชนท่�าให้้การให้้บริการด้านการเดินท่างท่่�ห้ล้ากห้ล้าย ท่�าให้้ 
นกัท่่องเท่่�ยวสามารถสรา้งสรรคุแ์ล้ะเล่้อกร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวของตนเองไดอ้ย่างอิสระ 
ท่�าให้้ร่ป็แบบของการท่่องเท่่�ยวในกรุงเท่พัมห้านคุร ท่ัง้การเดินท่างแล้ะการพักัคุา้ง ท่�าได ้
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ตัง้แต่การเย่�ยมเย่อนแบบแวะพักัระห้ว่างการเดินท่างขา้มจงัห้วดั การพักัรอเป็ล่้�ยน
เพ่ั�อเป็ล่้�ยนเคุร่�องบิน การท่่องเท่่�ยวตามห้มายห้ร่อก�าห้นดการผ่านการด่แล้ของบริษทั่ 

น�าเท่่�ยวในช่วงระยะเวล้า 2-3 วนั ไป็จนถงึการตดัสินใจพักัคุา้งในระยะยาว เพ่ั�อเป็็น
สวนห้นึ�งของการสรา้งป็ระสบการณ์ในการด�าเนินช่วิต กล่้าวโดยอ่กนยัห้นึ�งก็คุ่อ เม่อง
กรุงเท่พัมห้านคุรเป็็นเม่องท่่�สามารถตอบโจท่ยก์ลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวไดห้้ล้ากห้ล้าย จงึท่�าให้้ 
ม่นกัท่่องเท่่�ยวเขา้มาจ�านวนมาก แต่ถงึอย่างไรก็ตามแมว่้าเม่องกรุงเท่พัมห้านคุรจะม่โอกาส 
อย่่อย่างมากมาย แต่จุดอ่อนแล้ะคุวามเป็ราะบางของกรุงเท่พัมห้านคุรในฐานะเม่องท่่องเท่่�ยว 
ม่อย่่ 2 ป็ระการห้ล้กัคุ่อ 1. คุวามเส่�ยงภยัในการเกิดอุท่กภยั แล้ะ 2. คุวามไม่เช่�อมโยง
ของระบบการเดินท่างขนส่งมวล้ชน ซึ�งท่ัง้สองป็ระเด็นคุวรม่ยุท่ธุศาสตร์ในการพัฒันา
พ่ัน้ท่่�เพ่ั�อแก้ไขจุดอ่อนในการท่่องเท่่�ยวของกรุงเท่พัมห้านคุร

 
จากการศึกษาคุุณล้กัษณะท่่�ส�าคุญัของท่่องเท่่�ยวภายในกรุงเท่พัมห้านคุร

สามารถสรุป็ไดว่้า กรุงเท่พัมห้านคุรเป็็นเม่องท่่�ม่ศกัยภาพัดา้นการท่่องเท่่�ยวอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็็นคุวามห้ล้ากห้ล้ายของแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�สามารถตอบโจท่ยบุ์คุล้กัษณ์ใน 
ห้ล้ากห้ล้ายของกลุ่้ม แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวมากมาย โดยเฉพัาะในพ่ัน้ท่่�ริมน�า้ของกรุงเท่พัมห้านคุร 

แล้ะยงัม่ระบบของการเดินท่างท่่�ห้ล้ากห้ล้าย ถึงแม้ในแต่ระบบยงัไม่สามารถเช่�อม
ต่อกนัได้อย่างม่ป็ระสิท่ธิุภาพัแล้ะสะดวก แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเดินท่างภายใน
กรุงเท่พัมห้านคุรกล้บักล้ายเป็็นป็ระสบการณท่์่�นกัท่่องเท่่�ยวบางกลุ่้มต้องการดว้ย
เช่นกนั จงึน�ามาส่่ยุท่ธุศาสตร์ในการเล่้อกพ่ัน้ท่่�ออกแบบส�าห้รบัการท่่องเท่่�ยว คุ่อการ
พัฒันาแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวในพ่ัน้ท่่�ของระบบขนส่งท่างน�า้แล้ะการพัฒันาการขนส่งท่างน�า้
มาเป็็นกรณ่ศกึษา 

รููปท่ี่�  1 การูวิิเครูาะห์์จำำาแนกรูะบบการูเดิินที่างในกรุูงเที่พมห์านครู



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

186

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

การวิเคราะพ้่นท่ีออกแบบ

จากแนวคิุดการเล่้อกกรณ่ศกึษาขา้งตน้แล้ว้การวิเคุราะห้ก์ารศกึษาศกัยภาพั
เชิงพ่ัน้ท่่� ในส่วนแนวคิุดการออกแบบท่่�จะกล่้าวต่อไป็ น�ามาส่่การเล่้อกพ่ัน้ท่่�คุล้อง 

แสนแสบเป็็นพ่ัน้ท่่�ออกแบบ เน่�องจากคุล้องแสนแสบเป็็นคุล้องท่่�สามารถเช่�อมต่อกบั 

ระบบขนส่งป็ระเภท่อ่�นๆ ไม่ว่าจะเป็็นการเดินท่างโดยล้อ้ยาง การเดินท่างดว้ยระบบราง 
ห้ร่อการต่อเร่อไป็ยงัเสน้ท่างอ่�นๆ ไดห้้ล้ายห้ล้ายจุด รวมถงึคุล้องแสนแสบเป็็นเสน้ท่าง 
ท่่�สามารถน�าไป็ส่่แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวไดภ้ายในกรุงเท่พัมห้านคุรไดห้้ล้ากห้ล้ายแห่้งเช่นกนั 

จากการศึกษาพับว่าระบบการเดินเร่อของคุล้องแสนแสบเดินเร่อใน 
ร่ป็แบบสมัป็ท่านโดยบริษทั่ คุรอบคุรวัขนส่ง จ�ากดั ม่ร่ป็แบบการด�าเนินการบริห้าร
ด้วยตวัเอง สามารถก�าห้นดคุ่าบริการ ก�าห้นดเส้นท่าง ร่ป็แบบโป๊็ะเร่อ รวมถึง 
การผลิ้ตเร่อแล้ะดดัแป็ล้งเร่อเพ่ั�อป็ระสิท่ธิุภาพัในการด�าเนินการ แล้ะล้กัษณะของใช้
บริการระบบเร่อแสนแสบจงึม่การด่แล้โดย “กระเป๋็าเร่อ” ท่่�ม่ห้น้าท่่�ด่แล้คุวามป็ล้อดภยั 
ให้้สญัญาณระห้ว่างคุนขบัห้ร่อผ่้โดยสารช่วยในจอดเร่อแล้ะเก็บเงินคุ่าโดยสารกบั 
ผ่้โดยสารรายคุน โดยผ่้โดยสารตอ้งแจง้จุดห้มายป็ล้ายท่างของท่่าเร่อท่่�จะล้งเพ่ั�อตรวจ
สอบราคุาคุ่าโดยสาร ซึ�งเร่อคุล้องแสนแสบคุ่อนข้างเส่ยงดงัการคุุยกนัจ�าเป็็นต้อง 
“ตะโกนคุุย” ฉะนัน้จงึม่ระบบ “ภาษาม่อ” เพ่ั�อส่�อสารราคุาคุ่าโดยสารระห้ว่างผ่เ้ดินท่าง
แล้ะกระเป๋็า โดยผ่ท่้่�เดินท่างป็ระจ�าจะร่ร้าคุาป้็ายท่่�ขึน้แล้ะล้งอย่่แล้ว้ท่�าให้้ง่ายในการจ่าย
คุ่าโดยสาร แต่ส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวท่่�อาจจะไม่เคุยใชบ้ริการอาจจะท่�าไดย้าก

ถดัมาคุ่อการวิเคุราะห้ล์้กัษณะของเร่อโดยสารเพ่ั�อท่�าคุวามเข้าใจสดัส่วน
คุวามตอ้งการของการออกแบบ โดยพับว่าเร่อส่วนให้ญ่ม่คุวามกวา้ง 3.5-3.8 เมตร
แล้ะยาว 18-24 เมตร เร่อม่ 2 ร่ป็แบบห้ล้กั คุ่อ 1. เร่อห้ล้งัคุาเต่ย้ (ขึน้ล้งดา้นขา้ง
เร่อ) แล้ะ 5. เร่อห้ล้งัคุาส่ง (ขึน้ล้งกล้างเร่อ) เร่อม่ล้กัษณะท่อ้งแบน เพ่ั�อสรา้งคุวาม
สมดุล้ขณะผ่้โดยสารขึน้ล้งโป๊็ะเร่อ โดยเฉพัาะเร่อท่่�ขึน้ล้งดา้นขา้งเป็็นแถว แล้กมากบั
การเจอคุล่้�นกระแท่กแรง โคุรงสรา้งของห้ล้งัคุาแยกส่วนจากฐานเร่อดว้ยเสาเร่อท่่�แยก 
เป็็น 2 ส่วนป็ระกอบกนั ท่�าให้้สามารถป็รบัคุวามส่งห้ล้งัคุาเร่อตามระดบัน�า้ได ้ ม่ผา้ใบ
กนัน�า้กระเด็นจากดา้นขา้ง โดยผ่้โดยสารเป็็นคุนดงึ การขึน้ล้งดา้นขา้งเร่อ เป็็นการท่�า
ให้้ผ่้ใชง้านสามารถขึน้ล้งเร่อไดร้วดเร็วท่่� สุด แล้ะตดัการเดินตรงกล้างเร่อออก ท่�าให้้
สามารถจุคุนไดเ้ยอะ (คุนเขา้ท่่�นั�งแถวไห้นนั�งแถวนัน้แล้ะออกแถวนัน้) 
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รููปท่ี่�  2 ลัักษณะเรืูอโดิยสารูในรูะบบคลัองแสนแสบ
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จุดอ่อนแล้ะปั็ญห้าของเร่อแสนแสบส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวนัน้ เกิดจากตวั
ของระบบการเดินเร่อเองท่่� เห้ม่อนไม่เอ่อ้ในการใชง้านส�าห้รบักลุ่้มคุนท่่� ไม่ได้ใชง้าน
ป็ระจ�าห้ร่อกลุ่้มคุนท่่�ใชง้านคุรัง้แรก ไม่ว่าจะเป็็นการไม่ก�าห้นดราคุาโดยสารท่่�ชดัเจน 
ผ่้โดยสารจ�าเป็็นตอ้งขึน้ไป็บนเร่อแล้ว้แจง้จุดห้มายท่่�จะล้งแก่พันกังงานเก็บเงิน ท่�าให้้
อาจจะเกิดคุวามสบัสนต่อนกัท่่องเท่่�ยวชาวต่างชาติห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวบางกลุ่้ม รวม
ถงึผ่้โดยสารจะไม่ร่ว่้าปั็จจุบนัเร่ออย่่บริเวณไห้น ป้็ายท่่�จอดต่อไป็คุ่อท่่� ไห้น เน่�องจาก
ไม่ม่แผนท่่�สามารถบอกต�าแห้น่งแล้ะเสน้ท่างของเร่อท่่�ผ่้โดยสารก�าล้งันั�งอย่่ อ่กปั็ญห้า
ห้นึ�งส�าห้รบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวคุ่อการดงึรอกเพ่ั�อกนัน�ากระเด็นเขา้เร่อเป็็นป็ระสบการณ์
ท่่�ผ่ม้าเท่่�ยวคุรัง้แรกอาจยงัไม่ร่ว่้าตอ้งท่�าอย่างไรตอ้งอาศยัสงัเกตจากคุนไท่ยท่่�อย่่ใกล้้
รอกในการดงึ

ปั็ญห้าอ่�นๆ ของระบบการเดินเร่อในคุล้องแสนแสน เกิดจากคุวามเส่�ยงของ
ระบบการเดินท่าง โดยพับว่าเร่อคุล้องแสนแสบม่อุบติัเห้ตุคุนพัล้ดัตกน�า้จนเส่ยช่วิต
ห้ล้ายคุรัง้ โดยสาเห้ตุมาจากการป็ริมาณผ่้โดยสารบนเร่อ โดยคุวามจุท่่�นั�งแล้ะย่นอย่่
ท่่�ป็ระมาณ 60-80 ท่่�นั�ง แต่ในคุวามเป็็นจริงม่คุนขึน้เร่อเฉล่้�ย 140 คุนต่อคุรัง้ แล้ะใน
ช่วงเวล้าเร่งด่วนอาจจะม่ตวัเล้ขผ่้โดยสารส่งถงึ 200-300 คุน แล้ะนอกจากปั็ญห้าเร่�อง 
คุวามป็ล้อดภยัของการเดินเร่อแล้ว้ ยงัม่สามารถเกิดเห้ตุการณ์โป๊็ะล่้มเพัราะรองรบั
น�า้ห้นกัคุนบนโป๊็ะเยอะเกินไป็ได้อ่กด้วย ซึ� งปั็ญห้าด้านการจดัการคุวามเส่�ยงแล้ะ 
คุวามป็ล้อดภยัคุวรเป็็นป็ระเด็นท่่�ให้้คุวามส�าคุญัอย่างมาก ปั็ญห้าถดัมาคุ่อปั็ญห้าดา้น
สภาพัแวดล้อ้มเน่�องจากน�า้ในคุล้องแสนแสบเป็็นน�า้ท่่� เกิดจากท่่อน�า้ทิ่ง้เขา้มาป็ะป็นกบั
น�า้ธุรรมชาติท่�าให้้เกิดกลิ้�นเห้ม็นแล้ะม่ท่ศัน่ยภาพัไม่สวยงาม ซึ�งในบางคุรัง้การเดิน
เร่อท่่�คุ่อนขา้งเร็วท่�าให้้น�า้ในคุล้องสาดเขา้ส่่พ่ัน้ท่่�พักัคุอยของผ่้โดยสารท่ัง้ท่่�อย่่บนโป๊็ะ
แล้ะริมตลิ้�ง แล้ะสุดท่า้ยปั็ญห้าจากป็ริมาณน�า้ตามช่วงฤด่กาล้ท่่�ส่งผล้ให้้บางช่วงของปี็ 
ไม่สามารถเดินเร่อไดเ้น่�องจากป็ริมาณน�า้ในคุล้องขึน้ส่งจนไม่สามารถเดินเร่อได ้เพัราะ
ราคุาท่่�ส่งไม่สามารถขา้มมาช่วงของสะพัานได ้แล้ะปั็ญห้าเห้ล่้าน่ก็้ส่งผล้ต่อการใชง้าน
ระบบเดินเร่อคุล้องแสนแสบอย่างมาก 

จากการศกึษาภาพัของพ่ัน้ท่่�  ร่ป็แบบการเดินเร่อ รวมถงึการศกึษาปั็ญห้า
ส�าห้รบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยว แล้ะปั็ญห้าอ่�นๆ โดยท่ั�วไป็ของคุล้องแสนแสบแล้ว้ น�ามาส่่มา
การวิเคุราะห้ส์ถานการณ ์ (SWOT Analysis) ของการเดินท่างน�า้ในกรุงเท่พัมห้านคุร
ในพ่ัน้ท่่�คุล้องแสนแสบโดยสามารถแบ่งออกเป็็น 4 ปั็จจยัคุ่อ 1. จุดแข็ง (Strength)  
2. จุดอ่อน (Weakness) 3. โอกาส (Opportunities) แล้ะ 4. อุป็สรรคุ (Threats) ม่ราย
ล้ะเอ่ยดดงัร่ป็ท่่�  3
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จากการวิเคุราะห้์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของเดินท่างน�า้ใน 
กรุงเท่พัมห้านคุร พับว่าจุดแข็งเกิดจากกิจกรรมท่่�ห้ล้ายห้ล้ายในกรุงเท่พัมห้านคุร รวม
ถงึแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัท่่�สามารถดงึด่ดคุนมาเท่่�ยวได ้ แล้ะการเดินท่างท่างน�า้ของ
กรุงเท่พัมห้านคุร ม่โอกาสในการพัฒันาท่่�ห้ล้ากห้ล้าย จากการกา้วห้น้าท่างเท่คุโนโล้ย่
ท่่�อาจจะท่�าให้้การเดินท่างสะดวกขึน้ ห้ร่อการจองโรงแรมท่่�พักัท่�าไดง่้ายขึน้ ซึ�งส่วนน่้
จะช่วยดงึด่ดจ�านวนนกัท่่องเท่่�ยวให้้เพิั�มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนท่่�ส�าคุญัอย่างท่่�
เคุยกล่้าวไป็ขา้งตน้คุ่อการซบัซอ้นของระบบการเดินท่างท่่� ไม่เอ่อ้ให้้เกิดการเดินท่าง
ท่่�สะดวกสบาย แล้ะม่สภาพัแวดล้อ้มท่่� ไม่เอ่อ้แก่การท่่องเท่่�ยว อ่กท่ัง้ยงัม่อุป็สรรคุจาก
สภาพัการเป็ล่้�ยนแป็ล้งภ่มิอากาศของโล้กท่่�ก่อให้้เกิดภยัพิับติัถ่�ขึน้ ป็ระเด็นน่�จงึเป็็นขอ้
คุวรระวงัท่่�ส�าคุญัในการออกแบบการเดินท่างน�า้ของกรุงเท่พัมห้านคุร

จากการศกึษาท่่�มาแล้ะบท่บาท่ของบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวในกรุงเท่พัมห้านคุร 
ในบท่อภิป็ราย ท่�าให้้สามารถกล่้าวไดว่้ากรุงเท่พัมห้านคุร เป็็นเม่องท่่�ด่รองรบัป็ระชากร
จ�านวนมากแล้ะห้ล้ากห้ล้ายกลุ่้ม ซึ�งรวมถงึการพัฒันาพ่ัน้ท่่� เพ่ั�อรองรบัการท่่องเท่่�ยว
ห้ล้ากห้ล้ายกลุ่้ม โดยสามารถระบุกลุ่้มบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวของกรุงเท่พัมห้านคุร
ออกเป็็น 7 กลุ่้มส�าคุญัคุ่อดงัน่ ้

1. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบปั็กห้มุดสถานท่่�  
2. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช่้�นชอบสินท่รพััย ์ไท่ย 
3. นกัท่่องเท่่�ยวท่่�พัฒันาตวัเองเชิงสุขภาพั 
4. นกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาตวัเองท่างสายอาช่พั 
5. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ส้านสมัพันัธุ ์
6. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ร่้วมกิจกรรมส่งเสริมธุุรกิจ 
7. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวในเสน้ท่างท่่� ไม่ใช่สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวห้ล้กั 

ซึ�งในแต่ล้ะกลุ่้มบุคุล้กัษณม่์ล้กัษณะของการท่่องเท่่�ยวแล้ะคุวามตอ้งการ 
ท่่�แตกต่างกนัออกไป็ซึ�งม่รายล้ะเอ่ยดดงัร่ป็ท่่�  4
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จากการวิเคุราะห้ล์้กัษณะของการท่่องเท่่�ยวแล้ะคุวามตอ้งการตามบุคุล้กัษณ์
ของนกัท่่องเท่่�ยวในกรุงเท่พัมห้านคุรท่�าให้้เกิดโจท่ยก์ารพัฒันาส�าห้รบัรองรบับุคุล้กัษณ์
นกัท่่องเท่่�ยวออกเป็็น 3 กลุ่้มให้ญ่ดงัน่้

1. กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�เน้นเขา้ถงึป็ระสบการณ ์โดยกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวป็ระกอบ
ไป็ดว้ย 3 กลุ่้มบุคุล้กัษณค่์ุอ 1. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบปั็กห้มุดสถานท่่�  2. นกัท่่องเท่่�ยว
ผ่้ช่� นชอบสินท่รพััย ์ไท่ย แล้ะ 3. นกัท่่องเท่่�ยวผ่้ท่่องเท่่�ยวในเส้นท่างท่่� ไม่ใช่สถานท่่�  

ท่่องเท่่�ยวห้ล้กั โดยท่ัง้ 3 บุคุล้กัษณม่์คุวามล้กัษณะของคุวามตอ้งการท่่องเท่่�ยวร่วมกนั
ก็คุ่อการตอ้งการสมัพันัธุป์็ระสบการในการท่่องเท่่�ยวบางอย่างดว้ยตวัเอง อาจจะเป็็น 
สถานท่่�ท่่�คุนนิยม ห้ร่อเป็็นสถานท่่�ท่่�ม่คุวามเฉพัาะเจาะจงก็ตาม น�ามาซึ�งโจท่ยข์องการ
พัฒันาของรองรบัการท่่องเท่่�ยวของท่ัง้ 3 บุคุล้กัษณ ์คุ่อการพัฒันาโคุรงสรา้งพ่ัน้ฐาน
ของเม่องท่่�สามารถเขา้ใจไดต้ัง้แต่มาคุรัง้แรก ท่�าให้้สามารถเท่่�ยวไดห้้ล้ากห้ล้ายขึน้  

ปั็กห้มุดแล้ะถ่ายร่ป็มุมมองให้ม่แมว่้าจะเป็็นท่รพััยากรเดิม ท่่องเท่่�ยวชุมชนโดยเขา้ใจ
แล้ะม่ระยะท่่�พัอด่กบัชุมชนดว้ยพ่ัน้ท่่�สาธุารณะแล้ะเวล้าท่่�เห้มาะสม พับเห็้นมุมมองอ่�น
ภายในพ่ัน้ท่่�  ซึ�งการมาเท่่�ยวคุรัง้แรกอาจไม่พับเห็้น เกิดการท่่องเท่่�ยวซ�า้สองห้ร่อระยะ
เวล้านานขึน้ โจท่ยท่์่�ส�าคุญัส�าห้รบัการออกแบบรองรบันกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่จ้งึการพัฒันา
โคุรงสรา้งพ่ัน้ฐานท่่�ช่วยในการเขา้ถงึแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว การสรา้งจุดเป็ล่้�ยนผ่านระห้ว่าง
แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวกบัชุมชนเดิมเพ่ั�อสรา้งระยะท่่�พัอด่ 

2. กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�พัฒันาตวัเอง โดยกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวป็ระกอบไป็ดว้ย 
2 กลุ่้มบุคุล้กัษณค่์ุอ 1. นกัท่่องเท่่�ยวท่่�พัฒันาตวัเองเชิงสุขภาพั แล้ะ 2.นกัท่่องเท่่�ยว 
ผ่พ้ัฒันาตวัเองท่างสายอาช่พั ซึ�งบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวท่ัง้สองกลุ่้มม่จุดร่วมกนัคุ่อการ
ท่่องเท่่�ยวท่่� เพ่ั�อพัฒันาศกัยภาพับางอย่าง ไม่ว่าจะเป็็นในเชิงสุขภาพัห้ร่อในเชิงท่กัษะ
ของการท่�างาน โดยนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่จ้ะม่การเดินท่างระห้ว่างท่่�พักักบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว
เป็็นป็ระจ�า ท่�าให้้โจท่ยข์องการพัฒันาการรองรบัการท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่คุ่้อการพัฒันา 
ระบบขนส่งท่่� ย่ดห้ยุ่นระห้ว่างย่าน ท่�าสามารถอย่่อาศยัได้นานขึน้ในพ่ัน้ท่่� เด่ยว การ
มารกัษาอาจจะไม่ใช่เพ่ัยงรกัษาห้ร่อการมาท่�างานไม่ใช่เพ่ัยงการท่�างานแต่สามารถ 
ท่่องเท่่�ยวไป็ดว้ยไดคุ้ล่้องตวั จงึน�ามาส่่การพัฒันาระบบขนส่งระห้ว่างย่านท่่�จะสามารถ
สรา้งการเช่�อมย่างภายในย่านไดส้ะดวกแล้ะคุล่้องตวัขึน้

3.กลุ่้มร่วมตวัเพ่ั�อนนัท่นาการแล้ะสานคุวามสมัพันัธุ ์ โดยกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยว
ป็ระกอบไป็ดว้ย 2 กลุ่้มบุคุล้กัษณค่์ุอ 1. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ส้านสมัพันัธุ ์ แล้ะ 2. นกัท่่อง
เท่่�ยวผ่ร่้วมกิจกรรมส่งเสริมธุุรกิจ ซึ�งบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวท่ัง้สองกลุ่้มม่จุดร่วมกนัคุ่อ
การท่่องเท่่�ยวท่่� ไป็เป็็นห้ม่่คุณะ ม่การใชท้่รพััยากรในการรองรบันกัท่่องเท่่�ยวท่่�มากกว่า
กลุ่้มอ่�นๆ เน่�องจากม่จ�านวนสมาชิกห้ล้ายคุน โจท่ยข์องการพัฒันาของรองรบัการท่่อง
เท่่�ยวกลุ่้มน่ก้ารล้ดป็ริมาณรถยนตภ์ายในพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยว เล่้อกใชร้ะบบขนส่งท่่�เห้มาะสม
กบัการเดินท่างระห้ว่างสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อล้ดท่รพััยากรท่่�ใช ้
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จากการศกึษาคุวามตอ้งการของของกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่ัง้ 3 กลุ่้มห้ล้กัในพ่ัน้ท่่�
กรุงเท่พัมห้านคุร โดยท่ัง้ 3 กลุ่้มม่คุวามตอ้งการท่่�สอดคุล้อ้งกนัในป็ระเด็นการตอ้งการ
โคุรงสร้างพ่ัน้ฐานส�าห้รบัการเดินท่าง โดยกลุ่้มแรกกลุ่้มกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่� เน้นเขา้
ถงึป็ระสบการณต์อ้งการระบบขนส่งท่่�สามารถน�าไป็ส่่แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวไดอ้ย่างสะดวก
สร้างจุดเป็ล่้�ยนผ่านระห้ว่างแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวกบัชุมชนเดิมเพ่ั�อสร้างระยะท่่�พัอด่ ส่วน
กลุ่้มท่่�สองกลุ่้มกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�พัฒันาตวัเอง ตอ้งการระบบขนส่งระห้ว่างย่านท่่�จะ
สามารถสรา้งการเช่�อมย่างภายในย่านไดส้ะดวกแล้ะคุล่้องตวัขึน้ แล้ะกลุ่้มสุดท่า้ยกลุ่้ม
รวมตวัเพ่ั�อนนัท่นาการแล้ะสานคุวามสมัพันัธุ ์ ม่คุวามตอ้งการระบบขนส่งท่่� เห้มาะสม
กบัการเดินท่างระห้ว่างสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อล้ดท่รพััยากรท่่�ใช ้สอดคุล้อ้งกบัวิเคุราะห้ ์

การพัฒันาแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวในกรุงเท่พัมห้านคุรท่่�ต้องการพัฒันาแห้ล่้งระบบขนส่ง
ท่างน�า้ท่่� เป็็นจุดเช่�อมโยงระบบขนส่งมวล้ชนอ่�นๆ จงึน�ามาส่่การออกแบบพ่ัน้ท่่�รองรบั 

การท่่องเท่่�ยว เพ่ั�อเป็็นตวัอย่างในการพัฒันาเสน้ท่างระบบขนส่งท่่�สามารถเช่�อมโยง
นกัท่่องเท่่�ยวส่่สถานท่่� ท่่องเท่่�ยวท่่�ห้ล้ากห้ล้าย ร่วมถงึการสร้างพ่ัน้ท่่�สาธุารณะท่่� เป็็น
จุดเป็ล่้�ยนผ่านระห้ว่างชุมชนกบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อสรา้งระยะท่่�พัอด่ในการอย่่ร่วมกนั

แนวคิดในการออกแบบ

จากการวิเคุราะห้ค์ุวามต้องการจากบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัแล้ะ
การวิเคุราะห้จุ์ดอ่อนจุดแข็งของการเดินท่างน�า้กรุงเท่พัมห้านคุร น�าส่่โจท่ยก์าร
ออกแบบพ่ัน้ท่่�การขนส่งท่างน�า้แล้ะพ่ัน้ท่่�สาธุารณะส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวกรณ่ศึกษา 

กรุงเท่พัมห้านคุร พ่ัน้ท่่�คุล้องแสนแสบ ท่่�ม่วตัถุป็ระสงคุเ์พ่ั�อพัฒันาเสน้ท่างระบบขนส่ง
ท่างน�า้ท่่�สามารถเช่�อมโยงระบบขนส่งมวล้ชนกบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว ร่วมถึงการสร้าง
พ่ัน้ท่่�สาธุารณะท่่� เป็็นจุดเป็ล่้�ยนผ่านระห้ว่างชุมชนกบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อสร้างระยะ
ท่่�พัอด่ในการอย่่ร่วมกนั จึงเป็็นท่่�มาขอการศึกษากรณ่ศึกษาเม่องคุุมาโดะ ป็ระเท่ศ
ญ่� ปุ่็น โดยแนวคิุดส�าคุญัท่่� ไดจ้ากการในการพัฒันาเม่องคุุมาโดะ คุ่อระบบการเดิน
ท่างเป็็นส่วนห้นึ�งของการเช่�อมโยงนกัท่่องเท่่�ยวกบักิจกรรมท่างน�า้ โป็รแกรมในการ
ออกแบบพัฒันาขึน้เพ่ั�อตอนรบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่� เน้นเขา้ถงึป็ระสบการณเ์ช่นเด่ยว
กบัในกรุงเท่พัมห้านคุร ม่การก�าห้นดเสน้ท่างการท่่องเท่่�ยวไวท้่ัง้ในพ่ัน้ท่่�เม่องแล้ะพ่ัน้ท่่�
นอกเม่อง 

กรณ่ศกึษาถดัมาคุ่อแนวคิุดการออกแบบพ่ัน้ท่่�รองรบัการท่่องเท่่�ยวในเม่อง
เชจ่ ป็ระเท่ศเกาห้ล่้ใต ้ โดยแนวคิุดท่่�ส�าคุญัคุ่อพัฒันาแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวชุมชนแบบม่ส่วน
ร่วม แต่คุ�านึงถงึการออกแบบท่่�ป็กป้็องชุมชนชนบท่จากการเขา้มาของนกัท่่องเท่่�ยว
อย่างเห้มาะสม
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จากโจท่ยก์ารออกแบบการขนส่งท่างน�า้ของกรุงเท่พัมห้านคุรท่่�มาจากการ
วิเคุราะห้ข์า้งตน้ น�ามาส่่ศกึษาดา้นกายภาพัของพ่ัน้ท่่�  โดยก่อนห้น้าน่ ้ จากการศกึษา
ศกัยภาพัของกรุงเท่พัมห้าคุร ท่�าให้้ท่ราบว่ากรุงเท่พัมห้านคุร ม่จุดแข็งในส่วนของ
ระบบขนส่งมวล้ชนท่่�ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายไม่ว่าจะเป็็นระบบล้อ้ยาง ระบบราง แล้ะระบบ
การสญัจรท่างน�า้ แต่จุดอ่อนท่่�ส�าคุญัคุ่อการท่่� ทุ่กระบบไม่สามารถเช่�อมต่อกนัได้
อย่างสะดวก อย่างไรก็ตามระบบขนส่งมวล้ชนเห้ล่้าสามารถเช่�อมโยงแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว
ท่่�ส�าคุญัไม่ว่าจะเป็็นแห้ล่้งมรดกวฒันธุรรมท่่�ส�าคุญั ชุมชนท่่องเท่่�ยว แห้ล่้งการคุา้ห้ร่อ 
แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวอ่� นๆ (ร่ป็ท่่�  6 แล้ะร่ป็ท่่�  7) แล้ะเส้นท่างระบบการสญัจรท่างน�า้ใน 

กรุงเท่พัมห้านคุร ในเสน้ท่างเดินเร่อคุล้องแสนแสบสามารถเช่�อมโยงระบบขนส่งอ่�นๆ
ท่่�ส�าคุญัไว ้ไม่ว่าจะเป็็นระบบรางเสน้ท่างสายส่เข่ยวในสถาน่ราชเท่ว่ แล้ะสายส่เข่ยวเขม้
ในสถาน่สนามก่ฬาแห่้งชาติ ระบบรถไฟชานเม่องสายส่แดงแล้ะยงัสามารถเช่�อมต่อ
รถไฟฟ้าสายส่น�า้เงินผ่านเสน้ท่างการเดินเร่อช่องท่างคุล้องผดุงกรุงเกษมอ่กดว้ย รวม
ถงึยงัสามารถเขา้ถงึจากถนนสายส�าคุญัอ่กห้ล้ายสายไม่ว่าจะเป็็นถนนเพัชรบุร่ ถนน
พัญาไท่ ถนนพัระราม 6 แล้ะท่ัง้สายส�าคุญัในพ่ัน้ท่่�เม่องเก่าอ่กดว้ย จงึสามารถสรุป็ได้
ว่าคุล้องแสนแสบม่ศกัยภาพัในการเช่�อมต่อระบบคุมนาคุมอ่�นๆ ในกรุงเท่พัมห้านคุร 
ซึ�งสามารถตอบโจท่ยส์�าคุญัในพัฒันาพ่ัน้ท่่�การท่่องเท่่�ยวส�าห้รบักรุงเท่พัมห้านคุรท่่�ตัง้
ไวใ้นตอนตน้ 

การวิเคุราะห้์ถัดมาคุ่อการวิเคุราะห้์ โคุรงข่ายระบบขนส่งมวล้ชนกับ
เอกล้กัษณร์ะดบัย่านในร่ป็ท่่�  8 ซึ�งจะพับไดว่้าระบบขนส่งมวล้ชนจากท่างน�า้นอกจาก
สามารถเช่�อมโยงระบบขนส่งมวล้ชนอ่�นๆ เข้ามาไดแ้ล้ว้ยงัสามารถจะเช่�อมโยงย่าน
ท่่�ส�าคุญัต่อการท่่องเท่่�ยวได้อ่กด้วย โดยเส้นท่างเดินเร่อคุล้องแสนแสบปั็จจุบนัม่
ศ่นยก์ล้างอย่่ในย่านท่่�อย่่อาศยัดัง้เดิมซึ�งม่แห้ล่้งมรดกท่างวฒันธุรรมตัง้อย่่ในพ่ัน้ท่่� แล้ะ
ห้ากม่การพัฒันาการเช่�อมต่อระบบขนส่งมวล้ชนอ่�นๆ ก็จะสามารถพัานกัท่่องเท่่�ยวไป็ส่่
ย่านอ่�นๆ ท่่�ส�าคุญัไดง่้านขึน้ไม่ว่าย่านพัาณิชยกรรมท่่�ส�าคุญัของกรุงเท่พัมห้านคุร อย่าง
สยาม ป็ระต่น�า้ ย่านกินด่�มตอนกล้างอย่าง ขา้วสาร บางล้�าพ่ั ย่านมรดกวฒันาธุรรมท่่�
ส�าคุญัอย่างเกาะรตันโกสินท่ร ์ ห้ร่อย่านอ่�นๆ ไดง่้ายขึน้ จงึเป็็นอ่กปั็จจยัท่่�คุวรพัฒันา
ระบบขนส่งท่างน�า้ให้้สามารถเช่�อมโยงพ่ัน้ท่่� อ่�นๆ ได้เพ่ั�อตอบรบัคุวามต้องการของ 

นกัท่่องเท่่�ยวท่่�เคุยวิเคุราะห้์ไป็ก่อนห้น้า

ศกัยภาพัท่่�ส�าคุญัอ่กป็ระการคุ่อโคุรงข่ายระบบขนส่งมวล้ชนกบัส่วนต่อขยาย
การเดินท่างในอนาคุตจากแผนการพัฒันากรุงเท่พัมห้านคุรในร่ป็ท่่�  9 บ่งช่ว่้าศกัยภาพั
ของระบบขนส่งท่างน�า้เสน้ท่างเดินเร่อของคุล้องแสนแสบจะม่ศกัภาพัเพิั�มขึน้อย่างมาก
จากเสน้ท่างการของระบบขนส่งมวล้ชนท่่� เพิั�มขึน้ จากรถไฟฟ้าสายส่สม้แล้ะรถไฟฟ้า
สายส่ม่วงท่่�จะถ่กพัฒันาในอนาคุตท่�าให้้เกิดจุดเป็ล่้�ยนการสญัจรขึน้อ่กห้ล้ายแห่้งท่่�ใกล้้
บริเวณท่่าเร่อผ่านฟ้าล่้ล้าศ
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ห้ากป็ระมวล้คุวามตอ้งการตอ้งการจากบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวห้ล้กัในพ่ัน้ท่่�
กรุงเท่พัมห้านคุร ท่่�ม่คุวามตอ้งการท่่�สอดคุล้อ้งกนัในป็ระเด็นการตอ้งการโคุรงสรา้ง
พ่ัน้ฐานส�าห้รบัการเดินท่าง โดยกลุ่้มแรก กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�เน้นเขา้ถงึป็ระสบการณ์
ตอ้งการระบบขนส่งท่่�สามารถน�าไป็ส่่แห้ล่้งท่่องเท่่�ยวไดอ้ย่างสะดวกสรา้งจุดเป็ล่้�ยนผ่าน
ระห้ว่างแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวกบัชุมชนเดิมเพ่ั�อสรา้งระยะท่่�พัอด่ ส่วนกลุ่้มท่่�สองกลุ่้มกลุ่้มนกั
ท่่องเท่่�ยวท่่�พัฒันาตวัเอง ตอ้งการระบบขนส่งระห้ว่างย่านท่่�จะสามารถสรา้งการเช่�อม
ย่านภายในย่านไดส้ะดวกแล้ะคุล่้องตวัขึน้ แล้ะกลุ่้มสุดท่า้ยกลุ่้มร่วมตวัเพ่ั�อนนัท่นาการ
แล้ะสานคุวามสมัพันัธุ ์ ม่คุวามตอ้งการระบบขนส่งท่่�เห้มาะสมกบัการเดินท่างระห้ว่าง
สถานท่่� ท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อล้ดท่รพััยากรท่่�ใช ้ จงึน�ามาส่่การเล่้อกพ่ัน้ท่่�พัฒันาอย่างบริเวณ
สวนสาธุารณะป้็อมมห้ากาฬ-ท่่าเร่อผ่านฟ้าล่้ล้าศ ดงัร่ป็ท่่� 10 ท่่�สามารถตอบโจท่ยค์ุวาม
ตอ้งการของกลุ่้มบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวได ้โดยเป็็นจุดท่่�สามารถเช่�อมโยงระบบขนส่ง
มวล้ชนป็ระเภท่อ่�นๆ เขา้มา รวมถงึเช่�องโยงไป็ยงัย่านการท่่องเท่่�ยวแล้ะแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว
ท่่�ส�าคุญั จงึท่�าให้้พ่ัน้ท่่� ท่่าเร่อผ่านฟ้าล่้ล้าศแล้ะสวนป้็อมมห้ากาฬเป็็นกรณ่ศึกษาการ
ออกแบบคุรัง้น่้
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ผ่ลัลััพธ์การออกแบบ

จากแนวคิุดยุท่ธุศาสตร์ในการพัฒันาพ่ัน้ท่่�น�ามาส่่การก�าห้นดพ่ัน้ท่่�กรณ่
ศึกษาการออกแบบเม่องคุ่อพ่ัน้ท่่�สวนสาธุารณะป้็อมมห้ากาฬ-ท่่าเร่อผ่านฟ้าล่้ล้าศ 
จงึม่การศึกษาล้กัษณะท่างกายภาพัของพ่ัน้ท่่�  (ร่ป็ท่่�  11) โดยพ่ัน้ท่่�ออกแบบสามารถ
เข้าถึงเข้าถึงในห้ล้ายเสน้ท่างไม่ว่าจะเป็็นท่างน�า้ผ่านเสน้ท่างคุล้องแสนแสบท่่� ม่เสน้
ท่างเช่�อมต่อไป็ยงัดา้นทิ่ศตะวนัออกของกรุงเท่พัมห้านคุร ห้ร่อคุล้องผดุงกรุงเกษม
ท่่�ม่การเช่�อมต่อไป็ยางทิ่ศเห้น่อใตข้องพ่ัน้ท่่� เม่องเก่า แล้ะการเช่�อมของรถไฟฟ้าสาย 

ส่สม้ท่่�ม่ศกัยในการเช่�อมต่อไป็ถงึบริเวณชานเม่องของท่ัง้ท่ัง้ทิ่ศตะวนัออกแล้ะทิ่ศตะวนั
ตกของกรุงเท่พัมห้านคุร แล้ะรถไฟฟ้าสายส่ม่วงม่ศกัยภาพัในการเช่�อมต่อไป็ถงึบริเวณ
ชานเม่องทิ่ศเห้น่อแล้ะใตข้องของกรุงเท่พัมห้านคุร รวมถงึยงัสามารถเขา้ถงึผ่านระบบ
ล้อ้จากถนนท่สายส�าคุญัผ่านรถเมล้ห์้ร่อรถยนตส่์วนตวัไดเ้ช่นกนั ท่�าให้้บริเวณพ่ัน้ท่่�
ออกแบบเป็็นจุดตดัของการเป็ล่้�ยนถ่ายการสญัจรทุ่กระบบในกรุงเท่พัมห้านคุร อ่ก
ท่ัง้พ่ัน้ท่่�ออกแบบยงัอย่่ใกล้้กบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่� เป็็นมรดกวฒันธุรรมท่่�ส�าคุญัอย่าง
โล้ห้ะป็ราสาท่ วดัภ่เขาท่อง ห้ร่อแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัอย่างนิท่รรศนร์ตันโกสินท่ร ์
พิัพิัธุภณัฑพ์ัระบาท่สมเด็จพัระป็กเกล้า้เจา้อย่่ห้วั จงึเป็็นท่่�มาของการวิเคุราะห้มุ์มมอง
ท่างสายตาของพ่ัน้ท่่�ออกแบบในร่ป็ท่่�  12 เพ่ั�อให้้สามารถยงัคุงไวซ้ึ�งมุมมองท่่�สามารถ
มองเห็้นมรดกวฒันธุรรมท่่�ส�าคุญัไดเ้ช่นเดิม
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จากการวิเคุราะห้ท์่างการภาพัของพ่ัน้ท่่�ออกแบบน�ามาส่่การการพัฒันา
โป็รแกรมการออกแบบของพ่ัน้ท่่� ในร่ป็ท่่�  13 โดยม่การพัฒันาท่่าเร่อมาไว้ฝั� งเด่ยว
กบัพ่ัน้ท่่� สวนสาธุารณะป้็อมมห้ากาฬ เพ่ั� อท่�าให้้พ่ัน้ท่่�ออกแบบเป็็นจุดเป็ล่้� ยนถ่าย
การสญัจรแล้ะพ่ัน้ท่่�สาธุารณะไวเ้ช่นเด่ยวกนั แล้ะเพ่ั�อท่�าให้้ชุมชนล้อ้มข้างไดร้บัผล้ 
กระท่บต่อนกัท่่องเท่่�ยวน้อยล้ง รวมถงึพัฒันาเสน้ท่างการเช่�อมต่อจากโห้มดอ่�นรถไฟฟ้า
ท่ัง้สายส่สม้แล้ะสายส่ม่วงผ่านเสน้ท่างใตดิ้นท่่� เช่�อมระห้ว่างระบบรถไฟฟ้าท่ัง้สองสาย
แล้ะระบบขนส่งท่างน�า้เพ่ั�อท่�าให้้กลุ่้มของนกัท่่องเท่่�ยวสามารถเป็ล่้�ยนถ่ายระบบการ
สญัจรไดอ้ย่างสะดวก อ่กท่ัง้การจุดเป็ล่้�ยนถ่ายของท่ัง้ระบบเร่อ ระบบรถไฟฟ้าแล้ะ
ระบบล้้อยงัออกแบบพ่ัน้ท่่�พัล้าซ่าส�าห้รบัการชะล้อกลุ่้มคุนท่่�จะเข้าไป็ในระบบเพ่ั�อ
ป้็องกนัการกระจุกของกลุ่้มคุน ถดัออกจากพ่ัน้ท่่�พัล้าซ่าจะเป็็นพ่ัน้ท่่�ส�าห้รบัการคุา้เชิง
พัาณิชย ์ท่่�สามารถเช่�อมโยงไป็ยงัแห้ล่้งสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวส�าคุญัไม่ว่าจะเป็็นวดัภ่เขาท่อง  

วดัโล้ห้ะป็ราสาท่ห้ร่อเสน้ท่างท่่องเท่่�ยวอ่�นๆ ไดอ้ย่างสะดวก 

ล้กัษณะของการออกแบบพ่ัน้ท่่�จุดเป็ล่้�ยนถ่ายการสญัจรป้็อมมห้ากาฬ-ท่่าเร่อ
ผ่านฝ้าล่้ล้าศเป็็นการออกแบบท่่�ผสนผสานระห้ว่างการพัฒันาจุดเป็ล่้�ยนถ่ายระบบขนส่ง
แล้ะการพัฒันาพ่ัน้ท่่�สาธุารณะท่่�เป็็นจุดเป็ล่้�ยนผ่านระห้ว่างชุมชนกบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวตาม
แนวคิุดการออกแบบท่่�วางไวก่้อนห้น้า โดยการออกแบบจะเน้นพ่ัน้ท่่�ล้านโป็ร่งโล่้งเพ่ั�อให้้
สามารถรบัผ่้โดยสารท่่�จะเขา้มาจากระบบการเดินท่างในระบบต่างๆ ร่วมถงึรบันกัท่่อง
เท่่�ยวท่่�เขา้มา ห้ร่อเพ่ั�อเป็ล่้�ยนผ่านจากแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่� ไป็มาก่อนห้น้าจงึม่การพัฒันา
ย่านการคุา้ส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อให้้เป็็นท่่�พักัอ่กท่ัง้การออกแบบยงัคุ�านึงถงึมุมมอง
ท่างสายตาท่่�จะยงัคุงรกัษามุมมองส่่มรดกวฒันธุรรมท่่�ส�าคุญัในพ่ัน้ท่่�

โดยการออกแบบกรณ่ศกึษาพ่ัน้ท่่�สวนสาธุารณะป้็อมมห้ากาฬ-ท่่าเร่อผ่าน
ฝ้าล่้ล้าศยงัตอบโจท่ยค์ุวามตอ้งการจากบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวได ้ดงัน่้

 1. พัฒันาโคุรงสร้างพ่ัน้ฐานท่่� ช่วยในการเขา้ถงึแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว การสร้าง
จุดเป็ล่้�ยนผ่านระห้ว่างแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวกบัชุมชนเดิมเพ่ั�อสรา้งระยะท่่�พัอด่ ส�าห้รบักลุ่้ม 

นกัท่่องเท่่�ยวท่่�เน้นเขา้ถงึป็ระสบการณท่์่�สามารถเขา้พักัอาศยับริเวณย่านท่่�พักัอาศยัแล้ะ
สามารถเสน้ท่างเท่า้ในการเดินเพ่ั�อการท่่องเท่่�ยว ห้ร่อสามารถเดินท่างไป็ยงัจุดท่่องเท่่�ยว
อ่�นๆ ผ่านระบบขนส่งภายในพ่ัน้ท่่�  

 
2. การพัฒันาระบบขนส่งระห้ว่างย่านท่่�จะสามารถสรา้งการเช่�อมย่างภายใน

ย่านไดส้ะดวกแล้ะคุล่้องตวัขึน้ ส�าห้รบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวเน้นพัฒันาตวัเองท่่�สามารถ
เดินท่างภายในย่านสะดวกขึน้ผ่านท่างเท่า้ห้ร่อท่างเร่อโดยสารท่่�สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่าง
สะดวกขึน้ ท่�าให้้สามารถท่�ากิจกรรมไดเ้พิั�มมากขึน้กว่าการด่แล้ตวัเองห้ร่อการมาท่�างาน
เพ่ัยงอย่างเด่ยว
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3. ล้ดป็ริมาณรถยนตภ์ายในพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยว เล่้อกใชร้ะบบขนส่งท่่� เห้มาะสม
กบัการเดินท่างระห้ว่างสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อล้ดท่รพััยากรท่่�ใชส้�าห้รบักลุ่้มร่วมตวัเพ่ั�อ
นนัท่นาการแล้ะสานคุวามสมัพันัธุ ์ เน่�องจากกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ม่้คุวามตอ้งการ
เดินท่างเป็็นกลุ่้มแต่การได้พักัอาศยัในบริเวณน่จ้ะสามารถล้ดป็ริมาณรถยนตห์้ร่อ
ท่รพััยากรในการเดินท่างในง่ายขึน้ เน่�องจากอย่่ใกล้ร้ะบบขนส่งทุ่กระบบสามารถเล่้อก
ท่่�จะใชบ้ริการแล้ะอย่่ใกล้ก้บัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัจงึไม่จ�าเป็็นท่่�ตอ้งพัึ�งพัารถยนต์

จากท่่�กล่้าวมาข้างต้นคุ่อตวัอย่างการออกแบบพ่ัน้ท่่� เพ่ั�อการรองรบัการ 

ท่่องเท่่�ยวตามกลุ่้มบุคุล้กัษณ์ในกรณ่ศกึษากรุงเท่พัมห้านคุรท่่�ม่โจท่ยส์�าคุญัในการแก้
ปั็ญห้าเร่�องระบบขนส่งมวล้ชนท่่�ม่คุวามซบัซอ้นเป็็นป็ระเด็นห้ล้กั แล้ะพัฒันาพ่ัน้ท่่�ตาม
คุวามตอ้งการของแต่ล้ะกลุ่้มบุคุล้กัษณ์ในพ่ัน้ท่่�กรุงเท่พัมห้านคุรตามมา
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รููปท่ี่�  14 ทัี่ศึน่ยภาพมุมสูงของพื�นท่ี่� จุำดิเปล่ั�ยนถ่ายการูสัญี่จำรูป้อมมห์ากาฬ-ท่ี่าเรืูอผ่่านฝ้้าล่ัลัาศึ
แลัะที่างเชื�อมต่้อใต้้ดิินไปยังรูะบบรูถไฟ้ฟ้้า
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รููปท่ี่�  15 ทัี่ศึน่ยภาพพื�นท่ี่�ของจุำดิเปล่ั�ยนถ่ายการูสัญี่จำรูป้อมมห์ากาฬ-ท่ี่าเรืูอผ่่านฝ้้าล่ัลัาศึ
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รููปท่ี่�  16 ทัี่ศึน่ยภาพของจุำดิเปล่ั�ยนถ่ายการูสัญี่จำรูป้อมมห์ากาฬ-ท่ี่าเรืูอผ่่านฝ้้าล่ัลัาศึ
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การพัฒนาพ้่นท่ีเช่่ีอมืต่อรองรับการท่องเท่ียว
ในย่านถนนนิมืมืานเหมิืนทร์ เม่ืองเชีียงใหม่ื

เม่องเช่ยงให้ม่นบัเป็็นเม่องท่่�ม่ฐานเศรษฐกิจห้ล้กัคุ่อการท่่องเท่่�ยว โดยเม่อง
เช่ยงให้ม่คุ่อเม่องห้ล้กัแล้ะศ่นยก์ล้างของภ่มิภาคุการท่่องเท่่�ยวห้ล้กัของป็ระเท่ศไท่ย
เช่ยงให้ม่ม่องคุป์็ระกอบของการเป็็นเม่องท่่องเท่่�ยวท่่� โดดเด่นในห้ล้ายป็ระการ อาทิ่
ม่คุวามอุดมสมบ่รณ์ไป็ดว้ยแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว ม่กิจกรรมท่างเศรษฐกิจท่่�ห้ล้ากห้ล้าย  
คุ่าคุรองช่พัต��าเม่�อเท่่ยบกบัเม่องท่่องเท่่�ยวอ่�น ม่อตัล้กัษณท์่างวฒันธุรรม แล้ะม่การตอบรบั 

คุนต่างถิ�นเป็็นพ่ัน้ฐานของวฒันธุรรมโดดเด่น เช่ยงให้ม่เป็็นท่่�รบัร่้ของนกัท่่องเท่่�ยว 

ท่ัง้ชาวไท่ยแล้ะชาวต่างชาติในฐานะ “ศ่นยก์ล้างของวฒันธุรรมล้า้นนา” ม่การสร้าง
รายได้กบัเม่องจ�านวนมากเช่นกนั ปั็จจยัคุวามนิยมท่่�นกัท่่องเท่่�ยวเล่้อกเดินท่างมา
เม่องเช่ยงให้ม่เป็็นเพัราะเป็็นพ่ัน้ท่่� เต็มไป็ดว้ยวฒันธุรรมท่่�ห้ล้ากห้ล้าย แห้ล่้งท่่องเท่่�ยว
ในเชิงศิล้ป็ะวฒันธุรรม ห้ร่อท่างธุรรมชาติก็ม่ให้้เล่้อกตอบโจท่ยน์กัท่่องเท่่�ยวไดห้้ล้าก
ห้ล้ายกลุ่้ม อ่กท่ัง้ยงัม่ช่�อเส่ยงท่่�สะสมมาอย่างยาวนานจนท่�าให้้เม่องเช่ยงให้ม่เป็็นเม่อง 
ท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัอย่างมากของป็ระเท่ศไท่ย แล้ะเป็็นเม่องท่่� ถ่กน�ามาใชเ้ป็็นแนวท่าง
การวิเคุราะห้บุ์คุล้กัษณก์ารท่่องเท่่�ยวในอนาคุตจงึถ่กน�ามาใชเ้พ่ั�อพัฒันากรณ่ศึกษา
การออกแบบบเพ่ั�อการรองรบันกัท่่องเท่่�ยว 

จากท่่�กล่้าวขา้งตน้เม่องเช่ยงให้ม่เป็็นเม่องส�าห้รบัการท่่องเท่่�ยว เน่�องจากม่
แห้ล่้งมรดกวฒันธุรรมท่่�จบัตอ้งได ้ (Tangible Culture) แล้ะจบัตอ้งไม่ได ้ (Intangible 
Culture) ม่พ่ัน้ท่่�ท่างธุรรมชาติ รวมถึงสถาบนัเชิงสุขภาพัอ่กห้ล้ายแห่้ง ท่�าให้้เม่อง
เช่ยงให้ม่สามารถตอบรบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวไดห้้ล้ากห้ล้าย โดยเฉพัาะกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวผ่้
ใชเ้วล้ากบัตวัเอง (The Time Spender) แล้ะนกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม 
(The Catalyst) ท่่�สามารถตอบโจท่ยค์ุวามตอ้งการไดด่้ อย่างไรก็ตามเม่องเช่ยงให้ม่ม่
จุดอ่อนในเร่�องของป็ระเด็นการพัฒันาระบบขนส่งเพ่ั�อรองรบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวแล้ะ
การเช่�อมต่อแต่ในระดบัระห้ว่างย่านแล้ะพ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยวนอกเม่อง 

จากการศกึษาคุุณล้กัษณะท่่�ส�าคุญัของท่่องเท่่�ยวของเม่องเช่ยงให้ม่สามารถ
สรุป็ไดว่้า เช่ยงให้ม่เป็็นเม่องท่่� ม่ศกัยภาพัดา้นการท่่องเท่่�ยวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็็น 
การท่่องเท่่�ยวดา้นวฒันธุรรมห้ร่อการท่่องเท่่�ยวดา้นท่างธุรรมชาติ ซึ�งสามารถตอบโจท่ย์
บุคุล้กัษณก์ลุ่้มคุนท่่�ตอ้งการตอ้งใชเ้วล้ากบัตวัเองห้ร่อตอ้งการป็ระสบการณว์ฒันธุรรม
ห้ร่อธุรรมชาติได้อย่างด่ แต่ถึงอย่างไรการเดินท่างภายในเม่องแล้ะแห้ล่้งสถานท่่�  
ท่่องเท่่�ยวอ่�นๆ ภายในนอกเม่องคุ่อจุดอ่อน เช่ยงให้ม่จงึตอ้งสร้างสมดุล้ระห้ว่างการ
เช่�อมโยงการท่่องเท่่�ยวภายในเม่องแล้ะนอกเม่อง รวมถงึตอ้งห้าท่างผสานวฒันธุรรม
ท่อ้งถิ�นกบัเท่คุโนโล้ย่ให้ม่แล้ะกลุ่้มคุนให้ม่ๆ ท่่�จะเขา้มา ตอ้งพัฒันาพ่ัน้ท่่�ท่อ้งถิ�นให้้เป็็น
สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวย่อยแบบเชิงล้กึไป็พัรอ้มกบัการท่�าเม่องให้้รองรบัการท่�างานระยะไกล้
ไดด้ว้ย เพ่ั�อให้้ตอบโจท่ยก์ลุ่้มบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวในเม่องเช่ยงให้ม่ 
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การวิเคราะห์ออกแบบพ้่นท่ี

เม่องเช่ยงให้ม่เป็็นเม่องท่่� ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายของวฒันธุรรมแล้ะแห้ล่้ง 
ท่่องเท่่�ยว ม่อตัล้กัษณท์่างวฒันธุรรมท่่�โดดเด่น แล้ะการท่่องเท่่�ยวในเม่องม่การเติบโต
เพัราะ Low-cost Airline แล้ะ B&B Budget Boutique Bed and Breakfast แล้ะม่ 
การบริการระดบั 5 ดาว สามารถรองรบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวไดห้้ล้ากห้ล้าย แต่อย่างไร
ก็ตามเม่องเช่ยงให้ม่ม่ปั็ญห้าพ่ัน้ฐานของคุวามเป็็นเม่อง อาทิ่ การจราจร ขนส่งมวล้ชน 
แล้ะสิ�งแวดล้อ้ม ดงันัน้ โจท่ยท่์่�ส�าคุญัของเม่องเช่ยงให้ม่คุ่อตอ้งการรกัษาสมดุล้ระห้ว่าง
การท่่องเท่่�ยวแล้ะสินท่รพััยภ์ายในท่อ้งท่่� ไวแ้ล้ะพัฒันาโคุรงสร้างพ่ัน้ฐานของเม่องไป็
คุวบคุ่่กนั 

เม่�อศึกษากายภาพัของพ่ัน้ท่่� เม่องเช่ยงให้ม่พับว่าตวัเม่องของเช่ยงให้ม่ ท่�า
ห้น้าท่่�ในการเป็็นศ่นยก์ล้างท่ัง้สาธุารณ่ป็โภคุ สาธุารณ่ป็การ การศกึษา สถานพัยาบาล้ 
แล้ะเป็็นศ่นยก์ล้างการขนส่ง ท่ัง้ท่างรถไฟ สนามบิน แล้ะรถป็ระจ�าท่างสามารถเช่�อมต่อ
ไป็ยงัดอยแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่างธุรรมชาติ รวมถงึจงัห้วดัใกล้เ้คุ่ยง ท่�าให้้เม่องเช่ยงให้ม่ถ่อ
เป็็นเม่องศ่นยก์ล้างภ่มิภาคุก็ว่าได ้

จากโจท่ยก์ารพัฒันาเพ่ั�อพ่ัน้ท่่�รองรบัการท่่องเท่่�ยวเม่องเช่ยงให้ม่ท่่�ต้อง
ต้องการรกัษาสมดุล้ระห้ว่างการท่่องเท่่�ยวแล้ะสินท่รพััยภ์ายในท่อ้งท่่� ไว้แล้ะพัฒันา
โคุรงสร้างพ่ัน้ฐานของเม่องไป็คุวบคุ่่กนั น�ามาส่่การเล่้อกพ่ัน้ท่่� ย่านนิมมานเห้มินท่ร์
มาเป็็นพ่ัน้ท่่� ในการพัฒันา เน่� องจากโดยรอบพ่ัน้ท่่� ถ่กล้้อมรอบด้วยสถานท่่� ส�าคุญั 
ไดแ้ก่ มห้าวิท่ยาล้ยัเช่ยงให้ม่ โรงพัยาบาล้มห้าราชนคุรเช่ยงให้ม่ ห้อนิท่รรศการศิล้ป็
วฒันธุรรมเช่ยงให้ม่ พิัพิัธุภณัฑล์้า้นนา ห้้างสรรพัสินคุา้ รวมถงึยงัใกล้ก้บัตวัเม่องเก่า
เช่ยงให้ม่ท่่�เป็็นตัง้ของวดัแล้ะศาสนสถานท่่�ส�าคุญัห้ล้ายแห่้ง

นอกจากน่ส้าธุารณ่ป็การแล้ะสถานท่่�ท่่�ส�าคุญัโดยรอบย่านนิมมานเห้มินท่ร์
แล้ว้ ย่านนิมมานเห้มินท่รย์งัพ่ัน้ท่่�เช่�อมต่อกบัถนนสายส�าคุญัต่างๆ อย่่อ่กมาก ไม่ว่าจะ
เป็็น ถนนห้้วยแกว้แล้ะถนนสุเท่พั ซึ�งเป็็นถนนแกนจากคุ่เม่องเช่ยงให้ม่ ถนนชล้ป็ระท่าน 
วงแห้วนขัน้ท่่�  1 ของเม่องเช่ยงให้ม่ แล้ะม่ถนนสายห้ล้กัท่่�ผ่านเขา้มาในย่านอย่างถนน
ถนนนิมมานเห้มินท่รแ์ล้ะถนนศิริมงัคุล้าจารย ์แต่อย่างไรก็ตามถงึแมจ้ะม่ถนนท่่�ส�าคุญั
ห้ล้ายสายแต่เม่องเช่ยงให้ม่เองก็ไม่สามารถเดินท่างดว้ยรถขนส่งมวล้ชนไดส้ะดวกนกั 
เพัราะไม่ม่การวางแผนบ่ณาการของระบบขนส่งป็ระเภท่ต่างๆ 
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 จากท่่�กล่้าวข้างต้นบ่งช่ว่้าย่านนิมมานเห้มินท่รเ์ป็็นศ่นยก์ล้างของแห้ล่้ง
ท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัห้ล้ายป็ระเภท่ ไม่ว่าจะเป็็นป็ระเภท่วฒันธุรรม แห้ล่้งพัาณชิยกรรม 
แล้ะสาธุารณ่ป็การรวมถงึยงัสามารถเช่�อมต่อกบัโคุรงข่ายของถนนท่่�ส�าคุญัของเม่อง
เช่ยงให้ม่ไดจ้ากตวัย่านนิมมานเห้มินท่ร ์ ซึ�งสอดคุล้อ้งกบัโจท่ยยุ์ท่ธุศาสตรท่์่�ส�าคุญัใน
การพัฒันาการท่่องเท่่�ยวของเม่องเช่ยงให้ม่ 

จากการศึกษาบริบท่แล้ะกายภาพัของพ่ัน้ท่่� ย่านนิมมานเห้มินท่ร ์ พับว่า
ล้กัษณะของย่านนิมมานเห้มินท่รท่์่�ส�าคุญั คุ่อ ม่คุวามเป็็น Craft Tourism (Everyday 
Life Culture/Passive) กล่้าวคุ่อ เป็็นร้านอาห้ารกินด่�มซึ�งสามารถมาเท่่�ยวกินด่�มรบั
ป็ระท่านอาห้ารได ้แต่ผ่ท่้่�ม่มาท่่องเท่่�ยวอาจไม่ไดป้็ฏิิสมัพันัธุเ์ร่ยนร่ห้้ร่อรบัป็ระสบการณ์
อ่�นเพิั�มเติมกล้บัไป็ (ตามแนวคิุดการเป็็น Creative Tourism) อ่กท่ัง้ไม่ม่มรดกท่าง
วฒันธุรรมแบบจบัตอ้งได ้ไม่ม่ภ่เขา ไม่ม่ท่ะเล้ (Site Specific & Tangible) 

รููปท่ี่�  18 แนวิคิดิ Creative Tourism
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จากการศึกษาของศ่นยอ์อกแบบแล้ะพัฒันาเม่อง ย่านนิมมานเห้มินท่ร์ได้
คุ่าคุะแนนการเข้าถึงพ่ัน้ท่่� ต่างๆ ไม่ส่งเท่่าย่านอ่�นเน่�องจากวดัจากการเข้าถึง แห้ล่้ง
งาน สถานศกึษา สถานท่่�จบัจ่ายใชส้อย พ่ัน้ท่่�นนัท่นาการ สถานท่่�บริการสาธุารณะแล้ะ
ธุุรกรรม แล้ะสถานท่่�ขนส่งสาธุารณะ ซึ�งย่านนิมมานม่คุวามเป็็นย่านเศรษฐกิจเชิงเด่�ยว 
คุ่อแห้ล่้งแฮงกเ์อาท่แ์ล้ะท่่องเท่่�ยว ไม่ม่โบราณสถานห้ร่อวดั ไม่ม่สวนสาธุารณะ ไม่ม่
แห้ล่้งงานร่ป็แบบส�านกังาน แต่ม่สถานท่่�ราชการ มห้าวิท่ยาล้ยั แล้ะสถานพัยาบาล้ 
รวมถงึยงัม่คุวามเป็็นชุมชนล้ดล้ง เพัราะกลุ่้มคุนรุ่นให้ม่นอกพ่ัน้ท่่�เขา้มห้าโอกาสในพ่ัน้ท่่�
แท่นท่่�กลุ่้มคุนเดิม ไม่ม่จุดขึน้รถป็ระจ�าท่างไป็ยงัพ่ัน้ท่่�อ่�น แต่ย่านนิมมานเห้มินท่รเ์อง
กล้บัม่ขนาดของระห้ว่างบล็้อกท่่� เห้มาะสมกบัการเดินคุ่ออย่่ท่่�  300-600 เมตร แล้ะ
ภายในบล็้อกห่้างกนัเพ่ัยง 30-50 เมตร รวมถงึย่านท่่�อย่่อาศยัยงัคุงม่อย่่ในพ่ัน้ท่่�  ยงัไม่
ไดป้็รบัเป็ล่้�ยนเป็็นย่านพัาณิชยกรรมท่ัง้ห้มด แต่การเขา้มาของนกัท่่องเท่่�ยวโดยไม่ม่
การจดัการขนส่งสาธุารณะท่�าให้้ตอ้งการท่่�จอดรถเพิั�มมากขึน้ สร้างปั็ญห้าแก่ผ่อ้ย่่
อาศยั เพิั�มป็ริมาณรถแล้ะคุวามวุ่นวายในพ่ัน้ท่่�

รููปท่ี่�  19 แผ่นท่ี่�แสดิงการูศัึกยภาพการูเดิินเข้าถึงสิ�งอำานวิยควิามสะดิวิก 
Good Walk ,UDDC (2015)
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จากการศกึษาศกัยภาพัของพ่ัน้ท่่�ย่านนิมานเห้มินท่ร์ในพ่ัน้ท่่�เม่องเช่ยงให้ม่น�า
มาส่่มาการวิเคุราะห้ส์ถานการณ ์(SWOT Analysis) ของการพัฒันารองรบัการท่่องเท่่�ยว
ภายในพ่ัน้ท่่�เม่องเช่ยงให้ม่ โดยสามารถแบ่งออกเป็็น 4 ปั็จจยัคุ่อ 1. จุดแข็ง (Strength)  
2. จุดอ่อน (Weakness) 3. โอกาส (Opportunities) แล้ะ 4. อุป็สรรคุ (Threats)  
ม่รายล้ะเอ่ยดดงัร่ป็ท่่�  20

จากการวิเคุราะ ห้์สถานการณ์ (SWOT Analys is)  ของพ่ั้นท่่� ย่าน 
นิมมานเห้มินท่รพ์ับว่าจุดแข็งคุ่อคุวามอุดมสมบ่รณข์องแห้ล่้งท่่องเท่่�ยว ม่กิจกรรมท่าง
เศรษฐกิจท่่�ห้ล้ากห้ล้าย คุ่าคุรองช่พัต��าเม่�อเท่่ยบกบัเม่องท่่องเท่่�ยวอ่�นม่อตัล้กัษณท์่าง
วฒันธุรรม แล้ะม่ Hospitality เป็็นพ่ัน้ฐานของวฒันธุรรมซึ�งส่วนน่จ้ะช่วยดงึด่ดจ�านวน 
นกัท่่องเท่่�ยวท่ัง้ไท่ยแล้ะต่างชาติเข้ามา อ่กท่ัง้ยงัม่โอกาสจากการพัฒันาระบบราง 
ในพ่ัน้ท่่�เม่องเช่ยงให้ม่ แล้ะรถไฟคุวามเร็วส่งในอนาคุต ซึ�งจะท่�าให้้การเดินท่างในเม่อง 
สะดวกแล้ะเป็็นระบบระเบ่ยบมากขึน้ รวมถึงการดึงด่ดนกัท่่องเท่่�ยวได้เพิั�มมากขึน้    

แต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนท่่� ส�าคุญัของพ่ัน้ท่่� คุ่อปั็ญห้าพ่ัน้ฐานของคุวามเป็็นเม่อง 
อาทิ่ การจราจร ขนส่งมวล้ชน แล้ะสิ�งแวดล้อ้มท่่� ส่งผล้ต่อท่ัง้คุนในเม่องเองแล้ะนกั 
ท่่องเท่่�ยวดว้ย อ่กท่ัง้เม่องเช่ยงให้ม่ม่อุป็สรรคุท่่�จะเกิดขึน้จากคุวามไม่สมดุล้จากการ 

ท่่องเท่่�ยวต่อสินท่รพััยภ์ายในท่อ้งท่่� โดยส่วให้ญ่เกิดจาก Mass Tourism ท่่�เขา้มาท่�าให้้ราคุา 
ท่่�ดินส่งขึน้จนท่�าให้้กลุ่้มคุนท่่�อาศยัดงัเดิมยา้ยออกไป็ชานเม่องเพิั�มขึน้ อ่กท่ัง้ท่รพััยากร
ท่่�รองรบักิจกรรมการท่่องเท่่�ยวไม่เพ่ัยงพัอคุวามตอ้งการของนกัท่่องเท่่�ยวท่่�เขา้มา 
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การวิเคราะห์ความืต้องการจากบุคลัักษณ์์นักท่องเท่ียว

จากการศกึษาท่่�มาแล้ะบท่บาท่ของบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวในเม่องเช่ยงให้ม่
ในบท่อภิป็ราย ท่�าให้้สามารถว่าเม่องเช่ยงให้ม่เป็็นเม่องท่่�ม่นกัท่่องเท่่�ยวป็ระเภท่ของ
สายนกัพัฒันาพ่ัน้ท่่�  ท่่องเท่่�ยวเชิงล้กึแล้ะคุน้คุวา้ป็ระสบการณแ์ล้ะบรรยากาศให้ม่ โดย
สามารถจ�าแนกกลุ่้มบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวของเม่อง 7 กลุ่้มส�าคุญัคุ่อดงัน่ ้

1. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช้อบปั็กห้มุดสถานท่่�  
2. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ช่้�นชอบสินท่รพััย ์ไท่ย 
3. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวในเสน้ท่างท่่� ไม่ใช่สถานท่่�ท่่องเท่่�ยวห้ล้กั 
4. นกัท่่องเท่่�ยวท่่�พัฒันาตวัเองเชิงสุขภาพั 
5. นกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาตวัเองท่างสายอาช่พั 
6. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ห้้ล่้กห้น่ไป็ส่่ป็ระสบการณเ์ชิงล้กึ
7. นกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวเพ่ั�อบ�าเพ็ัญป็ระโยชน ์

ซึ�งในแต่ล้ะกลุ่้มบุคุล้กัษณม่์ล้กัษณะของการท่่องเท่่�ยวแล้ะคุวามตอ้งการ 
ท่่�แตกต่างกนัออกไป็ซึ�งม่รายล้ะเอ่ยดดงัร่ป็ท่่�  21

จากการวิเคุราะห้ล์้กัษณะของการท่่องเท่่�ยวแล้ะคุวามตอ้งการตามบุคุล้กัษณ์
ของนกัท่่องเท่่�ยวในเม่องเช่ยงให้ม่ท่�าให้้เกิดโจท่ยก์ารพัฒันาส�าห้รบัรองรบับุคุล้กัษณ ์
นกัท่่องเท่่�ยวออกเป็็น 2 กลุ่้มให้ญ่ดงัน่้

1. กลุ่้มนักท่่องเท่่� ยวผ่้ท่่� ใช้เวล้ากบัตวัเอง โดยกลุ่้มนักท่่องเท่่� ยวจะร่วม 
บุคุล้กัษณข์องนกัท่่องเท่่�ยวเช่น นกัท่่องเท่่�ยวท่่�พัฒันาตวัเองเชิงสุขภาพั นกัท่่องเท่่�ยว
ผ่พ้ัฒันาตวัเองท่างสายอาช่พั ห้ร่อนกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวในเสน้ท่างท่่� ไม่ใช่สถานท่่�
ท่่องเท่่�ยวห้ล้กั ซึ�งล้กัษณะคุวามตอ้งการของนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่คุ่้อ ตอ้งการท่่�พักัท่่�
สามารถพักัในพ่ัน้ท่่� ไดร้ะยะยาว เพ่ั�อใชเ้วล้าในการคุน้ห้าตนเอง ท่�างาน รบัการรกัษาใน
เชิงสุขภาพั แล้ะคุุยกบัตวัเองห้ร่อบ�าบดัปั็ญห้าสุขภาพัจากโล้กโซเช่ยล้ (Social detox)  
ท่�าให้้ท่่�พักัในกลุ่้มน่อ้าจจะตอ้งม่สิ�งอ�านวยคุวามสะดวกท่่�สามารถท่�าให้้พักัไดใ้นระยะยาว 
แล้ะท่่�พักัม่บริการ Co-Working Space ร่วมดว้ย แล้ะนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่อ้าจจะตอ้งการ
ระบบการเดินท่างท่่�สะดวกในการเดินท่างไป็มาระห้ว่างย่านห้ร่อภายในย่าน เพ่ั�อตอบ
โจท่ยก์ารพักัอาศยัในระยะยาวซึ�งจะช่วยนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ส้ามารถท่�ากิจกรรมท่่�ห้ล้าก
ห้ล้ายมากขึน้ 

2. กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม โดยกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยว
ป็ระกอบไป็ดว้ยบุคุล้กัษณป์็ระเภท่กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวห้ล่้กห้น่ไป็ส่่ป็ระสบการณ ์แล้ะกลุ่้ม
นกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่องเท่่�ยวเพ่ั�อบ�าเพ็ัญป็ระโยชน ์ซึ�งจุดร่วมของล้กัษณะของนกัท่่องเท่่�ยว
กลุ่้มน่เ้ป็็นกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�ม่คุวามสนใจเร่�องสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม สามารถมาเร่ยนร่้
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แล้ะให้้คุวามร่แ้ก่ชุมชนได ้ แล้ะคุวามตอ้งการของนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่คุ่้อป็ระสบการณ์
การท่่องเท่่�ยวแบบให้ม่ การเดินท่างในการท่่องเท่่�ยวท่่� ย่ดห้ยุ่นแล้ะสามารถป็รบัเป็ล่้�ยน
ได้ ม่พ่ัน้ท่่� แล้กเป็ล่้� ยนส�าห้รับชาวต่างชาติ ห้ร่อนักศึกษาท่่� ต้องการคุ้นห้าตนเอง  

โดยด�าเนินการโดยชุมชนเองห้ร่อพัฒันาจากจิตอาสาท่่�เขา้มา ท่�าให้้คุวามตอ้งการของ
นกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่คุ่้อตอ้งการพ่ัน้ท่่�ชุมชนท่่�สามารถรองรบันกัท่่องเท่่�ยวท่่�สามารถเขา้ไป็
ห้าป็ระสบการณ์ในพ่ัน้ท่่� ได้

จากการศึกษาคุวามตอ้งการของของกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่ัง้ 2 กลุ่้มห้ล้กัใน
พ่ัน้ท่่�เม่องเช่ยงให้ม่ โดยท่ัง้ 2 กลุ่้มม่คุวามตอ้งการท่่�สอดคุล้อ้งกนัในป็ระเด็นของคุวาม
ตอ้งการพ่ัน้ท่่�ห้ร่อท่่�อย่่อาศยัท่่�สามารถรองรบักิจกรรมตามคุวามตอ้งการของกลุ่้มคุน
โดยกลุ่้มท่่�  1 กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่�ใชเ้วล้ากบัตวัเองตอ้งการท่่�พักัท่่�สามารถพักัในพ่ัน้ท่่�
ไดร้ะยะยาว เพ่ั�อใชเ้วล้าในการคุน้ห้าตนเอง รวมถงึระบบการเดินท่างท่่�สะดวกในการ
เดินท่างไป็มาระห้ว่างย่านห้ร่อภายในย่านเพ่ั�อการท่�ากิจกรรมท่่�ห้ล้ากห้ล้าย แล้ะกลุ่้มท่่�  
2 กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาสงัคุมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม คุวามตอ้งการของนกัท่่องเท่่�ยวกลุ่้ม
น่คุ่้อป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยวแบบให้ม่ การเดินท่างในการท่่องเท่่�ยวท่่� ย่ดห้ยุ่นแล้ะ
สามารถป็รบัเป็ล่้�ยนได ้ ซึ�งท่ัง้สองกลุ่้มม่คุวามตอ้งการท่่�แตกต่างกนั แต่เม่�อพิัจารณา
จากการวิเคุราะห้์โจท่ยก์ารพัฒันาการท่่องเท่่�ยวในเม่องเช่ยงให้ม่ก่อนห้น้า ท่่�ม่ตอ้งการ
รกัษาสมดุล้ระห้ว่างการท่่องเท่่�ยวแล้ะสินท่รพััยภ์ายในท่อ้งท่่� ไวแ้ล้ะพัฒันาโคุรงสร้าง
พ่ัน้ฐานของเม่องไป็คุวบคุ่่กนั ท่�าให้้ผ่ศ้กึษาเล่้อกห้ยิบคุวามตอ้งการของกลุ่้มแรกคุ่อ  
กลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่� ใช้เวล้ากบัตวัเอง มาเป็็นกรณ่ศึกษาในการออกแบบเม่องให้้รบั
กบัคุวามตอ้งการของบุคุล้กัษณเ์น่�องจากพ่ัน้ท่่� ม่การวิเคุราะห้์ในย่านนิมานเห้มินท่ร ์
ม่ศักยภาพัสามารถตอบโจท่ยค์ุวามต้องการของกลุ่้มนักท่่องเท่่� ยวป็ระเภท่นัก 
ท่่องเท่่�ยวผ่ท่้่�ใชเ้วล้ากบัตวัเอง เน่�องจากเป็็นย่านท่่�ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายของกิจกรรมแล้ะ
สามารถเช่�อมโยงไป็ยงัสถานท่่�ห้ร่อแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวอ่�นๆ ไดด้ว้ย แต่ยงัขาดการวางระบบ 

ขนส่งมวล้ชนท่่�ด่แล้ะการพัฒันาคุุณภาพัพ่ัน้ท่่�ให้้เห้มาะสมกบักบัการอาศยัอย่่ในระยะ
ยาว จงึเป็็นท่่�มาของการพัฒันาเพ่ั�อท่่�รองรบัการท่่องเท่่�ยวย่านนิมมานเห้มินท่ร์
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แนวความืคิดการออกแบบ

จากการวิเคุราะห้ค์ุวามตอ้งการจากบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัแล้ะการ
วิเคุราะห้จุ์ดอ่อนจุดแข็งของพ่ัน้ท่่� ย่านนิมมานเห้มินท่ร ์ ท่่�น�าส่่โจท่ยก์ารออกแบบพ่ัน้ท่่�
รองรบัการท่่องเท่่�ยวในพ่ัน้ท่่� เม่องเช่ยงให้ม่ ม่ป็ระเด็นนอกจากการพัฒันาตามคุวาม
ตอ้งการของบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวในอนาคุตแล้ว้ ยงัตอ้งคุ�านึงถงึอ่ก การรกัษาสมดุล้
ระห้ว่างการท่่องเท่่�ยวแล้ะสินท่รพััยภ์ายในท่อ้งท่่� ไวแ้ล้ะพัฒันาโคุรงสร้างพ่ัน้ฐานของ
เม่องไป็คุวบคุ่่กนั โดยใชว้ฒันธุรรมเดิมในพ่ัน้ท่่�  แล้ะยงัสามารถเพิั�มกิจกรรมร่ป็แบบ
ให้ม่เข้าไป็ได้ จึงม่การป็ระยุกต์ใชก้ารพัฒันาเม่องสร้างสรรคุท่์่� ให้้คุวามส�าคุญัของ 
การพัฒันาเศรษฐกิจบนฐานวฒันธุรรมเขา้มาป็ระยุกต์ใช้ในพ่ัน้ท่่�  โดยแนวคิุดส�าคุญัคุ่อ
พัฒันาการท่่องเท่่�ยวเชิงชุมชน (Community based tourism) ดว้ยการสรา้งคุวามเป็็น
ชุมชนเน่�องจากคุวรท่�าให้้ชุมชนสามารถอย่่อาศยัไดก่้อน แล้ะนกัท่่องเท่่�ยวจงึจะมายงั
ชุมชนนัน้ แต่ว่าคุ่าท่่� ดินของย่านนิมมานท่่�ม่ราคุาส่งขึน้ท่�าให้้ชุมชนบางส่วนยา้ยออก  

ไม่สามารถรองรบัคุ่าใชจ่้ายได ้เพัราะบางราคุาอย่่ในร่ป็แบบการเช่า โจท่ยข์องการพัฒันา
ย่านนิมมานเห้มินท่ค่์ุอการพัฒันาพ่ัน้ท่่�ท่่�ท่�าให้้ชุมชนรอบขา้งสามารถเขา้ใชป้็ระโยชน์ใน
พ่ัน้ท่่�  แล้ะการพัฒันาคุวามเป็็นชุมชนของกลุ่้มคุนท่่�เขา้ไป็อย่่อาศยัให้ม่ให้้เกิดขึน้

รููปท่ี่�  22 แนวิคิดิการูพัฒนานิมมานเห์มินที่ร์ู
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จากแนวคิุดการพัฒันาย่านขา้งตน้ น�ามาส่่การการพัฒันาโป็รแกรมท่่�สามารถ
ดงึด่ดท่ัง้คุนเม่องเช่ยงให้ม่แล้ะนกัท่่องเท่่�ยวเขา้มาในพ่ัน้ท่่�  โดยการพัฒันาการเช่�อม
ต่อรอบพ่ัน้ท่่� ให้้สามารถใชง้านเขา้มาใชง้านไดเ้พิั�มมากขึน้โดยการเพิั�มการเขา้ถงึให้ม่
จากถนนถนนชล้ป็ระท่าน ท่ัง้จากรถยนต ์ แล้ะระบบขนส่งมวล้ชน (MRT) สถานน่ย่าน 
นิมมานเห้มินท่รเ์น่�องจากม่ระยะการเดินใกล้ก้ว่าสถาน่สุเท่พั โดยรอบสถาน่ย่านนิมมาน 
เห้มินท่ร์ในปั็จจุบนัม่กิจกรรมกล้างคุ่นรองรบั สรา้งคุวามป็ล้อดภยั อ่กท่ัง้พ่ัน้ท่่�โดยรอบ
ม่พ่ัน้ท่่�โล่้งว่าง ให้้สามารถจอดรถรองรบัในกรณ่จดังานอ่เวน้ท่ ์ไดแ้มว่้าห้้างสรรพัสินคุา้ 
ท่่�ส�าคุญัท่างทิ่ศเห้น่อของเม่องจะไม่ม่รถ MRT ผ่านพ่ัน้ท่่� แต่ม่ศกัยภาพัในการเป็็นแห้ล่้ง
พัาณิชยกรรมท่่�ส�าคุญัของเม่องเช่ยงให้ม่ จงึสามารถเป็็นแรงดงึด่ดกลุ่้มคุนเขา้มาไดอ้ย่่
แล้ว้จงึจ�าเป็็นตอ้งสรา้งท่างเดินเท่า้ท่่�สะดวกขึน้เพ่ั�อเช่�อมต่อศ่นยก์ารคุา้กบัพ่ัน้ท่่�ของ
ย่านนิมมานเห้มินท่รแ์ท่น ซึ�งจ�าเป็็นตอ้งออกขอ้ก�าห้นดการใชป้็ระโยชนท่์่�ดินแล้ะการ
ใชท้่างเท่า้ รวมถงึตอ้งม่การออกแบบคุวบคุุมการจอดรถไม่เป็็นระเบ่ยบในพ่ัน้ท่่� ย่าน 
นิมานเห้มินท่รค์ุวบคุ่่ไป็ดว้ย

รููปท่ี่�  23 การูวิิเครูาะห์์ศัึกยภาพในพื�นท่ี่� ย่านนิมมานเห์มินที่ร์ู
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ถดัมาคุ่อการวิเคุราะห้ศ์กัยภาพัในการเขา้ถงึดว้ยโคุรงข่ายระบบขนส่งมวล้ชน
กบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัในตวัเม่องเช่ยงให้ม่ในร่ป็ท่่� 23 การวิเคุราะห้์โคุรงข่ายระบบ
ขนส่งมวล้ชนกบัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัในตวัเม่องเช่ยงให้ม่ท่�าให้้เห็้นว่า โคุรงการ
พัฒันาระบบขนส่งมวล้ชนในอนาคุตจะท่�าให้้การเช่�อมต่อระห้ว่างย่านสามารถในตวัเม่อง
เช่ยงให้ม่ม่ป็ระสิท่ธิุภาพัมากขึน้ เสน้ท่างการเดินรถสามารถเช่�อมโยงถนนสายท่่�ส�าคุญั
แล้ะแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวของเม่อง ไม่ว่าจะเป็็นย่านคุ่เม่องเก่า ย่านมห้าวิท่ยาล้ยัเช่ยงให้ม่ ย่าน
ศ่นยก์ารคุา้ ย่านท่่�อย่่อาศยัรวมถงึยงัเช่�อมโยงกบัสนามบินเช่ยงให้ม่แล้ะสถาน่รถไฟซึ�ง
ท่�าให้้นกัท่่องเท่่�ยวม่ตวัเล่้อกในการท่่องเท่่�ยวเพิั�มมากขึน้ อ่กท่ัง้ในอนาคุตจะสามารถ
ดงึกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวเขา้มาในพ่ัน้ท่่�มากขึน้จากโคุรงการพัฒันารถไฟคุวามเร็วส่งแล้ะ 

โคุรงการพัฒันาถนน แต่อย่างไรก็ตามเม่�อมาศกึษาการเขา้ถงึบริเวณย่านนิมมานเห้มินท่ร ์
ในร่ป็ท่่�  24 การวิเคุราะห้ศ์กัยภาพัในการเขา้ถงึในอนาคุตแล้ะการเขา้ถงึในระดบัย่าน
นิมมานเห้มินท่รพ์ับว่ายงัม่อุป็สรรคุ์ในการเช่�อมต่อกบัระบบขนส่งสาธุารณะในอนาคุต 
จงึจ�าเป็็นตอ้งม่การป็รบัป็รุงการเขา้ถงึในพ่ัน้ท่่� ย่าน 
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ผ่ลัลััพธ์การออกแบบ

ผล้ล้พััธุก์ารออกแบบของย่านนิมมานเห้มินท่รท่์่�พัฒันามาจากคุวามตอ้งการจาก 
บุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวท่่�ศกึษาก่อนห้น้าท่่�ม่คุวามตอ้งการย่านท่่�ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายของ
กิจกรรมแล้ะสามารถเช่�อมโยงไป็ยงัสถานท่่�ห้ร่อแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวอ่�นๆ ไดด้ว้ย จงึเกิดแนว
คุวามคิุดของการพัฒันาตามร่ป็ท่่�  25 แนวคิุดการพัฒันาเช่�อมต่อของกิจกรรมระดบั
ย่านเป็็นการวางแนวคิุดการเช่�อมต่อของกิจกรรมแล้ะระบบขนส่งมวล้ชนรอบนอก 
พ่ัน้ท่่�ของย่านให้้สามารถเช่�อมต่อจนเกิดเป็็นกิจกรรมท่่�ดงึด่ดคุนแล้ะกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยว
เขา้มาได ้ โดยท่างทิ่ศตะวนัตกท่่�สามารถเขา้ถงึดว้ยท่ัง้รถขนส่งสาธุารณะแล้ะรถยนต์
ส่วนตวั ท่�าให้้ตอ้งม่การพัฒันาสิ�งอ�านวยคุวามสะดวกรองรบัการเขา้ถงึของกลุ่้มคุน 
ในปั็จจุบนัม่กิจกรรมกล้างคุ่นรองรบัอ่ก อ่กท่ัง้พ่ัน้ท่่� โล่้งว่างสามารถพัฒันาเป็็นท่่�จอด
รถรองรบัในกรณ่จดังานอ่เว้นท่ ์ได้ ส่วนท่างท่่� เห้น่อท่่� ติดกบัศ่นยก์ารคุา้ส�าคุญัของ
เม่องเช่ยงให้ม่ ถงึแมว่้าจะรถขนส่งสาธุารณะผ่านพ่ัน้ท่่�  แต่ม่ศกัยภาพัในการเป็็นห้้าง
ท่่�ส�าคุญัม่จ�านวนนกัท่่องเท่่�ยวในพ่ัน้ท่่�อย่่แล้ว้ จงึสามารถเป็็นดงึด่ดกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยว
ได้ตล้อด อ่กท่ัง้ยงัจ�าเป็็นต้องพัฒันาเช่�อมโยงท่างกิจกรรมเพ่ั�อพัฒันาให้้เกิดคุวาม 
ต่อเน่� องของย่านการคุา้ดว้ยพัฒันาพ่ัน้ท่่�ท่างเท่า้ให้้สามารถเดินเช่�อมเข้ามาในพ่ัน้ท่่�
ไดง่้ายขึน้ ส่วนท่างทิ่ศใตท่้่� ม่ส่วนท่่� ติดกบัมห้าวิท่ยาล้ยัเช่ยงให้ม่ม่การพัฒันารองรบั
กิจกรรมป็ระเภท่นิท่รรศการเพ่ั�อให้้สามารถดงึด่ดกลุ่้มของนกัศกึษาเขา้มาใชง้านพ่ัน้ท่่�   
ส่วนพ่ัน้ท่่�ระห้ว่างกล้างของย่านม่การพัฒันาพ่ัน้ท่่�รองรบักิจกรรมของกลุ่้มศิล้ปิ็นให้้
สามารถน�าผล้งานมาโชวห์้ร่อจ�าห้น่ายได ้ม่การการพัฒันาถนน Boulevard แล้ะ Green  
Link ท่ัง้เช่�อมต่อจากศ่นยก์ล้างกิจกรรมท่ัง้ 3 ให้้เขา้พ่ัน้ท่่�ตรงกล้างของย่านไดส้ะดวกยิ�งขึน้

การพัฒันาท่างกายภาพัจากร่ป็ท่่� 29 ม่การป็รบัป็รบัภ่มิท่ศันถ์นนนิมมานเห้มินท่ร ์
ดว้ยการขยายท่างเท่า้แล้ะล้ดป็ริมาณช่องจราจร ป็รบัเป็็นถนน Boulevard เพ่ั�อเช่�อม
การเดินเท่า้จากรถไฟฟ้าแล้ะกิจกรรมขนาดให้ญ่ของพ่ัน้ท่่�ท่ัง้สองกลุ่้มในแนวเห้น่อใต้
ได ้ม่การป็รบัภ่มิท่ศันถ์นนนิมมานซอย 6-9 ซึ�งเช่�อมต่อกบัสถาน่ MRT เพ่ั�อสรา้งโคุรง
ข่ายการเดินเท่า้ท่่�สะดวกขึน้ในท่างฝั� งตะวนัตกของพ่ัน้ท่่�มายงัท่างฝั� งตะวนัออก (Green 
Link) จรดถนนศิริมงัคุล้าจารย ์ ถนนในย่านนิมมานเห้มินท่รม่์การป็รบัภ่มิท่ศัน ์ เพ่ั�อ
สร้างเอกล้กัษณ ์ แล้ะขนาดแยกจากถนนซอยท่ั�วไป็ในบล็้อก ซึ�งท่�าให้้การเดินเท่า้ใน
พ่ัน้ท่่�สบัสน อ่กท่ัง้ติดตัง้ป้็ายในพ่ัน้ท่่� ย่านนิมมานเห้มินท่รเ์พ่ั�อบอกเล้ขท่่�ซอย จากท่ัง้ 4 
ถนนส�าคุญั (ถนนชล้ป็ระท่าน ถนนนิมมาน ถนนตรงกล้าง แล้ะถนนศิริมงัคุล้าจารย)์

จากท่่�กล่้าวขา้งตน้คุ่อแนวคิุดการพัฒันาย่านนิมมานเห้มินท่ร ์ท่่�เน้นการเช่�อม
ต่อพ่ัน้ท่่�รอบๆ ท่ัง้ไดเ้ชิงกิจกรรมแล้ะระบบขนส่ง เพ่ั�อท่�าให้้คุนในพ่ัน้ท่่�สามารถเดินท่าง
เขา้มาใชง้านห้ร่อเขา้มาท่�ากิจกรรมไดส้ะดวก อ่กท่ัง้ยงัพัฒันากิจกรรมขา้งในเพ่ั�อสรา้ง
คุวามเป็็นชุมชนของกลุ่้มคุนท่่�อาศยั เพ่ั�อให้้เกิดคุวามเป็็นชุมชนย่านสร้างสรรคุต์าม
แนวคิุดท่่�วางไว ้ แล้ะเพ่ั�อให้้เกิดกิจกรรมท่่�ห้ล้ากห้ล้ายส�าห้รบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวท่่�จะเขา้
พักัอาศยัในระยะยาวสามารถท่�ากิจกรรมในพ่ัน้ท่่�ในห้ล้ากห้ล้ายดว้ยเช่นกนั



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

227

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

รูป
ที่� 

26
 แ

นวิ
คิดิ

กา
รูพั

ฒ
นา

เชื
�อม

ต้อ
ขอ

งกิ
จำก

รูรู
มรู

ะดิ
บย่

าน
 



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

228

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

รูป
ที่� 

27
 แ

นวิ
คิดิ

กา
รูพั

ฒ
นา

พื�
นที่

�ใน
รูะ

ดิบ
ย่า

น



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

229

PPSI

บุคลักษณ์นักท่องเท่ียวในอนาคต

รููปท่ี่�  28 ทัี่ศึน่ยภาพของพื�นท่ี่� ย่านนิมมานเห์มินที่ร์ู
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รููปท่ี่�  29 ทัี่ศึน่ยภาพของพื�นท่ี่� ย่านนิมมานเห์มินที่ร์ู
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รููปท่ี่�  30 ทัี่ศึน่ยภาพของพื�นท่ี่� ย่านนิมมานเห์มินที่ร์ู
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การพัื่ฒนาพืื่�นที่กิจกรรมใหมเพ่ืื่อฟื้้� นฟูื้การท่องเที่ยว
ในย่านป่าตอง เมืองภิูเก็ต 

เม่องภ่เก็ต เม่� อเป็ร่ยบเท่่ยบกบัขนาดเศรษฐกิจกบัเม่� องอ่� นๆ ของไท่ย
แล้้ว ภ่เก็ตถ่อว่าเป็็นมห้านคุรของการท่่องเท่่�ยวของภ่มิภาคุท่่� ม่ช่�อเส่ยงไป็ท่ั� วโล้ก  

ม่ภาพัล้กัษณข์องการท่่องเท่่�ยวท่่�ห้ล้ากห้ล้ายเช่�อมโยงพัึ�งพิังกบัพ่ัน้ท่่�ธุรรมชาติอย่าง
ชายห้าดท่ะเล้โดยม่ภ่เขาแล้ะพ่ัน้ท่่� ชุมชนเม่องเป็็นพ่ัน้ห้ล้งั แล้ะท่่าเร่อส�าราญท่�าให้้
ภ่เก็ตเป็็นศ่นยก์ล้างของการเดินท่างท่่องเท่่�ยวในภ่มิภาคุ แล้ะท่่� ผ่านมาพัฒันาการ 
การท่่องเท่่� ยวของภ่เก็ตไป็ถึงจุดท่่� ต้องพัึ� งพัาชาวต่างป็ระเท่ศเป็็นห้ล้ัก ท่�าให้้ม่ 
ผ่ป้็ระกอบการแล้ะผ่้ให้้บริการชาวต่างชาติเป็็นองคุป์็ระกอบส�าคุญัในทุ่กระดบั อย่่ใน
ระดบัท่่�สามารถสรา้งกลุ่้มวฒันธุรรมย่อย Subculture ขึน้ไดเ้ป็็นจ�านวนมาก 

จากการศกึษาวิเคุราะห้บุ์คุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวของเม่องภ่เก็ต ม่คุวามแตกต่าง 
ไป็จากเม่องเช่ยงให้ม่แล้ะกรุงเท่พัมห้านคุร โดยเป็็นท่่�ต้องการของกลุ่้มบุคุล้กัษณ์
สายท่่องเท่่�ยวมวล้ชนแบบสายสมัพันัธุแ์ล้ะเชิงสุขภาพัโดยเน้นสมัผสับรรยากาศแบบ
ธุรรมชาติแล้ะวฒันธุรรมท่อ้งถิ�นท่่�แตกต่างกนัจากตวัเม่อง ห้ร่อกลุ่้มท่่�ใชเ้วล้ากบัตวั
เองแต่ก็จะท่�ากิจกรรมแตกต่างกนัออกไป็ โดยในพ่ัน้ท่่� ท่่� เต็มไป็กลุ่้มคุนต่างชาติท่่�ท่ัง้
มาเท่่�ยวแล้ะมาท่�างานในพ่ัน้ท่่� เม่อง ท่�าให้้เกิดคุวามห้ล้ากห้ล้ายของกิจกรรมการท่่อง
เท่่�ยวในเม่องขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วท่�าให้้ภ่เก็ตม่ปั็ญห้าพ่ัน้ฐาน
จากคุวามเป็็นเม่อง อาทิ่ ขยะ น�า้ การจราจร แล้ะคุ่าคุรองช่พั พ่ัน้ท่่�พักัอาศยักบัแห้ล่้ง
งานท่่�เก่�ยวขอ้งกบัการท่่องเท่่�ยวกระจายตวัไป็ท่ั�วเกาะโดยระบบขนส่งมวล้ชนให้้บริการ
ไม่ท่ั�วถงึท่�าให้้เกิดปั็ญห้าจราจร คุ่าเดินท่างส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวม่ราคุาส่งมากเม่�อเท่่ยบ
กบัคุ่าใชจ่้ายส่วนอ่�นๆ ม่พัึ�งพัาแรงงานงานจากภายนอกป็ริมาณส่ง ภ่เก็ตจงึกล้ายเป็็น
เม่องห้ล้วงของการท่่องเท่่�ยวท่่� ไม่ม่อ�านาจในตวัเอง ดงันัน้การฟ้้นฟ่เม่องภ่เก็ตในฐานะ
เม่องท่่องเท่่�ยวท่่�ม่คุวามโดดเด่นดา้นท่รพััยากรธุรรมชาติแล้ะวฒันธุรรมท่อ้งถิ�นท่่�ห้ล้าก
ห้ล้าย ตอ้งเริ�มตน้จากการสร้างคุวามห้ล้ากห้ล้ายท่างกิจกรรมท่างเศรษฐกิจให้้เป็็น
ระบบนิเวศท่่� ไม่ไดพ้ังึการท่่องเท่่�ยวแต่เพ่ัยงอย่างเด่ยว

จากการศกึษาคุุณล้กัษณะท่่�ส�าคุญัของท่่องเท่่�ยวของเม่องภ่เก็ตสามารถสรุป็
ไดว่้า เม่องภ่เก็ตศกัยภาพัดา้นการท่่องเท่่�ยวจากกลุ่้มคุนต่างชาติ ท่�าให้้เกิดปั็ญห้าดา้น
การจดัสรรท่รพััยากรแล้ะแรงงาน แต่ดว้ยคุวามห้ล้ากห้ล้ายของกิจกรรมในเม่องท่่�ม่
ศกัยภาพัในการดงึด่ดกลุ่้มเขา้มาเพ่ั�อช่วยเม่องภ่เก็ตม่จ�านวนนกัท่่องเท่่�ยวชาวไท่ยห้ร่อ
กลุ่้มคุนชัน้กล้างเขา้มาเพิั�มขึน้ จงึตอ้งม่การพัฒันาร่ป็การพัฒันารองรบัการท่่องเท่่�ยว
ภายในพ่ัน้ท่่�เม่องป่็าตอง ภ่เก็ต 
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แบบการท่่องเท่่�ยวเพ่ั�อให้้สามารถรองรบักลุ่้มคุนเห้ล่้าน่ ้จงึน�ามาส่่ยุท่ธุศาสตร์
ในการเล่้อกพ่ัน้ท่่�ออกแบบส�าห้รบัการท่่องเท่่�ยวคุ่อพ่ัน้ท่่�เม่องป่็าตอง เน่�องจากเป็็นพ่ัน้ท่่�
รองรบัการท่่องเท่่�ยวเดิมท่่�ม่กิจกรรมท่่�ห้ล้ากห้ล้ายอย่่แล้ว้ จงึสามารถป็รบัเป็ล่้�ยนให้้
รองรบักลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวไดเ้พิั�มมากขึน้จงึเป็็นท่่�มาของการเล่้อกพ่ัน้ท่่� เม่องป่็าตองใน
การเป็็นกรณ่ศกึษาการออกแบบรองรบันกัท่่องเท่่�ยวจากบุคุล้กัษณท่์่�เป็็นภาพัตวัแท่น
ส�าคุญัของการท่่องเท่่�ยวเกาะภ่เก็ต 

การวิเคราะห์ออกแบบพ้่นท่ี

จากแนวคิุดการเล่้อกกรณ่ศกึษาขา้งตน้ น�ามาส่่การเล่้อกพ่ัน้ท่่�เม่องป่็าตอง
เป็็นพ่ัน้ท่่�ออกแบบเพ่ั�อรองรบันกัท่่องเท่่�ยวในอนาคุต แล้ะจากการศกึษากายภาพัของ
เม่องป่็าตองพับว่า เม่องป่็าตองไม่ไดเ้ป็็นเม่องท่่� โดดเด่นดา้นกิจกรรมท่างท่ะเล้ ดว้ย
สภาพัภ่มิป็ระเท่ศท่่�ราบเร่ยบ ไม่ม่คุล่้�นแรง ไม่ม่ป็ะการงั กิจกรรมริมห้าดจงึใชเ้คุร่�องยนต์
แบบนกัท่่องเท่่�ยวท่ั�วไป็เห้ม่อนพัทั่ยา ห้วัหิ้น คุวามสวยของห้าดแล้ะพ่ัน้ท่่�ท่างธุรรมชาติ
ของท่ะเล้ถ่กล้ดท่อนล้งจากการขยายตวัของพ่ัน้ท่่� เม่องท่่� ไม่ม่การวางแผนมุมมอง 
ภ่มิท่ศัน ์แล้ะการเติบโตของพ่ัน้ท่่�เม่องท่่�เพิั�มขึน้ท่�าให้้พ่ัน้ท่่�ท่างธุรรมชาติแล้ะคุวามสงบ
ไม่ไดม่้เห้ม่อนในอด่ต แต่ถงึแมว่้าพ่ัน้ท่่�ท่างธุรรมชาติจะล้ดน้อยแล้ะไม่ได้โดดเด่น แต่
เม่องป่็าตองกล้บัม่กิจกรรมตอนกล้างคุ่น (Nightlife) จ�านวนมากรองรบัการท่่องเท่่�ยว
เอาไว้แล้ะสามารถดึงด่ดกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวจ�านวนมากเข้ามาในพ่ัน้ท่่�  แต่ถา้ห้ากเป็็น 
นกัท่่องเท่่�ยวท่่�ตอ้งการคุวามสงบห้ร่อตอ้งการพ่ัน้ท่่�ท่างธุรรมชาติเม่องป่็าตองจะไม่
ตอบโจท่ยก์ารท่่องเท่่�ยว ตวัเม่องป่็าตองยงัม่รา้นคุา้รายย่อยจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็็น
รา้นอาห้าร รา้นกินด่�ม เช่น รา้นขายของท่่�ระล้กึ รา้นซ่ฟ้่ด รา้นแฟรนไชส ์ห้ร่อโรงแรม
มากกว่าห้าดอ่� นๆ ซึ� งท่�าให้้นักท่่องเท่่� ยวม่ตวัเล่้อกท่่� ห้ล้ากห้ล้ายแต่ข้อเส่ยคุ่อการ 

พัฒันาอาจจะท่�าไดอ้ย่างยากล้�าบากเพัราะม่ผ่ม่้ส่วนไดส่้วนเส่ยเยอะ แล้ะเป็็นแรงงานจาก
ต่างจงัห้วดัห้ร่อต่างดา้วซึ�งอาจจะไม่ม่ขอ้ม่ล้ป็รากฏิในระบบท่ะเบ่ยนราษฎรห์้ร่อฐาน
ขอ้ม่ล้ของการจา้งงาน ท่�าให้้ป็รบัตวัล้�าบาก ในขณะท่่�จงัห้วดัภ่เก็ตม่ท่ัง้ท่่�ม่รายไดแ้ล้ะ
ท่รพััยากรการท่่องเท่่�ยวอย่่เป็็นจ�านวนมาก แต่ไม่ม่อ�านาจในการบริห้ารจดัการตนเอง 
เห้ม่อนเขตป็กคุรองพิัเศษอย่างกรุงเท่พัมห้านคุร แล้ะเม่องพัทั่ยา ท่�าให้้การสรา้งขอ้
ก�าห้นด แล้ะการบริห้ารงบป็ระมาณ อนัเน่� องมาจากรายได้แล้ะภาษ่ เพ่ั�อท่�าให้้เกิด
ป็ระโยชนก์บัการอนุรกัษแ์ล้ะพัฒันาพ่ัน้ท่่�แล้ะท่อ้งถิ�นของตนเองท่�าไดย้าก 
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การวิเคราะห์ความืต้องการจากบุคลัักษณ์์นักท่องเท่ียว

จากการศกึษาท่่�มาแล้ะบท่บาท่ของบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวในเม่องภ่เก็ต พับ
ว่าเม่องภ่เก็ตเป็็นเม่องท่่� ม่บุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวป็ระเภท่สายท่่องเท่่�ยวมวล้ชนแบบ
สานสมัพันัธุแ์ล้ะผ่ท่้่�พัฒันาตนเองเชิงสุขภาพั เน้นป็ระสบการณก์ารสมัผสับรรยากาศ
แบบธุรรมชาติแล้ะวฒันธุรรมท่อ้งถิ�นท่่�แตกต่างกนัจากป็ระสบการณก์ารท่่องเท่่�ยว
ในเขตเม่อง โดยสามารถจ�าแนกกลุ่้มบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวห้ล้กัของเม่องภ่เก็ตออก
ไดอ่้ก 5 กลุ่้มดงัน่้

1. นกัท่่องเท่่�ยวผ่้ช่�นชอบสินท่รพััย ์ไท่ยม่คุวามต้องการท่่�จะม่ส่วนร่วมกนั
ชุมชนห้ร่อเขา้ถงึป็ระสบการณว์ฒันธุรรมท่อ้งถิ�น

2. นกัท่่องเท่่�ยวท่่�พัฒันาตวัเองเชิงสุขภาพั ม่คุวามตอ้งการเดินท่างระห้ว่าง
ท่่�พักัแล้ะแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวไดส้ะดวก รวมถงึกิจกรรมอ่�นๆ ระห้ว่างการอย่่ในเม่อง

3.นกัท่่องเท่่�ยวผ่้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมธุุรกิจ กลุ่้มน่จ้ะม่คุวามต้องการสิ�ง
อ�านวยคุวามสะดวกในกึ�งท่่องเท่่�ยวกึ�งท่�างาน อาจจะตอ้งม่การเตร่ยมพ่ัน้ท่่�ล้กัษณะ 

แตกต่างจากการท่่องเท่่�ยวแบบอ่�นๆ เช่นห้้องป็ระชุม พ่ัน้ท่่�สมัมนา
4.นักท่่องเท่่� ยวผ่้สานสมัพัันธุ ์ ล้กัษณะกลุ่้มน่้จะม่จ�านวนสมาชิกในการ 

ท่่องเท่่�ยวห้ล้ายคุน ม่คุวามตอ้งการสิ�งอ�านวยคุวามสะดวกท่่�สามารถรองรบัไดห้้ล้ายคุน
5.นกัท่่องเท่่�ยวผ่ม่้กิจกรรมเคุล่้�อนตวัตล้อดเวล้า ล้กัษณะกลุ่้มน่ต้อ้งการท่่�จะ

ท่�ากิจกรรมท่่�ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายตอ้งการคุวามห้ย่ดห้ยุ่นในการเดินท่าง

อย่างไรก็ตาม ยงัม่พ่ัน้ท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ม่คุวามโดดเด่น แล้ะถ่อเป็็นล้กัษณะพิัเศษ
ของเกาะภ่เก็ตคุ่อกลุ่้มท่่�เดินท่างมาเพ่ั�อใชเ้วล้ากบัตนเอง โดยกลุ่้มน่อ้าจจะแยกย่อยมา
เป็็นอย่่เพ่ั�อท่�างานระยะไกล้ ห้ร่ออย่่ไป็ท่�างานไป็ แล้ะกลุ่้มท่่�อย่่เพ่ั�อสนัท่นาการตนเอง 
ท่�าให้้เกิดล้กัษณะพิัเศษของนกัท่่องเท่่�ยวท่่� ใชช่้วิตเดินท่างแล้ะใช้เวล้าตามห้าดต่างๆ 
เพ่ั�อให้้เวล้ากบัตวัเอง รวมถงึสนุกกบัช่วิตผ่านกิจกรรมบนัเทิ่งท่ัง้กล้างวนัแล้ะกล้างคุ่น
ในห้ล้ากห้ล้ายร่ป็แบบ จนเกิดมาเป็็นพ่ัน้ท่่�ท่่�ม่ช่�อเส่ยงอย่างห้าดป่็าตองท่่�ถ่กเล่้อกมาเป็็น
กรณ่ศกึษาในการออกแบบในคุรัง้น่ ้โดยป็ระเด็นส�าคุญัคุ่อ ห้าดป่็าตองท่่�ม่ช่�อเส่ยงดา้น
ช่วิตแล้ะคุวามบนัเทิ่งในยามคุ��าคุ่นส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวนานาชาติ แต่กล้บัซบเซาในช่วง
โคุวิด จะถ่กออกแบบให้้ดงึด่ดบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวกลุ่้มห้ล้กักลุ่้มอ่�นๆ ท่่� ไห้ล้เว่ยนอย่่
ท่ั�วเกาะไดอ้ย่างไร 
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แนวความืคิดการออกแบบ

จากการศกึษาบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวในเม่องป่็าตอง ท่่�ม่กลุ่้มบุคุล้กัษณข์อง
นกัท่่องเท่่�ยวในกลุ่้ม “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ส้านสมัพันัธุ”์ แล้ะ “นกัท่่องเท่่�ยวผ่พ้ัฒันาตวัเอง
เชิงสุขภาพั” แล้ะบุคุล้กัษณร์อง ไดแ้ก่ “นกัท่่องเท่่�ยวผ่ม่้กิจกรรมเคุล่้�อนตวัตล้อดเวล้า”  
“นักท่่องเท่่� ยวผ่้ช่� นชอบสินท่รัพัย ์ ไท่ย” แล้ะ “นักท่่องเท่่� ยวผ่้ห้ล่้กห้น่เม่องไป็ส่่
ป็ระสบการณเ์ชิงล้กึ” ซึ�งในแต่ล้ะกลุ่้มม่คุวามตอ้งการแตกต่างกนัออกไป็ แต่ท่รพััยากร
ของเม่องเองก็ม่อย่่อย่างจ�ากดั จงึคุวรคุ�านึกถงึแนวคิุดการพัฒันาแบบองคุร์วม (One 
Health) โดยคุ�านึงถงึการสร้างโคุรงสร้างพ่ัน้ฐานส่เข่ยวแล้ะการจดัการสิ�งแวดล้อ้ม
เพ่ั�อยกระดบัคุุณภาพัช่วิตคุนเม่อง แล้ะการคุวบคุุมมล้พิัษแล้ะภยัพิับติัท่่�จะเกิดขึน้ใน
อนาคุต นอกจากน่ภ่้เก็ตคุวรม่อ�านาจของการบริห้ารตนเองในภาพัรวม แล้ะใชก้ารขบั
เคุล่้�อนเกาะดว้ยขอ้ม่ล้ แล้ะเศรษฐกิจฐานคุวามร่จ้ากฐานการท่่องเท่่�ยวเดิมเพ่ั�อดงึด่ด
ป็ระชากรให้ม่เพ่ั�อเป็็นฐาน City Fan Club แล้ะดงึด่ดพัล้เม่องชั�วคุราวท่่�ม่คุุณภาพัใน
ฐานะผ่ป้็ระกอบ 

 สิ�งท่่�ส�าคุญัในการพัฒันาเม่องป่็าตองคุ่อการขยายขยายขอบเขตของนกัท่่อง
เท่่�ยว จากแต่เดิมเน้นนกัท่่องเท่่�ยวชาวต่างชาติ กลุ่้มแมส ชาวจ่น รสัเซ่ย เป็็นรองรบั 
กลุ่้มชาวไท่ย ชนชัน้กล้างขึน้ไป็ แล้ะเพิั�มป็ระเภท่กิจกรรมกล้างคุ่นในป่็าตอง ให้้ม่การ
เว่ยนกล้บัมายงัป่็าตอง ห้ร่อนอนพักัในป่็าตองมากกว่า 1 คุ่น เพิั�มระยะเวล้าพั�านกัใน
ภ่เก็ต ของนกัท่่องเท่่�ยวให้้นานขึน้ (Enhancer / Catalyst) ห้ร่อการสรา้งโอกาสอย่่อาศยั
ระยะยาวให้้กบันกัท่่องเท่่�ยว แล้ะในท่างการพัฒันาท่างกายภาพัตอ้งพัฒันา Landmark 
ห้ร่อจุด Check-in ให้้กบัป่็าตอง เน่�องจากในปั็จจุบนัป่็าตองม่ภาพัแคุ่ถนนบางล้า แล้ะ
ห้าดจงึท่�าให้้การท่่องเท่่�ยวกลุ่้มน่ ้ในป่็าตองจงึม่แคุ่ตอนช่วงเย็นแล้ะดกึท่่�มาแวะเท่่�ยวได ้

ถดัมาคุ่อการวิเคุราะห้ศ์กัยภาพัแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวในร่ป็ท่่�  31 ท่�าให้้เห็้นว่าเม่อง
ป่็าตองม่ย่านการท่่องเท่่�ยวตามแนวถนนเห้น่อใตอ้ย่่ท่ัง้ห้มด 3 เสน้ท่างคุ่อ 1. ถนนใน
พ่ัน้ท่่�ริมห้าด 2. รา้นอาห้ารแล้ะพ่ัน้ท่่�พัาณิชยกรรมในเสน้ถนนราษฎรอุ์ทิ่ศ 200 ปี็ แล้ะ 
3. พ่ัน้ท่่�พัาณิชยกรรมในบริเวณตล้าดกล้างคุ่นป่็าตอง ซึ�งแต่ล้ะพ่ัน้ท่่�ก็จะม่ร่ป็แบบของ
รา้นคุา้แตกต่างกนัออกไป็ อ่กท่ัง้เม่องป่็าตองยงักระจายไป็ดว้ยแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวอ่�นๆ 
ไป็ตามถนนสายส�าคุญัแล้ะพ่ัน้ท่่� ริมท่ะเล้ แล้ะถงึแมว่้าเม่องป่็าตองจะม่กิจกรรมการ
ท่่องเท่่�ยวท่่�ห้ล้ากห้ล้าย แต่ก็ยงัไม่สามารถเช่�อมต่อเสน้ท่างการท่่องเท่่�ยวให้้ม่คุวามตอ้ง
เน่�องกนั โดยเฉพัาะเสน้ท่างระห้ว่างทิ่ศตะวนัออกแล้ะทิ่ศตะวนัตก แนวคิุดส�าคุญัใน
การพัฒันาแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวในเม่องป่็าตองจงึจ�าเป็็นตอ้งเช่�อมแนวของแห้ล่้งพัาณิชยกร
รมท่ัง้ 3 แกนเขา้ห้ากนัเพ่ั�อสรา้งคุวามต่อเน่�อง ซึ�งสอดคุล้อ้งกบัการเขา้ถงึในร่ป็ท่่�  32 
การวิเคุราะห้ก์ารเขา้ถงึในพ่ัน้ท่่�เม่องป่็าตอง ท่่�บ่งช่ว่้าเม่องยงัขาดการเช่�อมต่อระห้ว่าง
ท่างทิ่ศตะวนัออกล้งไป็ส่่ท่ะเล้ ซึ�งห้ากม่การพัฒันาการเช่�อมต่อจะสามารถการเช่�อมต่อ
ระห้ว่างแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวไดเ้พิั�มมากขึน้
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จากการวิเคุราะห้ศ์กัยภาพัของแห้ล่้งท่่องเท่่�ยวแล้ะการเขา้ถงึจนท่�าให้้เกิด
แนวคิุดส�าคุญัคุ่อการเพิั�มกิจกรรมการท่่องเท่่�ยวท่ัง้ในตอนกล้างวนัแล้ะกล้างคุ่น เดิม
แล้ว้กิจกรรมการท่่องเท่่�ยวในภ่เก็ตม่คุ่อนขา้งห้ล้ากห้ล้ายแต่กระจายกนั แต่ล้ะห้าด
ม่บท่บาท่ของตนเอง การเท่่�ยวห้าดของกลุ่้มนกัท่่องเท่่�ยวม่คุ่าเฉล่้�ยอย่่ท่่�  1-2 ห้าดต่อ
ท่ริป็ ฉะนัน้การพัฒันาพ่ัน้ท่่�ห้าดตอนกล้างวนัเพ่ัยงอย่างเด่ยวอาจะไม่เพ่ัยงพัอท่�าให้้นกั
ท่่องเท่่�ยวอย่่ไดน้านขึน้ การเพิั�มกิจกรรมท่างเล่้อกในระยะเวล้ากล้างคุ่นดว้ย จงึม่ส่วน
ช่วยในการย่ดระยะเวล้าการท่่องเท่่�ยวดว้ยอ่กห้นึ�งแนวคิุดส�าคุญัในการพัฒันารองรบั 
การท่่องเท่่�ยวเม่องป่็าตองคุ่อการสร้างเอกล้กัษณะในพ่ัน้ท่่� ย่านการคุา้ตามแนวถนน
พัาณิชยกรรมเดิมเพิั�มขึน้แล้ะเพิั�มแนวถนนในการเช่�อมต่อแนวถนนท่่�จะป็ระสาท่แนว
ถนนเพ่ั�อเพิั�มศกัยภาพัการท่่องเท่่�ยวของเม่องป่็าตองดงัร่ป็ท่่�  33 ซึ�งม่รายล้ะเอ่ยดดงัน่้

ถนนวิ�งในแนวเห้น่อ - ใตข้องป่็าตอง ม่ 3 ถนนห้ล้กั โดยม่แนวท่าง คุ่อ
 
(1) เสน้ริมห้าด เน้นคุนเดิน - ขนส่งมวล้ชน 
(2) เสน้กล้าง เน้นกิจกรรมพัาณิชยกรรม ถนนคุนเดินกล้างคุ่น เช่�อมโยงไป็ 

 ยงัพ่ัน้ท่่�ห้าด ห้ร่อไป็ขึน้รถสาธุารณะ
(3) เสน้นอก เน้นการเดินท่างดว้ยรถยนตเ์ป็็นห้ล้กั โดยม่เสน้ท่างมอเตอรเ์วย ์                      

อุโมงคุเ์ช่�อมเขา้ถนนดงักล่้าว เป็็นถนนท่่�รองรบักิจกรรมขนาดให้ญ่ ตอ้งการท่่�จอดรถ 
สามารถรองรบัคุนไดจ้�านวนมาก

ถนนวิ�งล้งห้าด ม่แนวท่าง คุ่อ

(1) Music - Movie เป็็นถนนท่่�ผ่านท่ัง้โรงเร่ยนแล้ะพ่ัน้ท่่�ของราชการดว้ย ซึ�ง
จะพัฒันาเช่�อมต่อเป็็น One Stop Service (ม่จุดจอดรถรองรบั) เป็็นถนนวิ�งล้งห้าด 
ป็ล้ายท่างเป็็นท่่�ล้านริมห้าดส�าห้รบัจดักิจกรรม โดยจดัเฉพัาะช่วงวนัห้ยุดสุดสปั็ดาห้ ์
เพ่ั�อสรา้งแรงจ่งใจในการเล่้อกวนัท่่องเท่่�ยวห้ร่อการมาเท่่�ยวซ�า้

(2) Bangla - Nightlife เช่�อมต่อกบัถนนบางล้าเดิมมายงัถนนนอกสุด โดย
เช่�อมต่อถนนบางล้าท่่�ม่กิจกรรมกินด่�มเป็็นห้ล้กั พ่ัน้ท่่�พัาณิชยกรรม สนามมวยบางล้า 
แล้ะสวนสาธุารณะให้ม่ ซึ�งเป็็นล้านกิจกรรมก่ฬาผาดโผน แล้ะจุดต่อรถในตอนกล้าง
คุ่นเพ่ั�ออ�านวยคุวามสะดวกแก่นกัท่่องเท่่�ยวกล้างคุ่น

(3) Picnic - Sport เช่�อมต่อกบัสวนสาธุารณะให้ม่เช่นกนั โดยถนนเสน้น่ม่้
ตล้าด OTOP อย่่แล้ว้ขายอาห้ารแบบถ่อกินส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยว สามารถซ่อ้แล้ว้น�าไป็
กินริมห้าดห้ร่อสวนสาธุารณะแห่้งให้ม่ได ้เป็็นจุดตน้ท่างของคุล้องป็ากบาง

(4) Canal Rehab ฟ้้นฟ่บ่รณะพ่ัน้ท่่�ริมคุล้องป็ากบาง ซึ�งเป็็นท่่�อย่่อาศยัของ
ชาวบา้นดัง้เดิมท่่�ถ่กผล้กัให้้อย่่ในไป็อย่่อาศยัในร่ป็แบบชั�วคุราว ม่การพัฒันาท่่�อย่่อาศยั
ให้้ม่คุวามสวยงาม พัฒันาตล้าดขายป็ล้า การล่้องเร่อท่่องเท่่�ยวในคุล้อง ม่การพัฒันาแล้ะ
ออกแบบไฟส่องสว่างในพ่ัน้ท่่�เพ่ั�อสรา้งภาพัล้กัษณแ์ล้ะคุวามยั�งย่นในพ่ัน้ท่่�
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ผ่ลัลััพธ์การออกแบบ

จากแนวคิุดแนวคิุดการพัฒันาของพ่ัน้ท่่� เม่องป่็าตองน�ามส่่ภาพัแนวคิุดการ
ออกแบบพ่ัน้ท่่�มเองป่็าตองในร่ป็ท่่�  35 ม่การพัฒันาการออกแบบดงัน่ ้

1. การพัฒันา Landmark ในพ่ัน้ท่่� เน่�องจากในปั็จจุบนัป่็าตองม่ภาพัแคุ่ถนน
บางล้าแล้ะห้าด จงึท่�าให้้การท่่องเท่่�ยวในป่็าตองจงึม่แคุ่ตอนช่วงเย็น-ดกึ ท่่�มาสามารถ
เท่่�ยวได ้โดยจ�าแนก 4 ป็ระเภท่ดงัน่้

1) Landmark ริมท่ะเล้เพ่ั�อคุวามสวยงาม 
2) Landmark ท่่�  One Stop Service ในดา้นสถาปั็ตยกรรม 
3) Landmark ท่่�ป็ากคุล้องป็ากบางในดา้นภ่มิท่ศัน์ให้ม่ (ริมคุล้อง) 
4) Landmark ท่่�  Extreme Park ในดา้นสถาปั็ตยกรรมแล้ะกิจกรรมให้ม่

2. การเสริมกิจกรรมในวฒันธุรรมระดบับนานาชาติแล้ะกิจกรรมกล้างคุ่น 
ร่ป็แบบให้ม่ International Culture / New Night Activity เพ่ั�อสรา้งกิจกรรมท่างเล่้อก
ในตอนกล้างคุ่นให้้กบันกัท่่องเท่่�ยวแล้ะผ่อ้ย่่อาศยัให้ม่ในพ่ัน้ท่่�  โดยม่แนวท่างดงัน่้

1) Park สวนสาธุารณะออกก�าล้งักาย ร่ป็แบบการท่่องเท่่�ยวแบบเม่อง 
2) Extreme Space พ่ัน้ท่่�เล่้นก่ฬาผาดโผน ท่ัง้แบบ Street แล้ะแข่งขนั ตอบสนอง

กิจกรรมท่างเล่้อกในช่วงมรสุมชาวต่างชาติม่ป็ระสบการณแ์ล้ะเปิ็ดรบักิจกรรมป็ระเภท่น่ม้ากขึน้
3) Art – Extreme Shop การดงึกิจกรรมขอ้ 2 เขา้ในพ่ัน้ท่่�  จะเกิดรา้นขาย

อุป็กรณท่์่� เก่�ยวข้อง นกัออกแบบกราฟิติ ท่่� ม่ส่วนร่วมกบักิจกรรมดงักล่้าวในพ่ัน้ท่่�  
สรา้งผ่พ้ั�านกัระยะยาวท่่�ตอ้งการ Work -Life Balance ในยุคุท่่�  Work from home แล้ะ 
Staycation

4) Indy Concert & Movies การจดัการโดยออรแ์กนไนเซอรภ์ายนอกพ่ัน้ท่่�  
จดักิจกรรมห้มุนเว่ยนดว้ยวงดนตร่ท่างเล่้อก การรบัชมภาพัยนตรน์านาชาติ แล้ะ
ภาพัยนตรน์อกกระแส ซึ�งคุนไท่ยชนชัน้กล้างแล้ะชาวไท่ยให้้คุวามนิยม อ่กท่ัง้เป็็น
กิจกรรมท่่�ม่คุวามเป็็น Fanclub ส่ง ท่่�คุนจะตามไป็ฟัง

5) E-Bike / Night Transit เน้นการเดินท่างดว้ย Micro Feeder / Last Miles 
ให้้แต่ล้ะพ่ัน้ท่่�  โดยในป่็าตองนอกจากสนบัสนุนให้้เกิดรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าท่่�ม่คุวาม
คุล่้องตวัในการเดินท่าง จ�ากดัการเดินท่างรศัม่ 3-4 กม. จากถนนบางล้า (เน่�องจาก
การท่่องเท่่�ยวป่็าตอง ยงัพังึกิจกรรมกล้างวนักบัสถานท่่�ท่่องเท่่�ยวโดยรอบ เช่น Tiger 
Kingdom) โดยในป่็าตองม่การสนบัสนุนให้้เกิดขนส่งมวล้เบาป็ระจ�าท่าง 2 แบบ คุ่อ (1) 
วิ�งใน เสน้ท่างในป่็าตองเท่่านัน้ แล้ะ (2) วิ�งไป็ยงัห้าดขา้งเคุ่ยง วิ�งรอบดกึ แยกออกเป็็น 
3 เสน้ท่าง สรา้งคุวามเป็็นศ่นยก์ล้างในตอนกล้างคุ่น ผ่พ้ักัห้าดขา้งเคุ่ยงสามารถเว่ยน 
มาเท่่�ยวป่็าตองไดส้ะดวกแล้ะกล้บัไป็พักัในห้าดของตวัเอง
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รููปท่ี่�  38 ทัี่ศึน่ยภาพของพื�นท่ี่� เมืองป� าต้อง
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รููปท่ี่�  39 ทัี่ศึน่ยภาพของพื�นท่ี่� เมืองป� าต้อง
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รููปท่ี่�  40 ทัี่ศึน่ยภาพของพื�นท่ี่� เมืองป� าต้อง
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การพัฒันาเพ่ั�อรองรบัการท่่องเท่่�ยวในเม่องป่็าตองไม่สามารถพัฒันาพ่ัยงแต่
ดา้นกายภาพัยงัตอ้งพัฒันามาตรการอ่�นๆ เขา้มาร่วมดว้ย เพ่ั�อท่�าให้้แนวคิุดการพัฒันา
เม่องรองรบัการท่่องเท่่�ยวป็ระสบคุวามส�าเร็จซึ�งม่แนวท่างการพัฒันา ดงัน่้

1. การจดัเก็บภาษ่แบบขัน้บนัได เพิั�มการเก็บภาษ่ตามขัน้บนัได สรา้งโอกาส
แก่ท่อ้งถิ�นแล้ะธุุรกิจรายย่อย

2. ล้ดเพัดานการจดท่ะเบ่ยน อนุญาตผลิ้ตสุราให้้ต��าล้งห้ร่อเปิ็ดให้้ม่เสร่ใน
ดา้นของการผลิ้ตสุราในท่อ้งถิ�นเพ่ั�อง่ายต่อการเริ�มต้นธุุรกิจ ในปั็จจุบนัผ่้ท่่�จะผลิ้ต
เบ่ยร์ไม่ว่ากรณ่ใดก็ตาม เช่น ตม้ด่�มเองท่่�บา้นห้ร่อท่ดล้องส่ตร รวมถงึผลิ้ตเพ่ั�อขาย 
จะตอ้งขออนุญาตการผลิ้ตกบักรมสรรพัสามิต ตอ้งม่คุุณสมบติัคุ่อเป็็นบริษทั่ท่่�ม่ทุ่น
จดท่ะเบ่ยนไม่ต��ากว่า 10 ล้า้นบาท่ แล้ะห้ากจะผลิ้ตเพ่ั�อขาย ณ สถานท่่�ผลิ้ต (Brew 
Pub) อย่างเช่นรา้นโรงเบ่ยรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จะตอ้งม่ป็ริมาณการผลิ้ตมาไม่ต��ากว่า 1 
แสนลิ้ตรต่อปี็แล้ะไม่เกิน 1 ล้า้นลิ้ตรต่อปี็ ห้ร่อห้ากคิุดเป็็นเบ่ยรข์วดเล็้กท่่�คุราฟท่เ์บ่ยร์
นิยมบรรจุขายขนาดป็ระมาณ 300 มิล้ลิ้ลิ้ตร จะตอ้งผลิ้ตป็ระมาณไม่ต��ากว่า 3 แสน 
ขวดต่อปี็ แล้ะไม่เกิน 3 ล้า้นขวด ต่อปี็ แล้ะห้ากจะผลิ้ตเพ่ั�อขายนอกสถานท่่�ผลิ้ตจะ
ตอ้งผลิ้ตป็ริมาณไม่ต��ากว่า 10 ล้า้นลิ้ตรต่อปี็ ห้ร่อไม่ต��ากว่า 33 ล้า้นขวดต่อปี็ ซึ�งเป็็น
เง่�อนไขท่่�ระบุไวใ้นกฎกระท่รวงการอนุญาตผลิ้ตสุราปี็ 2560 

3. ขยายขอบเขตการสนบัสนุนห้ร่อเป็ล่้�ยนแป็ล้งขอ้ก�าห้นด Super Cluster 
ปั็จจุบนัภ่เก็ตเป็็นห้นึ�ง Super Cluster ท่างดา้นดิจิท่ลั้ เพ่ั�ออ�านวยคุวามสะดวกการล้งทุ่น
แก่ต่างชาติ จึงคิุดว่าคุวรม่กฎห้มายท่่� เก่�ยวขอ้งในการสนบัสนุนธุุรกิจอาห้ารกินด่�ม 
โดยชาวต่างชาติในพ่ัน้ท่่� เป็็นกรณ่พิัเศษเพ่ั�อสรา้งคุวามห้ล้ากห้ล้ายของอาห้ารในพ่ัน้ท่่�  

ปั็จจุบนัอาห้ารท่่� นิยมห้ร่อแนะน�าในภ่เก็ตเป็็นอาห้ารไท่ย อาห้ารใต้ 90 เป็อรเ์ซ็นต ์
โดยม่อาห้ารอ่ตาล่้ท่่� ถ่กแนะน�าบ้างในภ่เก็ต โดยผ่้ป็ระกอบการเป็็นชาวภ่เก็ตท่่� ม่ 
ตน้ทุ่นช่วิตส่ง ม่ราคุาส่ง แล้ะคุนท่อ้งถิ�นไม่กิน ห้ร่อรา้นอาห้ารดัง้เดิมบางส่วนเน้นรบั
การท่่องเท่่�ยวมากเกิน จา้งแรงงานต่างชาติแท่น จนส่งผล้ต่อคุุณภาพั

4. เขตป็กคุรองพิัเศษในเม่องท่่องเท่่�ยวท่่� ม่การรบับท่บาท่การท่่องเท่่�ยว
เยอะห้ร่อเป็็นห้ัวเม่องให้ญ่คุวรม่การผล้กัดนัเขตป็กคุรองพิัเศษเพ่ั�อเร่งการพัฒันา 
กระจายอ�านาจ โดยในมุมมองของผมมองว่าภ่เก็ตห้ร่อป่็าตองขาดผ่เ้ล่้นให้ญ่ท่่� ไม่ใช่
พัวกกลุ่้มทุ่นโรงแรมคุอยขบัเคุล่้�อนกิจกรรมในพ่ัน้ท่่�ท่�าให้้ป็รบัตวัล้�าบาก รวมไป็ถงึการ
จดัสรรงบป็ระมาณท่่�เห้มาะสมดว้ย

5. นโยบายด้านการย้ายถิ� นท่่� อย่่ ปั็จจุบันภ่เก็ตเอง ได้รับผล้กระท่บ 
ดา้น Gentrification คุ่อนขา้งมาก กลุ่้มคุนภ่เก็ตเดิมยา้ยออก เพัราะคุ่าคุรองช่พัแพัง  
ผ่ท่้่�สามารถอย่่ในภ่เก็ตไดเ้ป็็นผ่ม่้รายส่ง ม่กิจการเก่�ยวกบัการท่่องเท่่�ยวเป็็นห้ล้กัแห้ล่้ง
ส่บท่อดธุุรกิจท่่�บ้าน ท่�าให้้ธุุรกิจท่่� ไม่ไดร้บัรายไดจ้ากการเติบโตของการท่่องเท่่�ยว  
บางส่วนยา้ยออก รวมถงึคุนรุ่นให้ม่รายไดป้็านกล้างยา้ยมาอย่่กรุงเท่พัฯ เม่องอ่�นท่่�ม่สาย
งานอาช่พัรองรบั ดว้ยคุ่าคุรองช่พัท่่� ถ่กกว่าคุนท่่� เขา้มาอย่่ในพ่ัน้ท่่�จงึเป็็นชาวต่างดา้ว 
ชาวต่างชาติเขา้มา เป็็นไป็ไดห้้ร่อไม่ท่่�จะม่นโยบายกระตุน้การกล้บัมาของชาวภ่เก็ต 
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ห้ร่อคุนรุ่นให้ม่กล้บัพ่ัน้ท่่�
6. VISA Work Permit One Stop Service อ�านวยคุวามสะดวกดา้นการต่อ

อายุว่ซ่าส�าห้รบันกัท่่องเท่่�ยวแล้ะแรงงานในพ่ัน้ท่่�  
7. Business Connection Service อย่่ร่วมกบั One Stop Service ในการเอ่อ้

ให้้ชาวไท่ยแล้ะชาวต่างชาติ แชรค์ุอนเนคุชั�น เพ่ั�อสรา้งการล้งทุ่นของชาวต่างชาติใน
พ่ัน้ท่่�  สรา้งกลุ่้มล้งทุ่นให้ม่ท่่� ไม่ใช่กลุ่้มทุ่นให้ญ่ แบรนด์ให้ญ่ ห้ร่อคุนรวยในภ่เก็ตล้งทุ่น

จากท่่�กล่้าวมาขา้งตน้คุ่อตวัอย่างการออกแบบพ่ัน้ท่่�เพ่ั�อการรองรบัการท่่อง
เท่่�ยวตามกลุ่้มบุคุล้กัษณ์ในกรณ่ศึกษาพ่ัน้ท่่� ป่็าตองแล้ะพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยวท่่�ส�าคุญัอ่�นๆ
ของเม่องห้ล้กัดา้นการท่่องเท่่�ยว อย่างย่านนิมมานเห้มินท่ร ์ จงัห้วดัเช่ยงให้ม่ แล้ะจุด
เป็ล่้�ยนถ่ายการเดินท่างป้็อมมห้ากาฬ กรุงเท่พัมห้านคุร รวมถงึการเสนอแนะแนวการ
พัฒันานโยบายในพ่ัน้ท่่�เพ่ั�อตอบรบัการพัฒันาการท่่องเท่่�ยวในอนาคุต 

สุดท่า้ยน่ ้ กรณ่ศึกษาของการน�าเอาคุวามร่คุ้วามเขา้ใจดา้นบุคุล้กัษณข์อง 
นกัท่่องเท่่�ยวท่่�ม่คุวามแตกต่างกนั น�ามาใชเ้ป็็นส่วนห้นึ�งของการออกแบบพ่ัน้ท่่�แล้ะเม่อง
ท่่องเท่่�ยวท่่�ล้กัษณะแตกต่างกนัท่ัง้ 3 เม่อง ม่ขอ้สรุป็ดงัน่้

1) คุวามเขา้ใจบุคุล้กัษณน์กัท่่องเท่่�ยวท่�าให้้เกิดคุ�าถามแล้ะคุวามเขา้ใจดา้น
พัฤติกรรมแล้ะคุวามพัึงพัอใจ รวมถงึจุดเป็ราะบางท่่� ส่งผล้ต่อคุวามพัึงพัอใจของนกั
ท่่องเท่่�ยวท่่�ตอ้งระวงั ห้ร่อด�าเนินการออกแบบเพ่ั�อแก้ไขขอ้จ�ากดัต่างๆ ซึ�งอาจจะเกิด
จากขอ้จ�ากดัเชิงพ่ัน้ท่่�  ห้ร่อระบบการให้้บริการท่่�ม่อย่่เดิม ในกรณ่ของจุดเป็ล่้�ยนถ่าย
ป้็อมห้ากาฬ แสดงออกถงึการป็รบัตวักบัการเดินท่างท่่องเท่่�ยวในเขตเม่องท่่�ตอ้งอาศยั
ระบบขนส่งสาธุารณะท่่�คุวรพัฒันาคุุณภาพัไม่ใช่เพ่ัยงแต่เพ่ัยงการพัฒันาร่ป็แบบของ
ยานพัาห้นะ แต่ตอ้งรวมถงึการสร้างคุวามเป็็นมิตรกบัผ่้ใชทุ้่กกลุ่้ม แล้ะเป็็นมิตรกบั 
สิ�งแวดล้อ้ม ซึ�งเป็็นม่ล้คุ่าส�าคุญัของการท่่องเท่่�ยวในอนาคุต

2) พ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยวบางพ่ัน้ท่่� ถ่กพัฒันาให้้ม่เสน่ห้์ไม่ใช่เฉพัาะการพัฒันาท่าง
ดา้นกายภาพั กรณ่การพัฒันาย่านนิมมานเห้มินท่รเ์ป็็นตวัอย่างของการเช่�อมต่อท่าง
วฒันธุรรม แล้ะสรา้งพ่ัน้ท่่�จดัแสดงแล้ะพ่ัน้ท่่�พับป็ะระห้ว่างผ่คุ้นต่างวฒันธุรรม โดยห้า
ท่างคุงสดัส่วนแล้ะเสน่ห้ข์องพ่ัน้ท่่�ท่่�ม่ล้กัษณะเป็็นย่านพักัอาศยัคุวบคุ่่ไป็กบัการป็ระกอบ
กิจกรรมดา้นการท่่องเท่่�ยวไป็พัร้อมกบักิจกรรมสร้างสรรคุด์า้นวฒันธุรรม ในจุดท่่�
ม่ผ่คุ้นผ่านไป็ผ่านมา แล้ะเป็็นจุดเป็ล่้�ยนของร่ป็แบบแล้ะวิถ่ช่วิตของการท่่องเท่่�ยวใน
เขตเม่อง ซึ�งสิ�งต่างๆ เห้ล่้าน่ต้อ้งอาศยัคุวามเขา้ใจดา้นคุวามตอ้งการของบุคุล้กัษณ์
ท่่�ม่คุวามเฉพัาะกลุ่้ม

3) คุวามเขา้ใจดา้นบุคุล้กัษณ ์ ช่วยพัลิ้กวิกฤตเป็็นโอกาส ห้ร่อช่วยห้าโอกาส
ในการช่วยดงึนกัท่่องเท่่�ยวต่างกลุ่้มดว้ยการพัฒันาท่รพััยากรการท่่องเท่่�ยวท่่�ม่อย่่เดิม 
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การออกแบบพ่ัน้ท่่�แล้ะกิจกรรมให้้รองรบับุคุล้กัษณท่์่�ม่คุวามห้ล้ากห้ล้ายจะช่วยเร่�อง
โคุรงสร้างท่างเศรษฐกิจไม่ให้้เกิดการพัึ�งพิังกิจกรรมการท่่องเท่่�ยวแต่เพ่ัยงล้กัษณะ
เด่ยว แต่การด�าเนินการในระดบัน่ ้ อาศยัแต่เพ่ัยงการเป็ล่้�ยนแป็ล้งท่างกายภาพัแต่
เพ่ัยงไม่ได ้ ขอ้จ�ากดัเชิงพ่ัน้ท่่�ห้ล้ายๆ อย่างของพ่ัน้ท่่� ท่่องเท่่�ยวมาจากกฎระเบ่ยบบาง
อย่างท่่�ม่อย่่เดิมท่ัง้จากรฐัแล้ะอ�านาจในท่อ้งถิ�น ซึ�งจะแก้ไขปั็ญห้าต่างๆ เห้ล่้าน่ ้ ตอ้ง
อาศยัการกระจายอ�านาจแล้ะเปิ็ดโอกาสให้้ท่อ้งถิ�นดงึศกัยภาพัท่่�คุวรจะเป็็นออกมาใช้
ให้้ไดม้ากท่่�สุด 
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