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บท่สรุปผู้้�บริหาร 

ปิระเทศไทยเป็ินปิระเทศกำาลังัพ์ฒันาที�ไดก้า้วขึ �นมิ่าเป็ินผูู้น้ำาดา้นการท่องเที�ยว 
ของโลักไดอ้ย่างเต็์มิ่ภาคภูม่ิ่ ในปีิ พ์.ศ. 2562 ปิระเทศไทยอยู่ในลัำาดบััที�  4 ของปิระเทศที�
มีิ่รายรบััจ้ากนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์มิ่ากที�สุดในโลัก แต่์หากนบััจ้ากจ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อน
ปิระเทศไทยก็จ้ะอยู่ในลัำาดบััที�  8 (UNWTO, 2020) โดยในปีิ พ์.ศ. 2562 ไทยมีิ่ผูู้ม้ิ่าเย่อน
ชาวต่์างชาต่์เก่อบั 40 ลัา้นคนต่์อปีิ แลัะมีิ่รายรบััปิระมิ่าณ 2.0 ลัา้นลัา้นบัาท (กระทรวง
การท่องเที�ยวแลัะกีฬา, 2563) แต่์หากจ้ะเปิรียบัเทียบัดา้นความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั
ดา้นการท่องเที�ยวปิระเทศไทย ในปีิ พ์.ศ. 2562 ซึ�งปิระกอบัดว้ยต์วัชี�วดัดา้นความิ่ยั�งย่น 
ปิระเทศไทยจ้ดัอยู่ในลัำาดบััที�  31 ของโลัก (World Economic Forum: WEF, 2019)

การท่องเที�ยวเป็ินหนึ�งในภาคเศรษฐก่จ้สำาคญัของเศรษฐก่จ้ไทย โดยในปีิ 
พ์.ศ. 2561 สามิ่ารถสรา้งมูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ทั�งทางต์รงแลัะทางออ้มิ่ไดสู้งถงึปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 18  
ของผู้ล่ัต์ภณัฑิม์ิ่วลัรวมิ่ปิระชาชาต่์ แลัะก่อให้เก่ดการจ้้างงานปิระมิ่าณร้อยลัะ 12  
ของการจ้า้งงานทั�งหมิ่ด ค่ดเป็ินจ้ำานวนถงึ 4.4 ลัา้นคน ซึ�งมิ่ากกว่าการจ้า้งงานในภาค
อุต์สาหกรรมิ่การผู้ล่ัต์ทั�งหมิ่ด

การระบัาดของโคว่ด-19 สรา้งความิ่เสียหายแก่อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวทั�งโลัก
อย่างมิ่หาศาลัรวมิ่ทั�งปิระเทศไทย ทำาให้เก่ดคำาถามิ่ใหญ่ว่าหลังัจ้ากนี�แลัว้ภาคเศรษฐก่จ้
ของปิระเทศไทยจ้ะเปิลีั�ยนไปิอย่างไร แลัะจ้ะต์อ้งมีิ่การวางแผู้นเต์รียมิ่ยุทธศาสต์รแ์ลัะ 
กลัยุทธร์องรบััส่�งที�จ้ะต์ามิ่มิ่าอย่างไร นกัว่ชาการจ้ะมีิ่บัทบัาทดา้นการว่จ้ยัแลัะขอ้เสนอแนะ 
ดา้นกลัยุทธก์ารท่องเที�ยวสำาหรบััอนาคต์อะไรไดบ้ัา้ง

โครงการยุทธศาสต์รก์ารว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาสำาหรบััการท่องเที�ยวไทยหลังัโคว่ด-19  
มีิ่วตั์ถุปิระสงคเ์พ่์�อ 1) ศกึษาแนวโน้มิ่การท่องเที�ยวของไทยแลัะปิระเม่ิ่นผู้ลักระทบัของ
การระบัาดของโคว่ด-19 ต่์อศกัยภาพ์เด่มิ่แลัะโอกาสในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยว
ของไทย 2) สรา้งฉากทศัน ์ความิ่เป็ินไปิไดข้องการท่องเที�ยวไทยระหว่างแลัะภายหลังั
การระบัาดของโคว่ด-19 แลัะ 3) เสนอแนะแนวนโยบัาย ยุทธศาสต์ร ์กลัยุทธ ์แลัะแผู้นที�
เสน้ทางการว่จ้ยัที�จ้ะมีิ่บัทบัาทในการขบััเคล่ั�อน ฟ้ื้�นฟูื้ แลัะปิรบััต์วัของภาคเศรษฐก่จ้การ
ท่องเที�ยวของไทยระหว่างแลัะภายหลังัการระบัาดของโคว่ด-19

การศกึษานี�ใชว่้ธีการศกึษาแบับัผู้สมิ่ (Mixed methods) โดยเฉพ์าะอย่างย่�ง
ทฤษฎีีแลัะว่ธีว่จ้ยัทางอนาคต์ศกึษาเพ่์�อสรา้งฉากทศันท์างเล่ัอกแลัะเพ่์�อแสวงหาแนว
นโยบัายแลัะกลัยุทธส์ำาหรบััการว่จ้ยัแลัะพ์ฒันา การท่องเที�ยวในระยะสั�น ระยะปิานกลัาง  
แลัะระยะยาว สำาหรบััทฤษฎีีกรอบัค่ด โมิ่เดลัที�ใชว่้เคราะห ์ว่ธีการศกึษา แลัะค่าอนุมิ่าน
ทางสถ่ต่์ส่วนใหญ่จ้ะอยู่ในภาคผู้นวก ทั�งนี�เพ่์�อให้ผูู้อ่้านเขา้ถงึผู้ลัการศกึษาไดอ้ย่างรวดเร็ว
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การศึกษานี�แบ่ังออกเป็ิน 3 ต์อนด้วยกนั ต์อนที�  1: ก่อนการระบัาดของ 
โคว่ด-19 เป็ินการว่เคราะหส์ถานการณด์า้นการท่องเที�ยวไทยจ้นกระทั�งปีิ พ์.ศ. 2562 
ว่าสถานภาพ์ศกัยภาพ์ของไทยอยู่ในระดบััไหนเพ่์�อต์อบัคำาถามิ่ว่าต์ำาแหน่งแห่งที�ของ
การท่องเที�ยวไทยในปัิจ้จุ้บันัเป็ินอย่างไร    

ต์อนที�  2: ช่วงโคว่ด-19 ระบัาด เป็ินการต์อบัคำาถามิ่ว่าการท่องเที�ยวไทย 
หลังัโคว่ด-19 ควรจ้ะมุ่ิ่งไปิสู่เป้ิาหมิ่ายใด 

สำาหรบััต์อนที� 3: กลัยุทธก์ารว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาการท่องเที�ยวเช่งระบับั เป็ินการ
ทบัทวนแลัะสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่ว่จ้ยังานว่จ้ยัเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวไทยที� ผู่้านมิ่า 
ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2562 โดยใชว่้ธีทำาเหม่ิ่องขอ้มูิ่ลัแลัะบัรรณาม่ิ่ต่์ ต่์อดว้ยขอ้เสนอ
แนวทางการว่จ้ยัแลัะพ์ฒันา รวมิ่ถงึการออกแบับัแผู้นงานว่จ้ยัท่องเที�ยวเช่งระบับัที�ลัอ้
ต์ามิ่ยุทธศาสต์รช์าต่์ในระยะยาวที� ไดเ้สนอไว ้

ตอนที่� 1: ก่อนการระบาดขีองโควิิด-19

1. ศัักยภาพัขีองการท่่องเท่ี�ยวิไท่ยก่อนการระบาดขีองโควิิด-19

ในรอบัทศวรรษที�ผู่้านมิ่า ปิระเทศไทยมีิ่ว่วฒันาการดา้นการท่องเที�ยวอย่างสูง 
จ้นกระทั�งปีิ พ์.ศ. 2562 ไดก้ลัายเป็ินอนัดบัั 3 ของโลักในฐานะปิระเทศที�มีิ่รายไดสุ้ทธ่
จ้ากการท่องเที�ยวนานาชาต่์สูงที�สุด แลัะมีิ่จ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อนต่์ดลัำาดบัั 8 ของโลัก อย่างไร
ก็ดี การศกึษาศกัยภาพ์โดยเปิรียบัเทียบัโดยอาศยัดชันีขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั
ดา้นการท่องเที�ยวของ World Economic Forum (WEF) พ์บัว่าไทยยงัอยู่ในลัำาดบััที�  31  
ความิ่เหล่ั�อมิ่ลัำ �ากนัมิ่ากระหว่างลัำาดบััที� ในดา้นดีมิ่านด ์(วดัจ้ากรายได้) แลัะลัำาดบััที�
ในดา้นซพั์พ์ลัาย (วดัจ้ากขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั) น่าจ้ะสะทอ้นปัิญหาการมีิ่ 
นกัท่องเที�ยวมิ่ากเก่นการรองรบััซึ�งจ้ะทำาให้เก่ดความิ่เส่�อมิ่โทรมิ่ของทรพั์ยากรท่องเที�ยว 

ไดใ้นอนาคต์
การเปิรียบัเทียบัว่วฒันาการของท่องเที�ยวไทยแลัะการท่องเที�ยวโลักโดยใช ้ 

Latent Growth Model ต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2558-2562 พ์บัว่า มีิ่แนวโน้มิ่ดีขึ �นทั�งในระดบััโลัก 
แลัะปิระเทศไทย ว่วฒันาการของการท่องเที�ยวโลักมีิ่ลักัษณะเป็ิน Supply pull ก็ค่อ
ปิระเทศที�มีิ่ความิ่พ์รอ้มิ่ในการรองรบััการท่องเที�ยว ซึ�งส่วนใหญ่เป็ินปิระเทศพ์ฒันาแลัว้ 
เป็ินกลุ่ัมิ่ที�ไดป้ิระโยชนจ์้ากผู้ลัลัพั์ธข์องการขยายต์วัของภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวมิ่ากกว่า 
ท่องเที�ยวในปิระเทศกำาลังัพ์ฒันา อย่างไรก็ดี แมิ่้ไทยจ้ะมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัเร่�องการเปิิดรบัั 
นานาชาต่์ สารสนเทศแลัะการส่�อสารแลัะราคาที�แข่งขนัได ้ซึ�งเป็ินปัิจ้จ้ยัทางบัวกกลุ่ัมิ่เดียว 
กบััปัิจ้จ้ยัที�ขบััเคล่ั�อนว่วฒันาการของโลัก แต่์ไทยก็มีิ่จุ้ดอ่อนมิ่ากในเร่�องความิ่ปิลัอดภยั 
สุขภาพ์แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ ทั�งสามิ่ส่�งนี�จ้ะเป็ินสน่มิ่ที�กดักร่อนศกัยภาพ์ในอนาคต์ทั�งส่ �น 
การว่เคราะหพ์์ฒันาการของการท่องเที�ยวไทยโดยใชว่้ธี Latent Growth Model พ์บัว่า  
ว่วฒันาการของไทยต่์างจ้ากของโลักแลัะเป็ินการพ์ฒันาแบับั Demand push ไม่ิ่ใช่ 
Supply pull การพ์ฒันาแบับันี�มีิ่ขอ้ดีค่อการลังทุนจ้ะไม่ิ่เสียเปิล่ัา แต่์ขอ้ดอ้ยก็ค่ออาจ้
จ้ะเก่ดปัิญหาการที�สาธารณูปิโภคพ์ฒันามิ่ารองรบััไม่ิ่ทนั
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การศึกษาปิระส่ทธ่ภาพ์โดยใช้ว่ธี Data Envelopment Analysis (DEA)  
ของจ้งัหวดัต่์างๆ พ์บัว่า มีิ่ 15 จ้งัหวดัที� ใช้ทรพั์ยากรที� มีิ่อยู่ให้เก่ดรายไดแ้ลัะจ้ำานวน
นกัท่องเที�ยวสูงสุดไดแ้ก่ ภูเก็ต์ ชลับุัรี เพ์ชรบุัรี พ์งังา สตู์ลั ระนอง เชียงใหม่ิ่ ขอนแก่น 
เพ์ชรบูัรณ ์นครปิฐมิ่ กาญจ้นบุัรี บังึกาฬ สระบุัรี หนองคาย อุทยัธานี ซึ�งจ้งัหวดัเหล่ัานี�
ใชท้รพั์ยากรแลัะการจ้ดัการอย่างเต็์มิ่ศกัยภาพ์แลัว้ หากต์อ้งการเพ่์�มิ่รายไดอี้กก็ต์อ้ง
เพ่์�มิ่สาธารณูปิโภคแลัะการจ้ดัการมิ่าก แต่์ยงัมีิ่จ้งัหวดัอ่�นๆ ที�มีิ่ชายหาดที�มีิ่ศกัยภาพ์ที�
จ้ะสรา้งรายไดใ้นทำานองเดียวกบััภูเก็ต์แลัะชลับุัรี แต่์ยงัใชท้รพั์ยากร กลัไกการบัร่หาร 
ที�มีิ่อยู่ไม่ิ่เต็์มิ่ที�  ไดแ้ก่ นครศรีธรรมิ่ราช สงขลัา ต์รงั ปิระจ้วบัคีรีขนัธ ์ต์ราด แลัะจ้นัทบุัรี 
แต่์การเพ่์�มิ่รายไดนี้�ต์อ้งระมิ่ดัระวงัไม่ิ่ให้เก่ดปัิญหาดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่แลัะความิ่ปิลัอดภยั
เช่นเดียวกบััที�เก่ดขึ �นที�ภูเก็ต์

2. ขีีดควิามสามารถในการแขี่งขีันด�านและแนวิโน�มขีองไท่ยในตลาดท่่องเท่ี�ยวิ

การศกึษาขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัโดยใชว่้ธี Normalized Comparative 
Advantage Ratio (NCAR) แลัะ Shift Share Analysis แสดงให้เห็นว่าปิระเทศไทยไม่ิ่ได้
สนใจ้ต์ลัาดอาเซียนมิ่ากนกัแลัะอยู่สถานภาพ์ “ต์ั�งรบััปิรบััต์วั” เช่นเดียวกบััเพ่์�อนบัา้น
อาเซียน ปิระเทศไทยมีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดูดซบัันกัท่องเที�ยวอาเซียนลัดลัง แต่์ยงั
ลัดลังชา้กว่าต์ลัาดอาเซียนโดยรวมิ่หมิ่ายความิ่ว่า ปิระเทศอาเซียนต่์างไม่ิ่สนใจ้ต์ลัาด
ของกนัแลัะกนั ปิระเทศไทยเป็ินปิระเทศ “ดาวรุ่ง” ในต์ลัาดท่องเที�ยวของอ่นเดียแลัะ
รสัเซีย ส่วนจี้นแลัะเกาหลีัใต์ซ้ึ�งเป็ินต์ลัาดที�นกัท่องเที�ยวขยายต์วัสูงกว่าความิ่สามิ่ารถ
ของอตั์ราดูดซบัันกัท่องเที�ยวของปิระเทศไทย เราจ้ึงต์กอยู่ในสถานการณที์� เรียกว่า  
“ควา้ไม่ิ่ทนั” ส่วนต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อนั�นไทยอยู่ในสถานะที�เรียกว่า “เสียโอกาส” ค่อแนวโน้มิ่ 
ของต์ลัาดนี�ขยายต์วันี�ดีขึ �น แต่์ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดของไทยจ้ากต์ลัาดนี�กลับััลัดลัง 
ส่วนสองต์ลัาดสุดทา้ย ไดแ้ก่ ยุโรปิต์ะวนัต์ก (ยกเวน้รสัเซีย) แลัะต์ลัาดโอเชียเนียนั�น 
ไทยอยู่ในสภาวะถอยนำา ค่อต์ลัาดเหล่ัานี�เร่�มิ่หดต์วั แต่์การดูดซบัันกัท่องเที�ยวของไทย
กลับััหดต์วัมิ่ากกว่าการหดต์วัของต์ลัาด

การศกึษาโดยว่ธี Shift Share มีิ่นยัว่าปิระเทศไทยควรให้ความิ่สนใจ้กบััต์ลัาด
อาเซียน แลัะต์ลัาดอ่นเดียมิ่ากขึ �น โดยต์อ้งมีิ่การว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาให้สามิ่ารถขยายจ้ำานวน
นกัท่องเที�ยวที� ไม่ิ่ไดม้ิ่าจ้ากวฒันธรรมิ่ต์ะวนัต์กหร่อวฒันธรรมิ่ของขงจ่้�อ ซึ�งไทยมีิ่ความิ่
ถนดัในการรองรบััมิ่ากกว่า เพ่์�อสามิ่ารถแก้ไขปัิญหาหร่อขอ้กงัวลั (Pain point) ของ
นกัท่องเที�ยวเหล่ัานี� แลัะทำาให้การเด่นทางของนกัท่องเที�ยวเหล่ัานี�มีิ่ความิ่สะดวกสบัาย
สอดคลัอ้งกบััปิระเพ์ณีน่ยมิ่ของต์นไดม้ิ่ากขึ �น สำาหรบััต์ลัาดที�ปิระเทศไทยจ้ะต์อ้งทำา 
การวางแผู้นใหม่ิ่ ไดแ้ก่ ต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อแลัะต์ลัาดโอเชียเนีย ซึ�งปิระเทศไทยเร่�มิ่ไม่ิ่มีิ่ 
ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะยงัไม่ิ่มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษ สี�ต์ลัาดบันนี�ควรจ้ะมีิ่การว่จ้ยั 
แลัะพ์ฒันาด้านการต์ลัาด รสน่ยมิ่ แลัะข้อกงัวลั (Pain points) ผูู้้บัร่โภคเพ่์� มิ่เต่์มิ่  
ส่วนต์ลัาดที�เหล่ัอนั�นค่อ จี้น เกาหลีัใต์ ้แลัะรสัเซีย ลัว้นเป็ินต์ลัาดที�สนใจ้ปิระเทศไทยอยู่ใน
ระดบััสูงแลัะให้ความิ่สนใจ้อย่างต่์อเน่�อง ดงันั�น ไทยจ้งึควรสรา้งส่นคา้แลัะบัร่การใหม่ิ่ๆ 
นอกจ้ากจ้ะเป็ินการเพ่์�มิ่ความิ่ดงึดูดใจ้เป็ินพ่์เศษแลัว้ยงัเป็ินการรกัษาความิ่สมัิ่พ์นัธ ์ให้
ต่์อเน่�องในระยะยาว
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การทำาการต์ลัาดในอนาคต์ ควรจ้ะเน้นปิระเทศที�มีิ่ค่าใชจ่้้ายท่องเที�ยวสูง เช่น 
ฮ่่องกงแลัะส่งคโปิร ์มีิ่ขนาดต์ลัาดวดัจ้ากค่าใชจ่้้ายอยู่ในลัำาดบััสูงกว่าญี� ปุิ� น กล่ัาวค่อ 
ส่งคโปิรอ์ยู่ในเป็ินลัำาดบััที�  12 ฮ่่องกงลัำาดบััที�  13 ในปีิ พ์.ศ. 2562 ในขณะที�ญี�ปุิ� นอยู่ใน
ลัำาดบััที� 16 แต่์ขอ้ดีของญี�ปุิ� น ค่อ มีิ่ปิระชากรมิ่าก หาต์ลัาดเพ่์�มิ่ง่าย ในขณะที�ส่งคโปิรแ์ลัะ
ฮ่่องกง ต์อ้งปิรบััเป็ินต์ลัาดบัน ส่วนต์ลัาดสหรฐัอเมิ่ร่กา เป็ินต์ลัาดที�น่าจ้ะทำาการต์ลัาด
สำาหรบัักลุ่ัมิ่คุณภาพ์สูง เพ์ราะกลุ่ัมิ่รายไดสู้งไม่ิ่ไดร้บััผู้ลักระทบัจ้ากโคว่ด-19 มีิ่ระดบัั 
การออมิ่ในช่วงโคว่ด-19 สูงแลัะมีิ่ทีท่าว่าเศรษฐก่จ้จ้ะฟ้ื้�นต์วัเร็วเพ์ราะปิระชาชนไดร้บัั
การฉีดวคัซีนอย่างรวดเร็วแลัะทั�วถงึ 

3. นักท่่องเท่ี�ยวิจัีนและภาพัลักษณ์์ขีองการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย

ก่อนการแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวจี้นที� เด่นทางออก 
ต่์างปิระเทศยงัเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างต่์อเน่� อง ดว้ยจ้ำานวนนกัเด่นทาง 155 ลัา้นคนครั�ง ในปีิ  
พ์.ศ. 2562 โดยแนวโน้มิ่รูปิแบับัของการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศเปิลีั�ยนจ้ากการท่องเที�ยว 
เช่งทศันาจ้รไปิสู่การท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน ปิระเทศไทยนับัเป็ินเป้ิาหมิ่ายปิลัายทาง 
อนัดบััหนึ�งของจี้นมิ่าหลัายปีิต่์ดต่์อกนั หากไม่ิ่นบััมิ่าเกา๊ ฮ่่องกง แต่์ในปีิ พ์.ศ. 2562 
เวียดนามิ่ไดแ้ซงไทยขึ �นมิ่าเป็ินอนัดบััหนึ�ง เพ์ราะเป็ินปิระเทศที�มีิ่พ์รมิ่แดนทางบักต่์ดต่์อ
โดยต์รงกบััปิระเทศจี้น

ทั�งนี�ในช่วงเก่ดการแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 พ์บัว่า ปิระเทศไทยก็ยงัคงถูก
กล่ัาวถงึในโลักออนไลันท์ั�งในม่ิ่ต่์ของการ “ท่องเที�ยวปิระเทศไทย” แลัะ “คนไทย” ทั�งในม่ิ่ต่์
ของวฒันธรรมิ่ ปิระเพ์ณี ความิ่เช่�อ อาหารการก่นแลัะว่ถีชีว่ต์ของคนไทยโดยต์รง แลัะ
ยงัรวมิ่ไปิถงึโอกาสในการกลับััเขา้มิ่าท่องเที�ยวไทยในอนาคต์ เน่�องจ้ากสถานที�ท่องเที�ยว 

ดึงดูดใจ้ที� มีิ่ความิ่หลัากหลัาย อาหารอร่อย ผูู้้คนที� เป็ินม่ิ่ต์ร ว่ถีชีว่ต์วฒันธรรมิ่ไทย 
ที�แต์กต่์างจ้ากจี้น แต่์เต็์มิ่ไปิดว้ยเสน่หแ์ลัะสีสนั แนวโน้มิ่การกลับััเขา้มิ่าของนกัท่องเที�ยวจี้น 
ในรูปิแบับัใหม่ิ่ๆ จ้ะมุ่ิ่งสู่ 1) การท่องเที� ยวคุณภาพ์สูง 2) คำานึงถึงความิ่ปิลัอดภยั
เช่งสุขภาพ์แลัะสุขอนามิ่ยั รวมิ่ถึง 3) ผู้ล่ัต์ภณัฑิที์� มุ่ิ่งเน้นการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน  
เป็ินกลุ่ัมิ่เล็ักกบััครอบัครวั โดยนกัท่องเที�ยวอ่สระแบับั SoLoMo ใหม่ิ่ยงัคงพ์ึ�งพ์าอาศยั
สงัคมิ่ออนไลัน ์(Social) เป็ินแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่วางแผู้นแลัะต์ดัส่นใจ้ท่องเที�ยว มุ่ิ่งแสวงหาการ
ท่องเที�ยวเช่งเรียนรูว่้ถีชีว่ต์ปิระสบัการณท์อ้งถ่�น (Local)  

ความิ่ต์้องการเด่นทางมิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทยของคนจี้นหลังัโคว่ด-19  
ยงัคงเพ่์�มิ่ขึ �นดว้ยสี�ปัิจ้จ้ยัหลักัค่อ 1) เศรษฐก่จ้จี้นยงัคงเต่์บัโต์แมิ่้ในปีิที�เก่ดการระบัาด
ของโคว่ด-19 2) การท่องเที�ยวได้กลัายเป็ินส่วนหนึ� งในว่ถีชีว่ต์คนจี้น 3) ทศันคต่์ 
เช่งบัวกแลัะให้กำาลังัใจ้ของคนไทยต่์อจี้นในช่วงโคว่ด-19 รวมิ่ถงึ 4) ความิ่สามิ่ารถดา้น 
การบัร่หารจ้ดัการโคว่ด-19 ของไทยที�ทำาให้ “การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์” มีิ่โอกาสกลัายเป็ิน 
ผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวดาวเด่นสำาหรบัันกัท่องเที�ยวจี้นกำาลังัซ่�อสูงได ้

การทบัทวนแผู้นพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ระยะ 5 ปีิ ฉบับััที� 14 ของปิระเทศจี้นที�เร่�มิ่ต์น้ 
ใช้ใน ปีิ พ์.ศ. 2564-2568 พ์บัว่าจี้นให้ความิ่สำาคญักบััการพ์ฒันาอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว
เช่งวฒันธรรมิ่ เพ่์�อการพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ภายในปิระเทศ สนบััสนุนการสร้างต์วัแบับั 
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ธุรก่จ้ใหม่ิ่ๆ บันเศรษฐก่จ้ฐานด่จ่้ทลัั การทำาความิ่เข้าใจ้ต่์อแผู้นท่องเที�ยวระยะ 5 ปีิ  
ฉบับััที�  14 จ้ะทำาให้มิ่องเห็นท่ศทางการเปิลีั�ยนแปิลังเช่งรสน่ยมิ่แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่การ
ท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวจี้นที�สามิ่ารถนำามิ่าใชเ้พ่์�อการวางแผู้นพ์ฒันาผู้ล่ัต์ภณัฑิ์ให้
สอดคลัอ้งกบััรสน่ยมิ่แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวจี้นที�จ้ะมิ่าเย่อนปิระเทศไทยต่์อไปิ 

ปัิจ้จ้ยัพ่์ �นฐานที�ผูู้ป้ิระกอบัการท่องเที�ยวไทยต์อ้งปิรบััต์วั เพ่์�อให้พ์รอ้มิ่ต่์อการ 

เปิิดรบัันกัท่องเที�ยวจี้นอีกครั�ง ไดแ้ก่ การจ้ดัทำา Standard Operation Procedure (SOP)  
สำาหรบััทุกๆ ห่วงโซ่ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว ดงันั�นความิ่สามิ่ารถในการใชช่้องทางออนไลัน ์
เพ่์�อสรา้งเคร่อข่ายลูักคา้ทั�งในธุรก่จ้ทั�วไปิแลัะธุรก่จ้ท่องเที�ยวจ้งึมีิ่ความิ่สำาคญัสำาหรบัั
ผูู้ที้�ต์อ้งการเขา้ถงึต์ลัาดจี้น

4. ประสบการณ์ข์ีองนักท่อ่งเท่ี�ยวิ (Customer Journey) VS ประสบการณ์์ขีอง
ผู้้�ประกอบการ

การออกแบับัการให้บัร่การการท่องเที�ยวต์ามิ่หลักัการของ Design thinking 
นั�นจ้ะต์อ้งรวบัรวมิ่แลัะปิระเม่ิ่นปิระสบัการณข์องนกัท่องเที�ยวต์ั�งแต่์ความิ่คาดหวงั 
จุ้ดเจ็้บัปิวดหร่อจุ้ดที�รบััแลัะแลักเปิลีั�ยนปิระสบัการณร์ะหว่างการท่องเที�ยวในช่วง
เวลัาต่์างๆ ของการทำาก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยว ความิ่พ์งึพ์อใจ้ที� ไดร้บัั การแบ่ังปัินขอ้มูิ่ลัแลัะ
ปิระสบัการณก์ารท่องเที�ยวให้กบัับุัคคลัอ่�น การศกึษาในบัทนี�มีิ่เป้ิาหมิ่ายที�จ้ะสรา้งความิ่ 

เขา้ใจ้ถงึความิ่สอดคลัอ้งต์อ้งกนั (Matching) ของความิ่ต์อ้งการผูู้บ้ัร่โภค การสนองต์อบั
ของผูู้ป้ิระกอบัการแลัะการจ้ดัการของรฐั เพ่์�อให้เก่ดบัร่การที�ต์รงกบััความิ่ต์อ้งการ
ของนกัท่องเที�ยว 

ในการทำาการต์ลัาดท่องเที�ยว แต่์เด่มิ่นั�นมิ่กัใชก้ารแบ่ังกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวต์ามิ่ 
ลักัษณะทางปิระชากร เช่น อายุ เพ์ศ วยั แลัะภูม่ิ่ลัำาเนา แต่์การศกึษานี�นอกจ้ากใชห้ลักัเกณฑิ ์
ดงัที�กล่ัาวมิ่าแลัว้ยงัคำานึงถงึแรงจู้งใจ้ รสน่ยมิ่ เวลัาที�ใช้ในการท่องเที�ยว แลัะก่จ้กรรมิ่
ที�ต์อ้งการทำา มิ่าใช้พ่์จ้ารณาแลัะกำาหนดเป็ินลักัษณะของกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวที� เรียกว่า  
กลุ่ัมิ่บุัคลักัษณเ์พ่์�อคาดการณว่์ากลุ่ัมิ่บุัคลักัษณเ์หล่ัานี�จ้ะเปิลีั�ยนแปิลังไปิอย่างไรในอนาคต์

การศกึษานี�ไดเ้ร่�มิ่ต์น้โดยแบ่ังนกัท่องเที�ยวในปัิจ้จุ้บันัเป็ิน 23 กลุ่ัมิ่ ต์ามิ่ก่จ้กรรมิ่ 
ท่องเที�ยวแลัะเสนอจุ้ดแข็งของการท่องเที�ยวไทย โดยมีิ่ 3 จ้งัหวดัเป็ินกรณีศกึษา ไดแ้ก่ 
1) กรุงเทพ์มิ่หานคร 2) เชียงใหม่ิ่ แลัะ 3) ภูเก็ต์ พ์บัว่ามีิ่จุ้ดแข็งที�สามิ่ารถต์อบัสนองความิ่
ต์อ้งการนกัท่องเที�ยวเบ่ั �องต์น้ไดม้ิ่ากถงึ 12 รูปิแบับั ต์ามิ่ส่นทรพั์ยห์ร่อส่�งดงึดูดใจ้ ทำาเลั
ที�ต์ั�ง (Asset on location) ของแต่์ลัะจ้งัหวดั พ์บัว่า เชียงใหม่ิ่มีิ่จุ้ดแข็งดา้นส่�งดงึดูดใจ้ 
ที�มิ่าจ้ากวฒันธรรมิ่ทอ้งถ่�นเฉพ์าะของพ่์�นที� ส่วนกรุงเทพ์มิ่หานครนั�นมีิ่ความิ่เป็ินมิ่หานคร 

แลัะมีิ่ความิ่เป็ินสากลัสามิ่ารถต์อบัสนองความิ่ต์้องการนกัท่องเที�ยวได้หลัากหลัาย  
ส่วนภูเก็ต์มีิ่ส่นทรพั์ยด์า้นทำาเลัที�ต์ั�ง แต่์ไม่ิ่หลัากหลัายแมิ่ว่้าจ้ะมีิ่คุณภาพ์สูงก็ต์ามิ่

หลังัจ้ากนั�นจ้ึงได้กำาหนดบุัคลักัษณห์ร่อนกัท่องเที�ยวต์้นแบับัได้ 12 กลุ่ัมิ่ 
ต์ามิ่ระยะเวลัาที�นกัท่องเที�ยวต์อ้งการใช้ในการท่องเที�ยวแลัะการให้คุณค่ากบััส่นทรพั์ย ์
หร่อส่�งดงึดูดในทำาเลัที�ต์ั�ง (Asset on location) พ์บัว่า
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1) นกัท่องเที�ยวให้ความิ่สำาคญักบััเวลัาว่าเป็ินปัิจ้จ้ยัสำาคญัมิ่ากกว่าการใช้
ทรพั์ยากรอ่�นๆ

2) Influencers มีิ่บัทบัาทสำาคญัในระยะสั�นในการหาขอ้มูิ่ลัเฉพ์าะพ่์�นที� แต่์บัทบัาท 
นี�จ้ะลัดลังในอนาคต์ หากระบับับัร่การบันแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่แลัะการใชข้อ้มูิ่ลั Big data ถูกนำา
มิ่าใชอ้ย่างมีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์

3) ภาษา กฎีหมิ่าย วฒันธรรมิ่ แลัะการส่�อสารยงัเป็ินอุปิสรรคสำาคญัของการ
เขา้ถงึแลัะส่งต่์อขอ้มูิ่ลัในปัิจ้จุ้บันั

4) ระบับัการจ้ดัการท่องเที� ยวของรฐัในปัิจ้จุ้บันัโดยเฉพ์าะอย่างย่�งการ 
ขออนุญาต์เขา้เม่ิ่องไม่ิ่สอดคลัอ้งกบััความิ่ต์อ้งการเช่งปิระสบัการณข์องนกัท่องเที�ยว
ที� ไดเ้ปิลีั�ยนไปิจ้ากการท่องเที�ยวเป็ินกลุ่ัมิ่ใหญ่ไปิสู่การท่องเที�ยวเป็ินกลุ่ัมิ่ที�เล็ักลังแลัะมีิ่
เป้ิาหมิ่ายการท่องเที�ยวแลัะการใชเ้วลัาในรูปิแบับัที�หลัากหลัาย

ผู้ลัการศกึษาจ้ากผูู้ป้ิระกอบัการพ์บัว่า
1) ผูู้ป้ิระกอบัการโดยทั�วไปิยงัไม่ิ่ให้ความิ่สำาคญักบััความิ่ต์อ้งการนกัท่องเที�ยว

ในระดบัั insight แลัะยงัสนใจ้ให้บัร่การแบับัมิ่าต์รฐานที�เคยทำากนัส่บัต่์อกนัมิ่า
2) ผูู้้ปิระกอบัการขนาดเล็ักมีิ่จุ้ดแข็งที�จ้ะปิรบััต์วัให้เข้ากบััความิ่ต์้องการ 

นกัท่องเที�ยวแลัะเป็ินจุ้ดเร่�มิ่ต์น้ของการสะสมิ่ความิ่รูด้า้นการบัร่การ แต่์ยงัไม่ิ่สามิ่ารถ
ต์อบัโจ้ทยที์�ต์อ้งใชค้วามิ่เชี�ยวชาญมิ่ากขึ �น ที�จ้ะผู้ลัต่์อความิ่พ์งึพ์อใจ้

3) จ้ำานวนผูู้้ปิระกอบัการที� มีิ่พ่์ �นฐานมิ่าจ้ากการเป็ินผูู้้รบัับัร่การเองหร่อ 
นกัท่องเที�ยวนั�นสามิ่ารถนำาเสนอบัร่การสำาหรบััต์ลัาดเฉพ์าะเจ้าะจ้ง (Niche market) ได ้
แต่์มีิ่จ้ำานวนจ้ำากดั

4) การที�รฐัรบััฟัื้งปัิญหาโดยต์รงเฉพ์าะจ้ากผูู้้ปิระกอบัการ อาจ้ทำาให้ ไม่ิ่
สามิ่ารถเขา้ใจ้ปัิญหาที�แทจ้้ร่งของนกัท่องเที�ยวไดแ้มิ่ว่้าท่ศทางของปัิญหาจ้ะเป็ินทาง
เดียวกนัแต่์ในรายลัะเอียดจ้ะต่์างกนั

นอกจ้ากนี� การศกึษานี�ยงัว่เคราะหปั์ิจ้จ้ยัของอนาคต์ที�สำาคญัต่์อการเปิลีั�ยนแปิลัง 

บุัคลักัษณน์กัท่องเที�ยวหลังัการระบัาดของโคว่ด-19 ใน 3 ระยะค่อ ระยะสั�น (1-3 ปีิขา้งหน้า)  
ระยะกลัาง (3-5 ปีิขา้งหน้า) แลัะระยะยาว (5-10 ปีิขา้งหน้า) จ้ำาแนกไดเ้ป็ิน 12 กลุ่ัมิ่  
โดยกลุ่ัมิ่ที�จ้ะมีิ่จ้ำานวนมิ่ากนกัท่องเที�ยวมิ่ากขึ �น ไดแ้ก่ 1) กลุ่ัมิ่พ์ฒันาต์วัเองเช่งสุขภาพ์ 
(The Pamperer) 2) กลุ่ัมิ่ผูู้ร่้วมิ่เป็ินส่วนหนึ�งของก่จ้กรรมิ่ส่งเสร่มิ่ธุรก่จ้ (The Outing 
Joiner) ส่วนกลุ่ัมิ่ที�ยงัมีิ่แนวโน้มิ่ดีมิ่ากขึ �นอย่างต่์อเน่� อง ได้แก่ 1) กลุ่ัมิ่ผูู้้ชอบัสมัิ่ผู้สั
ส่นทรพั์ยรู์ปิแบับัไทย (The Thai Toucher) 2) กลุ่ัมิ่ผูู้ใ้ชเ้วลัากบััต์วัเอง (The Time Spender)  
แลัะ 3) กลุ่ัมิ่ผูู้ช้อบัสานสมัิ่พ์นัธ ์(The Relationship Builder) กลุ่ัมิ่ที�จ้ะมีิ่ความิ่สำาคญั
ลัดลังในอนาคต์มีิ่ 3 กลุ่ัมิ่ไดแ้ก่ 1) กลุ่ัมิ่ผูู้ช้อบัหลีักหนีเม่ิ่องไปิสู่ปิระสบัการณเ์ช่งลัึก 
(The In-depth Escaper) 2) กลุ่ัมิ่ผูู้มี้ิ่ก่จ้กรรมิ่เคล่ั�อนที�ต์ลัอดเวลัา (The Motion-based 
Wanderer) แลัะ 3) กลุ่ัมิ่ผูู้เ้ด่นทางเพ่์�อบัำาเพ็์ญปิระโยชน ์(The Volunteer Traveler)  
ส่วนกลุ่ัมิ่ที� เหล่ัอเป็ินกลุ่ัมิ่การเพ่์�มิ่ขึ �นของจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวในอนาคต์ค่อนขา้งที�จ้ะ
ทรงต์วั
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ตอนที่� 2: ช่่วิงโควิิด-19 ระบาด

1. ผู้ลกระท่บขีองโควิดิ-19 การฟื้้� นฟ้ื้การท่อ่งเท่ี�ยวิในระยะสั�นและระยะปานกลาง
 
การทบัทวนผู้ลักระทบัของโคว่ด-19 ในนานาปิระเทศ คาดว่าภาพ์รวมิ่เศรษฐก่จ้ 

ของแต่์ลัะปิระเทศจ้ะสามิ่ารถฟ้ื้�นต์วักลับััมิ่าใกลั้เคียงกบััปีิ พ์.ศ. 2562 ได้ภายในปีิ  
พ์.ศ. 2567 แต่์ปิระเทศจี้นจ้ะสามิ่ารถฟ้ื้�นต์วัไดเ้ร็วกว่าปิระเทศอ่�นๆ 1 ปีิ สำาหรบััอุต์สาหกรรมิ่ 
ด้านการท่องเที� ยวแลัะการเด่นทางที� จ้ะกลัับัมิ่าได้ก่อนในช่วงปีิ พ์.ศ. 2567 ค่อ 
อุต์สาหกรรมิ่โรงแรมิ่แลัะที�พ์กั แลัะอุต์สาหกรรมิ่การบ่ัน แต่์สำาหรบัับัร่ษทัทวัรอ์าจ้จ้ะ
ต์อ้งใชร้ะยะเวลัาในการฟ้ื้�นต์วันานกว่ามิ่าก เน่�องจ้ากแนวโน้มิ่การเด่นทางที�จ้ะเปิลีั�ยน
ว่ถีการท่องเที�ยวแบับัเด่มิ่ไปิเป็ินแบับัน่วนอรม์ิ่ลัั 

รูปิแบับัการท่องเที�ยวใหม่ิ่นี�จ้ะมีิ่ลักัษณะการเด่นทางแบับัคนเดียว หร่อเด่นทาง 
กบัักลุ่ัมิ่คนใกลัช่้ด ซึ�งเป็ินการท่องเที�ยวแบับัเน้นความิ่ปิลัอดภยัดา้นสุขอนามิ่ยัแลัะใช้
เทคโนโลัยีเพ่์�อความิ่สะดวก เช่น การเล่ัอกจ้องห้องพ์กัที� มีิ่มิ่าต์รฐานการรกัษาความิ่
สะอาด แลัะการทำาก่จ้กรรมิ่ทั�งหมิ่ดผู่้านระบับัออนไลัน ์เป็ินต์น้ นอกจ้ากนี� เพ่์�อหลีักเลีั�ยง 

คนจ้ำานวนมิ่าก การเด่นทางไปิยงัสถานที�ท่องเที�ยวใหม่ิ่ๆ ที�ยงัไม่ิ่ไดร้บััความิ่น่ยมิ่ หร่อ 
สถานที� Unseen จ้ะไดร้บััความิ่น่ยมิ่มิ่ากขึ �น ดงันั�น ในช่วงระยะแรกๆ ราคาจ้ะไม่ิ่ใช่ปัิจ้จ้ยั
ที�สำาคญัสำาหรบััการท่องเที�ยว

ผู้ลัของการสำารวจ้แบับัสอบัถามิ่ออนไลันค์นไทยที� เป็ินนกัท่องเที�ยวจ้ำานวน 
606 คน พ์บัว่า ปัิจ้จ้ยักระตุ์น้ดา้นการท่องเที�ยวมีิ่ความิ่แต์กต่์างกนัในแต่์ลัะรุ่น โดยคนใน 
Gen BB มีิ่ความิ่ต์อ้งการพ์กัผู่้อน แลัะต์อ้งการเรียนรูป้ิระสบัการณ์ใหม่ิ่เป็ินปัิจ้จ้ยักระตุ์น้
ให้ท่องเที�ยว แลัะสามิ่ารถท่องเที�ยวในวนัใดก็ได้ไม่ิ่จ้ำากดัเวลัา ส่วนคนใน Gen X แลัะ Gen Y  
มีิ่ความิ่คลัา้ยคลังึกนั ค่อ ส่วนใหญ่จ้ะสามิ่ารถท่องเที�ยวไดเ้ฉพ์าะวนัหยุดเสาร-์อาท่ต์ย ์
หร่อวนัหยุดนกัขตั์ฤกษที์� ไม่ิ่ต์อ้งไปิเรียนหนงัส่อ

ในช่วง 3 ปีิก่อนเก่ดโคว่ด-19 คนไทยมีิ่การท่องเที�ยวในปิระเทศเฉลีั�ย 4 ครั�งต่์อปีิ  
ส่วนการเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ คนใน Gen BB Gen X แลัะ Gen Y จ้ะเด่นทาง
เฉลีั�ย 1 ครั�งต่์อปีิ ส่วนคนใน Gen Z โดยเฉลีั�ยยงัไม่ิ่มีิ่การเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ 

ดา้นเคร่�องหมิ่าย SHA ซึ�งเป็ินสญัลักัษณก์ารนัตี์มิ่าต์รฐานความิ่ปิลัอดภยั
ดา้นสุขอนามิ่ยั เพ่์�มิ่ความิ่มิ่ั�นใจ้ในการท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19 นั�น พ์บัว่า มีิ่ผูู้ร้บััรูป้ิระมิ่าณ 
ร้อยลัะ 57 ของผูู้้ต์อบัแบับัสอบัถามิ่ทั�งหมิ่ด แลัะในกลุ่ัมิ่นี�กว่าร้อยลัะ 70 เห็นว่า
เคร่�องหมิ่าย SHA มีิ่ผู้ลัต่์อการต์ดัส่นใจ้ซ่�อส่นคา้แลัะบัร่การดา้นการท่องเที�ยว

ส่วนการรบััรู้แลัะการใช้โครงการต่์างๆ ได้แก่ โครงการเราเที�ยวด้วยกนั  
โครงการเที�ยวปัินสุข โครงการเราไปิเที�ยวกนั แลัะโครงการกำาลังัใจ้ พ์บัว่า โครงการ 
เราเที�ยวดว้ยกนั มีิ่ผูู้ร้บััรู ้มีิ่ผูู้ล้ังทะเบีัยนมิ่ากที�สุด แลัะมีิ่ผูู้้ใชส่้ทธ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 24 ของ
ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ ซึ�งมิ่ากที�สุดเม่ิ่�อเทียบักบััโครงการอ่�นๆ แลัะสามิ่ารถกระตุ์น้ให้เก่ด
การใชจ่้้ายเง่นส่วนต์วัเพ่์�มิ่ขึ �นปิระมิ่าณ 13,000 บัาทต่์อคน

ปัิญหาดา้นการท่องเที�ยวที�เผู้ช่ญระหว่างการท่องเที�ยวที�ส่งผู้ลัให้ความิ่พ์งึพ์อใจ้ 

ในการท่องเที�ยวของคนไทยลัดลังในระดบััมิ่ากที�สุด ส่วนใหญ่จ้ะเป็ินปัิญหาดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่ 
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ได้แก่ มิ่ลัพ่์ษทางอากาศ มิ่ลัพ่์ษทางนำ �า มิ่ลัภาวะทางเสียง ขยะในเม่ิ่องท่องเที� ยว  
ความิ่แออดัของนกัท่องเที�ยว แลัะดา้นความิ่ปิลัอดภยั ไดแ้ก่ ความิ่ปิลัอดภยัในแหล่ังท่องเที�ยว 
แลัะความิ่ปิลัอดภยัในการเด่นทาง

 จ้ากการสำารวจ้ความิ่ค่ดเห็นต่์อการเปิิดปิระเทศให้นกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ 
เด่นทางมิ่าเที�ยวปิระเทศไทยพ์บัว่า ผูู้ต้์อบัปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 61 เห็นว่ายงัไม่ิ่ควรเปิิดปิระเทศ  
โดยเฉพ์าะคนใน Gen Y แลัะ Gen Z ซึ�งมีิ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 70 ไม่ิ่เห็นดว้ยกบััการเปิิดปิระเทศ  
ในขณะที�คนใน Gen BB แลัะ Gen X มีิ่สดัส่วนที�ต์อบัว่าเห็นดว้ยแลัะไม่ิ่เห็นดว้ยใกลัเ้คียง
กนั สำาหรบััการเปิิดปิระเทศแลัะอนุญาต์ให้คนไทยเด่นทางไปิท่องเที�ยวต่์างปิระเทศในปีิ 
พ์.ศ. 2564 พ์บัว่า ผูู้ต้์อบัส่วนใหญ่กว่ารอ้ยลัะ 65 จ้ะยงัไม่ิ่เด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ

2. อนาคตฐานขีองการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย

ในภาพ์อนาคต์ฐาน (Baseline future) ของการท่องเที�ยวไทยในช่วงระยะสั�น 
แลัะระยะกลัางจ้นกระทั�งสถานการณก์ารแพ์ร่ระบัาดเร่�มิ่คลีั�คลัายลัง การกวาดสญัญาณ 
พ์บัว่า แนวโน้มิ่ที�คาดว่าจ้ะขบััเคล่ั�อนการท่องเที�ยวในภาพ์รวมิ่ มีิ่ดงัต่์อไปินี�

1) การเด่นทางท่องเที�ยวเช่งว่ถีชีว่ต์แลัะปิระสบัการณเ์พ่์�มิ่ขึ �น 
2) รูปิแบับัการเด่นทางท่องเที�ยวย่ดหยุ่นแลัะหลัากหลัายมิ่ากขึ �น 
3) การท่องเที�ยวมุ่ิ่งที�ก่จ้กรรมิ่แลัะผู้ลัลัพั์ธที์�ยั�งย่นมิ่ากขึ �น 
4) ช่องทางออนไลันเ์ป็ินแหล่ังขอ้มูิ่ลัแลัะพ่์�นที�หลักัสำาหรบััการคน้หาแลัะให้

บัร่การดา้นการท่องเที�ยว 
5) ขอ้มูิ่ลักลัายเป็ินปัิจ้จ้ยัการผู้ล่ัต์สำาคญัที�กำาหนดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั

ของธุรก่จ้ท่องเที�ยว 
6) การแข่งขนัเพ่์�อรกัษาสมิ่ดุลัอำานาจ้ในเช่งภูม่ิ่รฐัศาสต์รจ์้ะมีิ่ผู้ลัต่์อการ 

ท่องเที�ยวระดบััโลัก 
7) การท่องเที�ยวแบับัไรเ้ง่นสดแลัะการใชน้วตั์กรรมิ่บันฐานบัล็ัอกเชนจ้ะเพ่์�มิ่ขึ �น 
8) การเฝ้้าระวงัเหตุ์ร้ายแลัะการรกัษาความิ่ปิลัอดภยัทางไซเบัอรมี์ิ่ความิ่

สำาคญัมิ่ากขึ �น

เม่ิ่� อว่เคราะหร์ะดบััความิ่ไม่ิ่แน่นอนแลัะระดบััผู้ลักระทบัของปัิจ้จ้ยัที� ขบัั
เคล่ั�อนแนวโน้มิ่สำาคญั พ์บัว่า ปัิจ้จ้ยัที�จ้ะเก่ดขึ �นอย่างแน่นอนแลัะมีิ่ผู้ลักระทบัสูง ซึ�งจ้ะ
เป็ินอนาคต์ฐานของการท่องเที�ยวไทย โดยเฉพ์าะในเม่ิ่องหลักั เช่น กรุงเทพ์ฯ เชียงใหม่ิ่ 
แลัะภูเก็ต์ ปิระกอบัดว้ย 1) การท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่เล็ัก 2) การเต่์บัโต์ของต์ลัาดนกัท่องเที�ยว
จี้นแลัะอ่นเดีย 3) การกระจุ้กต์วัของการท่องเที�ยวแลัะความิ่เส่�อมิ่โทรมิ่ของทรพั์ยากร 
ท่องเที�ยว 4) การเต่์บัโต์ของเศรษฐก่จ้แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่แลัะธุรก่จ้การท่องเที�ยวบันโลัก
ออนไลัน ์5) การลังทุนจ้ากปิระเทศจี้นในธุรก่จ้ท่องเที�ยว 6) เทคโนโลัยีสนบััสนุนการ 
ท่องเที�ยว 7) ความิ่แปิรปิรวนของสภาพ์ภูม่ิ่อากาศ แลัะ 8) คุณภาพ์อากาศ 

นอกจ้ากนี� เน่� องจ้ากความิ่เสี�ยงจ้ากการต่์ดเช่�อโคว่ด-19 จ้ะยงัไม่ิ่หมิ่ดไปิ
ภายในเร็ววนั แมิ่ว่้าจ้ำานวนปิระชากรที�ฉีดวคัซีนจ้ะเพ่์�มิ่ขึ �นไปิเร่�อยๆ ก็ต์ามิ่ พ์ฤต่์กรรมิ่
การท่องเที�ยวในช่วงระยะสั�นแลัะระยะกลัางคาดว่าจ้ะเป็ินไปิต์ามิ่แนวโน้มิ่หลักัดงัต่์อไปินี�
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1) นกัท่องเที�ยวจ้ะให้ความิ่สำาคญักบััส่�งที�คุน้เคย คาดการณ์ได ้แลัะเช่�อถ่อได้
มิ่ากขึ �น โดยเน้นการท่องเที�ยวในปิระเทศหร่อในระดบััภูม่ิ่ภาคมิ่ากขึ �น 

2) นกัท่องเที�ยวจ้ะใส่ใจ้สุขภาพ์ สุขอนามิ่ยัแลัะความิ่ปิลัอดภยัมิ่ากขึ �น ความิ่ไว้
วางใจ้ในผูู้ป้ิระกอบัการจ้งึจ้ะเป็ินปัิจ้จ้ยัสำาคญัที�มีิ่ผู้ลัต่์อการต์ดัส่นใจ้ของนกัท่องเที�ยว

อนึ�ง แนวโน้มิ่การเปิลีั�ยนแปิลังบัางปิระการที� มีิ่มิ่าแต่์เด่มิ่ก่อนสถานการณ ์
โคว่ด-19 อาจ้ชะลัอต์วัหร่อเปิลีั�ยนท่ศทางไปิเช่น การเขา้มิ่าของนกัท่องเที�ยวจ้ากกลุ่ัมิ่
ต์ลัาดใหม่ิ่แลัะการเต่์บัโต์ของธุรก่จ้ การบ่ันระดบััโลัก ส่วนแนวโน้มิ่การลังทุนดา้นการ
ท่องเที�ยวจ้ากต่์างปิระเทศนั�น มีิ่โอกาสเป็ินไปิไดสู้งที�   นกัลังทุนรายใหญ่ทั�งภายในแลัะ
ภายนอกปิระเทศจ้ะเขา้มิ่ากวา้นซ่�ออสงัหาร่มิ่ทรพั์ยแ์ลัะธุรก่จ้ ดา้นการท่องเที�ยวในไทย
โดยเฉพ์าะนกัลังทุนจ้ากปิระเทศจี้นที� เศรษฐก่จ้สามิ่ารถฟ้ื้�นต์วัไดเ้ร็วกว่าปิระเทศอ่�น  
ความิ่เสี�ยงจ้ากการต่์ดเช่�อที�ต์ำ�ากว่าปิระเทศอ่�น แลัะระยะการเด่นทางที�ใกลัก้นัระหว่าง 

จี้นกบััไทย ทำาให้นักท่องเที� ยวจี้นย่�งมีิ่ความิ่สำาคญัมิ่ากสำาหรับัการฟ้ื้�นต์วัของการ 
ท่องเที�ยวไทย  

จ้ากอนาคต์ฐานขา้งต์น้ จี้นจ้งึถ่อเป็ินต์ลัาดที�สำาคญัที� สุดในเช่งยุทธศาสต์ร์
การฟ้ื้�นฟูื้การท่องเที�ยวไทยในระยะสั�นแลัะระยะปิานกลัาง ในขณะเดียวกนั นัยเช่ง
ยุทธศาสต์รที์�สำาคญัอีกปิระการหนึ�ง ทั�งสำาหรบัันโยบัายสาธารณะของรฐับัาลัแลัะ
การดำาเน่นธุรก่จ้ของผูู้ป้ิระกอบัการ ค่อการพ์ฒันาระบับัโครงสรา้งพ่์�นฐานดา้นขอ้มูิ่ลั 
นับัต์ั�งแต่์แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่การจ้ดัการข้อมูิ่ลั (Data management platform) ไปิจ้นถึง 
การสรา้งขีดความิ่สามิ่าถในการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั (Data analytics) ในดา้นการท่องเที�ยว
ของไทย

3. ฉากท่ัศัน์ (Scenario) การท่่องเท่ี�ยวิไท่ยระดับประเท่ศัและระดับเม่อง  

การนำาเสนอภาพ์อนาคต์ทางเล่ัอกระยะยาวผู่้านการสรา้งฉากทศัน ์(Scenario) นั�น  
ไดแ้บ่ังการว่เคราะหอ์อกเป็ิน 2 ระดบัั ค่อ 1) ฉากทศันก์ารท่องเที�ยวระดบััปิระเทศ แลัะ 
2) ฉากทศันก์ารท่องเที�ยวระดบััเม่ิ่อง โดยในระดบััเม่ิ่องได้แบ่ังออกเป็ินอีก 2 กรณี 
ค่อ ฉากทศันก์ารท่องเที�ยวของเชียงใหม่ิ่แลัะภูเก็ต์ แลัะฉากทศันก์ารท่องเที�ยวของ
กรุงเทพ์มิ่หานคร

ฉากทศันก์ารท่องเที�ยวไทย (รูปิที�  1) มิ่าจ้ากการว่เคราะห์โดยเล่ัอกปัิจ้จ้ยัขบัั
เคล่ั�อนสำาคญั 2 ปิระการ ค่อ 1) รูปิแบับัเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว (การท่องเที�ยวเช่งเดี�ยว
หร่อเช่งหลัากหลัาย) แลัะ 2) การกระจ้ายพ่์�นที�ของเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว (กระจุ้กต์วัหร่อ
กระจ้ายต์วั) แลัะสามิ่ารถสรา้งฉากทศันที์�แสดงภาพ์อนาคต์ทางเล่ัอกได ้4 ฉากทศัน ์
ไดแ้ก่ ฉากทศันที์�  1 The Avengers: เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งหลัากหลัายที�เด่นนำาระดบัั
สากลัเฉพ์าะบัางพ่์�นที�  ฉากทศันที์�  2 บัางระจ้นั: เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งหลัากหลัายระดบัั
ฐานรากในวงกวา้ง ฉากทศันที์�  3 ขุนพ์นัธ:์ เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งเดี�ยวระดบััฐานราก 
ในวงกวา้ง แลัะฉากทศันที์�  4 John Wick: เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งเดี�ยวที� เด่นนำาระดบัั
สากลัเฉพ์าะบัางพ่์�นที�
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รู์ปัท่�  1 ฉากท้ศน์การ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 

John
Wick

ขุน
พันธ์

การท่องเท่ียวกระจกุตัวในจงัหวดั 5 อนัดับแรก
เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชงิหลากหลายเศ

รษ
ฐกิ

จท่
อง

เที่
ยว

เช
งิเ

ดี่ย
ว

การท่องเท่ียวกระจายตัวไปจงัหวดัท่องเท่ียว 30 อนัดับ

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิเด่ียว
ท่ีเด่นนําระดับสากลเฉพาะบางพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิหลากหลาย
ท่ีเด่นนําระดับสากลเฉพาะบางพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิเด่ียว
ระดับฐานรากในวงกวา้ง

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิหลากหลาย
ระดับฐานรากในวงกวา้ง

The
Avengers

บาง
ระจนัระจนั

AvengersAvengersAvengers
The

บาง
ระจนั

(1)

(2)

(4)

(3)

ส่วนฉากทศันก์ารท่องเที�ยวของเชียงใหม่ิ่แลัะภูเก็ต์ (รูปิที�  2) มิ่าจ้ากการ
ว่เคราะห์โดยเล่ัอกปัิจ้จ้ยัขบััเคล่ั�อนสำาคญั 2 ปิระการ ค่อ 1) โครงสรา้งอุต์สาหกรรมิ่
ท่องเที�ยว (การปิระกอบัการโดยทุนไทยหร่อทุนต่์างชาต่์) แลัะ 2) รูปิแบับัเศรษฐก่จ้
ท่องเที�ยว (เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งเดี�ยวหร่อเช่งหลัากหลัาย) แลัะสามิ่ารถสรา้งฉากทศัน์
ได ้4 ฉากทศัน ์ไดแ้ก่ ฉากทศันที์�  1 ฮ่่องกง/เจ้นีวา: เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งหลัากหลัาย
โดยทุนต่์างชาต่์ ฉากทศันที์�  2 เกียวโต์/ ดูไบั: เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งหลัากหลัายโดยทุน
ในปิระเทศ ฉากทศันที์�  3 โอก่นาวา/ลัาสเวกสั: การท่องเที�ยวมิ่าต์รฐานโดยทุนในปิระเทศ 
แลัะฉากทศันที์�  4 มิ่ลััดีฟื้ส/์ มิ่ายอรก์า: การท่องเที�ยวมิ่าต์รฐานโดยทุนต่์างชาต่์ 

สำาหรบััฉากทศันก์ารท่องเที�ยวของกรุงเทพ์มิ่หานคร (รูปิที�  3) มิ่าจ้ากการ
ว่เคราะหปั์ิจ้จ้ยัสำาคญัค่อ ระดบัันำ �าท่วมิ่ โดยสามิ่ารถแบ่ังออกเป็ิน 4 ฉากทศัน ์ต์ามิ่ระดบัั
นำ �าท่วมิ่ ไดแ้ก่ ฉากทศันที์�  1 กรุงเทพ์ฯ ไรน้ำ �าท่วมิ่ ฉากทศันที์�  2 กรุงเทพ์ฯ เหม่ิ่อนปัิจ้จุ้บันั 
ฉากทศันที์�  3 กรุงเทพ์ฯ ครึ�งบักครึ�งนำ �า แลัะฉากทศันที์�  4 กรุงเทพ์ฯ ใต์บ้ัาดาลั

ภาพ์อนาคต์ทางเล่ัอกต่์างๆ ที� ไดน้ำาเสนอนั�นเป็ินทางเล่ัอกให้มิ่องเห็นภาพ์
อนาคต์ที�หลัากหลัายเพ่์�อเป็ินขอ้มูิ่ลัในการพ่์จ้ารณาเล่ัอกภาพ์อนาคต์ที�พ์ึงปิระสงค ์
(Preferable future) หร่ออนาคต์ที�ต์อ้งการบัรรลุัต์ามิ่เป้ิาหมิ่ายต่์างๆ ไดแ้ก่ ความิ่ยั�งย่น 
(Sustainability) ความิ่มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ (Efficiency) การเพ่์�มิ่ผู้ล่ัต์ภาพ์ (Productivity) หร่อ
การสรา้งความิ่เท่าเทียมิ่ (Equity) อย่างไรก็ดี แต่์ลัะฉากทศันก็์จ้ะนำาไปิสู่การบัรรลุัผู้ลั
ของแต่์ลัะเป้ิาหมิ่ายไดใ้นระดบััที�แต์กต่์างกนั แลัะมีิ่โอกาสแลัะความิ่ทา้ทายที�แต์กต่์าง
กนัไปิ
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รู์ปัท่�  2 ฉากท้ศน์การ์ท่องเท่�ยุวการ์ท่องเท่�ยุวขีองเช่ยุงให่ม่และภูเก็ต

โครงสรา้งเศรษฐกิจท่องเท่ียวเน้นผู้ประกอบการต่างชาติ

โครงสรา้งเศรษฐกิจท่องเท่ียวเน้นผู้ประกอบการไทย

เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชงิหลากหลายเศ
รษ

ฐกิ
จท่

อง
เที่

ยว
เช

งิเ
ดี่ย

ว

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิหลากหลายโดยทุนต่างชาติ

เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชงิหลากหลายโดยทุนในประเทศ

การท่องเท่ียวมาตรฐานโดยทุนต่างชาติ

การท่องเท่ียวมาตรฐานโดยทุนในประเทศ

โอกินาวา/
ลาสเวกัส

เกียวโต/
ดไูบ

มัลดีฟส/์
มายอรก์า

ฮ่องกง/
เจนีวา

(1)

(2)

(4)

(3)

รู์ปัท่�  3 ฉากท้ศน์การ์ท่องเท่�ยุวขีองกรุ์งเทพมห่านคร์ 

จ้ากการว่เคราะหภ์าพ์อนาคต์ฐานแลัะฉากทศัน ์ปิระกอบักบััผู้ลัการสมัิ่ภาษณ์
แลัะหาร่อกบััหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดา้นนโยบัายดา้นการท่องเที�ยว พ์บัว่า ภาพ์อนาคต์ที�
พ์งึปิระสงคข์องการท่องเที�ยวไทยหลังัโคว่ด-19 ในระยะยาวควรมุ่ิ่งไปิที�การพ์ฒันาการ
ท่องเที�ยวไทยให้มีิ่ความิ่ยั�งย่นแลัะเป็ินธรรมิ่มิ่ากขึ �น ในขณะเดียวกนัภายใต์บ้ัร่บัทของ
ความิ่ไม่ิ่แน่นอนที�เพ่์�มิ่สูงขึ �นในดา้นเทคโนโลัยี เศรษฐก่จ้ สงัคมิ่ ส่�งแวดลัอ้มิ่แลัะการเม่ิ่อง 
นโยบัายการท่องเที�ยวของไทยต่์อจ้ากนี�ไปิควรเน้นไปิที�การลัดความิ่เสี�ยงเช่งระบับั 
(Systemic risks) ไปิพ์ร้อมิ่กบััสร้างความิ่สามิ่ารถในการรบััม่ิ่อกบััสถานการณต่์์างๆ 
(Robustness) แลัะความิ่สามิ่ารถในการฟ้ื้�นต์วัจ้ากว่กฤต์ (Resilience) 
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จ้ากภาพ์อนาคต์ที�พ์ึงปิระสงคแ์ลัะหลักัการพ่์�นฐานขา้งต์น้ ทีมิ่ว่จ้ยัเสนอว่า  
แนวค่ดหลักัของยุทธศาสต์รข์องการท่องเที�ยวไทยในช่วงหลังัโคว่ด-19 ค่อ การส่งเสร่มิ่ 
เศรษฐก่จ้การท่องเที�ยวไทยให้มีิ่ความิ่หลัากหลัายมิ่ากขึ �น ทั�งในแง่องคค์วามิ่รูแ้ลัะนวตั์กรรมิ่ 
ที�ใชก้ารก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว ลักัษณะนกัท่องเที�ยว ลักัษณะผูู้ป้ิระกอบัการ แลัะพ่์�นที�
ท่องเที�ยว รวมิ่ไปิถงึการใชก่้จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวเป็ินฐานในการต่์อยอดแลัะส่งเสร่มิ่
ธุรก่จ้ดา้นอ่�นๆ ที�กวา้งไปิกว่าขอบัเขต์ของธุรก่จ้การท่องเที�ยวทั�วไปิ ทั�งนี� เง่�อนไขสำาคญั
ของการพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทยให้มีิ่ความิ่หลัากหลัายไปิพ์ร้อมิ่กบััการเต่์บัโต์
แลัะเพ่์�มิ่มูิ่ลัค่าของการท่องเที�ยวไดม้ิ่ากขึ �นค่อความิ่เป็ินพ์หุน่ยมิ่ (Pluralism) แลัะความิ่
เป็ินนานาชาต่์ระดบััสากลั (Cosmopolitanism) ของเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทยทั�งในระดบัั
ผู้ล่ัต์ภณัฑิ ์ผูู้้ปิระกอบัการแลัะแรงงาน แลัะกระบัวนการผู้ล่ัต์ ดว้ยเง่�อนไขดงักล่ัาว 
กระบัวนทศันพ่์์�นฐานของนโยบัายดา้นเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวของไทยจ้ึงต์อ้งยอมิ่รบััใน
ท่ศทางของการสรา้งความิ่หลัากหลัายภายใต์พ้์หุน่ยมิ่แลัะความิ่เป็ินสากลัมิ่ากขึ �น 

4. ยุท่ธศัาสตร์การท่่องเท่ี�ยวิไท่ย 

จ้ากสถานการณก์ารแพ์ร่ระบัาดของไวรสัโคว่ด-19 ทำาให้การท่องเที�ยวไทย
ต์้องเผู้ช่ญกบััความิ่ทา้ทายใหม่ิ่ในการกำาหนดยุทธศาสต์รร์ะดบััปิระเทศแลัะระดบัั
เม่ิ่อง โดยเฉพ์าะการสร้างความิ่เช่�อมิ่ั�นในเร่�องความิ่ปิลัอดภยัในการท่องเที�ยวในช่วง
ที�มีิ่การระบัาดแลัะภายหลังัการระบัาดของไวรสัโคว่ด-19  ดงันั�น ยุทธศาสต์รเ์ร่งด่วน 
แลัะระยะสั�นจ้งึจ้ำาเป็ินต์อ้งส่งเสร่มิ่ให้เก่ดการท่องเที�ยวที�มีิ่ความิ่ปิลัอดภยัสูงแลัะปิรบัั
ภาพ์ลักัษณก์ารท่องเที�ยวที� มีิ่ความิ่ปิลัอดภยั เช่น การเร่งกระจ้ายวคัซีน การมีิ่ระบับั
ต่์ดต์ามิ่ที� มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ เป็ินต์น้ ปัิจ้จ้ยัเหล่ัานี�เป็ินเง่�อนไขจ้ำาเป็ินในการเปิิดปิระเทศ 
ให้สามิ่ารถขบััเคล่ั�อนเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว ในขณะเดียวกนัภาครฐัก็ต์อ้งช่วยฟ้ื้�นฟูื้ธุรก่จ้
การท่องเที�ยวให้มีิ่ความิ่พ์รอ้มิ่ในการเปิิดปิระเทศ โดยเฉพ์าะการเร่งฟ้ื้�นฟูื้แลัะให้ความิ่
ช่วยเหล่ัอในการฟ้ื้�นต์วัของผูู้ป้ิระกอบัธุรก่จ้ในห่วงโซ่การท่องเที�ยว

สำาหรบััยุทธศาสต์ร์ในระยะยาวที�มีิ่เป้ิาหมิ่ายของการพ์ฒันาการท่องเที�ยวที�มีิ่ 
ความิ่ยั�งย่นแลัะเป็ินธรรมิ่มิ่ากขึ �นนั�น ในม่ิ่ต่์ความิ่ยั�งย่น พ์บัว่า ที�ผู่้านมิ่าปิระเทศไทยพ์ึ�งพ์า 

เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งเดี�ยวในระดบััสูงมิ่ากเก่นไปิจ้งึทำาให้มีิ่ความิ่เปิราะบัางแลัะความิ่เสี�ยง 
เช่งระบับัเม่ิ่�อเก่ดว่กฤต์ซึ�งสะทอ้นจ้ากสถานการณก์ารแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 ดงันั�น 
ยุทธศาสต์รส์ำาคญัค่อการมุ่ิ่งเน้นปิรบััโครงสรา้งเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทย โดยเฉพ์าะการ
มุ่ิ่งสรา้งความิ่หลัากหลัายในเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวที�มีิ่ความิ่เช่�อมิ่โยงกบััภาคเศรษฐก่จ้อ่�นๆ 
มิ่ากขึ �นแลัะลัดการการพ์ึ�งพ์าการท่องเที�ยวเพี์ยงอย่างเดียว รวมิ่ถงึการส่งเสร่มิ่ขีดความิ่
สามิ่ารถในการแข่งขนั การยกระดบััมิ่าต์รฐานการท่องเที�ยว แลัะการรูเ้ท่าทนัต์ลัาดนกั
ท่องเที�ยวหลักั

ส่วนในม่ิ่ต่์ความิ่เป็ินธรรมิ่ พ์บัว่า การท่องเที�ยวไทยค่อนขา้งกระจุ้กต์วัในเช่ง 
พ่์ �นที� แลัะผูู้ป้ิระกอบัการที�เป็ินกลุ่ัมิ่ทุนใหญ่มีิ่แนวโน้มิ่จ้ะครอบังำาการท่องเที�ยวไทยมิ่ากขึ �น  

ดงันั�น ยุทธศาสต์รที์�สำาคญัค่อการกระจ้ายต์้นทุนแลัะผู้ลัปิระโยชน์ให้กบััผูู้้ที� มีิ่ส่วน
เกี�ยวขอ้งในอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยว โดยมุ่ิ่งส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวที�มีิ่ความิ่ผู่้ดชอบั
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แลัะเป็ินม่ิ่ต์รกบััส่�งแวดลัอ้มิ่ ส่งเสร่มิ่การมีิ่ส่วนร่วมิ่ของชุมิ่ชน มีิ่กลัไกการกระจ้าย 
ผู้ลัปิระโยชนอ์ย่างเป็ินธรรมิ่

ต์ารางต่์อไปินี�สรุปิยุทธศาสต์รเ์ร่งด่วน ระยะกลัาง แลัะระยะยาว สำาหรบััการ
ท่องเที�ยวไทย 

 
ยุุทธศาสตร์์หลััก กลัยุุทธ์

ยุุทธศาสตร์์เร่์งด่่วนและร์ะยุะส้�น

ยุุทธศาสตร์์การ์เปิิดปิร์ะเทศเพ่ื่�อการ์ท่องเท่�ยุว
อยุ่างร์ะมััดร์ะวังให้้เร็์วท่� สุด (Restart)

1. การ์กร์ะจายุวัคซ่ีนและภููเก็ตแซีนบอกซ์ี
2. การ์คัดกร์องและยุ่นยัุนตัวตน 
3. การ์ส่งเสริ์มัการ์ท่องเท่�ยุวแบบห้มู่ัคณะยุ่อยุ 
4. การ์ปิรั์บแบร์นด์ ให้้ทันสมััยุ (Brand refresh)

ยุุทธศาสตร์์การ์ฟ้ื้� นฟูื้ธุร์กิจท่องเท่�ยุว 
(Rehabilitate)

1. การ์ช่่วยุเห้ล่อผูู้้ปิร์ะกอบการ์ท่องเท่�ยุว 
2. การ์พัื่ฒนาร์ะบบการ์จัดเก็บและวิเคร์าะห์้ข้้อมูัลข้นาดให้ญ่่เพ่ื่�อการ์ท่องเท่�ยุว 
3. การ์พัื่ฒนาพ่ื่�นท่�แบ่งปัินความัคิดเห็้นในช่่องทางออนไลน์ 
4. การ์พัื่ฒนาช่่องทางการ์ร้์องเร่์ยุน

ยุุทธศาสตร์์ร์ะยุะกลางและร์ะยุะยุาว

ยุุทธศาสตร์์การ์ปิรั์บโคร์งสร้์างเศร์ษฐกิจ
ท่องเท่�ยุวไทยุ (Restructure) 

1. แนวทางเพิื่�มัความัห้ลากห้ลายุข้องเศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวไทยุ (Diversification) 
2. แนวทางการ์เพิื่�มัปิร์ะสิทธิภูาพื่และผู้ลิตภูาพื่ข้องร์ะบบการ์
3. แนวทางพัื่ฒนาและปิรั์บปิรุ์งแบร์นด์ด้านการ์ท่องเท่�ยุวข้องไทยุ (Branding)
4. แนวทางการ์ทูตการ์ท่องเท่�ยุว (Tourism diplomacy) 
5. แนวทางยุกร์ะดับไทยุเป็ินผูู้้นำาด้านมัาตร์ฐานโลกด้านการ์ท่องเท่�ยุว (Strategic 
standardization)
6. แนวทางการ์เสริ์มัสร้์างข่้ดความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้นห้ลังโควิด-19

ยุุทธศาสตร์์กร์ะจายุต้นทุนและผู้ลปิร์ะโยุช่น์
จากการ์ท่องเท่�ยุวให้้เป็ินธร์ร์มัมัากข้้�น 

(Redistribute)

1. แนวทางการ์ฟ้ื้� นฟูื้บูร์ณะร์ะบบนิเวศและสิ�งแวดล้อมัท่� ได้รั์บผู้ลกร์ะทบจากการ์
ท่องเท่�ยุว (Restore) 
2. ธร์ร์มัาภิูบาลในอุตสาห้กร์ร์มั (Industry governance)
3. แนวทางกร์ะจายุอำานาจไปิยัุงองค์กร์ปิกคร์องส่วนท้องถิ�น (Decentralization) 
4. แนวทางสร้์างพื่ลังในการ์ต่อร์องข้องผูู้้ปิร์ะกอบการ์และปิร์ะช่าช่นในท้องถิ�น 
(Empowerment)

อย่างไรก็ต์ามิ่ ผูู้ด้ำาเน่นนโยบัายพ์ึงต์ระหนกัไวเ้สมิ่อว่า ในอนาคต์ช่วง 20 ปีิ 
ถดัจ้ากนี�อาจ้จ้ะมีิ่ปัิจ้จ้ยัเสี�ยง ภยัคุกคามิ่หร่อเหตุ์ไม่ิ่คาดฝั้นอ่�นๆ ที�อาจ้เก่ดขึ �นไดอี้ก ดงันั�น  

ยุทธศาสต์รค์วรมีิ่ความิ่ย่ดหยุ่นแลัะสามิ่ารถปิรบััเปิลีั�ยนให้เหมิ่าะสมิ่กบััสถานการณ์ได ้ 
จ้งึจ้ำาเป็ินต์อ้งมีิ่การต่์ดต์ามิ่แลัะปิระเม่ิ่นผู้ลัอยู่เสมิ่อแลัะเป็ินปิระจ้ำา เพ่์�อทบัทวนยุทธศาสต์ร ์
แลัะกลัยุทธ ์ให้ต์อบัรบััสถานการณที์�เปิลีั�ยนไปิไดอ้ย่างทนัท่วงที

ตอนที่� 3: กลยุท่ธ์์การวิิจััยและพััฒนาการท่่องเที่�ยวิเชิ่งระบบ

เป้ิาหมิ่ายสุดทา้ยของการศกึษานี�ค่อ การออกแบับัแผู้นงานว่จ้ยัแลัะพ์ฒันา 
การท่องเที�ยวเช่งระบับั ซึ�งจ้ะต์อ้งมีิ่กระบัวนการ 2 ขั�นต์อน ค่อ 1) การว่เคราะหก์าร
จ้ดัสรรทรพั์ยากรแลัะสงัเคราะหง์านว่จ้ยัท่องเที�ยวที�ผู่้านมิ่าแลัะ 2) การถอดยุทธศาสต์ร์
ว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาสำาหรบััการท่องเที�ยวไทยระยะสั�น ระยะปิานกลัางแลัะระยะยาวจ้าก
ยุทธศาสต์รก์ารท่องเที�ยวไทยที�กล่ัาวมิ่าแลัว้ขา้งต์น้ 
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1. การท่บท่วินและสังเคราะห์งานวิิจััยด�านการท่่องเท่ี�ยวิ

เพ่์�อให้การออกแบับัแลัะการวางแผู้นยุทธศาสต์รก์ารว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาการ 
ท่องเที�ยวเช่งระบับัฉบับัันี�ไปิเป็ินไปิอย่างครบัถว้นจ้งึไดมี้ิ่การทบัทวนสถ่ต่์แลัะฐานขอ้มูิ่ลั
วรรณกรรมิ่งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวระหว่างปีิ พ์.ศ. 2551-2562 เพ่์�อ 1) ว่เคราะห์
โครงสร้างการกระจ้ายทรพั์ยากรท่องเที�ยวจ้ากฐานข้อมูิ่ลัว่จ้ยั NRIIS วช., สกสว.  
E-library, Digital วช., TNRR, TAT Library, ThaiLIS แลัะ ThaiJo 2) ทบัทวนวรรณกรรมิ่
ดา้นท่องเที�ยวเพ่์�อว่เคราะหพ์์รมิ่แดนความิ่รูแ้ลัะศกัยภาพ์นกัว่จ้ยัจ้ากเอกสารที�เผู้ยแพ์ร่
ในระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2562 ที�อยู่ในฐานขอ้มูิ่ลัศูนยด์ชันีการอา้งอ่งวารสารไทย (TCI) 
ซึ�งมีิ่บัทความิ่มิ่ากถงึ 2,836 บัทความิ่ แลัะคดัเล่ัอกบัทความิ่ที�มีิ่เน่�อหาสมิ่บูัรณม์ิ่าทบัทวน 
แลัะสงัเคราะหอ์งคค์วามิ่รูจ้้ำานวน 167 บัทความิ่ บัทความิ่ว่ชาการอยู่ในฐานขอ้มูิ่ลั Scopus  
เฉพ์าะที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวไทยจ้ำานวน 243 บัทความิ่ แลัะงานว่จ้ยัจ้ำานวน 264 
โครงการที�สนบััสนุนทุนโดยสำานกังานการว่จ้ยัแห่งชาต่์ (วช.) แลัะสำานกังานกองทุน
สนบััสนุนการว่จ้ยั (สกว.) ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2562 ดงันั�น งานช่�นนี�จ้งึไม่ิ่รวมิ่
งานว่จ้ยัของหน่วยงานบัร่หารแลัะจ้ดัการทุนดา้นการเพ่์�มิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั
ของปิระเทศ (บัพ์ข.) 

การศกึษานี�จ้ดัทำาขึ �นเพ่์�อปิระเม่ิ่นองคค์วามิ่รูข้องปิระเทศที�เกี�ยวกบััการท่องเที�ยว 

แลัะศกัยภาพ์ของนกัว่จ้ยัโดยวดัจ้ากจ้ำานวนนกัว่จ้ยั แลัะการว่เคราะห์ในงานช่�นนี�ไม่ิ่ใช่
การปิระเม่ิ่นผู้ลัผู้ล่ัต์ ผู้ลัลัพั์ธข์องงานว่จ้ยั ซึ�งจ้ะต์อ้งใชว่้ธีการปิระเม่ิ่นที�แต์กต่์างกนั 
การศกึษาใชว่้ธีการทำาเหม่ิ่องขอ้มูิ่ลั (Data mining) แลัะการว่เคราะหบ์ัรรณม่ิ่ต่์ Biblio-
metrics พ์บัแนวโน้มิ่ดงัต่์อไปินี�

1) งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวของปิระเทศในทศวรรษที� ผู่้านมิ่าส่วนใหญ่ 
(เก่อบัรอ้ยลัะ 80) เป็ินว่ทยาน่พ์นธข์องบัณัฑ่ิต์ศกึษา ปิรากฏการณนี์�สงัเกต์ไดจ้้ากการ
ที�นกัว่จ้ยัส่วนใหญ่ไดตี้์พ่์มิ่พ์เ์พี์ยงครั�งเดียว นยัของขอ้คน้พ์บันี�ก็ค่อ นกัว่ชาการที�เล่ัอก 

เสน้ทางอาชีพ์นกัว่จ้ยัจ้ะมีิ่จ้ำานวนน้อยกว่าที�ผู้ล่ัต์มิ่าก ส่วนหนึ�งอาจ้เป็ินเพ์ราะภาคท่องเที�ยว 
เป็ินภาคเศรษฐก่จ้ที�ขยายต์วัดา้นการจ้า้งงานมิ่ากแลัะสามิ่ารถรองรบััแรงงานที�มีิ่การ
ศกึษาสูง

2) งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวซึ�งแต่์เด่มิ่ยดึเอาความิ่สนใจ้ของผูู้ว่้จ้ยัเป็ินหลักั 
ได้ค่อยๆ เปิลีั�ยนมิ่าเป็ินการยึดเอานโยบัายเป็ินหลักัมิ่ากขึ �น เน่� องจ้ากงบัปิระมิ่าณ
สนบััสนุนงานว่จ้ยัปิระเภทมุ่ิ่งเป้ิาของรฐัเป็ินไปิในท่ศทางดงักล่ัาว เช่น งานว่จ้ยัต์อบัสนอง 
การสรา้งรายไดข้องเศรษฐก่จ้ฐานราก ทำาให้เก่ดการท่องเที�ยวชุมิ่ชนมิ่ากขึ �น จ้นเป็ินการ
ศกึษากลุ่ัมิ่ใหญ่ นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่การศกึษาดา้นวฒันธรรมิ่แลัะการศกึษาดา้นพ์ฤต่์กรรมิ่
นกัท่องเที�ยว 

3) ลักัษณะของงานว่จ้ยัส่วนใหญ่มิ่าจ้ากสายสงัคมิ่ศาสต์ร ์ซึ�งแนวโน้มิ่ไดข้ยายต์วั 
ไปิในศาสต์รต่์์างๆ มิ่ากขึ �น แต่์ยงัมีิ่การนำาเอาว่ทยาศาสต์รเ์ทคโนโลัยีแลัะว่ทยาการ 
ดา้นการสรา้งสรรคเ์ขา้มิ่าสรา้งนวตั์กรรมิ่ไม่ิ่มิ่ากเท่าที�ควร 

4) งานว่จ้ัยซึ� งมิ่ักจ้ะเป็ินกรณีศึกษาหร่อการพ์ัฒนารายพ่์�นที� ได้เร่� มิ่
เปิลีั�ยนแปิลังไปิให้มีิ่ “Theme” เฉพ์าะในพ่์�นที�นั�นๆ มิ่ากขึ �น ซึ�งนบััว่าเป็ินแนวโน้มิ่ที�ดี 
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5) การศึกษาในเช่งปิระเด็น (Issues) งานจ้ำานวนมิ่ากก็ยงัมีิ่ลักัษณะเป็ิน
นามิ่ธรรมิ่ เช่น การศกึษาความิ่ยั�งย่นก็มิ่กัจ้ะเป็ินการอภ่ปิรายแนวค่ดเสนอขอ้มูิ่ลัแบับั
พ์รรณนา (Dicriptive) แลัะขอ้เสนอแนะในเช่งแนวทางอย่างกวา้งๆ มิ่ากกว่าที�จ้ะเสนอ
แนวทางหร่อว่ธีการปิฏ่บัต่ั์ที�เป็ินรูปิธรรมิ่  

6) นกัว่จ้ยัไทยที�สามิ่ารถตี์พ่์มิ่พ์ไ์ดใ้นวารสารต่์างปิระเทศคุณภาพ์สูงมีิ่จ้ำานวนน้อย  
สาเหตุ์หนึ�งก็ค่อ งบัสนบััสนุนว่จ้ยัในระยะหลังัเน้นการใช้ปิระโยชนเ์ป็ินสำาคญั ไม่ิ่ได ้
เน้นการตี์พ่์มิ่พ์ ์แต่์แนวโน้มิ่การตี์พ่์มิ่พ์ก็์ เร่� มิ่ดีขึ �นใน 2 ปีิสุดท้ายของการศึกษา  
(พ์.ศ. 2562–2563) มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์ ์94 บัทความิ่ โดยที�  7 ปีิก่อนหน้านั�นตี์พ่์มิ่พ์ร์วมิ่กนั 
ได้เพี์ยง 63 บัทความิ่ แลัะใน 2 ปีิสุดท้าย มีิ่บัทความิ่ที� ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารระดบัั Q1  
แลัะ Q2 รวมิ่ 21 บัทความิ่  

7) เม่ิ่�อพ่์จ้ารณารายไดที้�ปิระเทศไทยไดจ้้ากการท่องเที�ยวในปัิจ้จุ้บันัก็พ์บัว่า 
ยงัไม่ิ่มีิ่การศกึษามิ่ากนกัในส่วนที�มีิ่การสรา้งรายไดท่้องเที�ยวมิ่าก เช่น การศกึษาเกี�ยวกบัั 
การมิ่าเย่อนของนักท่องเที� ยวจี้นหร่อการลังทุนในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที� ยวของจี้น 
ในปิระเทศไทย

การศึกษายงัพ์บัอีกว่ามีิ่ช่องว่างในการว่จ้ยัในหลัายปิระเด็นสำาคญั เช่น  
1) การศกึษาเช่งลักึเกี�ยวกบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว โดยเฉพ์าะอย่างย่�งการใชแ้รงงานต่์างดา้ว 
ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไทย การศกึษาดา้นผู้ล่ัต์ภาพ์ของอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไทย 
แลัะโอกาสการทดแทนแรงงานดว้ยเคร่�องจ้กัร 2) การศกึษาดา้นความิ่เสี�ยงที�อาจ้เก่ดขึ �น 

กบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวจ้ากการที�ปิระเทศไทยพ์ึ�งพ่์งรายไดจ้้ากการท่องเที�ยวจ้าก
ต่์างชาต่์สูงที� สุดในโลัก 3) ขาดการว่เคราะหปั์ิญหาเช่งนโยบัาย แลัะ 4) เน้นการสรา้ง
รายได ้ขาดการศกึษาปัิญหาดา้นวฒันธรรมิ่แลัะสงัคมิ่ แลัะ 5) ขาดการจ้ดัการความิ่รู้
งานว่จ้ยัที�ผู่้านมิ่าอย่างเป็ินระบับัแลัะขาดเวทีเผู้ยแพ์ร่ผู้ลังานว่จ้ยัให้กบััภาคเอกชนแลัะ
สาธารณชนอย่างเป็ินระบับั  

2. เสนอกลยุท่ธ์การวิิจััยและพััฒนาการท่่องเท่ี�ยวิเชิิงระบบ

เม่ิ่�อการระบัาดโคว่ด-19 รอบัที� 2 เก่ดในปิลัายปีิ พ์.ศ. 2563 แลัะโอกาสที� ไทย
จ้ะไดร้บััวคัซีนก็จ้ะอยู่ในช่วงกลัางปีิ พ์.ศ. 2564 กว่าจ้ะฉีดวคัซีนแลัะเก่ดภูม่ิ่คุม้ิ่กนัก็เป็ิน
ที� ค่อนขา้งแน่ชดัว่า คนไทยก็ต์อ้งอยู่กบััโคว่ด-19 จ้นถงึปีิ พ์.ศ. 2565 เป็ินอย่างน้อย  
ซึ�งสถานการณที์�เป็ินบัร่บัทก็ค่อ อนาคต์ฐานดงัที� ไดก้ล่ัาวมิ่าแลัว้ ซึ�งจ้ะทำาให้มีิ่กลัยุทธ ์
2 กลัยุทธ ์7 แผู้นงาน ลัอ้ต์ามิ่ยุทธศาสต์รช์าต่์ที�กล่ัาวมิ่าแลัว้ดงันี� 

 
กลยุทีธ์ที์ี� 1 Restructure: การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิไทีย

เป็ินกลัยุทธที์�ปิรบััโครงสรา้งขยายฐานเศรษฐก่จ้แลัะยกระดบััมิ่าต์รฐานการ
ท่องเที�ยวไทยให้สู่ระดบััสากลัให้สมิ่กบััเป็ินปิระเทศแนวหน้าของโลักดา้นการท่องเที�ยว 
กลัยุทธนี์�มีิ่ 5 แผู้นงาน  
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1) แผู้นงานที�  1 แผู้นงานการเพ่์�มิ่คุณค่าแลัะความิ่หลัากหลัายของเศรษฐก่จ้
ท่องเที�ยวไทย

2) แผู้นงานที�  2 การส่งเสร่มิ่นวตั์กรรมิ่แลัะปิระส่ทธ่ภาพ์ดา้นด่จ่้ทลัั แลัะ
เทคโนโลัยีอ่�นๆ ในการยกระดบััการท่องเที�ยวทั�งระบับั

3) แผู้นงานที�  3 การยกระดบััมิ่าต์รฐานแลัะการเรียนรูต้์ลัอดชีว่ต์  
4) แผู้นงานที� 4 การว่จ้ยัเพ่์�อสรา้งองคค์วามิ่รูเ้พ่์�อเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งระบับั 

เพ่์�อปิรบััโครงสรา้งอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19
5) แผู้นงานที�  5 การส่งเสร่มิ่สุขภาพ์แลัะความิ่ปิลัอดภยัดา้นการท่องเที�ยว

กลยุทีธ์ที์ี� 2 Redistribute: ข้ยายและกระจัายฐานัการผลิติและผลประโยชนัจ์ัากการ
ท่ีองเทีี�ยวิใหห้ลากหลาย ที ั�วิถึงึ และเป็นัธ์รรมมากข้ึ �นั

เป็ินกลัยุทธที์�ปิรบััโครงสร้างให้เป็ินการผู้ล่ัต์ที�คำานึงถึงส่�งแวดลัอ้มิ่ มีิ่การ 
กระจ้ายรายไดอ้ย่างทั�วถงึแลัะเป็ินธรรมิ่

6) แผู้นงานที�  6 BCG in Action เพ่์�อการท่องเที�ยวรบััผู่้ดชอบัแลัะยั�งย่น
7) แผู้นงานที� 7 แผู้นงานนโยบัายสาธารณะ การกระจ้ายอำานาจ้ ธรรมิ่าภ่บัาลั 

แลัะมิ่าต์รการทางการคลังั

ต์ารางต่์อไปินี�จ้ะเป็ินการสรุปิแผู้นกลัยุทธร์ะยะสั�นแลัะระยะปิานกลัางเพ่์�อการ
ว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาการท่องเที�ยวที�สรา้งคุณค่า ความิ่มิ่ั�นคง แลัะยั�งย่น 

กลัยุุทธ์วิิจััยุแลัะพััฒนา  แผนงาน

Restructure: การ์ปิรั์บโคร์งสร้์าง
เศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวไทยุ

1. แผู้นงานท่�  1 แผู้นงานการ์เพิื่�มัคุณค่าและความัห้ลากห้ลายุข้องเศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวไทยุ
2. แผู้นงานท่�  2 การ์ส่งเสริ์มันวัตกร์ร์มัและปิร์ะสิทธิภูาพื่ด้านดิจิทัล และเทคโนโลยุ่อ่�น ๆ 
ในการ์ยุกร์ะดับการ์ท่องเท่�ยุวทั�งร์ะบบ
3. แผู้นงานท่�  3 การ์ยุกร์ะดับมัาตร์ฐานและการ์เร่์ยุนรู้์ตลอดช่่วิต  
4. แผู้นงานท่�  4 การ์วิจัยุเพ่ื่�อสร้์างองค์ความัรู้์เพ่ื่�อเศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวเชิ่งร์ะบบเพ่ื่�อปิรั์บ
โคร์งสร้์างอุตสาห้กร์ร์มัท่องเท่�ยุวห้ลังโควิด-19
5. แผู้นงานท่�  5 การ์ส่งเสริ์มัสุข้ภูาพื่และความัปิลอดภัูยุด้านการ์ท่องเท่�ยุว

กลยุุทธ์ท่�  2 Redistribute: ข้ยุายุและ
กร์ะจายุฐานการ์ผู้ลิตและผู้ลปิร์ะโยุช่น์
จากการ์ท่องเท่�ยุวให้้ห้ลากห้ลายุ ทั�วถ้ง

และเป็ินธร์ร์มัมัากข้้�น

6. แผู้นงานท่�  6 BCG in Action เพ่ื่�อการ์ท่องเท่�ยุวรั์บผิู้ดช่อบและยัุ�งยุ่น
7. แผู้นงานท่�  7 แผู้นงานนโยุบายุสาธาร์ณะ การ์กร์ะจายุอำานาจ ธร์ร์มัาภิูบาล และ
มัาตร์การ์ทางการ์คลัง

 

ทั�งนี� ในแต่์ลัะแผู้นงานจ้ะมีิ่เป้ิาหมิ่าย ต์วัชี �วดั ความิ่รู ้ปิระเด็นว่จ้ยัที�ต์อ้งการ 
แนวทางการใชป้ิระโยชน ์แลัะปิระเด็นการศกึษา กล่ัาวโดยสรุปิไดว่้า งานว่จ้ยัในอนาคต์
ต์อ้งต์อบัโจ้ทย์ใหญ่ไดม้ิ่ากขึ �น มีิ่ความิ่เป็ินสหว่ทยาการมิ่ากขึ �น สามิ่ารถบูัรณาการภาค
ท่องเที�ยว เศรษฐก่จ้สร้างสรรคแ์ลัะเศรษฐก่จ้ฐานรากโดยเทคโนโลัยีด่จ่้ทลััได้ดีขึ �น  
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สามิ่ารถยกระดบััท่องเที�ยวไทยสู่มิ่าต์รฐานสากลัหร่อเป็ินเจ้้าของมิ่าต์รฐานโลักได ้ 
แลัะมีิ่แผู้นที�เสน้ทางว่จ้ยัดงัต่์อไปินี�  

สำาหรบััแผู้นที�เสน้ทางว่จ้ยัแสดงในรูปิที�  4

รู์ปัท่�  4 แผนท่�เส้นทางวิจ้ยุ
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Executive Summary

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

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

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

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

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

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

3) To suggest policies, strategies, and research roadmaps that will play 
a role in driving the recovery and adjustment of Thailand’s tourism economy 
during and after the COVID-19 epidemic.
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In order to generate alternative scenarios, create policy, and strategies 
for research and development for short, medium, and long-term tourism, this 
study uses strategic foresight and mixed methodologies as major conceptual 
frameworks and techniques. For readers to access the study results, theories, 
frameworks, and models used for our analysis, study methods, and statistical 
inference are included in appendices.

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

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

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

Part 1: Before COVID-19 epidemic

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

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

A comparison of the evolution pattern of Thailand’s tourism and world 
tourism using the Latent Growth Model, from 2015 to 2019, shows that there 
was an improvement in both global and Thailand tourism. The evolution of world 
tourism has been driven by Supply Pull, which means that developed countries 
that are willing to promote tourism have benefited more from the expansion of 
the tourism sector than underdeveloped ones. Although Thailand has an edge in 
terms of international visitor acceptance, information and communication, and 
value for money, it also has significant weaknesses in terms of security, health, 
and the environment. All three of these may erode any potential in the future.
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According to the Latent Growth Model approach, Thailand’s tourist  
evolution follows a different pattern from the world, relying on Demand Push rather  
than Supply Pull. Thailand’s evolution has the advantage of not overspending,  
but public utilities may not be constructed in time to accommodate tourists.

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

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

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

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

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

While in the North American tourist market, Thailand is in a state known 
as “lost opportunities”, the trend of this market is expanding but sadly Thailand’s  
ability to attract this market has declined. The last two markets, Western  
Europe (excluding Russia) and Oceania, are leading Thailand in a reverse state. 
These markets have begun to shrink but Thailand’s tourist absorption ability is 
more likely to shrink than the contraction of the market.
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According to a study conducted using the Shift Share method, Thailand 
should pay more attention to the ASEAN and Indian tourist markets than in the 
past. This could lead to an increase in the number of tourists who are not from 
Western or Confucian cultures, which Thailand is more accustomed to supporting.  
More research and development are required, to be able to solve these tourists’  
problems and make their journey more comfortable and consistent with their 
own traditions. Furthermore, a new strategy must be developed for the North 
American and Oceania tourist markets, as Thailand has no competitive advantage  
or special skills in these regions. To summarize, the four markets all require 
additional research and development in terms of marketing, tastes, and tourist 
pain points.

China, South Korea, and Russia are the remaining markets with a 
strong interest in Thailand. As a result, Thailand should maintain a constant 
focus on these markets, developing new products and services to increase their 
attractiveness and maintain long-term relationships.

Future marketing efforts should concentrate on nations with high tourism  
expenditures, such as Hong Kong and Singapore, which ranks 12th and 13th in 
2015, whose outbount expenditure is larger than Japan. Japan is ranked 16th 

in 2019, although it has the advantage of having a huge population, making it 
easier to identify new markets. For Singapore and Hong Kong, on the other hand, 
Thailand must focus on their high-end market. Because high-income groups are 
not impacted by COVID-19 and have high savings rates during COVID-19, the 
US market is likely to be a market for high-end sectors, and the economy has 
a propensity to recover fast due to speedy vaccination.

3. Chinese visitors and Thailand’s tourism image

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

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

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

1) even in the year of the COVID-19 epidemic, the China’s economy 
continues to thrive; 

2) tourism has become an integral element of the Chinese lifestyles; 
3) during the COVID-19 period, Thai people had a positive and  

encouraging attitude toward China, including
4) Thailand’s capacity to manage the COVID-19 situation, which makes 

“Wellness tourism” a possible star tourism offering for Chinese visitors.

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

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

4. Tourist Experience (Customer Journey) VS Entrepreneur Experience

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

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

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

Depending on the amount of time tourists want to spend traveling 
and the value of assets or attractions on site, 12 groups of identities or model 
visitors were established.

1) Tourists place a higher value on the worth of time than on the use 
of other resources.

2) Influencers are crucial in aiding consumers in resolving their current 
search problems. This function will be reduced in the future due to the fact that 
the service system is a platform that is susceptible to Big Data assessments.

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

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

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

level and are more concerned in delivering conventional services that have been 
provided in the past.
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2) Small entrepreneurs have the advantage of being able to adapt to the 
demands of visitors, and here is where service knowledge begins to accumulate.  
However, there are occasions when they are unable to satisfy the demands of 
specific services that need expertise, affecting customer satisfaction.

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

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

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

1) The Thai Toucher,
2) The Time Spender and
3) The Relationship Builder. 

Three groups will become less significant in the future: 
1) The In-depth Escaper,
2) The Motion-based Wanderer and 
3) The Volunteer Traveler. The rest of the group is one in which the 

number of visitors is expected to rise steadily in the future.

Part 2: During the COVID-19 epidemic

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

After analyzing the impact of COVID-19 on many countries, it is expected  
that each country’s overall economy will be able to recover to the equivalent 
of 2019 by 2024, with China recovering one year faster than other countries. 
Hotels and lodgings, as well as aviation, are two tourism and travel industries 
that will resurface early in 2024. However, owing to travel trends that will shift 
the old-style tourism to a new normal, it may take considerably longer for tour 
firms to recover.
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The new tourism model will emphasize traveling alone or in small 
groups, with a focus on safety and hygiene, and will make use of technology to 
make things easier, such as selecting accommodations that match cleanliness 
requirements and booking all activities online, among other things. In addition, 
in order to escape crowds, traveling to new, less traveled, or unseen locations 
will become increasingly popular. As a result, in the early phases of tourism, 
pricing is not a significant consideration.

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

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

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

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

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

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

2. Thailand tourism’s baseline future

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

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

that are both sustainable and beneficial to the environment.
4) The major resource and location for finding information and providing  

travel services is online platforms.
5) Information has evolved into a critical component in determining 

the competitiveness of tourist enterprises.
6) Competition for geopolitical dominance will have an impact on 

global tourism.
7) There will be a rise in cashless tourism and blockchain-based  

innovation.
8) The importance of disaster surveillance and cybersecurity is growing.

When analyzing the level of uncertainty and impact of the factors 
driving the major trends, it was discovered that baseline future of Thailand’s 
tourism, especially in major cities such as Bangkok, Chiang Mai, and Phuket, 
will consist of 

1) Small group tourism and large group tourism,
2) The expansion of the tourist markets in China and India,
3) Tourism concentration and resource degradation, 
4) Platform economy and online tourism business growth,
5) Chinese investment in the tourism industry,
6) Tourism support technology, 
7) Climate variability, and
8) Air quality.
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Furthermore, because of the danger of catching COVID-19, despite 
the fact that the vaccination population continues to grow, tourism behavior 
is predicted to follow the following key trends in the short and medium term:

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

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

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

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

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

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

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

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

Scenario 2 Bang Rachan: a diverse and broad-based tourist economy, 
Scenario 3 Khun Phan: a monolithic and broad-based tourist economy, 
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and 
Scenario 4 John Wick: a monolithic tourism economy that excels in 

certain locations that is recognized worldwide.

Figure 1: Thailand’s tourism scenarios
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Chiang Mai and Phuket tourism scenarios (Figure 2) were investigated 
by focusing on two important factors: 1) the tourism industry’s structure. (Thai 
or foreign capital operation) and 2) tourist economy model (monotourism or 
diversification). There are four scenarios of future possibilities that may be 
produced: 

Scenario 1 Hong Kong/Geneva: diversified tourism economy supported 
by foreign capital, Scenario 2 Kyoto/Dubai: diversified tourism economy supported 
by domestic capital,

Scenario 3 Okinawa/Las Vegas: standard tourism supported by domestic 
capital, and Scenario 4 Maldives/Mallorca: standard tourism supported by foreign 
capital.

Bangkok’s tourism scenario (Figure 3) is created from an examination 
of key elements that split into four scenarios depending on the flood level:
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Scenario 1: Bangkok without floods,
Scenario 2: Bangkok as it is currently, 
Scenario 3: Bangkok as a half-submerged metropolis, and
Scenario 4: Bangkok as an underwater city.

Figure 2: Chiang Mai and Phuket tourism scenarios
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Figure 3: Bangkok’s tourism scenario

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

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

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

4. The tourism strategy of Thailand

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

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

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

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

Main strategies Tactics

Immediate and medium-term strategy

Strategy for cautiously opening 
the nation to tourists as soon 

as feasible (Restart)

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

Strategy to revitalize tourism 
business (Rehabilitate)

1. Supporting entrepreneurs
2. Developing a system for gathering and analyzing big data for tourist industry
3. Creating an online space for sharing opinions 
4. Generate a complaints channel

Medium and long-term strategy

Strategies for Thailand’s 
tourism economy restructuring 

(Restructure) 
 

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

Strategy for a more equitable 
distribution of tourist costs and 

benefits (Redistribute)

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

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

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

1. Tourism research review and synthesis

A review of statistics and research literature databases on tourism 
from 2008 to 2019 was conducted to complete the design and planning of this 
research and development strategy for systematic tourism. 

1) Analysis of tourism resource distribution structure from research 
databases NRIIS NRCT, NIDA E-library, Digital NRTA, TNRR, TAT Library, ThaiLIS, 
and ThaiJo

2) Review of tourism literature to determine knowledge gaps and  
research possibilities from documents published in the Thai Journal Citation Index  
(TCI) database between 2012 and 2019, which comprises up to 2,836 articles. 
167 full-text publications were evaluated and synthesized, 243 academic articles 
directly linked to Thai tourism were included in the Scopus database, and 264 
research projects were financed by the National Research Council of Thailand 
(NRCT) and the Research Fund Office (TRF) between 2012 and 2019. As a result,  
this study excludes research on enhancing the country’s competitiveness  
conducted by Program Management Unit Competitiveness (PMU C).

This study was conducted to assess the country’s knowledge of tourism  
and the potential of researchers, as measured by the number of researchers and 
analyses in this work, rather than the evaluation of research or organisations, 
which may be done using different assessment methods. Studies using Data 
mining and Bibliometrics discovered the following trends:

1) Graduate student theses have accounted for nearly all of the country’s  
tourism research in the last decade (nearly 80%). Most researchers only publish 
once, according to this tendency. These data imply that the number of academics  
who select a research career path is significantly less than the number of graduates.  
This might be due in part to the fact that tourism is an expanding economic 
sector that can attract highly educated personnel from academic career. 
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2) Tourism research has steadily moved from being primarily focused 
on the researcher’s attention to being more policy oriented. This is because the 
government’s focused research funding is headed in that direction. For example, 
research that reacts to the basic economy’s revenue production, resulting in 
increased community tourism, has grown into a big group study.

3) The research is primarily in the social sciences. The tendency has 
spread to other fields, but it is still not combining science, technology, and creative  
science together to produce innovation as it should.

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

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

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

Our study also discovered research gaps in a number of critical areas, 
including

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

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

3) A lack of policy analysis; and
4) A focus on earning possibility and a lack of study of cultural and 

social problems; 
5) A lack of knowledge management research and a lack of systematic  

dissemination of research findings to private and public systems at various 
stages. 
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2. Research and development strategy of systematic tourism

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

Tactics 1 Restructure: Strategies for Thailand’s tourism economy restructuring

This tactic restructures the economy’s development and increases the 
standard of Thai tourism to international standards, allowing Thailand to become 
the world’s leading tourism destination. There are five plans in this approach.

1) Plan 1: Adding value and diversifying thailand’s tourism economy
2) Plan 2: Enhancing the entire tourism system by promoting innovation,  

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

systematic tourism economy in order to restructure the industry following 
COVID-19.

5) Plan 5: Tourism health and safety promotion plan

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

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

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

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

development that produce value, stability, and sustainability are summarized in 
the table below. 
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Tactics for research and 
development Plans

Restructure: Strategies for 
Thailand’s tourism economy 

restructuring

1. Plan 1: Adding value and diversifying thailand’s tourism economy
2. Plan 2: Enhancing the entire tourism system by promoting innovation, 
digital efficiency, and other technologies.
3. Plan 3: Improving standards and promoting lifelong learning
4. Plan 4: Conduct research to develop a body of knowledge for a systematic 
tourism economy in order to restructure the industry following COVID-19.
5. Plan 5: Tourism health and safety promotion plan

Redistribute: Expanding and 
sharing production bases and 

tourism benefits in a more 
comprehensive and equitable

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

Goals, indicators, knowledge, research issues, and potential application 
of research will all be included in each plan. To summarize, future research must 
be more responsive, multidisciplinary, and capable of better integrating tourist 
sectors, creative economy, and foundation economy through digital technology, 
as well as raising Thai tourism to worldwide standards or being able to set its 
own world standards. The following is a research route map.

The research route map is shown in Figure 4.

Figure 4: Research route map
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บท่คัดย่อ

โครงการยุทธศาสต์รก์ารว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาสำาหรบััการท่องเที�ยวไทยหลังัโคว่ด-19  
มีิ่วตั์ถุปิระสงคเ์พ่์�อ 1) ศกึษาแนวโน้มิ่การท่องเที�ยวของไทยแลัะปิระเม่ิ่นผู้ลักระทบัของ
การระบัาดของโคว่ด-19 ต่์อศกัยภาพ์เด่มิ่แลัะโอกาสในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยว
ของไทย 2) สรา้งฉากทศันค์วามิ่เป็ินไปิไดข้องการท่องเที�ยวไทยระหว่างแลัะภายหลังั
การระบัาดของโคว่ด-19 แลัะ 3) เสนอแนะแนวนโยบัาย ยุทธศาสต์ร ์กลัยุทธ ์แลัะแผู้นที�
เสน้ทางการว่จ้ยัที�จ้ะมีิ่บัทบัาทในการขบััเคล่ั�อน ฟ้ื้�นฟูื้ แลัะปิรบััต์วัของภาคเศรษฐก่จ้การ
ท่องเที�ยวของไทยระหว่างแลัะภายหลังัการระบัาดของโคว่ด-19

การศกึษานี�ใชว่้ธีการศกึษาแบับัผู้สมิ่ (Mixed Methods) โดยเฉพ์าะอย่างย่�งทฤษฎีี 
แลัะว่ธีว่จ้ยัทางอนาคต์ศกึษาเพ่์�อสรา้งฉากทศันท์างเล่ัอกแลัะเพ่์�อแสวงหาแนวนโยบัาย
แลัะกลัยุทธส์ำาหรบััการว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาการท่องเที�ยวเช่งระบับัในระยะสั�น ระยะปิานกลัาง  
แลัะระยะยาว  

การศกึษานี�แบ่ังออกเป็ิน 3 ต์อนดว้ยกนั ต์อนที�หนึ�ง ว่เคราะหส์ถานการณ์
ดา้นการท่องเที�ยวไทยจ้นถงึก่อนเก่ดโรคระบัาดโคว่ด-19 ค่อในปีิ พ์.ศ. 2562 เพ่์�อระบุั 
สถานภาพ์ ศกัยภาพ์ของไทยแลัะต์ำาแหน่งแห่งที� ของการท่องเที� ยวไทยในปัิจ้จุ้บันั  
โดยบัทที�  1 จ้ะเสนอสถานภาพ์ของไทยในบัร่บัทการท่องเที�ยวโลักแลัะผู้ลักระทบัจ้าก
สถานการณ์โคว่ด-19 แลัะต์ามิ่ดว้ยกรอบัความิ่ค่ดของการศึกษา คำาถามิ่ในการว่จ้ยั
แลัะกรอบัการคาดการณ์ในอนาคต์ บัทที�  2 อธ่บัายว่วฒันาการทางดา้นอุปิสงคแ์ลัะ
อุปิทานของการท่องเที�ยวโลัก ซึ�งพ์บัว่าว่วฒันาการดา้นท่องเที�ยวของปิระเทศพ์ฒันาแลัว้ 
เป็ิน supply pull ค่อแบ่ังปัินโครงสร้างพ่์�นฐานส่วนเก่นที� ลังทุนไว้ให้นักท่องเที� ยว  
ส่วนของไทยเป็ิน Demand push ค่อ ความิ่ต์อ้งการของนกัท่องเที�ยวต์ามิ่หน้าไปิก่อน 
ส่วนโครงการพ่์�นฐานต์ามิ่มิ่าทีหลังั ต์ามิ่ดว้ยการศึกษาศกัยภาพ์การท่องเที�ยวไทย 
ในระดบััจ้งัหวดั พ์บัว่า จ้งัหวดัท่องเที�ยวที� ใช้ทรพั์ยากรเต็์มิ่ที�อย่างเต็์มิ่ศกัยภาพ์มีิ่ถงึ  
15 จ้งัหวดั บัทที� 3 เป็ินการว่เคราะหต์์ลัาดของการท่องเที�ยวไทยทั�งในระดบััของภูม่ิ่ภาค
ค่ออาเซียนแลัะสำาหรบััคู่คา้ใหญ่ เช่น จี้น รสัเซีย อ่นเดีย ซึ�งพ์บัว่าไทยควรให้ความิ่สำาคญั
กบััต์ลัาดอาเซียนมิ่ากขึ �น แลัะต์ลัาดรายไดสู้งในฮ่่องกงแลัะส่งคโปิร ์บัทที� 4 เป็ินการศกึษา 
ภาพ์ลักัษณข์องไทยในต์ลัาดใหญ่ค่อต์ลัาดจี้น โดยใชว่้ธีของการทำาเหม่ิ่องขอ้มูิ่ลัจ้าก
แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่สารสนเทศออนไลันด์า้นการท่องเที�ยวของจี้น แลัะการทบัทวนแผู้นพ์ฒันา
เศรษฐก่จ้ฉบับััที�  14 ของจี้น เพ่์�อให้เขา้ใจ้แนวโน้มิ่ใหม่ิ่ที�จ้ะเก่ดขึ �นหลังัโคว่ด-19  

ต์อนที�สองเป็ินการต์อบัคำาถามิ่ว่า การท่องเที�ยวไทยหลังัโคว่ด-19 ควรจ้ะ
มุ่ิ่งไปิสู่เป้ิาหมิ่ายใด  โดยบัทที�  5 เป็ินการนำาเสนอปิระสบัการณข์องนกัท่องเที�ยวแลัะ
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ขอ้กงัวลัแลัะจุ้ด (Pain points) ของนกัท่องเที�ยวซึ�งแต์กต่์างจ้ากของผูู้้ให้บัร่การ บัทที� 6  
นำาเสนอการทบัทวนปิระสบัการณข์องปิระเทศต่์างๆ เม่ิ่�อเก่ดปัิญหาโคว่ด-19 ในปีิที�ผู่้านมิ่า  
แลัะการคาดการณก์ารฟ้ื้�นต์วัของอุต์สาหกรรมิ่โดยองคก์รว่จ้ยัต่์างๆ โดยคาดว่าเศรษฐก่จ้ 
ท่องเที�ยวโลักจ้ะฟ้ื้�นต์วัเต็์มิ่ที� ในปีิ พ์.ศ. 2567 บัทที�  7 เป็ินการเต์รียมิ่การเพ่์�อทำาการ 

คาดการณอ์นาคต์ดว้ยการทบัทวนการศกึษาเช่งระบับัโดยเฉพ์าะอย่างย่�งน่เวศนท่์องเที�ยว 
เช่งระบับั บัทที�  8 เป็ินการเสนอการกวาดสญัญาณ แนวโน้มิ่ของการท่องเที�ยวโลัก
เพ่์�อสร้างฉากทศันแ์ลัะการคาดการณอ์นาคต์ฐานหร่ออนาคต์ภายใต์้สถานการณ ์
โคว่ด-19 บัทที�  9 เสนอฉากทศันอ์นาคต์การท่องเที�ยวไทย ค่อภาพ์อนาคต์อนัเป็ินไปิได้
ในระยะยาว บัทที�  10 เสนอยุทธศาสต์รร์ะยะเร่งด่วนแลัะระยะสั�น ซึ�งมีิ่ 2 ยุทธศาสต์ร์
ย่อยค่อ ยุทธศาสต์รก์ารเปิิดปิระเทศเพ่์�อการท่องเที�ยวอย่างระมิ่ดัระวงัให้เร็วที� สุด แลัะ
ยุทธศาสต์รก์ารฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว ส่วนยุทธศาสต์รร์ะยะกลัางแลัะระยะยาว 
มีิ่ 2 ยุทธศาสต์รย่์อย ไดแ้ก่ ยุทธศาสต์รที์�  1 การปิรบััโครงสรา้งเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทย  
เป็ินกลัยุทธที์�ปิรบััโครงสร้างยกระดบััมิ่าต์รฐานการท่องเที�ยวไทยให้สู่ระดบััสากลั 
ให้สมิ่กบััเป็ินปิระเทศแนวหน้าของโลักดา้นการท่องเที�ยวมีิ่ 6 แนวทาง แลัะ ยุทธศ์าสต์ร์
ที�  2 กระจ้ายต์น้ทุนแลัะผู้ลัปิระโยชนจ์้ากการท่องเที�ยวให้เป็ินธรรมิ่มิ่ากขึ �น เป็ินกลัยุทธ ์
ที�ขยายรากฐานทางเศรษฐก่จ้ให้เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวมีิ่ความิ่หลัากหลัายดา้นคุณค่า  
มีิ่เคร่อข่ายห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ที�เขม้ิ่แข็ง แลัะมีิ่การกระจ้ายรายไดอ้ย่างทั�วถงึแลัะเป็ินธรรมิ่
มีิ่ 4 แนวทาง 

สำาหรบััต์อนที�สามิ่ เป็ินการเสนอกลัยุทธก์ารว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาการท่องเที�ยว 
เช่งระบับั โดยเร่�มิ่จ้ากบัทที� 11 ที�ทบัทวนแลัะสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่ว่จ้ยังานว่จ้ยัเกี�ยวกบัั 

การท่องเที�ยวไทยที�ผู่้านมิ่าระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 โดยใชว่้ธีทำาเหม่ิ่องขอ้มูิ่ลัแลัะ 
บัรรณาม่ิ่ต่์ซึ� งระบุัจุ้ดอ่อนจุ้ดแข็งของงานว่จ้ยั ต่์อด้วยบัทที�  12 ซึ� งเป็ินบัทสุดท้าย
เป็ินการออกแบับัแผู้นงานว่จ้ยัท่องเที�ยวเช่งระบับัที�ลัอ้ต์ามิ่ยุทธศาสต์รช์าต่์ในบัทที�  
10 สำาหรบััขอ้เสนอแนวทางการว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาไดเ้สนอให้มีิ่การเปิลีั�ยนแปิลังที�สำาคญัค่อ 
ให้มีิ่งานว่จ้ยัขนาดใหญ่แลัะต์อบัโจ้ทยส์ำาคญัมิ่ากขึ �น แลัะมีิ่การบูัรณาการขา้มิ่ศาสต์ร์
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Abstract

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

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

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

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

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

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

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

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



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

41การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

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

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

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

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

To prepare for future projections, Chapter Seven examines the  
theoretical system dynamics of tourism ecosystems. In Chapter Eight, the scanning  
results and global tourist patterns are presented to aid in the formulation of 
alternative scenarios and a baseline future under the COVID-19 circumstance. 
In Chapter Nine, the plausible futures of Thai tourism are depicted.

In Chapter Ten, two sub-strategies are presented as part of a strategic 
tourism plan for the immediate and short-term. Restart strategy, which calls for 
a gradual opening of the country to tourists. Rehabilitate strategy, or tourism 
business revitalization strategy. There are two strategies for medium-term and 
long-term goals. Restructuring is the first strategy, for raising Thailand’s tourism  
to international standards and for Thailand to become the world’s leading tourism  
country, with six tactics. The second strategy is Redistribution, which aims to 
diversify production bases and distribute tourism benefits more equitably and 
fairly. It is a four-tactics strategy that broadens the tourism sector’s economic 
bases, allowing it to be more diverse in terms of value, with a strengthened local 
supply chain network and fairer income distribution.

The final part discusses a system-based tourist research and  
development strategy. It begins with Chapter Eleven, which reviews and  
synthesizes research materials on Thailand’s tourism from 2012 to 2020 using 
data mining and bibliometrics methods, identifying the research’s strengths and 
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limitations. In Chapter Twelve, the final chapter, is concerned with the design of 
a comprehensive tourism research plan in accordance with the recommended 
strategy outlined in Chapter Ten. Larger and more critical research, as well as 
cross-disciplinary integration, are among the significant modifications suggested 
for future tourism research and development. 
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บทท่�  7 ข้ีอเสนอแนวทางการ์วิจ้ยุและพ้ฒนา และการ์ออกแบบแผนงานวิจ้ยุสำาห่ร้์บการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 289

7.1 แนวโน้มัสำาคัญ่ใน 5 ปีิข้้างห้น้า 290

7.2 การ์เช่่�อมัโยุงยุุทธศาสตร์์ท่องเท่�ยุวร์ะดับปิร์ะเทศกับกลยุุทธ์การ์วิจัยุและพัื่ฒนาท่องเท่�ยุวเชิ่งร์ะบบ 291

7.3 ข้้อเสนอแนะสำาห้รั์บการ์วิจัยุ 292

7.4 การ์ออกแบบแผู้นงานวิจัยุท่องเท่�ยุวเชิ่งร์ะบบ 299

7.5 แผู้นกลยุุทธ์ร์ะยุะสั� นและร์ะยุะปิานกลางเพ่ื่�อการ์วิจัยุและพัื่ฒนาการ์ท่องเท่�ยุวท่�สร้์างคุณค่า 
ความัมัั�นคง และยัุ�งยุ่น

306

7.6 การ์ออกแบบแผู้นงานท่องเท่�ยุว 322

7.7 กลุ่มัการ์ศ้กษาด้านการ์ท่องเท่�ยุว 328

บร์ร์ณ์านุกร์ม 335

สารบัญตาราง
ตาร์างท่�  1.1 จำานวนนักท่องเท่�ยุวจ่นท่�มัาเยุ่อนไทยุต้นปีิ พื่.ศ. 2563 เท่ยุบกับปีิ พื่.ศ. 2562 55
ตาร์างท่�  2.1 ดัช่น่ศักยุภูาพื่ในการ์แข่้งขั้นด้านการ์ท่องเท่�ยุวและการ์เดินทางข้องไทยุเท่ยุบกับโลก

ในปีิ พื่.ศ. 2558, พื่.ศ. 2560 และพื่.ศ. 2562
66

ตาร์างท่�  2.2 ค่าสถิติพ่ื่�นฐานข้องตัวแปิร์ท่� ใช้่ในการ์ศ้กษา (n=72) 69
ตาร์างท่�  2.3 ลำาดับดัช่น่ศักยุภูาพื่ด้านการ์ท่องเท่�ยุวร์ะดับจังห้วัด 71
ตาร์างท่�  2.4 ดัช่น่ท่�แสดงความัพื่ร้์อมัผูู้้มัาเยุ่อน แต่เจ้าบ้านร์องรั์บไม่ัทัน พื่.ศ. 2562 71
ตาร์างท่�  2.5 เจ้าบ้านพื่ร้์อมัร์องรั์บ แต่ยัุงร์อผูู้้มัาเยุ่อน พื่.ศ. 2562 72
ตาร์างท่�  2.6 สภูาพื่แวดล้อมั : ปัิญ่ห้าให้ญ่่ข้องจังห้วัดท่องเท่�ยุว พื่.ศ. 2562 72
ตาร์างท่�  2.7 จังห้วัดม่ัปิร์ะสิทธิภูาพื่ด้านการ์จัดการ์ท่องเท่�ยุว 73
ตาร์างท่�  2.8 แนวทางการ์เพิื่�มัปิร์ะสิทธิภูาพื่: จังห้วัดท่� ม่ัช่ายุห้าด 75
ตาร์างท่�  2.9 จำานวนนักท่องเท่�ยุว ร์ายุจ่ายุต่อวัน และวันพัื่กท่�คาดห้มัายุเพ่ื่�อสร้์างร์ายุได้ในร์ะดับท่�ม่ัปิร์ะสิทธิภูาพื่

สูงสุด
77

ตาร์างท่�  2.10 แนวทางการ์เพิื่�มัปิร์ะสิทธิภูาพื่: จังห้วัดไม่ัม่ัทะเล 78
ตาร์างท่�  3.1 นิยุามัสถานการ์ณ์แนวโน้มัตลาดนักท่องเท่�ยุว 82
ตาร์างท่�  3.2 สถานการ์ณ์และกลยุุทธ์ 84
ตาร์างท่�  3.3 สัดส่วนตลาดท่องเท่�ยุวไทยุ และร์ายุรั์บจากนักท่องเท่�ยุวช่าวต่างช่าติท่�มัาเยุ่อนปิร์ะเทศไทยุ

ปีิ พื่.ศ. 2562
85

ตาร์างท่�  3.4 ข้นาดตลาดอาเซ่ียุนข้องแต่ละปิร์ะเทศปีิ พื่.ศ. 2562 86
ตาร์างท่�  3.5 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดอาเซ่ียุนปีิ พื่.ศ. 2558-2562 86
ตาร์างท่�  3.6 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 

ข้องตลาดอาเซ่ียุนใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562
87

ตาร์างท่�  3.7 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดอาเซ่ียุนช่่วงปีิ พื่.ศ. 2558-2562 88
ตาร์างท่�  3.8 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดอาเซ่ียุน

ใน 3 ช่่วงเวลาตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562
89

ตาร์างท่�  3.9 ข้นาดข้องตลาดจ่นในภููมิัภูาค ASEAN + 2 ปีิ พื่.ศ. 2562 90
ตาร์างท่�  3.10 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดจ่นปีิ พื่.ศ. 2558-2562 90
ตาร์างท่�  3.11 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 

ข้องตลาดจ่นใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562
91
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PPSI
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ตาร์างท่�  3.12 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดจ่นในปีิ พื่.ศ. 2558-2562 92

ตาร์างท่�  3.13 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดจ่น 
ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

93

ตาร์างท่�  3.14 ข้นาดข้องตลาดยุุโร์ปิตะวันตกข้องแต่ละปิร์ะเทศในปีิ พื่.ศ. 2562 94

ตาร์างท่�  3.15 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดยุุโร์ปิตะวันตก ปีิ พื่.ศ. 2558-2562 94

ตาร์างท่�  3.16 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 
ข้องตลาดยุุโร์ปิตะวันตกใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

95

ตาร์างท่�  3.17 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดยุุโร์ปิตะวันตกในปีิ พื่.ศ. 2558-2562 95

ตาร์างท่�  3.18 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดยุุโร์ปิตะวันตก
ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

96

ตาร์างท่�  3.19 ข้นาดข้องตลาดอเมัริ์กาเห้น่อข้องแต่ละปิร์ะเทศในปีิ พื่.ศ. 2562 97

ตาร์างท่�  3.20 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดอเมัริ์กาเห้น่อ ปีิ พื่.ศ. 2558-2562 98

ตาร์างท่�  3.21 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 
ข้องตลาดอเมัริ์กาเห้น่อ ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

98

ตาร์างท่�  3.22 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดอเมัริ์กาเห้น่อในปีิ พื่.ศ. 2558-2562 99

ตาร์างท่�  3.23 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดอเมัริ์กาเห้น่อ
ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

99

ตาร์างท่�  3.24 ข้นาดข้องตลาดเกาห้ล่ใต้ข้องแต่ละปิร์ะเทศใน พื่.ศ. 2562 100

ตาร์างท่�  3.25 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดเกาห้ล่ใต้ ปีิ พื่.ศ. 2558-2562 101

ตาร์างท่�  3.26 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 
ข้องตลาดเกาห้ล่ใต้ ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

101

ตาร์างท่�  3.27 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดเกาห้ล่ใต้ ปีิพื่.ศ. 2558-2562 102

ตาร์างท่�  3.28 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดเกาห้ล่ใต้
ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

102

ตาร์างท่�  3.29 ข้นาดข้องตลาดโอเช่่ยุเน่ยุข้องแต่ละปิร์ะเทศในปีิ พื่.ศ. 2562 103

ตาร์างท่�  3.30 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดโอเช่่ยุเน่ยุ ปีิ พื่.ศ. 2558-2562 104

ตาร์างท่�  3.31 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 
ข้องตลาดโอเช่่ยุเน่ยุ ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

104

ตาร์างท่�  3.32 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดโอเช่่ยุเน่ยุในปีิ พื่.ศ. 2558-2562 105

ตาร์างท่�  3.33 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดโอเช่่ยุเน่ยุ
ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

105

ตาร์างท่�  3.34 ข้นาดข้องตลาดญ่่�ปุิ� นข้องแต่ละปิร์ะเทศในปีิ พื่.ศ. 2562 106

ตาร์างท่�  3.35 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดญ่่�ปุิ� น ปีิ พื่.ศ. 2558-2562 107

ตาร์างท่�  3.36 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 
ข้องตลาดญ่่�ปุิ� น ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

107

ตาร์างท่�  3.37 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดญ่่�ปุิ� นในปีิ พื่.ศ. 2558-2562 108

ตาร์างท่�  3.38 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดญ่่�ปุิ� น 
ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

109

ตาร์างท่�  3.39 ข้นาดข้องตลาดอินเด่ยุข้องแต่ละปิร์ะเทศในปีิ พื่.ศ. 2562 110

ตาร์างท่�  3.40 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดอินเด่ยุ ปีิ พื่.ศ. 2558-2562 110
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ตาร์างท่�  3.41 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 

ข้องตลาดอินเด่ยุ ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562
110

ตาร์างท่�  3.42 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดอินเด่ยุในปีิ พื่.ศ. 2558-2562 111

ตาร์างท่�  3.43 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดอินเด่ยุ 
ใน 3 ช่่วงเวลาตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

112

ตาร์างท่�  3.44 ข้นาดข้องตลาดรั์สเซ่ียุข้องแต่ละปิร์ะเภูทในปีิ พื่.ศ. 2562 113

ตาร์างท่�  3.45 ความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้นในตลาดรั์สเซ่ียุ ปีิ พื่.ศ. 2558-2562 113

ตาร์างท่�  3.46 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงความัได้เปิร่์ยุบในการ์แข่้งขั้น (Dynamic-CAR) 
ข้องตลาดรั์สเซ่ียุ ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

114

ตาร์างท่�  3.47 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้การ์เปิล่�ยุนแปิลงส่วนแบ่งข้องตลาดรั์สเซ่ียุในปีิ พื่.ศ. 2558-2562 114

ตาร์างท่�  3.48 ผู้ลการ์วิเคร์าะห์้องค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect ข้องตลาดรั์สเซ่ียุ 
ใน 3 ช่่วงเวลา ตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2552-2562

115

ตาร์างท่�  3.49 สรุ์ปิข่้ดความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้นข้องไทยุใน 9 ตลาดเป้ิาห้มัายุ 116

ตาร์างท่�  4.1 ปัิจจัยุกำาห้นดการ์ตัดสินใจเล่อกเม่ัองปิลายุทางต่างปิร์ะเทศเพ่ื่�อท่องเท่�ยุว 121

ตาร์างท่�  4.2 จำาแนกกลุ่มั “คำาสำ าคัญ่” ท่� ได้จากการ์ทำาเห้ม่ัองข้้อความั 127

ตาร์างท่�  4.3 จำานวนผูู้้ใช้่และแอปิพื่ลิเคชั่นใช้่ผู่้านอินเทอร์์เน็ตในช่่วิตปิร์ะจำาวันข้องคนจ่น 144

ตาร์างท่�  4.4 ปิร์ะเภูทบทความัใน Baidu พื่.ศ. 2563 คำาสำ าคัญ่ “ท่องเท่�ยุวปิร์ะเทศไทยุ” 159

ตาร์างท่�  4.5 ปิร์ะเภูทบทความัใน Baidu พื่.ศ. 2563 คำาสำ าคัญ่ “คนไทยุ” 160

ตาร์างท่�  4.6 ร์ะดับร์ายุได้ท่� จ่ายุได้จริ์ง (Disposable Income: DI) เฉล่�ยุจำาแนกตามัมัณฑ์ลปีิ พื่.ศ. 2563 184

ตาร์างท่�  5.1 การ์ลดลงและการ์คาดการ์ณ์ข้องร์ายุได้ในภูาคการ์ท่องเท่�ยุวข้องต่างปิร์ะเทศ
เปิร่์ยุบเท่ยุบกับปีิ พื่.ศ. 2562

200

ตาร์างท่�  5.2 การ์พื่ยุากร์ณ์การ์เติบโตทางเศร์ษฐกิจก่อนและห้ลังการ์แพื่ร่์ร์ะบาดข้องโควิด-19 203

ตาร์างท่�  5.3 จำานวนผูู้้เยุ่�ยุมัเยุ่อนและร์ายุได้จากผูู้้เยุ่�ยุมัเยุ่อนปีิ พื่.ศ. 2563 206

ตาร์างท่�  5.4 การ์รั์บรู้์ และการ์ลงทะเบ่ยุนในโคร์งการ์สนับสนุนการ์ท่องเท่�ยุวข้องภูาครั์ฐ 222

ตาร์างท่�  5.5 การ์ใช้่จ่ายุเงินส่วนตัวเพิื่�มัจากจากการ์ลดลงในโคร์งการ์เร์าไปิเท่�ยุวกันในแต่และ Generation 227

ตาร์างท่�  6.1 การ์เปิร่์ยุบเท่ยุบงบปิร์ะมัาณท่� ใช้่ต่อนักวิจัยุและต่อโคร์งการ์ 235

ตาร์างท่�  6.2 สรุ์ปิความัเข้้มัข้้นข้องงานวิจัยุด้านการ์ท่องเท่�ยุวและข้้อเสนอแนะสำาห้รั์บอนาคต 239

ตาร์างท่�  6.3 จำานวนบทความัด้านการ์ท่องเท่�ยุวท่�นำามัาสังเคร์าะห์้ ปีิ พื่.ศ. 2555-2563 247

ตาร์างท่�  6.4 ปิร์ะเด็น ร์ะดับพ่ื่�นท่�  และลักษณะการ์วิจัยุในบทความัด้านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุท่� ต่พิื่มัพ์ื่ ในวาร์สาร์ไทยุ 
ปีิ พื่.ศ. 2555-2563

248

ตาร์างท่�  6.5 ความัเข้้มัข้้น และข้้อสังเกตและ/ช่่องว่างข้องการ์ศ้กษาด้านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุปีิ พื่.ศ. 2555-2563 285

ตาร์างท่�  7.1 สรุ์ปิแผู้นกลยุุทธ์ร์ะยุะสั�นและร์ะยุะปิานกลางเพ่ื่�อการ์วิจัยุและพัื่ฒนาการ์ท่องเท่�ยุวท่�สร้์างคุณค่า 
ความัมัั�นคง และยัุ�งยุ่น

292

ตาร์างท่�  7.2 สรุ์ปิ ตัวแสดงเชิ่งกลยุุทธ์ ผูู้้ม่ัส่วนได้ส่วนเส่ยุ และการ์พัื่ฒนาบุคลากร์ ววน. สำ าห้รั์บแต่ละแผู้นงาน 320
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รู์ปิท่�  1.1 สถิติท่�สำ าคัญ่ข้องการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 53

รู์ปิท่�  1.2 การ์ข้ยุายุตัวข้องจำานวนนักท่องเท่�ยุวช่าวต่างช่าติข้องไทยุอันเกิดจากการ์ข้ยุายุตัวข้องนักท่องเท่�ยุวจ่น 54

รู์ปิท่�  1.3 จำานวนผูู้้ โดยุสาร์ร์ายุวันร์ะห้ว่างเด่อนมักร์าคมั – เมัษายุน พื่.ศ. 2563 55

รู์ปิท่�  1.4 สถานการ์ณ์ โควิด-19 และการ์ปิร์ะกาศข้องรั์ฐท่�กร์ะทบต่อการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 
เด่อนมักร์าคมั พื่.ศ. 2563 – เด่อนกร์กฎาคมั พื่.ศ. 2564

56

รู์ปิท่�  2.1 ดัช่น่ด้านนโยุบายุและปัิจจัยุท่� ส่งเสริ์มัการ์พัื่ฒนาการ์ท่องเท่�ยุวท่� ยัุ�งยุ่นข้องไทยุ  64

รู์ปิท่�  2.2 ลำาดับโดยุเปิร่์ยุบเท่ยุบข้องข่้ดความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้นร์ะห้ว่างไทยุกับคู่แข่้งสำาคัญ่ในภููมิัภูาค 64

รู์ปิท่�  4.1 แสดงสัดส่วนเปิร่์ยุบเท่ยุบนักเดินทางจ่นท่� เดินทางไปิฮ่่องกง/มัาเก๊า/ไต้ห้วัน กับปิร์ะเทศอ่�นๆ 120

รู์ปิท่�  4.2 จำานวนนักเดินทางจ่นท่� เดินทางออกต่างปิร์ะเทศในแต่ละเด่อน ปีิ พื่.ศ. 2561 และ พื่.ศ. 2562 120

รู์ปิท่�  4.3 ห้น้าเว็บไซีต์ปิร์ะเทศไทยุใน Ctrip.com 122

รู์ปิท่�  4.4 แสดงคำาสำ าคัญ่ท่� ถูกจำาแนกออกมัา 124

รู์ปิท่�  4.5 การ์คำานวณค่าความัถ่�ข้องคำาสำ าคัญ่ 124

รู์ปิท่�  4.6 ความัถ่�ข้องคำาสำ าคัญ่สิบอันดับแร์กในบันท้กท่องเท่�ยุวปิร์ะเทศไทยุข้องนักท่องเท่�ยุวจ่น 124

รู์ปิท่�  4.7 ความัถ่�ข้องคำาสำ าคัญ่ยุ่� สิบอันดับแร์กในบันท้กท่องเท่�ยุวปิร์ะเทศไทยุข้องนักท่องเท่�ยุวจ่น 126

รู์ปิท่�  4.8 จำานวนคำาสำ าคัญ่ข้อง “กลุ่มัช่่�อเม่ัอง” 128

รู์ปิท่�  4.9 จำานวนคำาสำ าคัญ่ข้อง “รู์ปิแบบการ์ท่องเท่�ยุว” 129

รู์ปิท่�  4.10 จำานวนความัถ่�ข้องคำาสำ าคัญ่กลุ่มั “โร์งแร์มัท่�พัื่ก” 130

รู์ปิท่�  4.11 แสดงจำานวนความัถ่�ข้องคำาสำ าคัญ่กลุ่มั “สถานท่� ท่องเท่�ยุว” 132

รู์ปิท่�  4.12 แสดงจำานวนความัถ่�ข้องคำาสำ าคัญ่กลุ่มั “ความัรู้์ส้ก” ต่อการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 133

รู์ปิท่�  4.13 แสดงจำานวนความัถ่�ข้องคำาสำ าคัญ่กลุ่มั “เก่�ยุวกับการ์เดินทางมัาท่องเท่�ยุวไทยุ” 135

รู์ปิท่�  4.14 แสดงความัถ่�คำาสำ าคัญ่กลุ่มั “อาห้าร์การ์กิน” 136

รู์ปิท่�  4.15 แสดงความัถ่�คำาสำ าคัญ่ “กลุ่มัข้องฝากข้องท่�ร์ะล้ก” 138

รู์ปิท่�  4.16 ข้้อมูัลความัถ่�คำาสำ าคัญ่กลุ่มั “สภูาพื่แวดล้อมัทั�วไปิ” 139

รู์ปิท่�  4.17 ความัถ่�กลุ่มัคำาสำ าคัญ่ “การ์เดินทาง คมันาคมัข้นส่ง” 140

รู์ปิท่�  4.18 ความัถ่�กลุ่มัคำาสำ าคัญ่ “สันทนาการ์ บันเทิง” 141

รู์ปิท่�  4.19 ชั่�วโมังการ์ใช้่อินเทอร์์เน็ตต่อสัปิดาห์้และการ์เข้้าถ้งอินเทอร์์เน็ต มิัถุนายุน พื่.ศ. 2563 144

รู์ปิท่�  4.20 รู์ปิแบบการ์ท่องเท่�ยุวข้องคนจ่นในคร้์�งปีิแร์กข้องปีิ พื่.ศ. 2563 146

รู์ปิท่�  4.21 จำานวนการ์เดินทางท่องเท่�ยุวเฉล่�ยุต่อคนข้องคนจ่น (ครั์�งต่อปีิ) 146

รู์ปิท่�  4.22 คำาสำ าคัญ่เม่ั�อสำ าร์วจความัคิดเห็้นต่อการ์ท่องเท่�ยุวห้ลังโควิด-19 150

รู์ปิท่�  4.23 ข้้อมูัลสำาร์วจความัรู้์ส้กต่อการ์ท่องเท่�ยุวปิร์ะเทศไทยุข้องนักเดินทางจ่น พื่.ศ. 2563 151

รู์ปิท่�  4.24 แสดงค่าใช้่จ่ายุข้องนักท่องเท่�ยุวท่� เดินทางออกต่างปิร์ะเทศปีิ พื่.ศ. 2561 152

รู์ปิท่�  4.25 เม่ัองท่องเท่�ยุวปิลายุทางท่� นักท่องเท่�ยุวจ่นปิร์าร์ถนาในปีิ พื่.ศ. 2563 152

รู์ปิท่�  4.26 ผู้ลิตภัูณฑ์์ท่องเท่�ยุวและรู์ปิแบบท่องเท่�ยุวท่� นิยุมัในปีิ พื่.ศ. 2563 153

รู์ปิท่�  4.27 ปิลายุทางต่างปิร์ะเทศท่องเท่�ยุวยุอดนิยุมัห้ลังโควิดในปีิ พื่.ศ. 2563 153

รู์ปิท่�  4.28 คำาสำ าคัญ่ปิร์ะเทศไทยุบนสังคมัออนไลน์ว่แช่ทจ่น เด่อนกันยุายุน พื่.ศ. 2563 154

รู์ปิท่�  4.29 คำาสำ าคัญ่ท่องเท่�ยุวปิร์ะเทศไทยุบนสังคมัออนไลน์ว่แช่ทจ่น เด่อนกันยุายุน พื่.ศ. 2563 155

รู์ปิท่�  4.30 แผู้นภูาพื่แสดงคำาสำ าคัญ่ท่� ได้จากหั้วข้้อสนทนาเก่�ยุวกับว่ซ่ีาท่องเท่�ยุวแบบ 270 วัน 156

รู์ปิท่�  4.31 แผู้นภูาพื่แสดงคำาสำ าคัญ่ท่� ได้จากหั้วข้้อสนทนาเก่�ยุวกับการ์กักตัว 156
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สารบัญภาพั
รู์ปิท่�  4.32 ดัช่น่ช่่� วัดเม่ัองปิลายุทางท่� นักท่องเท่�ยุวจ่นต้องการ์เดินทางในช่่วงเทศกาลวันช่าติปีิ พื่.ศ. 2563 157

รู์ปิท่�  4.33 ดัช่น่ช่่� วัดกิจกร์ร์มัท่องเท่�ยุวในต่างปิร์ะเทศในช่่วงเทศกาลวันช่าติปีิ พื่.ศ. 2563 158

รู์ปิท่�  4.34 ตัวอยุ่างหั้วข้้อข่้าวใน Search Engine “Baidu” ท่�กล่าวถ้งการ์ท่องเท่�ยุวไทยุปีิ พื่.ศ. 2563 158

รู์ปิท่�  4.35 สรุ์ปิภูาพื่ลักษณ์ปิร์ะเทศไทยุก่อนปีิ พื่.ศ. 2551 – 2564 162

รู์ปิท่�  4.36 ทิศทางการ์เปิล่�ยุนแปิลงตลาดนักท่องเท่�ยุวจ่น 162

รู์ปิท่�  4.37 ห้ลักการ์ ภูาร์กิจและเป้ิาห้มัายุข้องแผู้นฯ ร์ะยุะ 5 ปีิ ฉบับท่�  14 166

รู์ปิท่�  4.38 ปิร์ะเด็นห้ลักในการ์พัื่ฒนาอุตสาห้กร์ร์มัเชิ่งวัฒนธร์ร์มัและการ์ท่องเท่�ยุวในแผู้นฯ 14 166

รู์ปิท่�  4.39 ห้กมิัติการ์พัื่ฒนาอุตสาห้กร์ร์มัท่องเท่�ยุว 167

รู์ปิท่�  4.40 แผู้นพัื่ฒนานวัตกร์ร์มัการ์ท่องเท่�ยุวเชิ่งนวัตกร์ร์มั “ห้กให้ม่ั” ในแผู้น 5 ปีิ ฉบับท่�  14 168

รู์ปิท่�  4.41 ร์ะบบนิเวศการ์ท่องเท่�ยุวให้ม่ัในแผู้น 5 ปีิ ฉบับท่�  14 169

รู์ปิท่�  4.42 ศาสนสถานและห้อปิร์ะชุ่มัรู์ปิโดมัในพ่ื่�นท่�  “ห้นิวโส่วซีาน” 171

รู์ปิท่�  4.43 การ์แสดงแสง ส่ เส่ยุง และสถาปัิตยุกร์ร์มัภูายุในห้อปิร์ะชุ่มัรู์ปิโดมั 171

รู์ปิท่�  4.44 บอร์์ดแสดงข้้อมูัลแก่นักท่องเท่�ยุวบริ์เวณภูายุนอก และบอร์์ดควบคุมัสำาห้รั์บจัดการ์ภูายุใน 172

รู์ปิท่�  4.45 ภูาพื่ถ่ายุบร์ร์ยุากาศเม่ัองโบร์าณอูเจิ�นท่�ปิร์ะช่าสัมัพัื่นธ์ผู่้านสังคมัออนไลน์ 173

รู์ปิท่�  4.46 สถาน่ร์ถไฟื้ความัเร็์วสูง และ Mobile Application นำาเท่�ยุวอูเจิ�น 174

รู์ปิท่�  4.47 ภูาพื่ถ่ายุเปิร่์ยุบเท่ยุบเม่ัองโบร์าณอูเจิ�นก่อนและห้ลังการ์ปิรั์บปิรุ์งทัศน่ยุภูาพื่ 174

รู์ปิท่�  4.48 เว็บไซีต์ท่องเท่�ยุวส่แดงแสดงข้้อมูัลท่องเท่�ยุวในเส้นทางต่างๆ 175

รู์ปิท่�  4.49 การ์จัดการ์แสงส่เส่ยุงสำาห้รั์บการ์แสดงเชิ่งศิลปิะ วัฒนธร์ร์มัส่แดง 176
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บท่ท่ี� 1 
บท่นำา

ปิระเทศไทยเป็ินปิระเทศกำาลังัพ์ฒันาที�ไดก้า้วขึ �นมิ่าเป็ินผูู้น้ำาดา้นการท่องเที�ยว 
ของโลักไดอ้ย่างเต็์มิ่ภาคภูม่ิ่ ในปีิ พ์.ศ. 2562 ปิระเทศไทยอยู่ในลัำาดบััที�  4 ของปิระเทศ 
ที�มีิ่รายรบััจ้ากนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์มิ่ากที�สุดในโลัก แต่์หากนบััจ้ากจ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อน
ปิระเทศไทยก็จ้ะอยู่ในลัำาดบััที�  8 (UNWTO, 2020) โดยในปีิ พ์.ศ. 2562 ไทยมีิ่ผูู้ม้ิ่าเย่อน
ชาวต่์างชาต่์เก่อบั 40 ลัา้นคนต่์อปีิ แลัะมีิ่รายรบััปิระมิ่าณ 2.0 ลัา้นลัา้นบัาท (กระทรวง
การท่องเที�ยวแลัะกีฬา, 2563) แต่์หากจ้ะเปิรียบัเทียบัดา้นความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั
ดา้นการท่องเที�ยวปิระเทศไทย ในปีิ พ์.ศ. 2562 ซึ�งปิระกอบัดว้ยต์วัชี�วดัดา้นความิ่ยั�งย่น 
ปิระเทศไทยจ้ดัอยู่ในลัำาดบััที�  31 ของโลัก (World Economic Forum: WEF, 2019)

ภาคเศรษฐก่จ้การท่องเที�ยวเป็ินหนึ�งในภาคเศรษฐก่จ้สำาคญัของเศรษฐก่จ้ไทย  
โดยในปีิ พ์.ศ. 2561 สามิ่ารถสรา้งมูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ทั�งทางต์รงแลัะทางออ้มิ่ไดสู้งถงึปิระมิ่าณ
รอ้ยลัะ 18 ของผู้ล่ัต์ภณัฑิม์ิ่วลัรวมิ่ปิระชาชาต่์ แลัะก่อให้เก่ดการจ้า้งงานทั�งหมิ่ดปิระมิ่าณ 
รอ้ยลัะ 12 ของการจ้า้งงานทั�งหมิ่ด ค่ดเป็ินจ้ำานวนถงึ 4.4 ลัา้นคน ซึ�งมิ่ากกว่าการจ้า้งงาน 
ในภาคอุต์สาหกรรมิ่การผู้ล่ัต์ทั�งหมิ่ด

การระบัาดของโคว่ด-19 สรา้งความิ่เสียหายแก่อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวทั�งโลัก
อย่างมิ่หาศาลัรวมิ่ทั�งปิระเทศไทย ทำาให้เก่ดคำาถามิ่ใหญ่ว่าหลังัจ้ากนี�แลัว้ภาคเศรษฐก่จ้
ของปิระเทศไทยจ้ะเปิลีั�ยนไปิอย่างไร แลัะจ้ะต์อ้งมีิ่การวางแผู้นเต์รียมิ่ยุทธศาสต์รแ์ลัะ 
กลัยุทธร์องรบััส่�งที�จ้ะต์ามิ่มิ่าอย่างไร นกัว่ชาการจ้ะมีิ่บัทบัาทดา้นการว่จ้ยัแลัะขอ้เสนอแนะ 
ดา้นกลัยุทธก์ารท่องเที�ยวสำาหรบััอนาคต์อะไรไดบ้ัา้ง

ขณะเดียวกนั เม่ิ่องที� เป็ินพ่์�นที� ยุทธศาสต์รข์องการท่องเที�ยวไทยก่อนหน้า 

โรคระบัาดจ้ะเพ่์�มิ่ความิ่สำาคญัมิ่ากย่�งขึ �นต่์อจ้ากนี�ไปิทั�งในฐานะแหล่ังท่องเที�ยวแลัะใน
ฐานะพ่์�นที�รองรบััการท่องเที�ยวในดา้นการพ์กัแรมิ่ การขนส่งเด่นทาง นนัทนาการแลัะ
การจ้บััจ่้ายใชส้อย แต่์ความิ่หนาแน่นแลัะปิฏ่สมัิ่พ์นัธข์องคนในเม่ิ่องก็เป็ินปัิจ้จ้ยัที�ทำาให้
ความิ่เสี�ยงจ้ากโรคระบัาดเพ่์�มิ่มิ่ากขึ �น

จ้นกว่านักว่ทยาศาสต์รจ์้ะค้นพ์บัวคัซีนแลัะปิระชาชนทั� วไปิเข้าถึงวคัซีน  
การป้ิองกนัการต่์ดเช่�อระหว่างจ้ะบุัคคลัเป็ินมิ่าต์รการหลักัในการป้ิองกนัการระบัาดของ 
ไวรสัโคว่ด-19 แลัะเป็ินเง่�อนไขพ่์�นฐานของทุกกลัยุทธแ์ลัะมิ่าต์รการดา้นการท่องเที�ยว 
อนาคต์ของการท่องเที�ยวไทยในช่วง 2 ปีินี�จ้งึขึ �นอยู่กบััการกำาหนดมิ่าต์รการป้ิองกนั
โรคระบัาดให้เป็ินส่วนหนึ�งของการรองรบัันกัท่องเที�ยวในพ่์�นที�เม่ิ่อง 
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ปัิญหาหลักัของการคาดการณอ์นาคต์ของการท่องเที�ยวในระยะปิานกลัาง
แลัะระยะยาวก็ค่อ ปัิจ้จ้ยัหลักัที�ทำาให้เก่ดผู้ลักระทบั ส่วนใหญ่อยู่นอกเหน่อการกำากบัั
ของไทย กล่ัาวค่อ ลักัษณะแลัะช่วงเวลัาของการระบัาดในปิระเทศที�เป็ินต์ลัาดรายใหญ่
ของไทย การฟ้ื้�นต์วัแลัะนโยบัายของแต่์ลัะปิระเทศ อนาคต์ของอุต์สาหกรรมิ่การบ่ันโลัก  
ราคานำ �ามิ่นัในอนาคต์ ซึ�งการคาดการณเ์หล่ัานี�ต์อ้งใชท้กัษะของอนาคต์ศกึษา แลัะความิ่ 
เชี�ยวชาญพ่์เศษในดา้นจี้นศกึษาเพ่์�อต่์ดต์ามิ่สถานการณข์องโรคระบัาดแลัะความิ่รูส้กึ
ของลูักคา้

โคว่ด-19 ไดใ้ห้บัทเรียนที�สำาคญักบััการพ์ฒันาการท่องเที�ยวไทย ค่อ การพ์ฒันา 
การท่องเที�ยวจ้ะมุ่ิ่งเน้นแต่์การพ์ฒันาแหล่ังท่องเที�ยวแลัะเสน้ทางไม่ิ่สามิ่ารถจ้ดัการ
ปัิญหาเม่ิ่�อเก่ดภยัพ่์บัต่ั์แลัะโรคระบัาดไดอ้ย่างครบัวงจ้ร การลัะเลัยต่์อบัทบัาทของเม่ิ่อง 
ในฐานะ Hub ของการท่องเที�ยวทำาให้เก่ดคอขวดหลักัของการพ์ฒันาการท่องเที�ยวไทย  
ทั�งในการรองรบััของเม่ิ่องในดา้นโครงสรา้งพ่์�นฐาน ความิ่สามิ่ารถในการจ้ดัการผู้ลักระทบั 
ดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่ที�เก่ดจ้ากการท่องเที�ยว แลัะการเผู้ช่ญกบััภยัพ่์บัต่ั์แลัะโรคระบัาดที�มิ่า
อย่างไม่ิ่คาดฝั้น ต์ลัอดจ้นความิ่เป็ินธรรมิ่ในการกระจ้ายผู้ลัปิระโยชนจ์้ากการท่องเที�ยว 

ถึงแมิ่้ว่าปิระเทศไทยจ้ะโดดเด่นเม่ิ่� อวดัจ้ากรายได้แลัะจ้ำานวนผูู้้มิ่าเย่อน  
ความิ่ท้าทายสำาคญัในระยะยาวค่อ ความิ่ยั� งย่นของการท่องเที� ยวไทย ทำาอย่างไร
ปิระเทศไทยจ้ะสามิ่ารถรกัษามิ่รดกดา้นการท่องเที�ยวให้ยั�งย่นแลัะช่วยยกระดบััคุณภาพ์
ชีว่ต์ของคนไทย เราจ้ะมีิ่กลัยุทธอ์ะไรที�จ้ะเปิลีั�ยนว่กฤต่์โรคระบัาดในช่วงนี�อย่างไรให้
กลัายเป็ินโอกาส ในการยกระดบััระบับัการท่องเที�ยวไทยให้มีิ่มูิ่ลัค่าสูงมิ่ากขึ �น ยั�งย่น
มิ่ากขึ �น แลัะเป็ินธรรมิ่มิ่ากขึ �น นกัว่ชาการของไทยจ้ะมีิ่บัทบัาทอย่างไรในการว่จ้ยัแลัะ
ยกระดบััองคค์วามิ่รู้ในการจ้ดัการการท่องเที�ยวให้เก่ดความิ่มิ่ั�งคั�ง มิ่ั�นคง แลัะยั�งย่น

1.1 วัิตถุประสงค์ 

งานว่จ้ยัชุดนี�ไดร้บััการสนบััสนุนจ้ากกองทุนส่งเสร่มิ่ว่ทยาศาสต์ร ์ว่จ้ยั แลัะ
นวตั์กรรมิ่ แลัะหน่วยบัร่หารแลัะจ้ดัการทุนดา้นการเพ่์�มิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั
ของปิระเทศ (บัพ์ข.) โดยมีิ่วตั์ถุปิระสงคด์งัต่์อไปินี� 

1) ศกึษาว่วฒันาการแลัะแนวโน้มิ่การท่องเที�ยวของไทยแลัะปิระเม่ิ่นผู้ลักระทบั 
ของการระบัาดของโคว่ด-19 ต่์อศกัยภาพ์เด่มิ่แลัะโอกาสในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยว 
ของไทย ซึ�งคำาต์อบัจ้ะเป็ินบัทต่์างๆ ในเล่ัมิ่นี�

2) บุัคลักัษณข์องนกัท่องเที�ยวก่อนแลัะหลังัโคว่ด-19 ระบัาดจ้ะเปิลีั�ยนไปิ
อย่างไร ซึ�งจ้ะเป็ินการศกึษาที�ปิรากฏในเล่ัมิ่ที�  2 ของชุดการศกึษานี�

3) สรา้งฉากทศันค์วามิ่เป็ินไปิไดข้องการท่องเที�ยวไทยระหว่างแลัะภายหลังั
การระบัาดของโคว่ด-19 แลัะยุทธศาสต์รท่์องเที�ยวของปิระเทศไทยจ้ะเป็ินอย่างไร  
ซึ�งคำาต์อบัจ้ะเป็ินบัทต่์างๆ ในเล่ัมิ่ที�  3

4) เสนอแนะแนวนโยบัาย กลัยุทธ ์แลัะแผู้นที�เสน้ทางการว่จ้ยัที�จ้ะมีิ่บัทบัาท 
ในการขบััเคล่ั�อน ฟ้ื้�นฟูื้ แลัะปิรบััต์วัของภาคเศรษฐก่จ้การท่องเที�ยวของไทยระหว่างแลัะ
ภายหลังัการระบัาดของโคว่ด-19 ซึ�งจ้ะเป็ินบัทสรุปิสุดทา้ยของเล่ัมิ่นี� 
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1.2 บท่บาท่ด้านเศรษฐกิจัท่่องเที่�ยวิไท่ยก่อนโควิิด-19

ในช่วงทศวรรษที�ผู่้านมิ่า ความิ่สำาคญัแลัะการพ์ึ�งพ์าภาคการท่องเที�ยวของ
เศรษฐก่จ้ไทยเพ่์�มิ่สูงขึ �น มูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่จ้ากภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 18 ของ 
ผู้ล่ัต์ภณัฑิม์ิ่วลัรวมิ่ปิระชาชาต่์ในปีิ พ์.ศ. 2561 สูงกว่ามูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ของภาคเกษต์ร ภาคเศรษฐก่จ้ 
การท่องเที�ยวมีิ่การจ้า้งงาน 4.4 ลัา้นคนค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 12 ของการจ้า้งงานทั�งหมิ่ดสูงกว่า 
ภาคอุต์สาหกรรมิ่ แลัะรายไดจ้้ากการท่องเที�ยวจ้ากนกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ  
25.35 ของรายไดจ้้าการส่งออกในปีิ พ์.ศ. 2562 แลัะดุลัการชำาระเง่นจ้ากการท่องเที�ยว 
สูงกว่าดุลัการคา้มิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2554 แลัะในปีิ พ์.ศ. 2561 สูงถงึ 50,567 ลัา้นดอลัลัาร์
สหรฐัฯ ซึ�งเท่ากบััร้อยลัะ 24.59 ของเง่นทุนสำารองระหว่างปิระเทศ (รูปิที�  1.1) แลัะ 
รุ่งโรจ้นต่์์อเน่�องมิ่าถงึปีิ พ์.ศ. 2562 โดยเม่ิ่�อส่ �นปีิ พ์.ศ. 2562 มีิ่นกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ 

มิ่าเย่อนไทยเก่อบั 40 ลัา้นคน มีิ่คนไทยท่องเที�ยวในปิระเทศถงึ 230 ลัา้นคนครั�ง เก่ดรายได ้
จ้ากต์ลัาดต่์างปิระเทศ 1.93 ลัา้นลัา้นบัาท แลัะรายไดจ้้ากต์ลัาดท่องเที�ยวในปิระเทศ 
1.08 ลัา้นลัา้นบัาท รวมิ่เป็ิน 3.01 ลัา้นลัา้นบัาท การทะยานขึ �นของการท่องเที�ยวไทย
เก่ดจ้ากการขยายต์วัของต์ลัาดท่องเที�ยวจี้น ซึ�งเป็ินที�ปิระจ้กัษช์ดัต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2551 
(รูปิที�  1.2) ปิระเทศไทยกลัายเป็ินปิระเทศกำาลังัพ์ฒันาปิระเทศเดียวที�เป็ิน 1 ใน 5 ของ
ปิระเทศที�มีิ่รายไดจ้้ากการท่องเที�ยวสุทธ่มิ่ากที�สุดในโลัก (รูปิที�  1.1 แสดงสถ่ต่์ที�สำาคญั
ของการท่องเที�ยวไทย)

รู์ปัท่�  1.1 สถิติท่�สำ าค้ญขีองการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

54การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

รู์ปัท่�  1.2 การ์ขียุายุต้วขีองจำานวนน้กท่องเท่�ยุวชาวต่างชาติขีองไทยุอ้นเกิด่จากการ์ขียุายุต้วขีอง
น้กท่องเท่�ยุวจ่น

ห้มัายุเห้ตุ: CAGR = Compound Annual Growth Rate
ท่�มัา: การ์ท่องเท่�ยุวแห่้งปิร์ะเทศไทยุ และกร์ะทร์วงการ์ท่องเท่�ยุวและก่ฬา

ที�ผู่้านมิ่า ภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเป็ินเสาหลักัดา้นเศรษฐก่จ้ของไทย มีิ่ความิ่
สำาคญัไม่ิ่แพ์ภ้าคเกษต์รแลัะภาคอุต์สาหกรรมิ่การผู้ล่ัต์ ความิ่สำาคญัของภาคท่องเที�ยว 
เห็นเด่นชดัครั�งแรกสมิ่ยัว่กฤต์ต์้มิ่ยำากุ้งในปีิ พ์.ศ. 2540 เม่ิ่� อมีิ่การลัดค่าเง่นบัาท 
อย่างรุนแรง ในคราวนั�น ภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทยได้เป็ินเสาหลักัในการกูว่้กฤต์
เศรษฐก่จ้ แต่์เม่ิ่�อเก่ดการะบัาดของโคว่ด-19 ในครั�งนี�ภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวทั�วโลัก
รวมิ่ทั�งของปิระเทศไทยกลัายเป็ินภาคเศรษฐก่จ้ที� ไดร้บััผู้ลักระทบัมิ่ากที�สุด

1.3 วิิกฤตโควิิด-19 กับการถดถอยขีองอุตสาหกรรมท่่องเที่�ยวิ

ขณะที� ไวรสัสายพ์นัธุ ์โคโรน่า (Coronavirus) ระบัาดในเม่ิ่องอู่ฮ่ั�น มิ่ณฑิลัหูเปิ� ย 
ของจี้นเป็ินข่าวระดบัันานาชาต่์เม่ิ่�อปิลัายปีิ พ์.ศ. 2562 นั�น นกัท่องเที�ยวจี้นรวมิ่ทั�ง 
นกัท่องเที�ยวจ้ากอู่ฮ่ั�นก็ยงัเด่นทางไปิทั�วโลักรวมิ่ทั�งปิระเทศไทย (ต์ารางที�  1.1 แลัะ 

รูปิที� 1.3) จ้นกระทั�งช่วงต์รุษจี้นในปิลัายเด่อนมิ่กราคมิ่ พ์.ศ. 2563 ก็ยงัมีิ่นกัท่องเที�ยวจี้น 
มิ่าเย่อนไทยอีกเป็ินจ้ำานวนมิ่าก ทำาให้ภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทยมีิ่นกัท่องเที�ยวจี้น 
ถงึ 1.03 ลัา้นคนในเด่อนมิ่กราคมิ่ พ์.ศ. 2563 แลัะจ้ำานวน 160,564 คนในเด่อนกุมิ่ภาพ์นัธ ์ 
พ์.ศ. 2563 แต่์หลังัจ้ากองคก์ารอนามิ่ยัโลัก (World Health Organization: WHO) 
ปิระกาศให้โคว่ด-19 เป็ินโรคต่์ดต่์ออนัต์รายในวนัที� 11 กุมิ่ภาพ์นัธ ์พ์.ศ. 2563 แลัะต่์อมิ่า 
ปิระกาศเป็ินโรคต่์ดต่์อที�มีิ่การระบัาดใหญ่ไปิทั�วโลัก (Pandemic) ในวนัที�  11 มีิ่นาคมิ่ 
พ์.ศ. 2563 ทำาให้นกัท่องเที�ยวจี้นลัดลังอย่างต่์อเน่� อง แลัะกลัายเป็ินศูนย ์ในเด่อน
เมิ่ษายน พ์.ศ. 2563
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รู์ปัท่�  1.3 จำานวนผู้ โด่ยุสาร์ร์ายุว้นร์ะห่ว่างเด้่อนมกร์าคม – เมษายุน พ.ศ. 2563    

ท่�มัา: การ์ท่าอากาศยุานแห่้งปิร์ะเทศไทยุ (2563)

ตาร์างท่�  1.1 จำานวนน้กท่องเท่�ยุวจ่นท่�มาเยุ้อนไทยุต้นปีั พ.ศ. 2563 เท่ยุบก้บปีั พ.ศ. 2562

เดืัอน จัำานวินนักท่องเที�ยุวิจีัน ปี 
พั.ศ. 2563  (ค่น)

จัำานวินนักท่องเที�ยุวิจีัน 
ปี พั.ศ. 2562 (ค่น)

การ์เปลีั�ยุนแปลังเมื�อเทียุบี่ปี 
พั.ศ. 2563 กับี่ พั.ศ. 2562 (ค่น)

มักร์าคมั 1,030,148 1,069,787 -39,639

กุมัภูาพัื่นธ์ 160,564 1,064,806 -904,242

ม่ันาคมั 56,852 985,232 -928,380

เมัษายุน 0 898,994 -898,994

ร์วมั 4 เด่อน 1,247,564 4,018,819  2,771,255
ท่�มัา: มิั�งสร์ร์พ์ื่  ข้าวสอาด (2563)

ในวนัที�  13 มิ่กราคมิ่ พ์.ศ. 2563 ปิระเทศไทยก็พ์บัผูู้ป้ิ� วยต่์ดเช่�อโคโรน่าไวรสั
คนแรกเป็ินนกัท่องเที�ยวหญ่งชาวจี้น (รูปิที�  1.4) ส่วนจี้นไดเ้ร่�มิ่ปิระกาศปิิดเม่ิ่องอู่ฮ่ั�น
ในวนัที�  23 มิ่กราคมิ่ พ์.ศ. 2563 เม่ิ่�อการระบัาดรุนแรงขึ �นเร่� อยๆ ในที� สุดเม่ิ่�อวนัที�  
30 มิ่กราคมิ่ พ์.ศ. 2563 องคก์ารอนามิ่ยัโลัก (World Health Organization: WHO) ปิระกาศ
สถานการณฉุ์กเฉ่นดา้นสาธารณสุขระหว่างปิระเทศในวนัที�  30 มิ่กราคมิ่ พ์.ศ. 2563 
แต่์ต่์อมิ่าไดก้ำาหนดช่�อทางการของการแพ์ร่ระบัาดเป็ิน โคว่ด-19 แลัะปิระกาศเป็ินการ
ระบัาดทั�วโลัก (Pandemic) ถดัมิ่าอีก 1 เด่อน ในวนัที�  1 มีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 มีิ่ผูู้ป้ิ� วย
โคว่ด-19 ในไทยเสียชีว่ต์เป็ินรายแรก แลัะคณะกรรมิ่การโรคต่์ดต่์อแห่งชาต่์ปิระกาศ
ให้โคว่ด-19 เป็ินโรคต่์ดต่์ออนัต์ราย ในช่วงวนัที�  6 แลัะ 8 เด่อนมีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 
มีิ่รายการมิ่วยนดัสำาคญัที�สนามิ่มิ่วยเวทีลุัมิ่พ่์นีแลัะราชดำาเน่น แลัะกลัายเป็ินแหล่ังที�มิ่า
สำาคญัเก่ดจ้ากการขยายการต่์ดต่์อของโรคจ้ากผูู้เ้ขา้ร่วมิ่ชมิ่
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รู์ปัท่�  1.4 สถานการ์ณ์์ โควิด่-19 และการ์ปัร์ะกาศขีองร้์ฐท่�กร์ะทบต่อการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 
เด้่อนมกร์าคม พ.ศ. 2563 – เด้่อนกร์กฎาคม พ.ศ. 2564  
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การระบัาดเป็ินกลุ่ัมิ่กอ้นแลัะมีิ่การแพ์ร่กระจ้ายอย่างรวดเร็ว ยอดผูู้ต่้์ดเช่�อ
เร่�มิ่สูงขึ �นปิระมิ่าณกลัางเด่อนมีิ่นาคมิ่ ค่อ ยอดผูู้ต่้์ดเช่�อ 114 ราย ในวนัที�  15 มีิ่นาคมิ่ 
พ์.ศ. 2563 เพ่์�มิ่เป็ิน 2 เท่าค่อ 322 ราย ในวนัที�  20 มีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 แลัะเพ่์�มิ่ขึ �นอย่าง
รวดเร็วเป็ิน 411 คน ในวนัต่์อมิ่า ครมิ่. จ้งึมีิ่มิ่ต่์เห็นชอบัให้ปิิดสถานศกึษา สถานบัร่การ 
สถานบันัเท่ง ในกรุงเทพ์มิ่หานคร แลัะงดก่จ้กรรมิ่ที�มีิ่การรวมิ่คนจ้ำานวนมิ่ากแลัะมีิ่ความิ่ 
เสี� ยงสูง สถานการณ์โคว่ด-19 ในไทยยงัคงเลัวลังเร่� อยๆ จ้นถึงวนัที�  2 เมิ่ษายน  
พ์.ศ. 2563 ไทยมีิ่ผูู้ป้ิ� วยต่์ดเช่�อสะสมิ่ 1,875 ราย ในจ้ำานวนนี�เป็ินคนต่์างชาต่์ 277 ราย 

ในวนัที�  26 มีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 รฐับัาลัไทยบังัคบััใช ้พ์.ร.ก.ฉุกเฉ่น แลัะเร่�มิ่
กระบัวนการล็ัอกดาวนป์ิระเทศหร่อปิิดเม่ิ่อง วนัที�  2 เมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 รฐับัาลัไทย
ปิระกาศห้ามิ่ปิระชาชนออกนอกเคหะสถาน (เคอรฟิ์ื้ว) ทั�วราชอาณาจ้กัร แลัะมิ่าต์รการ
ที�มีิ่ผู้ลักระทบัต่์อการท่องเที�ยวอย่างเฉียบัพ์ลันัก็เก่ดขึ �นในวนัที�  4 เมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 
เม่ิ่�อสำานกังานการบ่ันพ์ลัเร่อนแห่งปิระเทศไทยห้ามิ่อากาศยานจ้ากทุกปิระเทศแลัะผูู้้
โดยสารเขา้ปิระเทศไทย 3 วนั หลังัจ้ากนั�น ยงัมีิ่มิ่าต์รการที�กระทบัต่์อการท่องเที�ยว
ต์ามิ่มิ่าอย่างต่์อเน่�อง เช่น ในวนัที�  3 เมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 ปิระกาศงดจ้ดังานสงกรานต์์
ทุกจ้งัหวดั วนัที�  9 เมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 กรุงเทพ์มิ่หานคร แลัะหลัายจ้งัหวดัห้ามิ่จ้ำาหน่าย
เคร่�องด่�มิ่แอลักอฮ่อลั ์24 ชั�วโมิ่ง หลังัจ้ากนั�นเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทยก็เร่�มิ่ถดถอยลัง
อย่างรวดเร็วแลัะต่์อเน่�อง 

วนัที�  3 เมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 รฐับัาลัเร่�มิ่บังัคบััใชเ้คอรฟิ์ื้วต์ั�งแต่์เวลัา 22.00 น.  
- 04.00 น. ทำาให้หลัายอาชีพ์ในอุต์สาหกรรมิ่บันัเท่งต์อ้งหยุดลังโดยปิร่ยายปิระจ้วบักบัั
การปิระกาศยกเล่ักวนัหยุดสงกรานต์เ์พ่์�อหยุดยั�งการเด่นทางระหว่างจ้งัหวดั ทำาให้เม่ิ่อง
ท่องเที�ยวของไทยไดร้บััผู้ลักระทบัอย่างหนกั ในขณะที�การปิระกาศห้ามิ่สายการบ่ันเขา้
ปิระเทศต์ั�งแต่์เด่อนเมิ่ษายนเป็ินต์น้ไปิ (รูปิที� 1.3) ส่งผู้ลัให้ธุรก่จ้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว 
ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน ธุรก่จ้การบ่ัน แลัะธุรก่จ้โรงแรมิ่ต่์างทยอยปิิดต์วัลัง จ้นทำาให้แรงงานใน 
อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวเร่�มิ่ต์กงาน ภาวะการคา้ขายธุรก่จ้ต่์างๆ ต์กต์ำ�าอย่างรวดเร็ว การปิิด 
ห้างรา้นต่์างๆทำาให้แรงงานไทยในหลัายวงการเร่�มิ่ต์กงานมิ่ากขึ �น รวมิ่ทั�งคนงานต่์างดา้ว
ทยอยกลับััปิระเทศ แลัะมิ่าต์รการที�ให้คนทำางานอยู่ที�บัา้นไม่ิ่ไดเ้ป็ินผู้ลัดีต่์อผูู้้ใชแ้รงงาน
ในอุต์สาหกรรมิ่บัร่การที�ยงัต์อ้งใชแ้รงงานมิ่นุษย ์เช่น การให้บัร่การอาหาร การทำาความิ่
สะอาดห้องพ์กั ดูแลัสวน เป็ินต์น้ ดงันั�นมิ่าต์รการสำาคญัที�ภาครฐัใชเ้พ่์�อป้ิองกนัการแพ์ร่
กระจ้ายของการต่์ดเช่�อโคว่ด-19 ต์ั�งแต่์ปิลัายเด่อนมีิ่นาคมิ่ก็ค่อ การจ้ำากดัการเด่นทาง 
ระหว่างจ้งัหวดัแลัะระหว่างปิระเทศ ลัดการให้บัร่การขนส่งสาธารณะ แลัะการใชม้ิ่าต์รการ 
ระยะห่างทางสงัคมิ่ (Social distancing) ซึ�งลัว้นแลัว้แต่์ส่งผู้ลักระทบัต่์อภาคเศรษฐก่จ้
ท่องเที�ยวทั�งส่ �น 

หลังัจ้ากที�รฐับัาลัดำาเน่นมิ่าต์รการอย่างเขม้ิ่ขน้ ทำาให้สถานการณต่์์าง  ๆมีิ่แนวโน้มิ่ 
ดีขึ �น จ้ากเด่มิ่ที�ปิระเทศไทยมีิ่อตั์ราผูู้ต่้์ดเช่ �อรายวนัเป็ินเลัข 2 หลักัค่อ 89 คน เม่ิ่�อวนัที�  
4 เมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 กลัายมิ่าเป็ินจ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อรายวนัเป็ินเลัขต์วัเดียวครั�งแรกเม่ิ่�อ 
วนัที�  28 เมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 จ้นสามิ่ารถเร่�มิ่ใชม้ิ่าต์รการผู่้อนปิรนระยะที�  1 ในวนัที�   

3 พ์ฤษภาคมิ่ พ์.ศ. 2563 แลัะใชม้ิ่าต์รการผู่้อนปิรนระยะที� 2 ระยะที� 3 ระยะที� 4 แลัะจ้นถงึ  
ณ วนัที�  1 กรกฎีาคมิ่ พ์.ศ. 2563 รฐับัาลัไดป้ิระกาศใชม้ิ่าต์รการระยะที�  5 เน่�องจ้าก ไม่ิ่มีิ่
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ผูู้ต่้์ดเช่ �อในปิระเทศไทยต่์ดต่์อกนักว่า 30 วนั อาจ้กล่ัาวไดว่้า คล่ั�นลูักที�  1 ของโคว่ด-19 
ใชเ้วลัาทั�งส่ �นปิระมิ่าณ 5 เด่อนนบััจ้ากวนัที�พ์บัผูู้ป้ิ� วยคนไทยรายแรกจ้ากต่์างปิระเทศ  

แต่์หลังัจ้ากที�ปิระเทศไทยสามิ่ารถควบัคุมิ่โคว่ด-19 จี้นไม่ิ่มีิ่ผูู้ต่้์ดเช่ �อต่์ดต่์อ
กนัเก่อบั 6 เด่อน ก็เก่ดการระบัาดระลัอก 2 ในวนัที�  17 ธนัวาคมิ่ พ์.ศ. 2563 พ์บัผูู้้
ปิ� วยต่์ดโคว่ด-19 ที�ต์ลัาดกลัางกุง้ จ้งัหวดัสมุิ่ทรสาคร แลัะพ์บัแรงงานต่์างชาต่์ต่์ดเช่�อ 
เป็ินจ้ำานวนมิ่ากแลัะเร่�มิ่มีิ่การกระจ้ายไปิในจ้งัหวดัต่์างๆ วนัที�  29 ธนัวาคมิ่ พ์.ศ. 2563 
พ์บัผูู้้ปิ� วยโคว่ด-19 ใน 46 จ้งัหวดั แลัะพ์บั 3 คลัสัเต์อรห์ร่อผูู้้ต่์ดเช่ �อเป็ินกลุ่ัมิ่กอ้น  
3 กลุ่ัมิ่หลักัที� เช่�อมิ่โยง ในขณะที�คล่ั�นลูักที�  2 ยงัไม่ิ่สงบัลังก็เก่ดการระบัาดระลัอกใหม่ิ่ 

ในเด่อนเมิ่ษายน พ์.ศ. 2564 ต่์อมิ่าเด่อนพ์ฤษภาคมิ่ ปิระเทศไทยต์รวจ้พ์บัโคว่ด-19  
สายพ์นัธุอ่์นเดียแลัะสายพ์นัธุแ์อฟื้ร่กาใต์้ ซึ�งในเด่อนพ์ฤษภาคมิ่นี�จ้ำานวนต่์ดเช่�อใน
ปิระเทศไดพุ่้์งสูงขึ �นเป็ิน 9,635 ราย โดยส่วนใหญ่เป็ินนกัโทษในเร่อนจ้ำา ทำาให้รฐับัาลั
ต์อ้งหนัมิ่าดำาเน่นมิ่าต์รการอย่างเขม้ิ่ขน้ในพ่์�นที�อีกครั�ง ถงึแมิ่้ในเด่อนม่ิ่ถุนายนจ้ะเร่�มิ่
มีิ่การกระจ้ายวคัซีนให้ปิระชาชนที�ลังทะเบีัยนฉีดวคัซีนก็ต์ามิ่ แต่์จ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อก็ยงั
พุ่์งทะยานขึ �นอย่างต่์อเน่�อง จ้นกระทั�งเด่อนกรกฎีาคมิ่ต์วัเลัขของจ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อก็
เพ่์�มิ่ทะลุัหลักัหม่ิ่�น ส่วนสถานการณด์า้นท่องเที�ยว รฐัไดเ้ร่�มิ่แผู้นฟ้ื้�นฟูื้การท่องเที�ยวของ
ปิระเทศไทยโดยเร่�มิ่มิ่าต์รการเปิิดปิระเทศเฉพ์าะพ่์�นที�  นำาร่องจ้าก “ภูเก็ต์แซนดบ็์ัอกซ”์ 
ในวนัที�  1 กรกฎีาคมิ่ พ์.ศ. 2564 ที�ผู่้านมิ่า

      
1.4 คำาถามในการวิิจััย

การแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 สรา้งผู้ลักระทบัต่์อโลักยุคใหม่ิ่อย่างที� ไม่ิ่เคย
เก่ดขึ �นมิ่าก่อน Committee for the Co-ordination of Statistal Activities (CCSA)  
ซึ�งปิระกอบัดว้ยองคก์รสถ่ต่์นานาชาต่์ 36 องคก์รให้คำาอธ่บัายผู้ลักระทบัว่า “COVID-19 
has turned the world upside down. Everything has been impacted. (CCSA 2020 p.3) 
โลักกำาลังัเผู้ช่ญกบััจุ้ดหกัเหของแนวโน้มิ่ซึ�งไม่ิ่มีิ่ใครเคยคาดค่ดหร่อจ่้นต์นาการมิ่าก่อน 
การเต์รียมิ่ต์วัรบััม่ิ่อกบััปัิญหาที�จ้ะเก่ดต์ามิ่มิ่าจ้งึจ้ำาเป็ินต์อ้งมีิ่กรอบัแนวค่ดที�เป็ินระดบัั 

คำาถามิ่ในการว่จ้ยันี�แบ่ังเป็ินสามิ่ส่วนต์ามิ่แต่์ลัะช่วงของโรคระบัาด ไดแ้ก่  
(1) ช่วงก่อนระบัาด (2) ช่วงระหว่างการระบัาดก่อนมีิ่วคัซีน แลัะ (3) ช่วงหลังัระบัาด 
เม่ิ่�อคน้พ์บัวคัซีนแลัะคนทั�วไปิเขา้ถงึวคัซีนได้

1) คำาถึามชุดทีี�  1 สำาหรบัการวิิเคราะหก์ารท่ีองเทีี�ยวิไทียช่วิงก่อนัระบาดเป็นัการ
ทีบทีวินัศกัยภาพพ้ �นัฐานั มีคำาถึามดงัต่ิอไปนีั� 

1.1) อะไรเป็ินปัิจ้จ้ยัแห่งความิ่สำาเร็จ้ที�นำาพ์าแลัะขบััเคล่ั�อนให้ปิระเทศไทย 
กลัายเป็ินปิระเทศที�มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวในระดบััโลัก โดยเฉพ์าะ 
ปัิจ้จ้ยัดา้นซพั์พ์ลัาย

1.2) จ้งัหวดัที� มีิ่ศกัยภาพ์ดา้นการท่องเที�ยวของไทย เช่น ภูเก็ต์ เชียงใหม่ิ่  
มีิ่จุ้ดแข็งอย่างไร แลัะจุ้ดอ่อนที�เป็ินความิ่ทา้ทายในดา้นโครงสรา้งการท่องเที�ยวอย่างไร

1.3) ทบัทวนงานว่จ้ยัเพ่์�อปิระเม่ิ่นฐานองคค์วามิ่รู ้ศกัยภาพ์ หร่อขนาดของ
นกัว่จ้ยัสาขาท่องเที�ยว 
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2) คำาถึามชุดทีี� 2 สำาหรบัวิิเคราะหต์ิลาดท่ีองเทีี�ยวิต่ิางประเทีศ
2.1) ต์ลัาดนานาชาต่์ของไทยมีิ่การเต่์บัโต์อย่างไร ก่อนแลัะหลังัโคว่ด-19  
2.2) ต์ำาแหน่งของไทยเม่ิ่�อเทียบักบััคู่แข่งในอาเซียนว่าเป็ินอย่างไร แลัะในต์ลัาด 

ระดบััต่์างๆ เช่น จี้น เกาหลีั ญี�ปุิ� น ยุโรปิ แลัะรสัเซีย เป็ินอย่างไร 

3) คำาถึามชุดทีี� 3 เป็นัคำาถึามเพ้�อการท่ีองเทีี�ยวิไทียช่วิงระหว่ิางการระบาด (ปัจัจุับนัั
ถึงึ 2-3 ปี)  

3.1) การฟ้ื้�นต์วัของการท่องเที�ยวโลักในระยะสั�น แลัะระยะปิานกลัางจ้ะเป็ิน
อย่างไร

3.2) ผู้ลักระทบัของโคว่ด-19 ต่์อปิระเทศไทยจ้ะเป็ินอย่างไร
3.3) พ์ฤต่์กรรมิ่แลัะความิ่พ์รอ้มิ่ของนกัท่องเที�ยวไทยหลังัโคว่ด-19 จ้ะเป็ิน

อย่างไร 
3.4) ในช่วงปิระมิ่าณ 2-3 ปีิที�สถานการณ์โคว่ด-19 ทั�วโลักยงัไม่ิ่มีิ่เสถียรภาพ์ 

(อนาคต์ฐาน) นั�น ยุทธศาสต์รเ์ร่งด่วนแลัะมิ่าต์รการที�จ้ำาเป็ินเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวมีิ่
อะไรบัา้ง

4) คำาถึามชุดทีี�  4 เป็นัคำาถึามเพ้�อสรา้งฉากทีศันัร์ะยะปานักลางและระยาวิ สำาหรบั
การท่ีองเทีี�ยวิหลงัระบาด (3-5 ปี)

4.1) พ์ฤต่์กรรมิ่ของลูักคา้นานาชาต่์จ้ะเปิลีั�ยนไปิอย่างไรหลังัโคว่ด-19
4.2) ปิระเทศไทยต์อ้งเผู้ช่ญกบััความิ่ทา้ทายใหม่ิ่ในอนาคต์เม่ิ่�อโคว่ด-19 สงบัลัง 

อย่างไร
4.3) ฉากทศันข์องการท่องเที�ยวไทยทั�งในระยะปิานกลัางแลัะระยะยาวจ้ะเป็ิน 

อย่างไร
4.4) ฉากทศันข์องการท่องเที�ยวของกรุงเทพ์มิ่หานคร เชียงใหม่ิ่ แลัะภูเก็ต์ 

เป็ินอย่างไร
4.5) การปิรบััโครงสรา้งการท่องเที�ยวเพ่์�อความิ่ยั�งย่นในระยะปิานกลัางแลัะ

ระยะยาวควรเน้นอะไร

5) คำาถึามชุดทีี� 5 เป็นัคำาถึามทีี�จัะใหผ้ลผลิติสำาคญัใหแ้ก่โครงการ ไดแ้ก่ แนัวิทีางการ
วิิจัยัท่ีองเทีี�ยวิเชิงระบบ 

5.1) ในภาพ์รวมิ่แลัะทั�งในดา้นซพั์พ์ลัายแลัะดีมิ่านดข์องการท่องเที�ยว มีิ่หวัขอ้
หร่อปิระเด็นที�ควรว่จ้ยัอย่างไร

5.2) การวางแผู้นระบับัว่จ้ยัเพ่์�อการพ์ฒันาท่องเที�ยวไทยให้ยั�งย่น จ้ะมีิ่แผู้นที�
เสน้ทาง (Road Map) อย่างไร แลัะควรมีิ่กลัยุทธอ์ย่างไร 
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1.5 การนำาเสนอรายงาน

การศกึษานี�แบ่ังออกเป็ิน 3 เล่ัมิ่ดว้ยกนั เล่ัมิ่ที�หนึ�ง ค่อ เล่ัมิ่นี� ในบัทต่์อไปิจ้ะ
ว่เคราะหว่์วฒันาการแลัะศกัยภาพ์ดา้นการท่องเที�ยวไทยจ้นถึงก่อนเก่ดโรคระบัาด 
โคว่ด-19 ค่อ ในปีิ พ์.ศ. 2562 เพ่์�อระบุัสถานภาพ์ของไทยแลัะต์ำาแหน่งแห่งที�ของการ
ท่องเที�ยวไทยในโลักก่อนการระบัาด บัทที�  3 เป็ินการว่เคราะหต์์ลัาดของการท่องเที�ยว
ไทยทั�งในระดบััของภูม่ิ่ภาคค่ออาเซียนแลัะสำาหรบััต์ลัาดใหญ่ เช่น จี้น รสัเซีย อ่นเดีย 
บัทที�  4 เป็ินการศกึษาภาพ์ลักัษณข์องไทยในต์ลัาดใหญ่ค่อต์ลัาดจี้นโดยใชว่้ธีของการ
ทำาเหม่ิ่องขอ้มูิ่ลัจ้ากแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่สารสนเทศออนไลันด์า้นการท่องเที�ยวของจี้น แลัะการ
ทบัทวนแผู้นพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ฉบับััที�  14 ของจี้น เพ่์�อให้เขา้ใจ้แนวโน้มิ่ใหม่ิ่ที�จ้ะเก่ดขึ �น 

หลังัโคว่ด-19 บัทที� 5 นำาเสนอการทบัทวนปิระสบัการณข์องปิระเทศต่์างๆ เม่ิ่�อเก่ดปัิญหา 
โคว่ด-19 ในปีิที�ผู่้านมิ่า แลัะการคาดการณก์ารฟ้ื้�นต์วัของอุต์สาหกรรมิ่โดยองคก์รว่จ้ยั
ต่์างๆ บัทที� 6 ทบัทวนแลัะสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่ว่จ้ยังานว่จ้ยัเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวไทย
ที�ผู่้านมิ่าระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2562 โดยใชว่้ธีทำาเหม่ิ่องขอ้มูิ่ลัแลัะบัรรณาม่ิ่ต่์ซึ�งระบุั 
จุ้ดอ่อนจุ้ดแข็งของงานว่จ้ยั บัทสุดทา้ยเป็ินการออกแบับัแผู้นงานว่จ้ยัท่องเที�ยวเช่ง
ระบับั

เล่ัมิ่ที�  2 เป็ินการนำาเสนอปิระสบัการณข์องนักท่องเที� ยวแลัะข้อกงัวลั  
(Pain points) ของนกัท่องเที�ยวซึ�งแต์กต่์างจ้ากของผูู้ใ้ห้บัร่การ เล่ัมิ่ที� 3 เป็ินการคาดการณ ์
อนาคต์เร่�มิ่จ้ากเป็ินการเต์รียมิ่การเพ่์�อทำาการคาดการณอ์นาคต์ดว้ยการทบัทวนการ
ศึกษาเช่งระบับัโดยเฉพ์าะอย่างย่�งน่เวศนท่์องเที�ยวเช่งระบับั มีิ่การเสนอการกวาด
สญัญาณ แนวโน้มิ่ของการท่องเที�ยวโลักเพ่์�อสรา้งฉากทศันแ์ลัะการคาดการณอ์นาคต์
ฐานหร่ออนาคต์ภายใต์ส้ถานการณ์โคว่ด-19 เสนอฉากทศันอ์นาคต์การท่องเที�ยวไทย  
ค่อภาพ์อนาคต์อนัเป็ินไปิไดใ้นระยะยาว พ์รอ้มิ่ทั�งเสนอยุทธศาสต์รร์ะยะเร่งด่วน ระยะสั�น  
แลัะระยะยาว
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บท่ท่ี� 2 
แนวิโน�ม ศัักยภาพั และปัจัจััย
แห่งควิามสำาเร็จั

หากเรามิ่องยอ้นหลังัไปิต์ั�งแต่์ปีิแรกที�ปิระเทศไทยมีิ่สถ่ต่์ดา้นการท่องเที�ยว 
ก็จ้ะพ์บัว่าการท่องเที�ยวไทยไดป้ิระสบัความิ่สำาเร็จ้อย่างสูง จ้ากการมีิ่ผูู้้มิ่าเย่อนจ้าก 
ต่์างปิระเทศเพี์ยง 44,373 คน ในปีิ พ์.ศ. 2500 สร้างรายได้เพี์ยง 105.8 ลัา้นบัาท  
หลังัจ้ากนั�น ปิระเทศไทยมีิ่นกัท่องเที�ยวถึง 1 ลัา้นคน เป็ินครั�งแรกในปีิ พ์.ศ. 2516  
แลัว้ขึ �นเป็ิน 10 ลัา้นคน ในปีิ พ์.ศ. 2544 แลัะเป็ิน 15 ลัา้นคน ในปีิ พ์.ศ. 2553 ก่อนที�จ้ะเก่ด
การแพ์ร่ระบัาดของโรคโคว่ด-19 ในปีิ พ์.ศ. 2562 ปิระเทศไทยมีิ่นกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ 
มิ่าเย่อนไทยถงึเก่อบั 40 ลัา้นคน สรา้งรายไดจ้้ากการท่องเที�ยวนานาชาต่์เก่อบั 2 ลัา้น
ลัา้นบัาท เป็ินปิระเทศที�มีิ่รายไดจ้้ากการท่องเที�ยวสูงเป็ินลัำาดบัั 3 ของโลัก มีิ่รายรบััสูงถงึ  
60.5 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ ในปีิ พ์.ศ. 2562 (UNWTO, 2020)

ปิระเทศไทยนบััว่าเป็ินปิระเทศที�ปิระสบัความิ่สำาเร็จ้สูงมิ่ากในบัรรดาปิระเทศ
กำาลังัพ์ฒันา ความิ่สำาเร็จ้เหล่ัานี�เก่ดจ้ากปัิจ้จ้ยัอะไรแลัะความิ่ทา้ทายที�ต์ามิ่มิ่าค่ออะไร  
บัทนี�จ้ะว่เคราะหถ์ึงความิ่สำาเร็จ้ที� เก่ดขึ �นแลัะขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของ
ปิระเทศไทย โดยเฉพ์าะขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัอย่างยั�งย่นทั�งในระดบัันานาชาต่์ 
แลัะระดบััจ้งัหวดั

2.1 ควิามสามารถในการแข่ีงขัีนอย่างยั�งย่นขีองไท่ยในระดับโลก 

ต์วัชี�วดัแลัะสถ่ต่์ที�แสดงถึงความิ่สำาเร็จ้รวบัยอดของความิ่สามิ่ารถในการ
แข่งขนัก็ค่อ จ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อนในแต่์ลัะปีิแลัะรายรบััจ้ากการท่องเที�ยว ซึ�งปิระเทศไทย 
เป็ินปิระเทศกำาลังัพ์ฒันาปิระเทศเดียวที�ต่์ดลัำาดบััหนึ�งในห้าของปิระเทศที�มีิ่รายรบััจ้าก
การท่องที�ยวสูงสุดในโลักมิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2559 เม่ิ่�อดูสถ่ต่์รายรบััรวมิ่ในปีิ พ์.ศ. 2562 แลัว้  
ไทยอยู่ในลัำาดบััที�  4 ของโลัก เรียงต์ามิ่ลัำาดบััไดแ้ก่ สหรฐัอเมิ่ร่กา สเปิน ฝ้รั�งเศส ไทย 
แลัะสหราชอาณาจ้กัร แต่์หากวดัจ้ากรายรบััสุทธ่แลั้วไทยเป็ินลัำาดบัั 3 มิ่าต์ั�งแต่์ปีิ  
พ์.ศ. 2560 แลัว้ ในปีิ พ์.ศ. 2562 ปิระเทศแลัะอาณาเขต์ (Territories) ในเอชียที�ต่์ดอนัดบัั
รายรบััสูงสุด 20 อนัดบััแรก นอกจ้ากไทย ไดแ้ก่ ญี� ปุิ� น (ลัำาดบัั 7) มิ่าเกา๊ (ลัำาดบัั 10)  
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จี้น (ลัำาดบัั 11) อ่นเดีย (ลัำาดบัั 12) ฮ่่องกง (ลัำาดบัั 14) แลัะเกาหลีัใต์ ้(ลัำาดบััที� 19) หากรวมิ่ 
รายรบััของจี้น มิ่าเกา๊ แลัะฮ่่องกงไวด้ว้ยกนั จี้นก็จ้ะมีิ่รายรบััสูงกว่าไทยมิ่ากแลัะสูงถงึ 
104.3 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ แต่์จี้นมีิ่รายจ่้ายการไปิท่องเที�ยวต่์างปิระเทศถงึ 254.6 
พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ ค่ดเป็ินลัำาดบััที�  1 ของโลัก ส่วนไทยมีิ่รายจ่้ายอยู่ในลัำาดบััที�  26 
ของโลัก มีิ่ค่าใชจ่้้ายเพี์ยง 14.2 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ จ้งึทำาให้ไทยยงัเป็ินผูู้มี้ิ่รายรบัั
สุทธ่สูงถงึ 46.3 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ (UNWTO, 2020)

เม่ิ่�อมิ่าพ่์จ้ารณาสถ่ต่์จ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อนจ้งึจ้ะเห็นไดว่้าปิระเทศไทยอยู่ในลัำาดบััที� 8  
(พ์.ศ. 2562) ซึ�งปิระเทศไทยต่์ดลัำาดบััผูู้ม้ิ่าเย่อนสูงสุด 10 อนัดบััแรก มิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2558  
อย่างไรก็ดี สถ่ต่์เหล่ัานี�แสดงถงึความิ่น่ยมิ่ของผูู้ม้ิ่าท่องเที�ยว แต่์ไม่ิ่ยงัแต่์ไม่ิ่ใช่ต์วัชี �วดั 
ที�จ้ะรบััปิระกนัความิ่ยั�งย่นของการท่องเที�ยวในระยะยาว เพ์ราะการท่องเที�ยวอาศยัทรพั์ยากร 

ธรรมิ่ชาต่์โดยเฉพ์าะ ซึ�งเปิราะบัางแลัะเส่�อมิ่โทรมิ่ไดง่้าย

2.2 ดัช่นีศักยภาพัในการแข่ีงขัีนด้านการท่่องเที่�ยวิและการเดินท่าง

ดชันีนี� หร่อที�เรียกกนัสั�นๆ ว่า TTCI (Travel and Tourism Competitiveness 
Index) จ้ดัทำากนัระดบัันานาชาต่์ โดย World Economic Forum (WEF) ปิระกอบัดว้ย 
ดชันีย่อยๆ 4 ชุด ค่อ ดชันีย่อยที� ว่าดว้ยส่�งแวดลัอ้มิ่ ดชันีย่อยที� ว่าดว้ยนโยบัายแลัะ 
สภาพ์แวดลัอ้มิ่ของการเด่นทางแลัะการท่องเที�ยว ดชันีย่อยที�ว่าดว้ยโครงสรา้งพ่์�นฐาน 
แลัะดชันีย่อยที� ว่าดว้ยทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์แลัะวฒันธรรมิ่ ภายใต์ด้ชันีย่อยทั�งสี�ยงัมีิ่
กลุ่ัมิ่ต์วัชี �วดัอีก 14 กลุ่ัมิ่ หร่อ 14 เสาหลักั (Pillars) ปิระกอบัไปิดว้ยต์วัชี�วดัทั�งส่ �น 90 ต์วั  
ดชันีความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนันี�มีิ่รายงานทุกสองปีิ โดยปีิ พ์.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 
เป็ินปีิล่ัาสุด ครอบัคลุัมิ่ปิระเทศแลัะระบับัเศรษฐก่จ้ (Territories) ทั�งหมิ่ด 140 แหล่ัง
ดว้ยกนั

ดชันีความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนันี�ให้สญัญาณเกี�ยวกบััความิ่ยั�งย่นในระยะยาว  
ไดแ้ก่ ต์วัชี �วดัความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของ World Economic Forum (WEF) ซึ�งทั�งนี� 

ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นราคาเป็ินเพี์ยงหนึ�งใน 14 ม่ิ่ต่์ หร่อเสาหลักั แลัะในเสาหลักันี� 
มีิ่ต์วัแปิรแค่ 4 ต์วั (จ้ากทั�งหมิ่ด 90 ต์วั) ค่อ 1) ราคาบัตั์รโดยสารเคร่�องบ่ันแลัะค่าธรรมิ่เนียมิ่ 
สนามิ่บ่ัน 2) ต์น้ทุนของที�พ์กั 3) ค่าครองชีพ์ แลัะ 4) ราคาพ์ลังังาน ดงันั�น จ้งึอาจ้กล่ัาว
ไดว่้าดชันี TTCI ของ WEF เป็ินดชันีที�สะทอ้นแลัะวดัความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้น
อุปิทานเป็ินส่วนใหญ่

เน่�องจ้ากปิระเทศที�อยู่ในห้าอนัดบััแรกของความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของ 
TTCI ไดแ้ก่ สเปิน ฝ้รั�งเศส เยอรมิ่นั ญี�ปุิ� น แลัะสหรฐัอเมิ่ร่กา ซึ�งจ้ะเห็นไดว่้าปิระเทศที�มีิ่
รายไดจ้้ากการท่องเที�ยวมิ่ากที�สุดในโลัก แลัะปิระเทศที�มีิ่ขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั
เพ่์�อความิ่ยั�งย่นมิ่ากที�สุดในโลักนั�น มิ่กัจ้ะเป็ินปิระเทศกลุ่ัมิ่เดียวกนั ยกเวน้ปิระเทศไทย
ซึ�งมีิ่ลัำาดบััสูงดา้นรายไดแ้ลัะผูู้ม้ิ่าเย่อน แต่์มีิ่ลัำาดบััที�  31 เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาถงึความิ่สามิ่ารถ
ในการแข่งขนัที�จ้ะรกัษาความิ่ยั�งย่นดา้นการท่องเที�ยว หมิ่ายความิ่ว่า ปิระเทศไทย 
มีิ่ความิ่พ์ร้อมิ่ในการรองรบััต์ำ�า แต่์มีิ่ผูู้้มิ่าเย่อนจ้ำานวนมิ่าก ก่อให้เก่ดความิ่เสี�ยงดา้น
ความิ่สามิ่ารถในการรองรบัันกัท่องเที�ยว ในอนาคต์ปิระเทศไทยอาจ้จ้ะไม่ิ่สามิ่ารถรกัษา
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ต์ำาแหน่งผูู้มี้ิ่รายไดสู้งดา้นการท่องเที�ยวได ้กล่ัาวอีกนยัหนึ�งไดว่้า ปิระเทศไทยน่าจ้ะอยู่
ในสถานการณที์� เรียกว่ามีิ่การท่องเที�ยวเก่นขีดความิ่สามิ่ารถในการรองรบัั (Above 
carrying capacity) แลัว้ ปิระเด็นนี�จ้ะเห็นชดัในการว่เคราะหร์ายต์วัชี�วดัต่์อไปิ

หากพ่์จ้ารณาดูปิระเทศที�อยู่ในรอ้ยลัะ 25 แรก (First quartile) ของการต่์ด
อนัดบััโลัก ของดชันี TTCI ซึ�งปิระกอบัไปิดว้ย 35 ปิระเทศแรก ปิระเทศไทยจ้ดัว่าอยู่
เก่อบัรั�งทา้ย (ลัำาดบััที� 31) จ้ากบัรรดา 35 ปิระเทศ ซึ�งมีิ่การต์อ้นรบัันกัท่องเที�ยวถงึเก่อบั 

รอ้ยลัะ 70 ของนกัท่องเที�ยวนานาชาต่์ทั�งหมิ่ด แลัะมีิ่สดัส่วนในรายรบััจ้ากการท่องเที�ยวโลัก 
ถงึร้อยลัะ 84 ในบัรรดา 35 ปิระเทศนี� ส่วนใหญ่เป็ินปิระเทศพ์ฒันาแลัว้ที� มีิ่รายไดสู้ง
เก่อบัทั�งส่ �น ยกเวน้ 6 ปิระเทศ ไดแ้ก่ จี้น เม็ิ่กซ่โก มิ่าเลัเซีย ไทย บัราซ่ลั แลัะอ่นเดีย

ปิระเทศญี� ปุิ� นซึ� งต่์ดลัำาดับัที� สี� ของโลักนั�นจ้ัดว่าเป็ินคู่แข่งที� สำาคัญของ
ปิระเทศไทยในต์ลัาดจี้น การจ้ดัลัำาดบััญี�ปุิ� นของ WEF แสดงให้เห็นถงึความิ่แข็งแกร่ง
ของญี� ปุิ� นจ้ากสภาพ์แวดลั้อมิ่ที� เอ่ �ออำานวย (ลัำาดบัั 4) ความิ่เข้มิ่แข็งจ้ากมิ่รดกทาง
วฒันธรรมิ่ (ลัำาดบัั 5) การเปิิดปิระเทศ (ลัำาดบัั 6) สาธารณูปิโภค (ลัำาดบัั 8) แลัะนโยบัาย
ท่องเที�ยวของชาต่์ (ลัำาดบัั 23) 

สาธารณรฐัเกาหลีั (เกาหลีัใต์)้ เป็ินคู่แข่งสำาคญัของไทยในต์ลัาดจี้นเช่นกนั 
ต่์ดอนัดบัั 16 ของโลัก ดา้นความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัในภาพ์รวมิ่ เกาหลีัใต์มี้ิ่ศกัยภาพ์
ดา้นวฒันธรรมิ่แลัะการเด่นทางธุรก่จ้ (ลัำาดบัั 11) ในดา้นสุขภาพ์ (ลัำาดบัั 17) ความิ่พ์รอ้มิ่ 
ดา้นเทคโนโลัยีสารสนเทศ (ลัำาดบัั 7) ในช่วงสองปีิที�ผู่้านมิ่าเกาหลีัใต์ส้ามิ่ารถพ์ฒันาต์วัเอง 
จ้ากลัำาดบัั 19 ขึ �นมิ่าเป็ินลัำาดบัั 16  (ในขณะที�ปิระเทศไทยเองก็เพ่์�มิ่ขึ �นมิ่า 3 ลัำาดบัั) 
นอกจ้ากนี� เกาหลีัใต์ย้งัเป็ินคู่แข่งของไทยในต์ลัาดสุขภาพ์โดยอยู่ในลัำาดบัั 6 ของโลัก  
ไดร้ายได ้470 ลัา้นเหรียญสหรฐัฯ ส่วนไทยได ้427 ลัา้นเหรียญสหรฐัฯ อยู่ในลัำาดบัั 7  
ทั�ง 2 ปิระเทศนี�เป็ินเพี์ยง 2 ปิระเทศในเอเชียต์ะวนัออกที� ต่์ดลัำาดบัั 1 ใน 10 ของโลัก 
ดา้นการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ (UNWTO, 2018)   

ทั�งปิระเทศญี�ปุิ� นแลัะเกาหลีัใต์เ้ป็ินปิระเทศที�มีิ่เคร่อข่ายการคา้แลัะการลังทุน
ที�กวา้งขวางในระดบัันานาชาต่์ ดงันั�น จ้งึไดป้ิระโยชนจ์้ากการเด่นทางธุรก่จ้ แลัะในขณะ
เดียวกนัทั�งสองปิระเทศก็มีิ่มิ่รดกทางวฒันธรรมิ่ที� เขม้ิ่แข็ง มีิ่สาธารณูปิโภคดา้นการ
คมิ่นาคมิ่ โทรคมิ่นาคมิ่ที�กา้วหน้าจ้ึงทำาให้ปิระเทศทั�งสองเป็ินเสาหลักัสำาคญัของขีด
ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นท่องเที�ยวของภูม่ิ่ภาคเอเซียต์ะวนัออกที�แทจ้้ร่ง 

สำาหรบััปิระเทศไทยซึ�งต่์ดลัำาดบัั 31 ของโลัก ต์ามิ่การว่เคราะหข์อง WEF  
ที� ให้คะแนนปิระเทศไทยที�  4.5 จ้ากช่วงคะแนน 1-7 เสาหลักัที�ปิระเทศไทยได้ลัำาดบัั
สูงสุดค่อ เสาหลักัดา้นทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์ซึ�งไทยอยู่ในลัำาดบัั 10 แลัะมีิ่ค่าคะแนน 4.8  
รองลังมิ่าไดแ้ก่ เสาหลักัดา้นสาธารณูปิโภคที�รองรบััการท่องเที�ยว ไทยไดล้ัำาดบัั 14  
ค่าคะแนน 5.9 แลัะลัำาดบััถดัมิ่าค่อ โครงสรา้งดา้นการเด่นทางทางอากาศ ไทยอยู่ใน
ลัำาดบัั 22 ค่าคะแนน 4.6 (รูปิที�  2.1) 

อย่างไรก็ดี เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาต์วัชี�วดัดา้นความิ่ยั�งย่นแลัว้ปิรากฏว่า ปิระเทศไทย 
อยู่ในอนัดบััที�ต์ำ�ามิ่ากค่อค่าคะแนนเกี�ยวกบััสุขภาพ์แลัะอนามิ่ยั ปิระเทศไทยอยู่ใน
ลัำาดบัั 88 ส่วนค่าคะแนนที�ต์ำ�าสุดอยู่ในดา้นความิ่ปิลัอดภยัแลัะความิ่มิ่ั�นคง ปิระเทศไทย 
อยู่ในลัำาดบัั 111 (ค่าคะแนน 4.8) แลัะในดา้นความิ่ยั�งย่นของส่�งแวดลัอ้มิ่ ปิระเทศไทย 
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ไดค้ะแนนต์ำ�ามิ่ากถงึ 3.6 แลัะต่์ดลัำาดบัั 130 ของโลักจ้ากทั�งหมิ่ด 140 ปิระเทศทั�วโลัก 
รูปิที�  2.1 แสดงถงึความิ่เขม้ิ่แข็งแลัะลัำาดบััของปิระเทศไทยในเสาหลักัต่์างๆ รูปิที�  2.2 
เปิรียบัเทียบัความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นซพั์พ์ลัายของไทยกบััปิระเทศคู่แข่งสำาคญั
อนัได้แก่ เกาหลีัใต์้ ญี� ปุิ� น มิ่าเลัเซีย ส่งคโปิร ์ทั�งนี� โดยการเปิรียบัเทียบัลัำาดบััของ
ปิระเทศไทยในโลักจ้ะอยู่ที�สดมิ่ภซ์า้ยม่ิ่อ ส่วนการเปิรียบัเทียบัระหว่างปิระเทศคู่แข่งอีก 
4 ปิระเทศ ลัำาดบััของไทยจ้ะอยู่ในสดมิ่ภข์วาม่ิ่อ

รู์ปัท่�  2.1 ด้่ชน่ด้่านนโยุบายุและปััจจ้ยุท่�ส่งเสริ์มการ์พ้ฒนาการ์ท่องเท่�ยุวท่�ยุ้�งยุ้นขีองไทยุ 

ท่�มัา: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=THA

รู์ปัท่� 2.2  ลำาด้่บโด่ยุเปัร่์ยุบเท่ยุบขีองข่ีด่ความสามาร์ถในการ์แข่ีงข้ีนร์ะห่ว่างไทยุก้บคู่แข่ีงสำาค้ญในภูมิภาค 

ท่�มัา: จัดทำาข้้อมูัลจาก The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 
ห้มัายุเห้ตุ: สดมัภ์ูส่เข้้มัเป็ินการ์จัดลำาดับโดยุเท่ยุบกับ 140 ปิร์ะเทศจากทั�วโลก ส่อ่อนเป็ินการ์จัดลำาดับโดยุเท่ยุบกับคู่แข่้งสำาคัญ่ในภููมิัภูาค 5 ปิร์ะเทศ ค่อ เกาห้ล่ใต้ ญ่่�ปุิ� น มัาเลเซ่ียุ สิงคโปิร์์ และไทยุ 
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ปิระเทศไทยไดค้ะแนนสูงจ้ากทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์ซึ�งต่์ดลัำาดบัั 10 ในโลัก  
แลัะสาธารณูปิโภคดา้นการบัร่การท่องเที�ยวซึ�งต่์ดลัำาดบัั 14 นบััเป็ินลัำาดบััที�  1 แลัะ 2 
เม่ิ่�อเทียบักบััคู่แข่งอีก 4 ปิระเทศ  

สรุปิไดว่้า ศกัยภาพ์ของการท่องเที�ยวไทยอาศยัพ่์�นฐานจ้ากทุนปิระเด่มิ่ดา้น
ทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์ การลังทุนดา้นสาธารณูปิโภค ดา้นขนส่งทางอากาศ แลัะราคาที�
แข่งขนัได ้แต่์ศกัยภาพ์นี�เปิรียบัเหม่ิ่อนเหล็ักที�มีิ่สน่มิ่ในเน่�อใน ค่อมีิ่สญัญาณอนัต์ราย
จ้ากความิ่สามิ่ารถในการรองรบััดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่ความิ่ปิลัอดภยัแลัะสุขอนามิ่ยั 

จ้ากการการว่เคราะหข์อง UNWTO พ์บัว่าปิระเทศที� มีิ่จ้ำานวนนกัท่องเที�ยว
แลัะมีิ่รายไดด้า้นการท่องเที�ยวสูง มิ่กัเป็ินปิระเทศที�มีิ่ศกัยภาพ์ดา้นการแข่งขนัดา้นการ
ท่องเที�ยวสูง หากพ่์จ้ารณาความิ่สมัิ่พ์นัธข์องต์วัชี�วดัต่์างๆ กบััจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวแลัะ
รายไดด้า้นการท่องเที�ยวแลัว้ พ์บัว่าในกลุ่ัมิ่ปิระเทศรายไดสู้ง จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวมีิ่ค่า
สมัิ่ปิระส่ทธ่ �สหสมัิ่พ์นัธ ์(Correlation coefficient) ค่อนขา้งสูงกบััคะแนนดา้นทรพั์ยากร
การท่องเที�ยวทั�งทรพั์ยากรทางธรรมิ่ชาต่์แลัะวฒันธรรมิ่ แลัะคะแนนดชันีดา้นโครงสรา้ง
พ่์�นฐานที�บัร่การนกัท่องเที�ยว คลัา้ยคลังึกบััปิระเทศรายไดต้์ำ�าไปิจ้นถงึปิระเทศรายไดต้์ำ�า 

ถงึกลัาง-ต์ำ�า ที�จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวมีิ่ความิ่สมัิ่พ์นัธก์บััคะแนนดา้นทรพั์ยากรทางวฒันธรรมิ่  
การขนส่งทางอากาศแลัะโครงสร้างพ่์�นฐานที�บัร่การนกัท่องเที�ยว แต่์ต์วัชี �วดัอ่�นๆ ที�
อาศยัการลังทุนสูงจ้ะแต์กต่์างกนัมิ่าก

ผู้ลัการว่เคราะหข์า้งต์น้สอดคลัอ้งกบััศกัยภาพ์ความิ่สามิ่ารถดา้นการแข่งขนั
ในระดบััจ้งัหวดัของปิระเทศไทย ที�พ์บัว่าจ้งัหวดัที� มีิ่ศกัยภาพ์สูงมิ่กัจ้ะเป็ินจ้งัหวดัที� มีิ่ 
นกัท่องเที�ยวจ้ำานวนมิ่ากแลัะมีิ่รายไดด้า้นการท่องเที�ยวสูง แลัะเม่ิ่�อพ่์จ้ารณาความิ่สมัิ่พ์นัธ ์
ของจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวแลัะรายไดด้า้นท่องเที�ยวก็พ์บัว่า มีิ่ความิ่สมัิ่พ์นัธค่์อนขา้งสูง  
แลัะเป็ินไปิท่ศทางเดียวกนักบััคะแนนดา้นส่�งดงึดูดใจ้ดา้นการท่องเที�ยวทั�งทางธรรมิ่ชาต่์
แลัะทางวฒันธรรมิ่ แลัะโครงสร้างพ่์�นฐานด้านการท่องเที�ยว เช่น จ้ำานวนห้องพ์กั 
จ้ำานวนรา้นอาหาร จ้ำานวนธุรก่จ้ท่องเที�ยว เป็ินต์น้

อาจ้กล่ัาวไดค้วามิ่สำาเร็จ้ของการท่องเที�ยวทั�งในระดบััโลัก แลัะระดบััจ้งัหวดั 
ในปิระเทศไทยนั�น ปัิจ้จ้ยัหลักัมิ่าจ้ากการมีิ่ทรพั์ยากรทั�งทางธรรมิ่ชาต่์ แลัะมีิ่วฒันธรรมิ่
ที�มีิ่อตั์ลักัษณส์ามิ่ารถดงึดูดนกัท่องเที�ยวไดม้ิ่ากแลัะถงึพ์รอ้มิ่ดว้ยการลังทุนดา้นเอกชน 
เช่น โครงสรา้งพ่์�นฐาน โรงแรมิ่ รา้นอาหาร การเด่นทาง ที�มีิ่ความิ่พ์รอ้มิ่ในการให้บัร่การ
นกัท่องเที�ยว ส่วนปัิจ้จ้ยัอ่�นๆ เช่น สภาพ์แวดลัอ้มิ่ ความิ่ปิลัอดภยั เป็ินต์น้ ก็เป็ินปัิจ้จ้ยัเสร่มิ่ 
ในการท่องเที�ยว

แต่์อย่างไรก็ต์ามิ่ปัิจ้จ้ยัด้านสภาพ์แวดลั้อมิ่จ้ะเป็ินปัิจ้จ้ยัเสร่มิ่ แต่์ต์้องให้ 
ความิ่สำาคญัเป็ินอย่างย่�ง โดยเฉพ์าะในปิระเทศไทย แลัะจ้งัหวดัท่องเที�ยวหลักัของ
ปิระเทศที� มีิ่สภาพ์แวดลั้อมิ่ไม่ิ่ดีนกั เพ์ราะหากมีิ่การจ้ดัการที�ขาดปิระส่ทธ่ภาพ์ จ้ะ
ทำาให้การท่องเที�ยวของปิระเทศขาดความิ่ยั�งย่น ไม่ิ่สามิ่ารถแข่งขนักบัันานาปิระเทศได ้
ในระยะยาว
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2.3 วิิวัิฒนาการขีองการท่่องเที่�ยวิไท่ยและการท่่องเที่�ยวิโลก

การศึกษาในส่วนนี�ใชข้อ้มูิ่ลันานาชาต่์จ้ากขอ้มูิ่ลัของดชันีขีดความิ่สามิ่ารถ 
ในการแข่งขนั TTCI ที�กล่ัาวมิ่าแลัว้ขา้งต์น้ ซึ�งมีิ่ขอ้มูิ่ลัจ้ากปิระเทศทั�งหมิ่ด 140 ปิระเทศ 
สำาหรบััปีิ พ์.ศ. 2558 พ์.ศ. 2560 แลัะ พ์.ศ. 2562

การว่เคราะหส์ถ่ต่์พ่์ �นฐานของการท่องเที�ยวโลักพ์บัว่า ดชันีความิ่สามิ่ารถในการ 
แข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวของโลักมีิ่ค่าเพ่์�มิ่ขึ �นโดยต์ลัอด ต์ามิ่ช่วงเวลัาต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2558  
พ์.ศ. 2560 แลัะ พ์.ศ. 2562 (ต์าราง ที�  2.1) ทั�งนี�เก่ดจ้ากความิ่พ์รอ้มิ่ดา้นเทคโนโลัยีแลัะ
สารสนเทศที�เพ่์�มิ่ขึ �น การเปิิดรบัันานาชาต่์แลัะความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นราคาแลัะ 
ความิ่ยั�งย่นของส่�งแวดลัอ้มิ่ ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นราคาที�เพ่์�มิ่ขึ �นอย่างชดัเจ้น
เก่ดจ้ากการลัดภาษีต์ั�วเคร่�องบ่ันแลัะสนามิ่บ่ันแลัะการลัดลังของราคาเช่�อเพ์ล่ัง

ตาร์างท่�  2.1 ด้่ชน่ศ้กยุภาพในการ์แข่ีงข้ีนด้่านการ์ท่องเท่�ยุวและการ์เดิ่นทางขีองไทยุเท่ยุบก้บโลก 
ในปีั พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 (คะแนนอยูุ่ร์ะห่ว่าง 1-7) 

ดััชนี
พั.ศ. 2558 
(n=141)

พั.ศ. 2560 
(n=136)

พั.ศ. 2562 
(n=140)

ไทยุ โลัก ไทยุ โลัก ไทยุ โลัก

ด้่ชน่ศ้กยุภาพในการ์แข่ีงข้ีนด้่านการ์ท่องเท่�ยุว
และการ์เดิ่นทาง(Travel & Tourism 
Competitiveness Index : TTCI)

4.26 3.74 4.38 3.81 4.50 3.85

1. สิ�งแวด่ล้อมท่�เอ้�ออำานวยุต่อการ์ท่องเท่�ยุว
(Enabling Environment) 4.55 4.64 4.66 4.77 5.00 4.79

1) สภูาพื่แวดล้อมัทางธุร์กิจ (Business environment) 4.78 4.43 4.74 4.53 4.87 4.49

2) ความัปิลอดภัูยุและการ์รั์กษาความัปิลอดภัูยุ 
(Safety and security) 3.75 5.19 4.00 5.21 4.77 5.33

3) สุข้ภูาพื่และสุข้อนามััยุ (Health and hygiene) 4.87 5.04 4.90 5.13 5.04 5.06

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

5) ความัพื่ร้์อมัทางด้านเทคโนโลยุ่สาร์สนเทศ
และการ์ส่� อสาร์ (ICT readiness) 4.34 4.06 4.79 4.41 5.25 4.57

2. นโยุบายุและเง้�อนไขีท่�เอ้�ออำานวยุต่อการ์ท่องเท่�ยุว 
(T&T policy and conditions) 4.29 4.07 4.50 4.18 4.64 4.37

6) การ์ให้้ความัสำาคัญ่กับการ์เดินทางและท่องเท่�ยุว 
(Prioritization of Travel & Tourism) 4.95 4.51 5.05 4.49 5.21 4.56

7) การ์เปิิดรั์บนานาช่าติ (International Openness) 3.70 3.09 3.76 3.21 3.93 3.29

8) ความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้นด้านร์าคา 
(Price competitiveness) 5.06 4.59 5.61 4.86 5.85 5.33

9) ความัยัุ�งยุ่นข้องสิ�งแวดล้อมั (Environmental 
sustainability) 3.46 4.07 3.57 4.18 3.57 4.31
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ตาร์างท่�  2.1 (ต่อ) 

ดััชนี
พั.ศ. 2558 
(n=141)

พั.ศ. 2560 
(n=136)

พั.ศ. 2562 
(n=140)

ไทยุ โลัก ไทยุ โลัก ไทยุ โลัก

3. โคร์งสร้์างพ้�นฐาน (Infrastructure) 4.56 3.61 4.47 3.51 4.62 3.55

10) โคร์งสร้์างพ่ื่�นฐานการ์ข้นส่งทางอากาศ 
(Air transport infrastructure) 4.57 3.01 4.56 3.00 4.63 3.12

11) โคร์งสร้์างพ่ื่�นฐานการ์ข้นส่งทางบกและทางนำ�า 
(Ground and port infrastructure) 3.41 3.67 3.11 3.47 3.29 3.49

12) โคร์งสร้์างพ่ื่�นฐานบริ์การ์ด้านการ์ท่องเท่�ยุว 
(Tourism service infrastructure) 5.70 4.15 5.76 4.06 5.95 4.04

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

13) ทรั์พื่ยุากร์ทางธร์ร์มัช่าติ (Natural resources) 4.47 3.09 4.95 3.26 4.80 3.13

14) ทรั์พื่ยุากร์ด้านวัฒนธร์ร์มั (Cultural resources) 2.79 2.19 2.83 2.32 2.64 2.21
ห้มัายุเห้ตุ: ค่าเฉล่�ยุข้องโลก ตัดปิร์ะเทศท่� ไม่ัร์ายุงานค่าดัช่น่ ทำาให้้จำานวนปิร์ะเทศในแต่ปีิม่ัจำานวนไม่ัเท่ากัน

สำาหรบััปิระเทศไทยในช่วงเวลัาดงักล่ัาวก็มีิ่ค่าดชันีศกัยภาพ์ในการแข่งขนัสูงขึ �น 
เล็ักน้อย ซึ�งก็มิ่าจ้ากความิ่พ์รอ้มิ่ดา้นเทคโนโลัยีสารสนเทศแลัะการส่�อสาร การเปิิดรบัั
นานาชาต่์ ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นราคาเช่นเดียวกบััแนวโน้มิ่ของโลัก แต่์ดา้น
ปิระเทศไทยมีิ่การพ์ฒันาสูงกว่าแนวโน้มิ่ของโลัก ไดแ้ก่ การพ์ฒันาโครงสรา้งพ่์�นฐาน
บัร่การดา้นการท่องเที�ยว ทรพั์ยากรทางธรรมิ่ชาต่์แลัะทรพั์ยากรดา้นวฒันธรรมิ่

การว่เคราะหพ์์ฒันาการของดชันีความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั โดยการใช ้
Latent  Growth Model (LGM) พ์บัว่า รูปิแบับัของว่วฒันาการของดชันีความิ่สามิ่ารถ 
ในการแข่งขนัแลัะรายรบััจ้ากการท่องเที�ยวของโลักมีิ่ลักัษณะเป็ินเสน้โคง้โดยมีิ่ความิ่ 
ลัาดชนัที�สูงกว่าในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะลัดลังในปีิ พ์.ศ. 2560 แลัะลัดลังไปิอีกในปีิ พ์.ศ. 2562  
โดยที�ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัมีิ่การพ์ฒันาการมิ่ากกว่ารายรบััจ้ากการท่องเที�ยว 
หมิ่ายความิ่ว่า เป็ินลักัษณะของ Supply Pull มิ่ากกว่า Demand Push ซึ�งต่์างจ้ากกรณี
ของปิระเทศไทยซึ�งจ้ะไดเ้ห็นต่์อไปิ สำาหรบััรายลัะเอียดโมิ่เดลัแลัะการปิระมิ่าณการอยู่ใน 
ภาคผู้นวกที�  2.1 ขอ้คน้พ์บันี�สอดคลัอ้งกบััการว่เคราะหข์อง UNWTO ในรูปิที�  2.3

อย่างไรก็ดีการพ์ฒันาการของดชันีความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนันี�ไม่ิ่ไดส่้งผู้ลั 
ให้เก่ดพ์ฒันาการของรายไดที้�มิ่ากขึ �น ซึ�งหมิ่ายความิ่ว่า ปิระเทศที�มีิ่รายไดก้ารท่องเที�ยวสูง 

ก็มิ่กัจ้ะเป็ินปิระเทศที�มีิ่การพ์ฒันาโครงสรา้งพ่์�นฐานสูงอยู่แลัว้
การว่เคราะหด์ชันีย่อยในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558 พ์บัว่า อ่ทธ่พ์ลัของดชันีย่อย 

ดา้นอุปิทานค่อโครงสรา้งพ่์�นฐานมีิ่ผู้ลักระทบัเช่งบัวกต่์อรายรบััการท่องเที�ยวมิ่ากกว่า
ดชันีย่อยดา้นส่�งดึงดูดใจ้ แลัะดชันีย่อยดา้นโครงสร้างพ่์�นฐานยงัส่งผู้ลัดีต่์อรายได้
จ้ากการท่องเที�ยวผู่้านดชันีย่อยดา้นส่�งดึงดูดใจ้ อย่างไรก็ดีในช่วงเวลัาผู่้านมิ่าค่อปีิ  
พ์.ศ 2560 แลัะ พ์.ศ. 2562 อ่ทธ่พ์ลัของดชันีดา้นอุปิทานก็เร่�มิ่อ่อนลัง
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2.4 ศักยภาพัขีองจัังหวัิดท่่องเที่�ยวิไท่ย 

การปิระเม่ิ่นศกัยภาพ์ของการท่องเที�ยวระดบััจ้งัหวดัของไทยใชต้์วัชี �วดัของ
มูิ่ลัน่ธ่ศกึษานโยบัายสาธารณะที�พ์ฒันาบันพ่์�นฐานของต์วัชี�วดั TTCI แต่์ไดป้ิรบััให้เขา้กบัั 
ขอ้มูิ่ลัที�มีิ่อยู่ในปิระเทศไทย (ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะคณะ, 2563) ปิระกอบัดว้ยดชันีย่อย  
2 ดชันี ค่อ ดชันีเจ้า้บัา้นแลัะดชันีผูู้ม้ิ่าเย่อน 4 เสาหลักั แลัะ 70 ต์วัชี �วดั ดชันีเจ้า้บัา้น 
ซึ�งเป็ินดชันีที�รวมิ่ปัิจ้จ้ยัหร่อต์วัแปิรดา้นอุปิทาน แลัะดชันีผูู้้มิ่าเย่อนซึ�งเป็ินดชันีที� มีิ่ 

องคป์ิระกอบัเป็ินกลุ่ัมิ่ต์วัแปิรดา้นต์ลัาด ไดแ้ก่ ขนาดต์ลัาด แนวโน้มิ่ แลัะเสถียรภาพ์ของ 
ต์ลัาด  สำาหรบััดชันีย่อยดา้นอุปิทานปิระกอบัดว้ย เสาหลักัดา้นส่�งดงึดูดใจ้ (15 ต์วัชี �วดั) 
เสาหลักัดา้นโครงสรา้งพ่์�นฐานที�เอ่ �อต่์อการท่องเที�ยว (26 ต์วัชี �วดั) แลัะสภาพ์แวดลัอ้มิ่ที�
สนบััสนุนโครงสรา้งการท่องเที�ยว (15 ต์วัชี �วดั) มีิ่รายลัะเอียดเกี�ยวกบััดชันีในภาคผู้นวก 
ที�  2.2

2.4.1 วิิวิัฒนาการขีองการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย

ค่าสถ่ต่์พ่์ �นฐานของต์วัแปิรที�ใชใ้นงานว่จ้ยัที�แสดงในต์ารางที� 2.2 แสดงให้เห็นว่า  

คะแนนเฉลีั�ยของดชันีผูู้ม้ิ่าเย่อน (DEM) มีิ่ค่าลัดลังจ้ากปีิ พ์.ศ. 2558 เท่ากบัั 3.057 เป็ิน 
2.831 ในปีิ พ์.ศ. 2560 แลัะลัดลังอย่างต่์อเน่�องในปีิ พ์.ศ. 2562 ที�มีิ่ค่าเท่ากบัั 2.775 
ทั�งนี�แมิ่้ว่าขนาดเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวจ้ะมีิ่แนวโน้มิ่การขยายต์วัเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างต่์อเน่� อง  

แต่์การขยายต์วัของนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์กลับััมีิ่แนวโน้มิ่เพ่์�มิ่ขึ �นในอตั์ราที�ลัดลัง 

อนัเน่�องจ้ากฐานจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวที�สูง โดยช่วงปีิ พ์.ศ. 2558 เป็ินช่วงที�นกัท่องเที�ยวจี้น 

มีิ่การเต่์บัโต์สูงสุดทำาให้การขยายต์วัหลังัจ้ากนั�นลัดลัง จ้งึส่งผู้ลัให้ส่วนต่์างระหว่างการ
ขยายต์วัของห้องพ์กักบััผูู้เ้ขา้พ์กัลัดลังเช่นกนั ทำาให้ดชันีผูู้ม้ิ่าเย่อนมีิ่แนวโน้มิ่ลัดลังในช่วง 
ปีิ พ์.ศ. 2558 พ์.ศ. 2560 แลัะ พ์.ศ. 2562

ดชันีเจ้า้บัา้น (SUP) มีิ่คะแนนเฉลีั�ยเท่ากบัั 2.867 ในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะมีิ่แนวโน้มิ่ 
ลัดลังต่์อเน่�องในปีิ พ์.ศ. 2560  (2.374) แลัะ พ์.ศ. 2562 (2.371) ซึ�งเป็ินผู้ลัมิ่าจ้ากดชันี 
ดา้นคุณภาพ์ส่�งแวดลัอ้มิ่ที�ลัดลังอย่างต่์อเน่�อง โดยเฉพ์าะค่าความิ่เขม้ิ่ขน้ของฝุ้� นลัะออง  
(PM10) ที� สูงกว่าค่ามิ่าต์รฐาน (120 ไมิ่โครกรมัิ่ต่์อ ลับั.มิ่.) เพ่์�มิ่มิ่ากขึ �นในหลัายจ้งัหวดั  
นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่ดชันีดา้นความิ่พ์รอ้มิ่ในการรองรบััการท่องเที�ยวที�ลัดลังเช่นกนั โดยเฉพ์าะ 
เร่�องจ้ำานวนสถาบันัการเง่น (ธนาคาร) แลัะสถานที�แลักเง่นต์ราต่์างปิระเทศที�มีิ่จ้ำานวน
ลัดลังต์ามิ่นโยบัายของธนาคารแลัะการเต่์บัโต์ของการใชจ่้้ายผู่้าน internet banking 
มิ่ากขึ �น จ้ึงทำาให้ดชันีเจ้้าบั้านมีิ่แนวโน้มิ่ลัดลังในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558 พ์.ศ. 2560 แลัะ  
พ์.ศ. 2562

ดชันีย่อยเจ้า้บัา้นดา้นโครงสร้างพ่์ �นฐาน (INF) ที� เป็ิน 1 ใน 3 เสาหลักัของ
ดชันีเจ้า้บัา้น มีิ่แนวโน้มิ่ลัดลังในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558 (2.423) พ์.ศ. 2560 (2.402) แลัะ 
พ์.ศ. 2562 (2.181) นอกจ้ากเหตุ์ผู้ลัเร่�องจ้ำานวนสาขาของสถาบันัการเง่น (ธนาคาร) 
แลัะสถานที�แลักเง่นต์ราต่์างปิระเทศที�ลัดลังแลัว้ พ์บัว่า จ้ำานวนสายการบ่ันที�ดำาเน่นงาน 
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มีิ่จ้ำานวนลัดลังอย่างต่์อเน่�อง แมิ่ว่้าจ้ำานวนผูู้้ใชส้นามิ่บ่ันแลัะจ้ำานวนเที�ยวบ่ันต่์อสปัิดาห ์
จ้ะเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างต่์อเน่�อง นอกจ้ากนั�นจ้ำานวนเที�ยวบัร่การรถขนส่งผูู้โ้ดยสารแลัะจ้ำานวนเที�ยว 

ของรถไฟื้ในแต่์ลัะวนัยงัมีิ่จ้ำานวนลัดลังเช่นกนั ซึ�งเป็ินผู้ลัมิ่าจ้ากการเปิลีั�ยนพ์ฤต่์กรรมิ่ 
ของคนจ้ากการเด่นทางดว้ยรถขนส่งผูู้้โดยสารเป็ินการเด่นทางดว้ยรถตู์ข้องเอกชนแทน  
ยงัมีิ่รอ้ยลัะของการใชค้อมิ่พ่์วเต์อรต่์์อปิระชากรทั�งหมิ่ดที�ลัดลังเช่นกนั เน่�องจ้ากคนส่วนใหญ่ 
น่ยมิ่ใช้โทรศพั์ทม่์ิ่อถ่อเล่ันอ่นเทอรเ์น็ต์เพ่์�มิ่ขึ �น ซึ�งแสดงให้เห็นจ้ากร้อยลัะของผูู้้ใช้
บัรอดแบันดอ่์นเทอรเ์น็ต์แบับัปิระจ้ำาที�ต่์อปิระชากรแลัะรอ้ยลัะของหมิ่ายเลัขโทรศพั์ท์
ม่ิ่อถ่อต่์อปิระชากรเพ่์�มิ่ขึ �นทุกปีิ

ดชันีย่อยเจ้า้บัา้นดา้นส่�งดงึดูดใจ้ (ATT) ที�เป็ิน 1 ใน 3 เสาหลักัของดชันีเจ้า้บัา้น  
มีิ่ค่าใกลัเ้คียงกนัในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558 (1.822) แลัะ พ์.ศ. 2560 (1.820) แต่์กลับััมีิ่แนวโน้มิ่
ลัดลังในปีิ พ์.ศ. 2562 (1.749) ซึ�งเป็ินผู้ลัมิ่าจ้ากจ้ำานวนงานแสดงส่นคา้แลัะน่ทรรศการ
นานาชาต่์แลัะจ้ำานวนศูนยป์ิระชุมิ่แลัะศูนยแ์สดงส่นคา้ที�แมิ่จ้้ะมีิ่จ้ำานวนเพ่์�มิ่ขึ �น แต่์เป็ิน 
การเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างกระจุ้กต์วัในบัางจ้งัหวดัเท่านั�น จ้งึทำาให้ค่าเฉลีั�ยของดชันีลัดลัง

ตาร์างท่�  2.2 ค่าสถิติพ้�นฐานขีองต้วแปัร์ท่� ใช้ในการ์ศึกษา (n=72)

 ตัวิแปร์ ค่่าเฉลีั�ยุ ค่่าตำ�าสุดั ค่่าสูงสุดั ค่่าส่วินเบีี่�ยุงเบี่น
มาตร์ฐาน

1. ด้่ชน่ผู้มาเยุ้อน (DEM)

1) พื่.ศ. 2558 3.057 5.968 2.219 .638

2) พื่.ศ. 2560 2.831 5.554 2.141 .648

3) พื่.ศ. 2562 2.775 5.873 1.784 .679

2. ด้่ชน่เจ้าบ้าน (SUP)

1) พื่.ศ. 2558 2.867 3.842 2.221 .383

2) พื่.ศ. 2560 2.374 3.671 1.810 .432

3) พื่.ศ. 2562 2.371 4.073 1.781 .462

3. ด้่ชน่ยุ่อยุเจ้าบ้านด้่านโคร์งสร้์างพ้�นฐาน (INF) 

1) พื่.ศ. 2558 2.423 4.112 1.363 .637

2) พื่.ศ. 2560 2.402 4.154 1.375 .660

3) พื่.ศ. 2562 2.181 4.005 1.401 .617

4. ด้่ชน่ยุ่อยุเจ้าบ้านด้่านสิ�งดึ่งดู่ด่ใจ (ATT)

1) พื่.ศ. 2558 1.822 3.218 1.063 .531

2) พื่.ศ. 2560 1.820 3.177 1.075 .517

3) พื่.ศ. 2562 1.749 3.190 1.139 .522
ท่�มัา: จากการ์คำานวณ



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

70การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

การเปิลีั�ยนแปิลังของดชันีย่อยภายใต์ด้ชันีเจ้า้บัา้นหร่อดชันีดา้นอุปิทานแสดง
ให้เห็นถงึการเปิลีั�ยนแปิลังโครงสรา้งที�สำาคญัค่อ เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวกำาลังัเปิลีั�ยนแปิลัง
เข้าสู่ระบับัอ่นเทอรเ์น็ต์แบังคก่์ �งมิ่ากขึ �น การเด่นทางด้วยเคร่� องบ่ันมีิ่ความิ่สำาคญั
มิ่ากกว่าการเด่นทางขนส่งของรถโดยสาร รถตู์้ แลัะรถไฟื้ ส่วนการใช้คอมิ่พ่์วเต์อร ์
ในการต่์ดต่์อทางอ่นเทอรเ์น็ต์ก็เปิลีั�ยนเป็ินการใชเ้น็ต์ในโทรศพั์ทม่์ิ่อถ่อ

ส่วนโครงสรา้งทรพั์ยากรดา้นความิ่ดงึดูดใจ้มีิ่แนวโน้มิ่ลัดลัง เห็นไดจ้้ากดชันี
ส่�งความิ่ดงึดูดใจ้ก็มีิ่แนวโน้มิ่ลัดลัง เน่�องจ้ากจ้ำานวนแหล่ังท่องเที�ยวไม่ิ่ไดเ้พ่์�มิ่มิ่ากขึ �น 

ในขณะที�จ้ำานวนงานแสดงส่นคา้แลัะน่ทรรศการนานาชาต่์หอปิระชุมิ่กระจุ้กต์วัอยู่เพี์ยง
บัางจ้งัหวดัทำาให้ค่าเฉลีั�ยของดชันีลัดลัง

การว่เคราะหว่์วฒันาการการท่องเที�ยวไทยโดยใชเ้สน้โคง้ของการว่วฒันาการ 
(Latent Growth Model: LGM) พ์บัว่า ดชันีผูู้ม้ิ่าเย่อนมีิ่ว่วฒันาการมิ่ากกว่าดชันีเจ้า้บัา้น
หมิ่ายความิ่ว่า ในปิระเทศไทยการพ์ฒันาซพั์พ์ลัายพ์ฒันาต์ามิ่หลังัดีมิ่านด ์ขอ้ดีของ
ว่วฒันาการในรูปิแบับันี�ค่อ ในแบับั Demand Push ไม่ิ่มีิ่การลังทุนที� เปิล่ัาปิระโยชน ์
แต่์ขอ้เสียค่อว่าจ้ะทำาให้ทรพั์ยากรท่องเที�ยวเส่�อมิ่โทรมิ่เพ์ราะขีดความิ่สามิ่ารถในการ
รองรบััมีิ่จ้ำากดั เก่ดการแย่งช่งแย่งใชท้รพั์ยากรท่องเที�ยว (รายลัะเอียดของ Model แลัะ
ค่าสถ่ต่์อยู่ในภาคผู้นวกที�  2.1)

การศกึษายงัพ์บัอีกว่าอ่ทธ่พ์ลัดา้นดีมิ่านด ์(Demand Push) แรงกว่าอ่ทธ่พ์ลั
ทางดา้นซพั์พ์ลัาย (Supply Pull) ดชันีย่อยดา้นส่�งดงึดูดใจ้มีิ่อ่ทธ่พ์ลัในเช่งบัวกมิ่ากกว่า
ดชันีย่อยดา้นโครงสรา้งพ่์�นฐาน แต่์ดชันีย่อยดา้นโครงสรา้งพ่์�นฐานก็มีิ่อ่ทธ่พ์ลัส่งเสร่มิ่ 
ดชันีย่อยด้านส่� งดึงดูดใจ้ในปีิ พ์.ศ. 2558 แต่์ไม่ิ่มีิ่ผู้ลัในระยะต่์อมิ่า ปีิ พ์.ศ. 2558  
ดชันีย่อยดา้นโครงสร้างพ่์�นฐานส่งผู้ลัต่์อดชันีย่อยดา้นส่�งดึงดูดใจ้มิ่ากกว่าอ่ทธ่พ์ลั 
ที� มีิ่ต่์อรายรบััดา้นการท่องเที�ยว หมิ่ายความิ่ว่าการเขา้ถึงที� ดีขึ �นทำาให้ความิ่ดึงดูดใจ้ 

มีิ่ค่าสูงขึ �น แลัะอ่ทธ่พ์ลัของโครงสรา้งพ่์�นฐานนี�ยงัมีิ่ผู้ลัต่์อรายรบััดว้ย ทั�งนี�เป็ินการพ์ฒันา 

โครงสรา้งดา้นการเด่นทางทางอากาศเป็ินส่วนสำาคญัของการทำาให้การท่องเที�ยวสำาเร็จ้
สมัิ่ฤทธ่ �ผู้ลั 

การศกึษานี�ให้นยัยะทางนโยบัายว่าการลังทุนเร่�องการท่องเที�ยวไม่ิ่ควรเหวี�ยงแห 

ไปิทุกจ้งัหวดัแลัะควรจ้ะลังทุนเฉพ์าะจ้งัหวดัที�มีิ่ศกัยภาพ์แลัะมีิ่ความิ่ดงึดูดใจ้สูงเท่านั�น

2.4.2 การจััดลำาดับศัักยภาพัการท่่องเท่ี�ยวิระดับจัังหวิัด

การจ้ดัลัำาดบััจ้งัหวดัต์ามิ่ศกัยภาพ์ทางดา้นการแข่งขนัแลัะดา้นการรองรบัั 
พ์บัว่า หากไม่ิ่พ่์จ้ารณากรุงเทพ์มิ่หานครแลัว้ จ้งัหวดัที� ต่์ดลัำาดบััศกัยภาพ์สูงสุดอย่าง
ต่์อเน่�องค่อ ภูเก็ต์ (ต์ารางที�  2.3) 

ส่วนเชียงใหม่ิ่อยู่ในอนัดบัั 3 ต์ามิ่มิ่าดว้ยสุราษฎีรธ์านี พ์งังา แลัะกระบีั�  จ้ะเห็น
ไดว่้าในจ้ำานวนจ้งัหวดัที�ต่์ดอยู่ใน 5 ลัำาดบััแรกของปิระเทศไทยนั�นมีิ่จ้งัหวดัที� ไม่ิ่ต่์ดทะเลั
เพี์ยงจ้งัหวดัเดียวค่อเชียงใหม่ิ่
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ตาร์างท่�  2.3 ลำาด้่บด้่ชน่ศ้กยุภาพด้่านการ์ท่องเท่�ยุวร์ะด้่บจ้งห่ว้ด่
จัังหวัิดั พั.ศ. 2562 พั.ศ. 2560 จัังหวัิดั พั.ศ. 2562 พั.ศ. 2560

ภููเก็ต 1 1 นคร์ร์าช่ส่มัา 7 8

ช่ลบุร่์ 2 2 สงข้ลา 8 6

เช่่ยุงให้ม่ั 3 3 ปิร์ะจวบค่ร่์ขั้นธ์ 9 9

สุร์าษฎร์์ธาน่ 4 4 สมุัทร์ปิร์าการ์ 10 10

พัื่งงา 5 7 อุดร์ธาน่ 11 14

กร์ะบ่� 6 5 ร์ะยุอง 12 11
ท่�มัา: จากการ์คำานวณ

สำาหรบััจ้งัหวดัที�มีิ่ดชันีผูู้ม้ิ่าเย่อนอยู่ในอนัดบััสูง แต่์กำาลังัรองรบััโดยรวมิ่ยงัไม่ิ่
เพี์ยงพ์อหร่อดชันีเจ้า้บัา้นอยู่ในลัำาดบััต์ำ�ากว่ามิ่าก ไดแ้ก่ พ์งังา ปิระจ้วบัคีรีขนัธ ์เพ์ชรบุัรี 
ต์ราด กาญจ้นบุัรี พ์ทัลุัง นครนายก สตู์ลั เพ์ชรบูัรณ ์สมุิ่ทรสงครามิ่ (ต์ารางที� 2.4) พ์งังา
เป็ินจ้งัหวดัที�การขยายต์วัของผูู้ม้ิ่าเย่อนเร็วมิ่าก ทำาให้ดชันีผูู้ม้ิ่าเย่อนเคยอยู่ลัำาดบัั 6 ในปีิ 
พ์.ศ. 2558 ขยบััขึ �นมิ่าเป็ินลัำาดบัั 4 ในปีิ พ์.ศ. 2562

ตาร์างท่�  2.4 ด้่ชน่ท่�แสด่งความพร้์อมผู้มาเยุ้อน แต่เจ้าบ้านร์องร้์บไม่ท้น พ.ศ. 2562
จัังหวัิดั ดััชนีผู�มาเยืุอน (D) ดััชนีเจั�าบี่�าน (S)

พัื่งงา 4 16

ปิร์ะจวบค่ร่์ขั้นธ์ 7 14

กาญ่จนบุร่์ 12 26

ตร์าด 13 20

พัื่ทลุง 20 55

นคร์นายุก 30 46

สตูล 35 43

เพื่ช่ร์บุร่์ 36 47

สมุัทร์สงคร์ามั  43 60
ท่�มัา: ชุ่ดโคร์งการ์ปิร์ะสิทธิภูาพื่ความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้นและความัยัุ�งยุ่นข้องการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ

ส่วนจ้งัหวดัที� มีิ่กำาลังัรองรบััเพี์ยงพ์อดูจ้ากการครองต์ำาแหน่งดชันีเจ้า้บัา้น 
ที�อยู่ในอนัดบััสูง แต่์ดชันีผูู้ม้ิ่าเย่อนอยู่ในอนัดบััที�ต์ำ�ากว่ามิ่าก ไดแ้ก่ นครราชสีมิ่า สงขลัา 
สมุิ่ทรปิราการ นนทบุัรี อุดรธานี เชียงราย ต์รงั อุบัลัราชธานี พ่์ษณุโลัก บุัรีรมัิ่ย ์เลัย น่าน  
หมิ่ายความิ่ว่า จ้งัหวดัเหล่ัานี�ยงัสามิ่ารถรองรบัันกัท่องเที�ยวไดอี้กมิ่าก (ต์ารางที�  2.5) 
ซึ�งในต์อนต่์อไปิจ้ะคำานวณจ้ำานวนนกัท่องเที�ยว แลัะรายไดที้�สามิ่ารถเพ่์�มิ่ให้แก่จ้งัหวดั
เหล่ัานี�ได ้
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ตาร์างท่�  2.5 เจ้าบ้านพร้์อมร์องร้์บ แต่ยุ้งร์อผู้มาเยุ้อน พ.ศ. 2562
จัังหวัิดั ดััชนีผู�มาเยืุอน (D) ดััชนีเจั�าบี่�าน (S)

อุดร์ธาน่ 15 10

เช่่ยุงร์ายุ 17 11

อุบลร์าช่ธาน่ 29 17

ตรั์ง 32 23

บุร่์รั์มัย์ุ 34 18

พิื่ษณุโลก 45 24

เลยุ 46 37

น่าน 50 42
ท่�มัา: ชุ่ดโคร์งการ์ปิร์ะสิทธิภูาพื่ความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้นและความัยัุ�งยุ่นข้องการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ

จ้ากต์วัชี�วดัของ TTCI ในระดบัันานาปิระเทศที�กล่ัาวมิ่าแลัว้เบ่ั �องต์น้พ์บัว่า 
ปัิญหาดา้นการจ้ดัการการท่องเที�ยวของไทยเป็ินปัิญหาในดา้นการจ้ดัการส่�งแวดลัอ้มิ่ 
ดา้นความิ่ปิลัอดภยั แลัะสุขอนามิ่ยั ซึ�งดชันีศกัยภาพ์ในการแข่งขนัของไทยระดบััจ้งัหวดั
ก็ย่นยนัปัิญหานี�ในทำานองเดียวกนั กล่ัาวค่อ ภูเก็ต์ต่์ดลัำาดบัั 52 ชลับุัรีลัำาดบัั 72 ของดชันี
สภาพ์แวดลัอ้มิ่ เม่ิ่�อเจ้าะลักึลังไปิถงึเสาหลักัย่อยก็จ้ะพ์บัว่าเม่ิ่องท่องเที�ยวหลักัทุกเม่ิ่อง 
มีิ่ปัิญหาดา้นความิ่ปิลัอดภยั ชลับุัรีแลัะเชียงใหม่ิ่มีิ่ปัิญหาส่�งแวดลั้อมิ่ ซึ�งจ้งัหวดัใน 
ภาคเหน่อต์อนบันลัว้นมีิ่ปัิญหาหมิ่อกควนัในปิลัายฤดูหนาวที�เป็ินฤดูท่องเที�ยว

ตาร์างท่�  2.6 สภาพแวด่ล้อม: ปััญห่าให่ญ่ขีองจ้งห่ว้ด่ท่องเท่�ยุว พ.ศ. 2562
จัังหวัิดั ดััชนีสภาพัแวิดัลั�อม 1. คุ่ณภาพัสิ�งแวิดัลั�อม 2. ค่วิามปลัอดัภัยุ 3. สุขภาพัอนามัยุ

(1) ภููเก็ต 52 5 73 9

(2) ช่ลบุร่์ 72 67 69 15

(3) เช่่ยุงให้ม่ั 15 47 43 1

(4) สุร์าษฎร์์ธาน่ 4 1 62 13

(5) พัื่งงา 22 3 56 41

(6) กร์ะบ่� 51 4 66 65

(9) ปิร์ะจวบค่ร่์ขั้นธ์ 30 11 49 44

(12) ร์ะยุอง 60 25 68 26

(13) เพื่ช่ร์บุร่์ 66 14 72 51
ท่�มัา: ชุ่ดโคร์งการ์ปิร์ะสิทธิภูาพื่ความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้นและความัยัุ�งยุ่นข้องการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ

ขอ้มูิ่ลัเหล่ัานี�แสดงให้เห็นอาการของการท่องเที�ยวที� เก่นขีดความิ่สามิ่ารถ 
ในการรองรบัั (Overtourism) ของจ้งัหวดัหลักัดา้นการท่องเที�ยวของไทย
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2.5 ประสิท่ธิ์ภาพัขีองจัังหวัิดท่่องเที่�ยวิไท่ย

การวดัปิระส่ทธ่ภาพ์ของจ้งัหวดัท่องเที�ยวว่เคราะหด์ว้ยว่ธี Data envelopment 
analysis (DEA) โดยใชแ้บับัจ้ำาลัอง Slack-based model (SBM) non-orientated ภายใต์้
ขอ้สมิ่มิ่ต่์ผู้ลัไดต่้์อขนาดผู้นัแปิร (Variable Return to Scale: VRS) เพ่์�อจ้ดัอนัดบััจ้งัหวดั
ต์ามิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์การจ้ดัการการท่องเที�ยวภายในกลุ่ัมิ่จ้งัหวดั โดยต์วัแปิรที�ใช้ในการ
ว่เคราะหมี์ิ่ทั�งต์วัแปิรดา้นอุปิสงคแ์ลัะดา้นอุปิทานอย่างครบัถว้น ปิระกอบัดว้ย 5 ต์วัแปิร 
ไดแ้ก่ 1) จ้ำานวนนกัท่องเที�ยว 2) รายรบััจ้ากการท่องเที�ยว 3) คะแนนดชันีส่�งดงึดูดใจ้ดา้น
การท่องเที�ยว 4) คะแนนดชันีโครงสรา้งพ่์�นฐานที�เอ่ �อต่์อการท่องเที�ยว แลัะ 5) คะแนน
ดชันีดา้นสภาพ์แวดลัอ้มิ่ที�สนบััสนุนการท่องเที�ยว

การแบ่ังกลุ่ัมิ่จ้งัหวดัมีิ่สมิ่มิ่ต่์ฐานว่า จ้งัหวดัที�มีิ่การท่องเที�ยวทางทะเลั (มีิ่ชายหาด)  
แลัะจ้งัหวดัที�ไม่ิ่มีิ่การท่องเที�ยวทางทะเลั (ไม่ิ่มีิ่ชายหาด) มีิ่รูปิแบับัการจ้ดัการแลัะมีิ่นโยบัาย 
ดา้นการท่องเที�ยวแต์กต่์างกนั จ้งึแบ่ังกลุ่ัมิ่จ้งัหวดัออกเป็ิน 2 กลุ่ัมิ่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่ัมิ่จ้งัหวดั
ที�มีิ่การท่องเที�ยวทางทะเลั จ้ำานวน 16 จ้งัหวดั ไดแ้ก่ ภูเก็ต์ สงขลัา ต์ราด กระบีั�  สตู์ลั 
สุราษฎีรธ์านี ระยอง นครศรีธรรมิ่ราช พ์งังา ต์รงั ปิระจ้วบัคีรีขนัธ ์ ชลับุัรี ระนอง ชุมิ่พ์ร 
เพ์ชรบุัรี แลัะจ้นัทบุัรี แลัะ 2) กลุ่ัมิ่จ้งัหวดัไม่ิ่มีิ่การท่องเที�ยวทางทะเลั จ้ำานวน 57 จ้งัหวดั
ที�เหล่ัอ อย่างไรก็ต์ามิ่ การว่เคราะห์ไม่ิ่รวมิ่กรุงเทพ์มิ่หานคร ปัิต์ต์านี ยะลัา แลัะนราธ่วาส 
เน่�องจ้ากมีิ่ขอ้มูิ่ลัไม่ิ่ครบัถว้น

ผู้ลัการว่เคราะหพ์์บัว่า ในกลุ่ัมิ่จ้งัหวดัท่องเที�ยวที� มีิ่ชายหาดมีิ่ 6 จ้งัหวดั 
(จ้าก 16 จ้งัหวดั) แลัะกลุ่ัมิ่จ้งัหวดัที� ไม่ิ่มีิ่ชายหาดมีิ่ 9 จ้งัหวดั (จ้าก 57 จ้งัหวดั)  
ที� มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์การจ้ดัการการท่องเที�ยวเม่ิ่�อเทียบักบััจ้งัหวดัอ่�นๆ ในกลุ่ัมิ่เดียวกนั 
(ต์ารางที� 2.7) โดยจ้งัหวดัที�ยงัขาดปิระส่ทธ่ภาพ์นั�น มีิ่ปัิญหาหลักัๆ ค่อ มีิ่ทรพั์ยากรรองรบัั 
ดา้นการท่องเที�ยวแต่์ยงัไม่ิ่สามิ่ารถใชท้รพั์ยากรที�มีิ่ในการดงึดูดนกัท่องเที�ยว แลัะสรา้งรายได ้
จ้ากการท่องเที�ยวไดอ้ย่างเต็์มิ่ศกัยภาพ์ เม่ิ่�อเทียบักบััจ้งัหวดัอ่�นๆ ในกลุ่ัมิ่เดียวกนั 

ตาร์างท่�  2.7 จ้งห่ว้ด่ม่ปัร์ะสิทธิภาพด้่านการ์จ้ด่การ์ท่องเท่�ยุว
กลุ่ัมที�  1 จัังหวัิดัที� มีชายุหาดั:  

6 จัาก 16 จัังหวัิดัมีปร์ะสิทธิภาพั
กลุ่ัมที�  2 จัังหวัิดัที� ไม่มีชายุหาดั:  

9 จัาก 57 จัังหวัิดัมีปร์ะสิทธิภาพั

ภููเก็ต ช่ลบุร่์ เช่่ยุงให้ม่ั กาญ่จนบุร่์

เพื่ช่ร์บุร่์ พัื่งงา ข้อนแก่น สร์ะแก้ว

สตูล ร์ะนอง เพื่ช่ร์บูร์ณ์ ห้นองคายุ

นคร์ปิฐมั อุทัยุธาน่

บ้งกาฬ
ท่�มัา: จากการ์คำานวณ
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แนวทางการเพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ดา้นการจ้ดัการการท่องเที�ยวสามิ่ารถทำาไดส้อง
แนวทางหลักั ค่อ 1) ใชก้ลัยุทธด์า้นเจ้า้บัา้น หร่อดา้นซพั์พ์ลัาย ค่อ เน้นการใชท้รพั์ยากร
ดา้นการท่องเที�ยวที�มีิ่ในแต่์ลัะจ้งัหวดัให้เต็์มิ่ศกัยภาพ์มิ่ากขึ �น หากการดำาเน่นนโยบัาย
ได้ผู้ลัที� ดีก็จ้ะมีิ่นกัท่องเที�ยวมิ่าเย่อนมิ่ากขึ �นแลัะสร้างรายได้ท่องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �น แลัะ  

2) ใชก้ลัยุทธด์า้นผูู้ม้ิ่าเย่อน หร่อดา้นดีมิ่านด ์ค่อ การทำาการต์ลัาดกระตุ์น้ให้นกัท่องเที�ยว 
มิ่าเที�ยวมิ่ากขึ �น แลัะกระตุ์น้ให้มีิ่การใชจ่้้ายมิ่ากขึ �นดว้ย แต่์อย่างไรก็ต์ามิ่ แต่์ลัะจ้งัหวดั
จ้ะมีิ่โอกาสในการเพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์แต์กต่์างกนัไปิดงัต์ารางที�  2.8 แลัะต์ารางที�  2.9

สำาหรบัักลุ่ัมิ่จ้งัหวดัท่องเที�ยวที�มีิ่ชายหาด พ์บัว่า ยงัมีิ่ 10 จ้งัหวดัที�ยงัสามิ่ารถ
เพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์การจ้ดัการโดยเปิรียบัเทียบั (ต์ารางที�  2.8) ในจ้งัหวดัระยองพ์บัว่า 
ขณะนี�มีิ่การจ้ดัการดา้นการใชท้รพั์ยากรที�ดีแลัว้ การเพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ของการจ้ดัการ
ดา้นท่องเที�ยวของจ้งัหวดัระยองควรเน้นไปิที�กลัยุทธด์า้นผูู้ม้ิ่าเย่อนหร่อดา้นดีมิ่านด ์
เพ์ราะทรพั์ยากรที�มีิ่ยงัสามิ่ารถรองรบัันกัท่องเที�ยวไดอี้กถงึ 1.25 ลัา้นคน ควบัคู่ไปิกบัั
การกระตุ์น้การใชจ่้้ายนกัท่องเที�ยว เช่น กระตุ์น้ให้นกัท่องเที�ยวคา้งค่นเพ่์�มิ่ขึ �นอีก 1 ค่น 
(จ้ากเด่มิ่นกัท่องเที�ยวพ์กัปิระมิ่าณ 2 ค่น) ควบัคู่ไปิกบััการกระตุ์น้ให้มีิ่การใชจ่้้ายมิ่ากขึ �น
ปิระมิ่าณ 4,700 บัาทต่์อคนต่์อวนั (จ้ากเด่มิ่ 2,500 บัาทต่์อคนต่์อวนั) รวมิ่ไปิถงึโปิรโมิ่ท
การท่องเที�ยวให้นกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์เขา้มิ่าเที�ยวระยองมิ่ากขึ �น หากทำาไดเ้ต็์มิ่ศกัยภาพ์
แลัว้จ้งัหวดัระยองจ้ะมีิ่รายไดด้า้นท่องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �นอีกปิระมิ่าณ 68,000 ลัา้นบัาท 

สำาหรบััจ้งัหวดักระบีั�ยงัไม่ิ่ไดใ้ชท้รพั์ยากรดา้นส่�งดงึดูดใจ้ดา้นการท่องเที�ยว
อย่างเต็์มิ่ศกัยภาพ์ เช่น เกาะ ชายหาด เป็ินต์้น อีกทั�งจ้งัหวดันี�ยงัมีิ่ส่�งแวดลัอ้มิ่ที� ดี 
ที�สนบััสนุนการท่องเที�ยว ส่�งเหล่ัานี�หากมีิ่การใชอ้ย่างเต็์มิ่ศกัยภาพ์แลัว้ จ้ะสามิ่ารถดงึดูด 

นกัท่องเที�ยวแลัะสามิ่ารถรองรบัันกัท่องเที�ยวไดอี้ก ในขณะเดียวกนัจ้งัหวดักระบีั�ควรใช ้
กลัยุทธด์า้นเจ้า้บัา้นในการเพ่์�มิ่นกัท่องเที�ยวแลัะเพ่์�มิ่รายไดด้า้นท่องเที�ยว ซึ�งหากพ่์จ้ารณา 

จ้ากศกัยภาพ์ของจ้งัหวดักระบีั�เทียบักบััจ้งัหวดัอ่�นๆ ในกลุ่ัมิ่เดียวกนัแลัว้ ยงัสามิ่ารถเพ่์�มิ่
นกัท่องเที�ยวไดถ้งึ 4.20 ลัา้นคน หร่อหากไม่ิ่เพ่์�มิ่จ้ำานวนคนแต่์กระตุ์น้การใชจ่้้ายจ้ากเด่มิ่ 
5,500 บัาทต่์อคนต่์อค่น เป็ิน 5,800 บัาทต่์อคนต่์อค่น จ้งัหวดักระบีั�จ้ะมีิ่รายไดเ้พ่์�มิ่ขึ �น
ถงึ 3,120 ลัา้นบัาท (ต์ารางที�  2.8)

จ้งัหวดัปิระจ้วบัคีรีขนัธ ์เป็ินจ้งัหวดัที� มีิ่ชายหาดสวยใกลั้กรุงเทพ์ ยงัขาด 
ปิระส่ทธ่ภาพ์ดา้นการจ้ดัการการท่องเที�ยว เพ์ราะมีิ่ทรพั์ยากรดา้นส่�งดงึดูดใจ้ทั�งชายหาด  
ซึ�งมีิ่ความิ่ยาวมิ่ากที�สุดเม่ิ่�อเทียบักบััจ้งัหวดัอ่�นๆ แหล่ังท่องเที�ยวทางทะเลั แหล่ังท่องเที�ยว  

Unseen ต่์างๆ นอกจ้ากนี�ยงัมีิ่สภาพ์แวดลัอ้มิ่ที�สนบััสนุนการท่องเที�ยวที� ดี แต่์ยงัใช้ได ้

ไม่ิ่เต็์มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ เรียกไดว่้ามีิ่ของดีแต่์ยงัใช้ไม่ิ่คุม้ิ่ ซึ�งส่�งเหล่ัานี�สามิ่ารถนำามิ่าใชด้งึดูด
นกัท่องเที�ยวไดอี้ก เม่ิ่�อเทียบักบััจ้งัหวดัภูเก็ต์ ชลับุัรี ดงันั�นหากต์อ้งการเพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์  
จ้งัหวดัปิระจ้วบัคีรีขนัธจ์้ะต์อ้งใชท้รพั์ยากรให้เต็์มิ่ศกัยภาพ์มิ่ากขึ �นควบัคู่ไปิกบััการดำาเน่น 
กลัยุทธด์า้นผูู้ม้ิ่าเย่อน โดยการเพ่์�มิ่นกัท่องเที�ยวอีกปิระมิ่าณ 1.61 ลัา้นคน กระตุ์น้ให้มีิ่
การพ์กัเพ่์�มิ่ขึ �นอีก 1 ค่น (จ้ากเด่มิ่พ์กัปิระมิ่าณ 3 ค่น) มีิ่การใชจ่้้ายเพ่์�มิ่ขึ �นเป็ินจ้ากเด่มิ่
ปิระมิ่าณ 3,000 บัาทต่์อวนัต่์อคน เป็ิน 4,500 บัาทต่์อวนัต่์อคน รวมิ่ไปิถงึเน้นการเพ่์�มิ่ 
นกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ให้มิ่ากขึ �น จ้ะทำาให้จ้งัหวดัปิระจ้วบัคีรีขนัธมี์ิ่รายไดด้า้นการท่องเที�ยว 
เพ่์�มิ่มิ่ากขึ �นปิระมิ่าณ 67,000 ลัา้นบัาท
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เป็ินที� น่าสงัเกต์ว่าสงขลัามีิ่ศกัยภาพ์ที�จ้ะเพ่์�มิ่รายไดจ้้ากการท่องเที�ยวเป็ิน
แสนลั้านบัาท เพ์ราะเป็ินจ้งัหวดัที�ครบัเคร่� องเร่� องทรพั์ยากรท่องเที�ยวโดยเฉพ์าะ 

สภาพ์แวดลัอ้มิ่ที� เป็ินธรรมิ่ชาต่์อยู่มิ่ากที�ยงัไม่ิ่ได้ถูกใช้ให้เต็์มิ่ที�  กลัยุทธที์�ควรใช้ค่อ 
กลัยุทธผู์ู้้มิ่าเย่อน หร่อกลัยุทธด์้านดีมิ่านดที์�จ้ะเพ่์�มิ่ผูู้้มิ่าเย่อนได้อีก 1.88 ลั้านคน 
เพ่์�มิ่รายไดอี้กปิระมิ่าณ 170,000 ลัา้นบัาท ซึ�งอาจ้ต์อ้งเปิลีั�ยนต์ลัาดเป็ินนกัท่องเที�ยว
ต่์างชาต่์ที�น่ยมิ่เที�ยวทะเลั ม่ิ่ใช่นกัท่องเที�ยวที�มิ่าเย่อนสถานบันัเท่งที�ด่านนอกอย่างเช่น
ปัิจ้จุ้บันั ต์ารางที�  2.8 จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวแสดงขอ้มูิ่ลัรายจ่้ายต่์อวนัที�ต์อ้งเพ่์�มิ่เพ่์�อให้
เก่ดรายไดใ้นระดบััที�มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์สูงสุด 

อย่างไรก็ต์ามิ่แมิ่ว่้าในการว่เคราะหป์ิระส่ทธ่ภาพ์ในกลุ่ัมิ่จ้งัหวดัที�มีิ่ชายหาด 
จ้งัหวดักระบีั� สุราษฎีรธ์านี ปิระจ้วบัคีรีขนัธ ์ต์ราด นครศรีธรรมิ่ราช ชุมิ่พ์ร จ้นัทบุัรี แลัะ
ต์รงั จ้ะยงัมีิ่สภาพ์แวดลัอ้มิ่ที�ยงัสามิ่ารถใช้ในการท่องเที�ยวไดอี้ก แต่์ปิระเด็นสำาคญัก็ค่อ
การเปิรียบัเทียบักนัเฉพ์าะในกลุ่ัมิ่จ้งัหวดัที�มีิ่การท่องเที�ยวชายหาดแลัะเปิรียบัเทียบักบัั
ภูเก็ต์เป็ินหลักัเท่านั�น หากพ่์จ้ารณาผู้ลัการจ้ดัอนัดบััศกัยภาพ์ร่วมิ่ดว้ยจ้ะเห็นว่ากลุ่ัมิ่นี�
เป็ินกลุ่ัมิ่มีิ่อนัดบััศกัยภาพ์ดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่ไม่ิ่ดีนกัเม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักนัทั�ง 73 จ้งัหวดั แลัะ
ต์วัเทียบัค่อภูเก็ต์ก็มีิ่สญัญาณที�น่ากงัวลัใจ้ดา้นความิ่ยั�งย่นของการท่องเที�ยว ดงันั�นการ 
เพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์การจ้ดัการท่องเที�ยวจ้ะต์อ้งคำานึงถงึส่�งแวดลัอ้มิ่อยู่เสมิ่อ เช่น ต์อ้งกระจ้าย 
นกัท่องเที�ยวไม่ิ่ให้กระจุ้กต์วัทั�งในส่วนของสถานที�แลัะเวลัา แลัะต์อ้งมีิ่มิ่าต์รการกำากบัั
ควบัคุมิ่เพ่์�อรกัษาสภาพ์แวดลัอ้มิ่ที�ดีให้ยั�งย่น ต์อ้งมีิ่การปิระเม่ิ่นปัิญหาความิ่ยั�งย่นของ
การท่องเที�ยวของจ้งัหวดัอนัดามิ่นัโดยเฉพ์าะในดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่ที�เจ้าะลักึไปิในดา้นความิ่
สามิ่ารถในการรองรบััดา้นกายภาพ์ ม่ิ่ฉะนั�นความิ่พ์ยายามิ่ที�จ้ะเพ่์�มิ่รายไดเ้ก่นกว่าขีดการ
รองรบััจ้ะทำาให้การท่องเที�ยวในจ้งัหวดัเหล่ัานี�ไม่ิ่ยั�งย่น

ตาร์างท่�  2.8 แนวทางการ์เพิ�มปัร์ะสิทธิภาพ: จ้งห่ว้ด่ท่�ม่ชายุห่าด่

จัังหวัิดั
กลัยุุทธ์ดั�านผู�มาเยืุอน กลัยุุทธ์ดั�านเจั�าบี่�าน (ร์�อยุลัะ)

Visitor ลั�านค่น/ 
(ร์�อยุลัะ)

Revenue ลั�านบี่าท/  
(ร์�อยุลัะ) Attraction Infrastructure Environment

ร์ะยุอง 1.25/ (25.66) 68,581/ (246.70) - - -

กร์ะบ่� 4.20/ (97.93) 3,119/ (2.96) -12.14 - -10.00

สุร์าษฎร์์ธาน่ 1.76/ (30.51) 19,020/ (19.69) - -12.61 -17.31

ปิร์ะจวบค่ร่์ขั้นธ์ 1.61/ (35.67) 66,901/ (184.17) -1.26 - -11.11

ตร์าด 2.28/ (110.04) 65,307/ (360.43) - - -6.16

นคร์ศร่์ธร์ร์มัร์าช่ 0.43/ (15.46) 67,864/ (478.83) - -8.8 -10.44

ชุ่มัพื่ร์ 0.57/ (46.48) 19,147/ (276.70) - - -10.62

สงข้ลา 1.88/ (29.85) 169,787/ (315.91) - - -4.82

จันทบุร่์ 2.93/ (163.98) 55,115/ (805.18) - - -19.13

ตรั์ง 2.98/ (235.83) 64,081/ (805.18) - - -6.83
ท่�มัา: จากการ์คำานวณ
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ส่วนกลุ่ัมิ่จ้งัหวดัที� ไม่ิ่มีิ่ชายหาด ในการเพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ก็สามิ่ารถทำาได ้
เช่นเดียวกนักบััจ้งัหวดัที�มีิ่ชายหาด ค่อ ใชก้ลัยุทธเ์จ้า้บัา้นแลัะใชก้ลัยุทธด์า้นผูู้ม้ิ่าเย่อน 
เพี์ยงแต่์ขนาดของการเพ่์�มิ่แต่์ลัะจ้งัหวดัจ้ะแต์กต่์างกนั ซึ�งแสดงดงัต์ารางที�  2.10

ยกต์วัอย่างแนวทางการเพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ของจ้งัหวดับุัรีรมัิ่ยแ์ลัะจ้งัหวดั
นครราชสีมิ่า ซึ�งมีิ่ลักัษณะคลัา้ยกนัค่อ มีิ่ส่�งดงึดูดใจ้ดา้นการท่องเที�ยวที�ดี มีิ่ศกัยภาพ์สูง 

ที�จ้ะใชใ้นการดงึดูดนกัท่องเที�ยวเม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััจ้งัหวดัอ่�นๆ ในกลุ่ัมิ่ โดยทั�งสองจ้งัหวดั 

เป็ินจ้งัหวดัที�มีิ่มิ่รดกโลักทางธรรมิ่ชาต่์ แลัะมีิ่อุทยานทางปิระวต่ั์ศาสต์ร ์มีิ่สนามิ่กีฬา 
ขนาดใหญ่ที� รองรับัคนได้มิ่าก นอกจ้ากนี� บุัรีรัมิ่ยย์งัมีิ่สนามิ่แข่งรถที� มีิ่ช่� อเสียง  

แต่์ทั�งสองจ้งัหวดัยงัใชท้รพั์ยากรเหล่ัานี�ได้ไม่ิ่เต็์มิ่ศกัยภาพ์ที�มีิ่ ดงันั�นจ้งัหวดับุัรีรมัิ่ยแ์ลัะ
จ้งัหวดันครราชสีมิ่าต์อ้งใชท้รพั์ยากรที�มีิ่ในการดงึดูดนกัท่องเที�ยวให้มิ่ากขึ �น นอกจ้ากนี�  

ทั�งสองจ้งัหวดัยงัต์อ้งดำาเน่นกลัยุทธก์ระตุ์น้ผูู้ม้ิ่าเย่อนควบัคู่กนัไปิ ในจ้งัหวดับุัรีรมัิ่ย ์
ยงัสามิ่ารถเพ่์�มิ่นกัท่องเที�ยวไดอี้ก 2.44 ลัา้นคน แลัะหากสามิ่ารถทำาให้นกัท่องเที�ยว 
พ์กัที�จ้งัหวดับุัรีรมัิ่ย ์ให้นานขึ �นอีก 1 ค่น (เป็ิน 4 ค่นจ้ากเด่มิ่ 3 ค่น) ขณะเดียวกนัก็กระตุ์น้ 
การใชจ่้้ายจ้ากเด่มิ่ที�นกัท่องเที�ยวจ่้ายปิระมิ่าณ 1,000 บัาทต่์อวนัต่์อคน เป็ิน 2,400 บัาท 
ต่์อวนัต่์อคนแลัว้ จ้ะทำาให้จ้งัหวดับุัรีรมัิ่ยมี์ิ่รายไดท่้องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �นปิระมิ่าณ 29,000 
ลั้านบัาท จ้ากเด่มิ่ในปีิ พ์.ศ. 2561 ที� มีิ่รายได้เพี์ยง 3,454 ลั้านบัาท ส่วนในจ้งัหวดั
นครราชสีมิ่ายงัมีิ่โอกาสเพ่์�มิ่นกัท่องเที�ยวไดอี้ก 0.53 ลัา้นคน แลัะกระตุ์น้ให้มีิ่การใชจ่้้าย
เพ่์�มิ่ขึ �น (จ้ากเด่มิ่ 1,600 บัาทต่์อวนัต่์อคน เป็ิน  3,500 บัาทต่์อวนัต่์อคน) เพ่์�มิ่ก่จ้กรรมิ่
การท่องเที�ยวเพ่์�อให้นกัท่องเที�ยวพ์กัเพ่์�มิ่ขึ �นอีก 1 ค่น จ้งัหวดันครราชสีมิ่าจ้ะมีิ่รายได้
ดา้นการท่องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �น 50,108 ลัา้นบัาท หร่อปิระมิ่าณ 2.5 เท่าจ้ากเด่มิ่ นอกจ้ากนี�  

หากทั�งสองจ้งัหวดัสามิ่ารถเพ่์�มิ่สดัส่วนนกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ที�มีิ่กำาลังัซ่�อสูงได ้รายได้
ท่องเที�ยวจ้ะย่�งเพ่์�มิ่สูงขึ �น

จ้งัหวดัเชียงรายเป็ินอีก 1 จ้งัหวดัที�มีิ่ศกัยภาพ์ โดยเฉพ์าะโครงสรา้งพ่์�นฐาน 
ที� เอ่ �อต่์อการท่องเที�ยว เช่น สนามิ่บ่ันที� มีิ่เที�ยวบ่ันต์รงจ้ากต่์างปิระเทศ มีิ่โรงแรมิ่ที�
พ์ร้อมิ่รองรบัั มีิ่ทรพั์ยากรมิ่นุษยด์า้นการท่องเที�ยวพ์ร้อมิ่เม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััจ้งัหวดั
อ่�นๆ ในกลุ่ัมิ่ แต่์จ้งัหวดัเชียงรายกลับััยงัใชท้รพั์ยากรไม่ิ่เต็์มิ่ศกัยภาพ์ สำาหรบััการเพ่์�มิ่
ปิระส่ทธ่ภาพ์นั�นต์อ้งนำาทรพั์ยากรเหล่ัานี�ไปิใชเ้พ่์�อการท่องเที�ยวให้มิ่ากขึ �น ซึ�งจ้ะต์อ้งใช้
ควบัคู่ไปิกบััการใชก้ลัยุทธเ์จ้า้บัา้น ค่อการเพ่์�มิ่นกัท่องเที�ยวให้มิ่ากขึ �นอีก 1.01 ลัา้นคน  
เพ์ราะเชียงรายยงัมีิ่ศกัยภาพ์ในการรองรับั เพ่์� มิ่การใช้จ่้ายของนักท่องเที� ยวเป็ิน  
4,300 บัาทต่์อวนัต่์อคนแลัว้ เชียงรายจ้ะมีิ่รายไดท่้องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �นอีก 18,898 ลัา้นบัาท 
เป็ิน 45,919 ลัา้นบัาท จ้ากเด่มิ่ที�มีิ่รายได ้27,026 ลัา้นบัาทในปีิ พ์.ศ. 2561
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ตาร์างท่�  2.9 จำานวนน้กท่องเท่�ยุว ร์ายุจ่ายุต่อว้น และว้นพ้กท่�คาด่ห่มายุเพ้�อสร้์างร์ายุได้่ในร์ะด้่บท่�
ม่ปัร์ะสิทธิภาพสูงสุด่

โดยุเง่�อนไข้ในการ์เพิื่�มัปิร์ะสิทธิภูาพื่ค่อ 1. จำานวนนักท่องเท่�ยุวในอนาคต = จำานวนนักท่องเท่�ยุวปัิจจุบัน + จำานวนนักท่องเท่�ยุว
ท่� ต้องเพิื่�มั (คอลัมัน์ 10 = คอลัมัน์ 2 + คอลัมัน์ 8) 2. เพิื่�มัวันพัื่กจากปีิ พื่.ศ. 2561 จำานวน 1 ค่น (คอลัมัน์ 11 = คอลัมัน์ 4 + 1 วัน) 

3. ร์ายุได้ท่องเท่�ยุวในอนาคต = ร์ายุได้ท่องเท่�ยุวปัิจจุบัน + ร์ายุได้ท่องเท่�ยุวท่� ต้องเพิื่�มั (คอลัมัน์ 12 = คอลัมัน์ 3 + คอลัมัน์ 9)

ข�อมูลัปี พั.ศ. 2561 กลัยุุทธ์ดั�านผู�มาเยืุอน แนวิทางการ์เพิั�มปร์ะสิทธิภาพัในอนาค่ต
โดัยุมีเงื�อนไข

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

จัังหวัิดั

นัก
ท่องเที�ยุวิ
(ลั�านค่น

ค่รั์�ง)

ร์ายุไดั�
ท่องเที�ยุวิ 
(ลั�านบี่าท)

จัำานวิน
วัินพััก 
(คื่น)

ค่่าใช�จ่ัายุนัก
ท่องเที�ยุวิ
(บี่าท/ค่น/

วัิน)

สัดัส่วิน
นัก

ท่องเที�ยุวิ
ไทยุ

สัดัส่วิน
นัก

ท่องเที�ยุวิ
ต่างชาติ

นัก
ท่องเที�ยุวิ 
(ลั�านค่น

ค่รั์�ง)

ร์ายุไดั�ท่องเที�ยุวิ 
(ลั�านบี่าท)

นัก
ท่องเที�ยุวิ 
(ลั�านค่น

ค่รั์�ง)

จัำานวิน
วัินพััก 
(คื่น)

ร์ายุไดั�
ที�ต�องการ์ 
(ลั�านบี่าท)

ค่่าใช�จ่ัายุ
นักท่องเที�ยุวิ

(บี่าท/ค่น/วัิน)

สุร์าษฎร์์ธาน่ 5.76 96,605 4.59 3,656 0.36 0.64 1.76 19,020 7.51 5.59 115,625 2,753

กร์ะบ่� (ทางเล่อก 1) 4.28 105,520 4.41 5,584 0.46 0.54 4.20 3,119 8.48 5.41 108,639 2,368

กร์ะบ่� (ทางเล่อก 2) 4.28 105,520 4.41 5,584 0.46 0.54 4.20 3,119 4.28 4.41 108,639 5,750

ปิร์ะจวบค่ร่์ขั้นธ์ 4.51 36,325 2.71 2,975 0.77 0.23 1.61 66,901 6.11 3.71 103,226 4,552

ร์ะยุอง 4.89 27,799 2.32 2,453 0.91 0.09 1.25 68,581 6.14 3.32 96,380 4,729

ชุ่มัพื่ร์ 1.22 6,917 2.48 2,279 0.93 0.07 0.57 19,147 1.79 3.48 26,064 4,178

สงข้ลา 6.30 53,746 2.58 3,305 0.56 0.44 1.88 169,787 8.18 3.58 223,533 7,630

ตร์าด 2.07 18,119 3.08 2,839 0.76 0.24 2.28 65,307 4.35 4.08 83,426 4,698

นคร์ศร่์ธร์ร์มัร์าช่ 2.81 14,173 2.30 2,194 0.98 0.02 0.43 67,864 3.24 3.30 82,037 7,667

ตรั์ง 1.26 8,281 2.38 2,755 0.87 0.13 2.98 64,081 4.24 3.38 72,362 5,047

จันทบุร่์ 1.79 6,845 2.19 1,748 0.96 0.04 2.93 55,115 4.72 3.19 61,960 4,115

อำานาจเจริ์ญ่ 0.19 211 2.55 435 0.96 0.04 0.00 12 0.191 3.55 223.03 328.86

เช่่ยุงร์ายุ 3.21 27,026 2.54 3,318 0.83 0.17 1.01 18,893 4.218 3.54 45,919.14 3,075.60

ปิร์าจ่นบุร่์ 1.02 4,121 1.98 2,048 0.92 0.08 0.08 4,128 1.092 2.98 8,249.17 2,536.04

เลยุ 1.27 3,831 2.26 1,330 0.98 0.02 1.03 19,044 2.307 3.26 22,874.63 3,041.02

นคร์สวร์ร์ค์ 1.13 2,852 1.98 1,278 0.99 0.01 0.82 16,591 1.950 2.98 19,443.06 3,346.43

อุบลร์าช่ธาน่ 1.82 5,172 2.49 1,142 0.95 0.05 1.38 28,665 3.198 3.49 33,836.62 3,031.28

พิื่จิตร์ 0.49 1,057 2.09 1,024 1.00 0.00 0.43 6,327 0.920 3.09 7,384.07 2,598.34

อุตร์ดิตถ์ 0.76 1,667 1.78 1,224 0.99 0.01 0.56 10,510 1.320 2.78 12,176.56 3,318.59

อุดร์ธาน่ 2.56 7,428 2.42 1,199 0.97 0.03 2.29 45,516 4.846 3.42 52,943.79 3,194.48

นคร์พื่นมั 0.51 1,456 2.46 1,157 0.98 0.02 0.57 8,572 1.079 3.46 10,027.67 2,686.90

มัห้าสาร์คามั 0.50 870 2.14 808 0.99 0.01 0.32 6,016 0.821 3.14 6,886.06 2,670.27

ชั่ยุนาท 0.38 728 1.96 982 0.99 0.01 0.61 4,689 0.990 2.96 5,416.66 1,848.20

น่าน 0.77 2,407 2.03 1,537 0.98 0.02 1.14 17,087 1.913 3.03 19,493.83 3,363.77

ลพื่บุร่์ 1.12 1,749 2.35 667 0.99 0.01 0.47 14,422 1.585 3.35 16,171.00 3,046.01

ชั่ยุภููมิั 0.92 1,809 2.05 955 0.99 0.01 1.00 14,923 1.924 3.05 16,732.01 2,850.57

สุริ์นทร์์ 1.05 2,827 2.42 1,113 0.97 0.03 1.75 22,891 2.797 3.42 25,718.46 2,688.47

ศร่์สะเกษ 0.54 1,031 2.50 764 0.98 0.02 0.52 9,014 1.057 3.50 10,044.63 2,714.21

สร์ะบุร่์ 1.46 2,659 1.95 931 0.98 0.02 1.31 24,271 2.772 2.95 26,929.82 3,293.04

บุร่์รั์มัย์ุ 1.25 3,454 2.66 1,040 0.97 0.03 2.44 29,007 3.690 3.66 32,460.83 2,403.46

สุโข้ทัยุ 0.95 3,068 1.98 1,625 0.79 0.21 2.67 24,787 3.618 2.98 27,854.56 2,583.26
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ตาร์างท่�  2.9 (ต่อ)

ข�อมูลัปี พั.ศ. 2561 กลัยุุทธ์ดั�านผู�มาเยืุอน แนวิทางการ์เพิั�มปร์ะสิทธิภาพัในอนาค่ต
โดัยุมีเงื�อนไข

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

จัังหวัิดั

นัก
ท่องเที�ยุวิ
(ลั�านค่น

ค่รั์�ง)

ร์ายุไดั�
ท่องเที�ยุวิ 
(ลั�านบี่าท)

จัำานวิน
วัินพััก 
(คื่น)

ค่่าใช�จ่ัายุนัก
ท่องเที�ยุวิ
(บี่าท/ค่น/

วัิน)

สัดัส่วิน
นัก

ท่องเที�ยุวิ
ไทยุ

สัดัส่วิน
นัก

ท่องเที�ยุวิ
ต่างชาติ

นัก
ท่องเที�ยุวิ 
(ลั�านค่น

ค่รั์�ง)

ร์ายุไดั�ท่องเที�ยุวิ 
(ลั�านบี่าท)

นัก
ท่องเที�ยุวิ 
(ลั�านค่น

ค่รั์�ง)

จัำานวิน
วัินพััก 
(คื่น)

ร์ายุไดั�
ที�ต�องการ์ 
(ลั�านบี่าท)

ค่่าใช�จ่ัายุ
นักท่องเที�ยุวิ

(บี่าท/ค่น/วัิน)

กำาแพื่งเพื่ช่ร์ 0.47 1,290 2.05 1,340 0.98 0.02 1.82 10,232 2.286 3.05 11,521.88 1,652.19

ร้์อยุเอ็ด 0.57 1,005 2.36 751 0.99 0.01 0.56 9,828 1.124 3.36 10,833.38 2,869.77

อ่างทอง 0.29 369 1.59 813 1.00 0.00 0.50 4,598 0.785 2.59 4,967.25 2,443.76

สกลนคร์ 0.77 1,902 2.47 1,001 1.00 0.00 1.70 23,462 2.467 3.47 25,364.00 2,962.37

ยุโสธร์ 0.30 441 2.12 690 0.96 0.04 0.54 6,566 0.845 3.12 7,006.96 2,659.08

นนทบุร่์ 0.96 2,472 1.81 1,420 0.89 0.11 2.68 36,493 3.640 2.81 38,965.36 3,809.25

ปิทุมัธาน่ 0.68 1,691 2.17 1,148 0.71 0.29 1.87 25,037 2.551 3.17 26,728.47 3,305.23

พื่ะเยุา 0.32 953 2.25 1,316 0.99 0.01 1.29 14,801 1.610 3.25 15,754.34 3,010.92

ลำาพูื่น 0.34 677 1.95 1,028 0.98 0.02 1.08 11,552 1.413 2.95 12,228.71 2,934.47

ห้นองบัวลำาภูู 0.19 270 2.25 633 1.00 0.00 0.54 5,646 0.733 3.25 5,916.39 2,484.01

กาฬสินธ์ุ 0.42 617 2.54 583 0.99 0.01 1.22 15,129 1.638 3.54 15,745.65 2,716.23

ห้มัายุเห้ตุ: จังห้วัดกร์ะบ่�ห้ากเพิื่�มัทั�งจำานวนนักท่องเท่�ยุว และวันพัื่ก (ทางเล่อก 1) ค่าใช้่จ่ายุนักท่องเท่�ยุวต่อคนต่อวันจะลดลง จ้งแนะนำาให้้พัื่ฒนาในทางเล่อกท่�  2 
ค่อไม่ัเพิื่�มันักท่องเท่�ยุวและวันพัื่ก แต่เพิื่�มัการ์ใช้่จ่ายุข้องนักท่องเท่�ยุวเพ่ื่ยุวอยุ่างเด่ยุว

ตาร์างท่�  2.10 แนวทางการ์เพิ�มปัร์ะสิทธิภาพ: จ้งห่ว้ด่ไม่ม่ทะเล

จัังหวัิดั
กลัยุุทธ์ดั�านผู�มาเยืุอน กลัยุุทธ์ดั�านเจั�าบี่�าน (ร์�อยุลัะ)

Tourists ลั�านค่น/ 
(ร์�อยุลัะ)

Revenue ลั�านบี่าท/  
(ร์�อยุลัะ) Attraction Infrastructure Environment

อยุุธยุา 2.01/ (116.3) 27,781/ (415.76) - - -

สุโข้ทัยุ 2.67/ (279.63) 24,787/ (807.92) - - -

เช่่ยุงร์ายุ 1.01/ (31.51) 18,898/ (69.91) - -11.59 -

นคร์นายุก - 9,309/ (167.21) -5.3 - -1.56

นคร์ร์าช่ส่มัา 0.53/ (9.14) 50,108/ (253.85) -16.81 - -0.65

พิื่ษณุโลก 0.46/ (23.01) 18,923/ (292.11) - -21.13 -

อุบลร์าช่ธาน่ 1.38/ (75.8) 28,665/ (554.24) - -16.1 -2.22

น่าน 1.14/ (147.74) 17,087/ (709.88) - -2.00 -

บุร่์รั์มัย์ุ 2.44/(195.65) 29,007/(839.82) -11.94 - -

ลำาปิาง 0.59/(87.67) 8,653/(280.93) - -25.55 -

อุดร์ธาน่ 2.29/(89.37) 45,516/(612.76) -4.09 - -
ท่�มัา: จากการ์คำานวณ
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2.6 สรุป

การท่องเที�ยวของปิระเทศไทยเต่์บัโต์ขึ �นอย่างรวดเร็ว ต่์ดลัำาดบััหนึ�งในส่บั
ปิระเทศในโลักที� มีิ่นกัท่องเที�ยวนานาชาต่์แลัะรายไดสู้งที� สุด เน่�องจ้ากปิระเทศไทยมีิ่
ทรพั์ยากรการท่องเที�ยวทางธรรมิ่ชาต่์ที�สวยงามิ่ โดยเฉพ์าะทะเลัแลัะชายหาดที�สามิ่ารถ
ดงึดูดนกัท่องเที�ยวไดดี้ แต่์หากพ่์จ้ารณาปัิจ้จ้ยัดา้นความิ่ยั�งย่นกลับััพ์บัว่า ปิระเทศไทย
อยู่ในอนัดบััที�ต์ำ�ามิ่าก เช่นเดียวกบััการจ้ดัลัำาดบััศกัยภาพ์ดา้นการท่องเที�ยวในระดบัั
จ้งัหวดัที�พ์บัว่าจ้งัหวดัที�มีิ่ศกัยภาพ์ดา้นการท่องเที�ยว มีิ่นกัท่องเที�ยวมิ่ากแลัะมีิ่รายไดสู้ง  

จ้ะเป็ินจ้งัหวดัที� มีิ่ความิ่โดดเด่นดา้นสถานที� ท่องเที�ยว มีิ่โรงแรมิ่ ร้านอาหารที�พ์ร้อมิ่
รองรบัั

การวดัปิระส่ทธ่ภาพ์ด้านการจ้ดัการการท่องเที�ยวในระดบััจ้งัหวดัพ์บัว่า 
หลัายๆ จ้งัหวดัในปิระเทศไทย เช่น กระบีั�  ปิระจ้วบัคีรีขนัธ ์ต์ราด จ้นัทบุัรี เชียงราย 
บุัรีรมัิ่ย ์เป็ินต์น้ จ้งัหวดัเหล่ัานี�มีิ่ส่�งดงึดูดใจ้ดา้นการท่องเที�ยวที� ดี มีิ่โครงสรา้งพ่์�นฐาน
ที�จ้ะรองรบัันกัท่องเที�ยวพ์รอ้มิ่ แลัะสภาพ์แวดลัอ้มิ่ที�ดีเม่ิ่�อเทียบักบััจ้งัหวดัอ่�นๆ ในกลุ่ัมิ่ 

แต่์ยงัไม่ิ่สามิ่ารถใชท้รพั์ยากรที�มีิ่อยู่ในการดงึดูดนกัท่องเที�ยวไดอ้ย่างเต็์มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์นกั  
หากมีิ่การบัร่หารจ้ดัการทรพั์ยากรเหล่ัานี�ให้ดีขึ �นโดยใชก้ลัยุทธด์า้นผูู้้มิ่าเย่อน แลัะ 
กลัยุทธด์า้นเจ้า้บัา้น ให้เหมิ่าะสมิ่ต์ามิ่ความิ่สามิ่ารถของแต่์ลัะจ้งัหวดั จ้ะสามิ่ารถเพ่์�มิ่
จ้ำานวนนกัท่องเที�ยว แลัะเพ่์�มิ่รายไดท่้องเที�ยวให้กบััจ้งัหวดัไดอ้ย่างมิ่าก นอกจ้ากนี�ยงัจ้ะ
ทำาให้ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวของจ้งัหวดัเพ่์�มิ่ขึ �นดว้ย

อย่างไรก็ต์ามิ่ในการเพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์การจ้ดัการ แลัะเพ่์�มิ่ความิ่สามิ่ารถใน
การแข่งขนั จ้ะต์อ้งคำานึงถงึปัิจ้จ้ยัดา้นสภาพ์แวดลัอ้มิ่ดา้นการท่องเที�ยว ทั�งส่�งแวดลัอ้มิ่ 
ความิ่ปิลัอดภยั รวมิ่ไปิถงึการรองรบััดา้นสุขภาพ์อนามิ่ยั เพ์ราะหากเร่งพ์ฒันาจ้นเก่นขีด
ความิ่สามิ่ารถแลัว้ ผู้ลัที�จ้ะต์ามิ่มิ่าก็ค่อทรพั์ยากรทางการท่องเที�ยวแลัะสภาพ์แวดลัอ้มิ่ 
เส่�อมิ่โทรมิ่ ขาดความิ่ยั�งย่นจ้นไม่ิ่สามิ่ารถส่งมิ่อบัทรพั์ยากรท่องเที�ยวที�มีิ่ค่าให้แก่ลูักหลัาน 

ต่์อๆ ไปิได้
พ์ฒันาการของการท่องเที�ยวไทยถงึจุ้ดสูงสุดวดัจ้ากดชันีผูู้ม้ิ่าเย่อนค่าสูงสุด

ในปีิ พ์.ศ. 2558 ถงึแมิ่ว่้ายงัมีิ่การขยายต์วัของขนาดเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �นแต่์การ
ขยายต์วัของนกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์เร่�มิ่มีิ่อตั์ราที�ลัดลัง หลังัจ้ากปีิ พ์.ศ. 2558 การพ์ฒันา
ขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวก็เร่�มิ่ลัดลัง ส่วนดชันีเจ้า้บัา้น หร่อดชันี
ดา้นอุปิทานก็มีิ่ค่าเฉลีั�ยลัดลังเช่นกนั เน่�องจ้ากคุณภาพ์ส่�งแวดลัอ้มิ่ที�ลัดลังอย่างต่์อเน่�อง 
โดยเฉพ์าะค่าความิ่เขม้ิ่ขน้ของฝุ้� นลัะอองที�สูงกว่ามิ่าต์รฐาน สถ่ต่์เหล่ัานี�เป็ินสญัญาณว่า
ถงึเวลัาที� ไทยจ้ะต์อ้งให้ความิ่สำาคญักบััการท่องเที�ยวที�เน้นคุณภาพ์ไม่ิ่ใช่ปิร่มิ่าณ
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บท่ท่ี� 3 
ขีีดควิามสามารถและแนวิโน�ม
ขีองไท่ย ในตลาดท่่องเท่ี�ยวิ 

ดงัที�เห็นในบัทที� 2 ว่า ไทยมีิ่ความิ่สามิ่ารถในการสรา้งรายไดสู้งต่์ดอนัดบัั 1 ใน 5  
ของโลัก ซึ�งมีิ่นยัยะว่าไทยสามิ่ารถครอบัครองต์ลัาดท่องเที�ยวในโลักไดดี้ทั�งๆ ที� เป็ิน 

ปิระเทศกำาลังัพ์ฒันา โดยทั�วไปิก็มิ่กัจ้ะมีิ่โครงสรา้งพ่์�นฐานเพ่์�อรองรบััการท่องเที�ยวไม่ิ่ดีนกั  

ในบัทนี�จ้ะต์รวจ้สอบัขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของไทยเทียบักบััคู่แข่งในต์ลัาดที�สำาคญั 
ของไทย เช่น ต์ลัาดอาเซียน จี้น รสัเซีย อ่นเดีย ยุโรปิต์ะวนัต์ก แลัะอเมิ่ร่กาเหน่อ

การว่เคราะหค์วามิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัในบัทนี� เป็ินการพ่์จ้ารณาสถานะ
ของความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัของไทย โดยปิระยุกต์์ใชอ้ตั์ราส่วนความิ่ไดเ้ปิรียบัใน
การแข่งขนั (Competitive Advantage Ratio: CAR) เพ่์�อเปิรียบัเทียบัความิ่สามิ่ารถใน
การดงึดูดนกัท่องเที�ยวของไทยกบััปิระเทศคู่แข่งในต์ลัาดที�สำาคญั แลัะการว่เคราะห์
ที�มิ่าของการขยายต์วัของจ้ำานวนนักท่องเที� ยวในต์ลัาดที� สำาคญัด้วยการว่เคราะห ์
การเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (Shift-share analysis: SSA) เพ่์�อทราบัถึงผู้ลัของแต่์ลัะ 
องคป์ิระกอบัที�ทำาให้เก่ดการขยายต์วัของต์ลัาดสำาคญั เช่น ผู้ลัของการขยายต์วัของต์ลัาด 
นกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ด ผู้ลัของการเปิลีั�ยนแปิลังพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยว  

ผู้ลัของความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของไทย เป็ินต์น้ นอกจ้ากนี� ผู้ลัลัพั์ธที์� ไดย้งัสะทอ้น
ถึงแนวทางการปิรบััปิรุงกลัยุทธท์างการต์ลัาดในต์ลัาดที�สำาคญั บัทนี�นำาเสนอเพี์ยง 
ผู้ลัการศกึษาแลัะว่ธีอ่านผู้ลัลัพั์ธที์� ไดจ้้ากการคำานวณเท่านั�น ส่วนสูต์รการคำานวณแลัะ
ขอ้มูิ่ลัเช่งเทคน่ค สามิ่ารถดูรายลัะเอียดไดใ้นภาคผู้นวกที�  3.1 

3.1 อัตราส่วินควิามได้เปรียบในการแข่ีงขัีน (Competitive  
advantage ratio: CAR)

การวดัความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในบัทนี� ปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่เคราะหอ์ตั์ราส่วน
ความิ่ได้เปิรียบัในการแข่งขนั (Competitive advantage ratio: CAR) ที� เสนอโดย  
Kaosa-ard and Untong (2008) ซึ�งพ์ฒันาจ้ากดชันีความิ่ไดเ้ปิรียบัโดยเปิรียบัเทียบัที�
ปิรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) (Balassa, 1965) ที� น่ยมิ่ใช้
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อย่างกวา้งขวางในการว่เคราะหค์วามิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการคา้ระหว่างปิระเทศ 
โดย CAR คำานวณจ้ากการเปิรียบัเทียบัสดัส่วนอตั์ราการดึงดูดนกัท่องเที�ยว i ของ
ปิระเทศใดปิระเทศหนึ�ง (แทนดว้ย j) เทียบักบััอตั์ราการดงึดูดนกัท่องเที�ยว i ของกลุ่ัมิ่
ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง (แทนดว้ย r) สามิ่ารถแสดงสูต์รการคำานวณไดด้งันี�

CARi,j =
อัตร์าการ์ด้งดูดนักท่องเท่�ยุว i ข้องปิร์ะเทศ j

อัตร์าการ์ด้งดูดนักท่องเท่�ยุว i ข้องกลุ่มัปิร์ะเทศท่� ใช้่อ้างอิง (r)

 
ค่า CAR มิ่าจ้าก 2 องคป์ิระกอบั ไดแ้ก่ อตั์ราการดงึดูดนกัท่องเที�ยว i ของ

ปิระเทศ j แลัะอตั์ราการดงึดูดนกัท่องเที�ยว i ของกลุ่ัมิ่ปิระเทศที� ใชอ้า้งอ่ง (r) ดงันั�น 
หากปิระเทศ j มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ค่า CARi,j มีิ่ค่า
มิ่ากกว่า 1 (CARi,j > 1) ในทางกลับัักนั ถา้ปิระเทศ j ไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัใน
ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ค่า CARi,j จ้ะมีิ่ค่าน้อยกว่า 1 (CARi,j < 1) ทั�งนี� เพ่์�อให้สามิ่ารถนำาค่า 
CAR มิ่าเปิรียบัเทียบัระหว่างปิระเทศแลัะระหว่างช่วงเวลัาได ้อคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2558)  
จ้งึเสนอให้มีิ่การ normalized CAR (ต่์อไปินี�เรียกว่า NCAR) ก่อนนำามิ่าใช้ในการพ่์จ้ารณา
เปิรียบัเทียบัความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัระหว่างปิระเทศแลัะระหว่างช่วงเวลัา โดยค่า 
NCAR ที�คำานวณไดมี้ิ่ค่าระหว่าง -1/4 (-0.25) ถงึ 1/4 (0.25) ค่า NCAR ที�ไดม้ิ่กัคูณดว้ยรอ้ย 
เพ่์�อความิ่สะดวกในการพ่์จ้ารณา 

ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวเป้ิาหมิ่ายค่อ ปิระเทศจี้น (i) ของปิระเทศไทย (j) แลัะปิระเทศ 
ที� พ่์จ้ารณาเปิรียบัเทียบัความิ่ไดเ้ปิรียบัหร่อปิระเทศในภูม่ิ่ภาคอาเซียน (r = ภูม่ิ่ภาค
อาเซียน) หากค่า CARj > 1 หร่อ NCARj > 0 ถ่อว่า ปิระเทศไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบั แลัะหากค่า  
NCAR สูงกว่าคู่แข่งทุกปิระเทศในภูม่ิ่ภาคอาเซียนก็ถ่อว่า ปิระเทศไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบั
สูงสุด

นอกจ้ากนี� สามิ่ารถพ่์จ้ารณาสถานการณแ์ลัะแนวโน้มิ่ของความิ่ไดเ้ปิรียบั 
ในการแข่งขนัในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ของปิระเทศ j โดยปิระยุกต์์ใช ้Dynamic-CARi,j 
ซึ�งสามิ่ารถแยกพ่์จ้ารณาไดเ้ป็ิน 6 สถานการณ ์ต์ามิ่การเปิลีั�ยนแปิลังของค่า CARi,j ใน 2  
กรณี ค่อ กรณีที�  CARi,j เพ่์�มิ่ขึ �น แลัะเม่ิ่�อ CARi,j ลัดลัง ดงัแสดงรายลัะเอียดในแต่์ลัะ
สถานการณพ์์อสงัเขปิ ดงันี� 

กรณีที�  CARi,j เพ่์�มิ่ขึ �น หมิ่ายความิ่ว่า ในระหว่างสองช่วงเวลัาที� พ่์จ้ารณา 
ปิระเทศ j มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i เพ่์�มิ่ขึ �น แบ่ังเป็ิน 3 
สถานการณ ์ดงันี�

1) ดาวรุ่งพุ่์งแรง เป็ินสถานการณที์�ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใช ้
เปิรียบัเทียบัหร่ออา้งอ่งมีิ่แนวโน้มิ่ดีขึ �น แลัะปิระเทศ j สามิ่ารถดึงดูดนกัท่องเที�ยว i  
ไดม้ิ่ากกว่าอตั์ราการดงึดูดของกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง

2) สวนกระแส เป็ินสถานการณที์�ปิระเทศ j มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดึงดูด 
นกัท่องเที�ยว i ไดม้ิ่ากขึ �น แต่์สถานการณก์ารท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยว i ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศ
ที�ใชเ้ปิรียบัเทียบักลับััหดต์วั
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3) ต์ั�งรบััปิรบััต์วั เป็ินสถานการณที์�ปิระเทศ j มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูด 
นกัท่องเที�ยว i ลัดลัง โดยความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยว i ของปิระเทศ j ลัดลัง
ชา้กว่าการหดต์วัของต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง

กรณีที� CAR ลัดลัง หมิ่ายความิ่ว่า ในระหว่างสองช่วงเวลัาที�พ่์จ้ารณา ปิระเทศ j 
มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ลัดลัง แบ่ังเป็ิน 3 สถานการณ ์ดงันี�

1) ควา้ไม่ิ่ทนั เป็ินสถานการณที์�ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง
แลัะปิระเทศ j มีิ่แนวโน้มิ่ดีขึ �นแต่์ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยว i ของปิระเทศ j 
ขยายต์วัในอตั์ราที�ต์ำ�ากว่าอตั์ราการดงึดูดของกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง

2) เสียโอกาส เป็ินสถานการณที์�ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที� ใช้
อา้งอ่งมีิ่แนวโน้มิ่ดีขึ �น แต่์ปิระเทศ j กลับััมีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยว i ลัดลัง

3) ถอยนำา เป็ินสถานการณที์�ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i เก่ดการหดต์วัทั�งในกลุ่ัมิ่
ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่งแลัะปิระเทศ j แต่์ปิระเทศ j มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยว i  
ในอตั์ราที�ลัดลังเร็วกว่าอตั์ราการหดต์วัของกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง

จ้ากน่ยามิ่ทั�ง 6 สถานการณข์้างต์้น สามิ่ารถนำามิ่าจ้ดัแยกเพ่์�อแสดงถึง
สถานการณ ์แลัะแนวโน้มิ่การเปิลีั�ยนแปิลังในส่วนต่์างๆ ไดด้งัแสดงในต์ารางที�  3.1 

ตาร์างท่�  3.1 นิยุามสถานการ์ณ์์แนวโน้มตลาด่น้กท่องเท่�ยุว i

แนวิโน�มการ์
เปลีั�ยุนแปลัง 
ของค่่า CAR

แนวิโน�มการ์เปลีั�ยุนแปลังของ สถานการ์ณ์
แนวิโน�มของตลัาดั

นักท่องเที�ยุวิ i
อัตร์าการ์ดึังดูัดันักท่องเที�ยุวิ i 

ของปร์ะเทศ j
อัตร์าการ์ดึังดูัดันักท่องเที�ยุวิ i 

ของกลุ่ัมปร์ะเทศที� ใช�อ�างอิง

เพิื่�มัข้้�น

> ดาวรุ่์ง

สวนกร์ะแส

< ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ลดลง

< คว้าไม่ัทัน

เส่ยุโอกาส

> ถอยุนำา
ท่�มัา: อัคร์พื่งศ์ อั�นทอง และมิั�งสร์ร์พ์ื่ ข้าวสอาด (2558)

3.2 การวิิเคราะห์การเปลี� ยนแปลงส่วินแบ่ง (Shift-Share  
Analysis: SSA)

Shift-Share Analysis เป็ินเคร่�องม่ิ่อที�นกัเศรษฐศาสต์รน่์ยมิ่ใชแ้ยกองคป์ิระกอบั 
ของการเต่์บัโต์หร่อการขยายต์วัของต์วัแปิรทางเศรษฐก่จ้ เช่น การขยายต์วัของเศรษฐก่จ้ 
ภูม่ิ่ภาค อุต์สาหกรรมิ่ การส่งออก การจ้า้งงาน เป็ินต์น้ แบับัจ้ำาลัองพ่์�นฐานของ Shift-share  
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ที�น่ยมิ่ใชท้ั�วไปิ แยกองคป์ิระกอบัของการเต่์บัโต์ของจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวจ้ากปิระเทศ i 
ที�เด่นทางมิ่ายงัปิระเทศ j ในช่วงเวลัาที� 0-t ออกเป็ิน 4 องคป์ิระกอบั ไดแ้ก่ 1) Area-wide  
effect 2) Region-mix effect 3) Competitive effect แลัะ 4) Allocation effect  
(ดูรายลัะเอียดสูต์รคำานวณในภาคผู้นวกที� 3.1) โดยมีิ่รายลัะเอียดของแต่์ลัะองคป์ิระกอบั 
พ์อสงัเขปิดงันี�

1) Area-wide effect หร่อผู้ลัจ้ากการขยายต์วัของต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ 
ทั�งหมิ่ดในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง ซึ�งเป็ินแรงกระตุ์น้ที� เก่ดจ้ากการขยายต์วัโดยทั�วไปิ
ของต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ดในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง อย่างเช่น ในกรณี 
ที�ให้กลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่งค่อภูม่ิ่ภาคอาเซียน ดงันั�น Area-wide effect ในกรณีนี�ค่อ 
อตั์ราการขยายต์วัของนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ดในภูม่ิ่ภาคอาเซียน เป็ินต์น้ 
ทั�งนี�หากมีิ่การพ่์จ้ารณาเปิรียบัเทียบัปิระเทศมิ่ากกว่า 1 ปิระเทศ (มีิ่ปิระเทศ j มิ่ากกว่า 
1 ปิระเทศ) ค่า Area-wide effect ที�คำานวณไดข้องทุกปิระเทศจ้ะมีิ่ค่าเท่ากนัทั�งหมิ่ด

2) Region-mix effect หร่อผู้ลัของการเปิลีั�ยนแปิลังจ้ำานวนของนกัท่องเที�ยวใน
ต์ลัาด i ที�เด่นทางมิ่ายงักลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง หากค่า Region-mix effect มีิ่ค่าเป็ินบัวก 
แสดงว่า กลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่งสามิ่ารถดงึดูดนกัท่องเที�ยวจ้ากต์ลัาด i ไดม้ิ่ากกว่าการ
ขยายต์วัของต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ดที�มิ่าเย่อนในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง 
อย่างเช่น หากต์ลัาดเป้ิาหมิ่ายค่อนกัท่องเที�ยวชาวจี้น ส่วนกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่งค่อ
ภูม่ิ่ภาคอาเซียน ดงันั�นค่า Region-mix effect ที�คำานวณไดค่้อ ส่วนต่์างระหว่างการ
ขยายต์วัของนกัท่องเที�ยวชาวจี้นกบััการขยายต์วัของนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ด
ในภูม่ิ่ภาคอาเซียน เป็ินต์น้

3) Competitive effect หร่อผู้ลัของความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของปิระเทศ j  
ในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ค่า Competitive effect ที�คำานวณไดมี้ิ่ค่าเป็ินบัวก หมิ่ายความิ่ว่า  
ปิระเทศ j มีิ่ความิ่ดงึดูดใจ้เป็ินพ่์เศษสำาหรบััต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i เม่ิ่�อเทียบักบััปิระเทศอ่�นๆ  
ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง 

4) Allocation effect หร่อผู้ลัของการจ้ดัสรรที�เป็ินผู้ลักระทบัร่วมิ่กนัระหว่าง 
Region-mix effect แลัะ Competitive effect โดยขนาดของ Allocation effect สะทอ้นให้
เห็นถงึความิ่ชำานาญพ่์เศษ แลัะความิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัของปิระเทศ j ในการ
ดงึดูดนกัท่องเที�ยว i เม่ิ่�อเทียบัปิระเทศอ่�นๆ ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง 

ทั�งนี� ผู้ลัรวมิ่ของทั�งสี�องคป์ิระกอบัมีิ่ค่าเท่ากบััอตั์ราการขยายต์วัของต์ลัาด 
i ในปิระเทศ j (Country growth effect)  นอกจ้ากนี� จ้ากองคป์ิระกอบัของ Allocation 
effect สามิ่ารถนำามิ่ากำาหนดสถานการณที์�เป็ินไปิไดข้องปิระเทศ j ที�จ้ะนำาไปิสู่กลัยุทธ ์
ในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ไดด้งัแสดงในต์ารางที�  3.2 
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ตาร์างท่�  3.2 สถานการ์ณ์์และกลยุุทธ์
ค่วิามไดั�เปรี์ยุบี่ในการ์แข่งขัน 

ไม่มีค่วิามไดั�เปรี์ยุบี่ (-) มีค่วิามไดั�เปรี์ยุบี่ (+)

ค่วิ
าม

ชำา
นา

ญ
พัเ

ศษ

มีค่วิามชำานาญพิัเศษ (+) [D, S]
Sustained attention

[A, S]
Right track

ไม่มีค่วิามชำานาญพิัเศษ (-) [D, N]
Re-planning

[A, N]
Specific attention

ท่�มัา: อัคร์พื่งศ์ อั�นทอง (2558) 

จ้ากต์ารางที� 3.2 สามิ่ารถอธ่บัายขอ้เสนอแนะเช่งนโยบัายเกี�ยวกบััการดำาเน่น
กลัยุทธท์างการต์ลัาดที�แต์กต่์างกนัในอนาคต์ไดด้งันี�

A = มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Advantage) ค่อ อตั์ราการเต่์บัโต์ของ
ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ในปิระเทศ j มีิ่ค่ามิ่ากกว่าอตั์ราการเต่์บัโต์ของต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i  
ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง

D = ไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Disadvantage) ค่อ อตั์ราการเต่์บัโต์ของ
ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ในปิระเทศ j มีิ่ค่าน้อยกว่าอตั์ราการเต่์บัโต์ของต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i  
ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง

S = มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษ (Specialization) ค่อ ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ในปิระเทศ j  
มีิ่ค่ามิ่ากกว่าจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวที�คาดว่าจ้ะมิ่าต์ามิ่สดัส่วนของกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง

N = ไม่ิ่มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษ (Non-specialization) ค่อ ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i  
ในปิระเทศ j มีิ่ค่าน้อยกว่าจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวที�คาดว่าจ้ะมิ่าต์ามิ่สดัส่วนของกลุ่ัมิ่ปิระเทศ
ที�ใชอ้า้งอ่ง

[A, S] เป็ินสถานการณที์�ปิระเทศ j มีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะความิ่
ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ดงันั�นจ้งึไม่ิ่ต์อ้งมีิ่กลัยุทธห์ร่อดำาเน่นการใดๆ เพ่์�มิ่
เต่์มิ่จ้ากที�ทำาอยู่ (Right track)

[A, N] เป็ินสถานการณที์�ปิระเทศ j มีิ่ส่วนแบ่ังในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i น้อย 
เม่ิ่�อเทียบักบัักลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง แต่์มีิ่แนวโน้มิ่การเต่์บัโต์สูงกว่ากลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใชอ้า้งอ่ง  
หร่อมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ดงันั�นปิระเทศ j ควรให้ความิ่
สนใจ้ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i เป็ินพ่์เศษ (Specific attention)

[D, S] เป็ินสถานการณที์�ปิระเทศ j มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i  
แต่์ส่วนแบ่ังในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i กลับััมีิ่แนวโน้มิ่ลัดลังเม่ิ่�อเทียบักบัักลุ่ัมิ่ปิระเทศที�ใช้
อา้งอ่ง หร่อมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัลัดลังในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ดงันั�นปิระเทศ j  
ควรปิรบััเปิลีั�ยนต์ำาแหน่งทางการต์ลัาดของนกัท่องเที�ยว i (Sustained attention)  
เพ่์�อยกระดบััความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i

[D, N] เป็ินสถานการณที์�ปิระเทศ j ไม่ิ่มีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะ
ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i ดงันั�นหากต์อ้งการขยายต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i 
ปิระเทศ j ควรปิรบััปิรุงแผู้นการต์ลัาดใหม่ิ่(Re-planning) เพ่์�อสรา้งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการ
แข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดนกัท่องเที�ยว i สำาหรบััรายลัะเอียดแลัะสูต์รต่์างๆ  
เพ่์�มิ่เต่์มิ่อยู่ในภาคผู้นวกที�  3.1
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3.3 ขีีดควิามสามารถในการแข่ีงขัีนขีองไท่ย

ในปีิ พ์.ศ. 2562 จี้น แลัะอาเซียนเป็ินสองต์ลัาดที� มีิ่ส่วนแบ่ังต์ลัาดสูงสุด  
ในต์ลัาดท่องเที�ยวของไทยวดัจ้ากจ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อน (ต์ารางที�  3.3) แมิ่ว่้าทั�งสองต์ลัาด
มีิ่สดัส่วนของจ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อนที� ใกลัเ้คียงกนั (ปิระมิ่าณร้อยลัะ 27) แต่์ไทยมีิ่รายรบัั
จ้ากการท่องเที�ยวของคนจี้นในสดัส่วนที�สูงกว่าอาเซียนอย่างเห็นไดช้ดั (หมิ่ายความิ่ว่า  
นกัท่องเที�ยวชาวจี้นใช้จ่้ายเพ่์�อการท่องเที�ยวในปิระเทศไทยมิ่ากกว่าค่าใช้จ่้ายของ 
นกัท่องเที�ยวอาเซียน) ในขณะที�ต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กซึ�งเคยเป็ินต์ลัาดหลักัของไทยในอดีต์ 
กลับััมีิ่สดัส่วนจ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อนเพี์ยงรอ้ยลัะ 10 แลัะมีิ่รายรบััเพี์ยงรอ้ยลัะ 14 ส่วนต์ลัาด
ที�เหล่ัอมีิ่สดัส่วนของผูู้ม้ิ่าเย่อนแลัะรายรบััไม่ิ่เก่นรอ้ยลัะ 5 (ดูรายลัะเอียดในต์ารางที� 3.3) 

ตาร์างท่�  3.3 ส้ด่ส่วนตลาด่ท่องเท่�ยุวไทยุ และร์ายุร้์บจากน้กท่องเท่�ยุวชาวต่างชาติท่�มาเยุ้อน
ปัร์ะเทศไทยุ ปีั พ.ศ. 2562

ปร์ะเทศ ร์ายุรั์บี่ 
(ร์�อยุลัะ)

จัำานวินผู�มาเยืุอน 
(ร์�อยุลัะ) ปร์ะเทศ ร์ายุรั์บี่ 

(ร์�อยุลัะ)
จัำานวินผู�มาเยืุอน 

(ร์�อยุลัะ)

ยุุโร์ปิตะวันตก 14.46 10.04 อาเซ่ียุน 17.91 27.25

อเมัริ์กาเห้น่อ 4.94 3.48 มัาเลเซ่ียุ 5.62 10.71

โอเช่่ยุเน่ยุ 3.24 2.19 ลาว 3.04 4.65

อาเซ่ียุน 17.91 27.25 สิงคโปิร์์ 2.28 2.88

จ่น 27.80 27.91 เว่ยุดนามั 2.08 2.71

รั์สเซ่ียุ 5.38 3.71 กัมัพูื่ช่า 2.05 2.32

ญ่่�ปุิ� น 4.90 4.48 ฟิื้ลิปิปิินส์ 1.04 1.19

อินเด่ยุ 4.19 4.91 อินโดน่เซ่ียุ 0.96 1.77

เกาห้ล่ใต้ 3.95 4.71 เม่ัยุนมัาร์์ 0.79 0.98

อ่�นๆ 13.23 11.33 บรู์ไน 0.05 0.05
ท่�มัา: กร์ะทร์วงการ์ท่องเท่�ยุวและก่ฬา (2563)

3.3.1 ตลาดอาเซีียน (ASEAN) 

อาเซียนเป็ินกลุ่ัมิ่ต์ลัาดที�มีิ่ขนาดใหญ่เป็ินลัำาดบััที�  2 ของต์ลัาดนกัท่องเที�ยว
ชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ดของไทย ไทยมีิ่นกัท่องเที�ยวจ้ากอาเซียนมิ่าเย่อนมิ่ากเป็ินอนัดบัั 2 
รองจ้ากมิ่าเลัเซีย โดยในปีิ พ์.ศ. 2562 นกัท่องเที�ยวจ้ากอาเซียนมิ่าเย่อนไทยปิระมิ่าณ
รอ้ยลัะ 22 ของนกัท่องเที�ยวจ้ากอาเซียนที�เที�ยวในภูม่ิ่ภาคนี�ทั�งหมิ่ด โดยคู่แข่งของไทย
ในต์ลัาดอาเซียนเที�ยวอาเซียน ไดแ้ก่ มิ่าเลัเซีย ส่งคโปิร ์แลัะอ่นโดนีเซีย (ต์ารางที�  3.4) 
โดยที�ปิระเทศมิ่าเลัเซียเป็ินปิระเทศที�รองรบััต์ลัาดอาเซียนมิ่ากที�สุดในบัรรดาปิระเทศ
ในภูม่ิ่ภาคนี� แต่์ในการว่เคราะหต่์์อไปินี� ม่ิ่ไดร้วมิ่ปิระเทศบัรูไนซึ�งมีิ่ขนาดเล็ักมิ่ากแลัะ
ไม่ิ่มีิ่แนวโน้มิ่ที�น่าสนใจ้
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ตาร์างท่�  3.4 ขีนาด่ตลาด่อาเซ่ียุนขีองแต่ละปัร์ะเทศ ปีั พ.ศ. 2562

ปร์ะเทศ
นักท่องเที�ยุวิอาเซีียุน ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต 

ปี พั.ศ. 2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)

มัาเลเซ่ียุ 17,880,151 36.63 -6.62

ไทยุ 10,626,511 21.77 34.16

สิงคโปิร์์ 6,623,930 13.57 15.24

อินโดน่เซ่ียุ 5,312,877 10.89 74.39

สปิปิ.ลาว 3,198,829 6.55 -10.86

กัมัพูื่ช่า 2,228,185 4.57 6.22

เว่ยุดนามั 2,037,257 4.17 161.32

ฟิื้ลิปิปิินส์ 526,832 1.08 9.40

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 375,250 0.77 28.51

ร์วมั 48,809,822 100.00 13.24
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.5 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่อาเซ่ียุน ปีั พ.ศ. 2558-2562
จุัดัหมายุปลัายุ

ทาง 
(Destina-

tions)

พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562

∆CAR สถานการ์ณ์
แนวิโน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า 0.13 3 -0.05 4 ถอยุนำา

อินโดน่เซ่ียุ -1.16 6 -0.20 5  ตั�งรั์บปิรั์บตัว

สปิปิ.ลาว 1.59 2 1.09 2  ตั�งรั์บปิรั์บตัว

มัาเลเซ่ียุ 8.18 1 6.27 1  ตั�งรั์บปิรั์บตัว

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา -0.23 4 -0.21 6  ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ฟิื้ลิปิปิินส์ -1.55 7 -1.65 7 ถอยุนำา

สิงคโปิร์์ -0.47 5 -0.01 3  ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ไทยุ -4.14 9 -2.27 8  ตั�งรั์บปิรั์บตัว

เว่ยุดนามั -2.34 8 -2.99 9  ตั�งรั์บปิรั์บตัว
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา 

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ขณะที�ผู้ลัการว่เคราะหค์วามิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (พ่์จ้ารณาจ้าก NCAR) 
ในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะปีิ พ์.ศ. 2562 ในต์ารางที�  3.5 พ์บัว่า ไทยมีิ่อตั์ราความิ่ไดเ้ปิรียบัใน
การแข่งขนัเท่ากบััรอ้ยลัะ -4.14 แลัะ -2.27 ในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะ พ์.ศ. 2562 ต์ามิ่ลัำาดบัั 
แสดงว่า ไทยไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดอาเซียน (NCAR < 0) แต่์มีิ่แนวโน้มิ่
ความิ่ไม่ิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัลัดลังในปีิ พ์.ศ. 2562 เม่ิ่�อเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2558 กล่ัาวค่อ  
ไทยมีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยวอาเซียนลัดลัง แต่์ลัดลังชา้กว่าการหดต์วั
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ของปิระเทศอ่�นๆ ในอาเซียน ปิระเทศคู่แข่งหลักัก็ต์กอยู่ในสถานการณเ์ช่นเดียวกบััไทย 
ทั�งมิ่าเลัเซีย ส่งคโปิรแ์ลัะอ่นโดนีเซีย เก่อบัทุกปิระเทศจ้งึอยู่ในสถานการณที์� เรียกว่า  
“ต์ั�งรบััปิรบััต์วั” (ต์ารางที�  3.5) ขณะที�การว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบั 

ในการแข่งขนั (Dynamic-CAR) ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่าง ปีิ พ์.ศ. 2552-2562 (ต์ารางที� 3.6)  
พ์บัว่า ไทยอยู่ในสถานการณ ์“ต์ั�งรบััปิรบััต์วั” ต์ลัอดทั�ง 3 ช่วงเวลัา

 

ตาร์างท่�  3.6 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่อาเซ่ียุน ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

มัาเลเซ่ียุ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ไทยุ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว

สิงคโปิร์์ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว

อินโดน่เซ่ียุ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ถอยุนำา

สปิปิ.ลาว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว

กัมัพูื่ช่า ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

เว่ยุดนามั ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ฟิื้ลิปิปิินส์ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

เม่ิ่�อทราบัถงึสถานภาพ์ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะแนวโน้มิ่จ้ากการ
ว่เคราะห ์NCAR แลัว้ ลัำาดบััต่์อไปิค่อการพ่์จ้ารณาสาเหตุ์ของการขยายต์วัของต์ลัาด 
ท่องเที�ยว การอ่านต์าราง Shift share ให้อ่านทางขวางอย่างเดียว กล่ัาวค่อ ไม่ิ่เปิรียบัเทียบั 
กนัระหว่างปิระเทศคู่แข่ง (ยกเวน้ในสดมิ่ภแ์รก) ต์วัเลัขในสดมิ่ภ ์Country growth rate  
จ้ะเท่ากบััผู้ลัรวมิ่ของ Area-wide effect บัวก Region-mix effect บัวก Competitive 
effect แลัะ บัวก Allocation effect 

ต์ารางที� 3.7 แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 นกัท่องเที�ยวนานาชาต่์ 
ที�มิ่าเที�ยวอาเซียนขยายต์วัถงึรอ้ยลัะ 33.57 (การขยายต์วันี�เรียกว่า Area-wide effect) 
ขณะที�ต์ลัาดอาเซียนเที�ยวอาเซียนกลับััหดต์วัลังรอ้ยลัะ 20.30 เม่ิ่�อเทียบักบััการขยายต์วั 
ของนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ด (เรียกว่า Region-mix effect ซึ�งมีิ่ค่าเป็ินลับั)

สำาหรบััไทยมีิ่อตั์ราการเต่์บัโต์ (Country growth rate) ของจ้ำานวนนกัท่องเที�ยว 
อาเซียนที�เขา้มิ่าเย่อนไทยระหว่างปีิ พ์.ศ. 2558-2562 เท่ากบััรอ้ยลัะ 34.16 ซึ�งสูงกว่า 
คู่แข่งอ่� นๆ ยกเว้น อ่นโดนีเซีย ที� มีิ่ค่า Country growth rate สูงถึงร้อยลัะ 74.39  
ทั�งอ่นโดนีเซียแลัะไทยมีิ่ค่า Competitive effect  เป็ินบัวกที�แสดงว่ามีิ่ความิ่สามิ่ารถในการ 
แข่งขนัในต์ลัาดอาเซียน ส่วนค่า Allocation effect ของไทยในต์ลัาดอาเซียนที�เป็ินผู้ลักระทบั 
ร่วมิ่กนัของความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในการดงึดูดนกัท่องเที�ยว 
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อาเซียนเม่ิ่�อเทียบัปิระเทศอ่�นๆ ในอาเซียน มีิ่ค่าเป็ินลับั ขณะที�ขอ้มูิ่ลัในสดมิ่ภ ์Components  
of allocation effect เป็ิน [A, N] แสดงว่า มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั แต่์ไทยยงัขาดความิ่ 
ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอาเซียน หมิ่ายความิ่ว่า การขยายต์วัของต์ลัาดอาเซียนในไทย 
เก่ดจ้ากความิ่น่ยมิ่ของต์ลัาดอาเซียนที�สนใจ้จ้ะมิ่าเที�ยวไทยไม่ิ่ไดเ้ก่ดจ้ากการที�ไทยมีิ่ความิ่ 
ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอาเซียน ทั�งนี�เพ์ราะต์ลัาดอาเซียนส่วนใหญ่เป็ินกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยว
ชาวมุิ่สล่ัมิ่ แต่์นกัท่องเที�ยวจ้ากปิระเทศอาเซียนที�มิ่าไทยส่วนใหญ่เช่�อสายจี้น ซึ�งที� ผู่้าน 

ปิระเทศไทยยงัไม่ิ่ไดใ้ห้ความิ่สนใจ้เพี์ยงพ์อกบัันกัท่องเที�ยวชาวมุิ่สล่ัมิ่ ซึ�งมีิ่ความิ่ต์อ้งการพ่์เศษ 
ดา้นอาหารแลัะพ่์ธีกรรมิ่ทางศาสนา จ้งึทำาให้ขาดความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอาเซียน 
นอกจ้ากนี� ผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ  
พ์.ศ. 2552-2562 (ต์ารางที� 3.8) พ์บัว่า แมิ่ว่้าไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบักว่าคู่แข่งในต์ลัาดอาเซียน  
แต่์ยงัขาดความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอาเซียนต์ลัอดทั�ง 3 ช่วงเวลัา

ส่วนคู่แข่งของไทยในต์ลัาดอาเซียนค่อ มิ่าเลัเซีย ที� ครองต์ลัาดอาเซียน
สูงสุด โดยมีิ่จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวจ้ากอาเซียนมิ่าเย่อนค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 36.63 ของต์ลัาด
อาเซียนเที�ยวอาเซียน มิ่าเลัเซียมีิ่อตั์ราการเต่์บัโต์ (Growth rate) ของนกัท่องเที�ยวจ้าก
อาเซียนระหว่างปีิ พ์.ศ. 2558-2563 เป็ินลับั (เท่ากบััรอ้ยลัะ -6.62) หร่อต์ลัาดอาเซียน 
ของมิ่าเลัเซียมีิ่การหดต์วั แลัะมิ่าเลัเซียเองก็ไม่ิ่ได้มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั  
(ค่า Competitive effect เป็ินลับั) ขณะเดียวกนัก็เร่�มิ่สูญเสียความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั 
แต่์ยงัคงมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอาเซียน (สดมิ่ภ ์components of allocation effect 
เป็ิน [D, S]) ส่วนสถานการณข์องปิระเทศคู่แข่งหลักัของไทยอีก 2 ปิระเทศ ค่อ ส่งคโปิร ์
แลัะอ่นโดนีเซียก็ใกลัเ้คียงกบััไทย

ตาร์างท่� 3.7 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่อาเซ่ียุนช่วงปีั พ.ศ. 2558-2562 
ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

Destinations Country 
growth rate

Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -20.33)

กัมัพูื่ช่า 6.22 -6.55 -0.48 D, S Sustained attention

อินโดน่เซ่ียุ 74.39 85.51 -24.36 A, N Specific attention

สปิปิ.ลาว -10.86 -12.88 -11.22 D, S Sustained attention

มัาเลเซ่ียุ -6.62 -10.92 -8.94 D, S Sustained attention

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 28.51 27.60 -12.33 A, N Specific attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ 9.40 -16.83 12.98 D, N Re-planning

สิงคโปิร์์ 15.24 2.16 -0.17 A, N Specific attention

ไทยุ 34.16 32.36 -11.44 A, N Specific attention

เว่ยุดนามั 161.32 614.18 -466.11 A, N Specific attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)
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แมิ่้แต่์มิ่าเลัเซียแลัะอ่นโดนีเซียก็ไปิสนใจ้ต์ลัาดมุิ่สล่ัมิ่ในต์ะวนัออกกลัาง
มิ่ากกว่า สรุปิไดว่้า ปิระเทศในอาเซียนรวมิ่ทั�งไทยไม่ิ่ไดใ้ห้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดอาเซียนเที�ยว
กนัเองมิ่านกั ซึ�งจ้ากในต์ารางที�  3.8 กลัยุทธที์�เสนอค่อ ไทยควรให้ความิ่สนใจ้กบััต์ลัาด
อาเซียนที�ทำาให้ให้สามิ่ารถรองรบัันกัท่องเที�ยวมุิ่สล่ัมิ่มิ่ากขึ �นเป็ินพ่์เศษ แต่์การขยายต์วั
ของต์ลัาดท่องเที�ยวอาเซียนในปิระเทศเหล่ัานี�เก่ดจ้ากการขยายต์วัของนกัท่องเที�ยว 
ชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ด ซึ�งอาจ้จ้ะเก่ดจ้ากปัิจ้จ้ยัอ่�นๆ เช่น เศรษฐก่จ้ขยายต์วั แต่์ไม่ิ่ไดเ้ก่ดจ้าก 
ความิ่ชำานาญพ่์เศษของกลุ่ัมิ่ปิระเทศอาเซียนที�สามิ่ารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวอาเซียน 
ดว้ยกนั

ผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ของ 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ 
พ์.ศ. 2552-2562 ที�แสดงในต์ารางที� 3.8 พ์บัว่า ยงัไม่ิ่มีิ่ปิระเทศอาเซียนใดๆ ใชก้ลัยุทธที์�
ถูกต์อ้ง (Right track) ในต์ลัาดอาเซียน ยกเวน้ สปิปิ.ลัาว ซึ�งเป็ินปิระเทศที�การคมิ่นาคมิ่
ระหว่างปิระเทศมีิ่ขีดจ้ำากดั จ้งึให้ความิ่สนใจ้กบััต์ลัาดอาเซียนมิ่ากกว่าปิระเทศอ่�นๆ

ตาร์างท่�  3.8 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่อาเซ่ียุน ใน 3 ช่วง
เวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

มัาเลเซ่ียุ Sustained attention Sustained attention Sustained attention

ไทยุ Specific attention Specific attention Specific attention

สิงคโปิร์์ Specific attention Re-planning Specific attention

อินโดน่เซ่ียุ Re-planning Re-planning Specific attention

สปิปิ.ลาว Right Track Right Track Sustained attention

กัมัพูื่ช่า Specific attention Specific attention Sustained attention

เว่ยุดนามั Specific attention Re-planning Specific attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ Specific attention Specific attention Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Specific attention Specific attention Specific attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

3.3.2 ตลาดจัีน 

จี้นเป็ินปิระเทศที�มีิ่การส่งออกนกัท่องเที�ยวมิ่ากที� สุดในโลัก ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 150 
ลัา้นคนครั�ง แลัะมีิ่สดัส่วนถงึ 1 ใน 3 ของจ้ำานวนผูู้ที้�มิ่าเย่อนอาเซียน แลัะเอเชียต์ะวนัออก  
โดยคู่แข่งสำาคญัในต์ลัาดจี้นของไทย ไดแ้ก่ ญี� ปุิ� น เกาหลีัใต์ ้เวียดนามิ่ ส่งคโปิร ์แลัะ
มิ่าเลัเซีย ดงันั�นสำาหรบััต์ลัาดจี้นนอกจ้ากเปิรียบัเทียบักบัักบััปิระเทศในอาเซียนแลัว้ยงั
ไดร้วมิ่ญี�ปุิ� นแลัะเกาหลีัใต์้ไวด้ว้ย หร่อเรียกว่า ASEAN +2 (ต์ารางที�  3.9)
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ตาร์างท่�  3.9 ขีนาด่ขีองตลาด่จ่นในภูมิภาค ASEAN +2 ปีั พ.ศ. 2562

ปร์ะเทศ
นักท่องเที�ยุวิจีัน ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต 

ปี พั.ศ. 2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)

ไทยุ 10,994,721 23.34 38.53

ญ่่�ปุิ� น 9,594,394 20.37 92.13

เกาห้ล่ใต้ 6,023,021 12.79 0.65

เว่ยุดนามั 5,806,425 12.33 227.74

สิงคโปิร์์ 3,627,030 7.70 72.21

มัาเลเซ่ียุ 3,114,257 6.61 85.69

กัมัพูื่ช่า 2,361,849 5.01 239.98

อินโดน่เซ่ียุ 2,072,079 4.40 81.88

ฟิื้ลิปิปิินส์ 1,743,309 3.70 255.17

สปิปิ.ลาว 1,022,727 2.17 99.97

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 749,719 1.59 406.08

ร์วมั                                    47,109,531 100.00 71.59
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตาร์างท่�  3.10 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่จ่น ปีั พ.ศ. 2558-2562

จุัดัหมายุปลัายุทาง
(Destinations)

พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562
∆CAR สถานการ์ณ์

แนวิโน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า -0.19 6 0.38 5  ดาวรุ่์ง

อินโดน่เซ่ียุ -0.68 10 -1.01 10 คว้าไม่ัทัน

สปิปิ.ลาว -0.31 7 -0.09 7  ดาวรุ่์ง

มัาเลเซ่ียุ -2.50 11 -1.77 11  ดาวรุ่์ง

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา -0.08 5 0.14 6  ดาวรุ่์ง

ฟิื้ลิปิปิินส์ -0.39 8 -0.15 8  ดาวรุ่์ง

สิงคโปิร์์ -0.67 9 -0.59 9  ดาวรุ่์ง

ไทยุ 1.43 2 0.59 4 คว้าไม่ัทัน

เว่ยุดนามั 0.14 4 0.71 3  ดาวรุ่์ง

ญ่่� ปุิ� น 0.77 3 0.89 2 คว้าไม่ัทัน

เกาห้ล่ใต้ 2.47 1 0.91 1 เส่ยุโอกาส
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ผู้ลัการว่เคราะหค์วามิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะปีิ พ์.ศ. 2562  
ที�แสดงในต์ารางที�  3.10 พ์บัว่า ไทยจ้ดัไดว่้ามีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดจี้น 
(NCAR > 0) แต่์มีิ่อตั์ราความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดจี้นลัดลังจ้าก 1.43 ในปีิ 
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พ์.ศ. 2558 เป็ิน 0.59 ในปีิ พ์.ศ. 2562 แลัะมิ่าอยู่ในลัำาดบััที�  4 รองจ้ากเกาหลีัใต์ ้ญี�ปุิ� น 
แลัะเวียดนามิ่ ทั�งนี� แมิ่ว่้าไทยมีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยวชาวจี้นเพ่์�มิ่ขึ �น  

แต่์เป็ินอตั์ราการเพ่์�มิ่ขึ �นที�ลัดลัง จ้งึทำาให้ในช่วงเวลัาดงักล่ัาวไทยอยู่ในสถานการณที์�เรียกว่า  
“คว้าไม่ิ่ทนั” เช่นเดียวกบััญี� ปุิ� นที� เป็ินหนึ� งในคู่แข่งสำาคญัของไทย ขณะที� เวียดนามิ่ 

จ้ดัว่าเป็ิน “ดาวรุ่ง” ดวงใหม่ิ่ในต์ลัาดจี้น ส่วนเกาหลีัใต์ก้ลับััต์กอยู่ในสถานการณที์�เรียกว่า  
“เสียโอกาส” เน่�องจ้าก มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยวชาวจี้นลัดลัง แมิ่ว่้า
ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวจี้นใน ASEAN +2 มีิ่แนวโน้มิ่ที�ดีขึ �น

ส่วนการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2552-2562 (ต์าราง 3.11) พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555 
แลัะปีิ พ์.ศ. 2555-2558 เป็ินช่วงที� ไทยอยู่ในสถานการณที์� เป็ิน “ดาวรุ่ง” ในต์ลัาดจี้น  
แต่์ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 สถานการณเ์ปิลีั�ยนเป็ิน “ควา้ไม่ิ่ทนั” กล่ัาวค่อ นกัท่องเที�ยวจี้น 
เพ่์�มิ่ขึ �นทั�งในไทยแลัะในภูม่ิ่ภาคที�มีิ่คู่แข่ง (ASEAN +2) แต่์อตั์ราเพ่์�มิ่ของไทยกลับััต์ำ�ากว่า 

คู่แข่งอ่�นในภูม่ิ่ภาค ASEAN +2 สาเหตุ์หนึ�งอาจ้เป็ินเพ์ราะจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวชาวจี้น 
ในปิระเทศเหล่ัานั�นยงัต์ำ�ากว่าไทย ญี�ปุิ� น แลัะเกาหลีัใต์ม้ิ่าก (หร่อเป็ินการขยายต์วัมิ่าจ้าก
ฐานที�ต์ำ�า) 

ตาร์างท่�  3.11 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่จ่น ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง คว้าไม่ัทัน

ญ่่� ปุิ� น ดาวรุ่์ง คว้าไม่ัทัน คว้าไม่ัทัน

เกาห้ล่ใต้ คว้าไม่ัทัน คว้าไม่ัทัน คว้าไม่ัทัน

เว่ยุดนามั ดาวรุ่์ง เส่ยุโอกาส ดาวรุ่์ง

สิงคโปิร์์ คว้าไม่ัทัน เส่ยุโอกาส ดาวรุ่์ง

มัาเลเซ่ียุ คว้าไม่ัทัน คว้าไม่ัทัน ดาวรุ่์ง

กัมัพูื่ช่า ดาวรุ่์ง คว้าไม่ัทัน ดาวรุ่์ง

อินโดน่เซ่ียุ คว้าไม่ัทัน คว้าไม่ัทัน คว้าไม่ัทัน

ฟิื้ลิปิปิินส์ คว้าไม่ัทัน ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง

สปิปิ.ลาว คว้าไม่ัทัน ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา คว้าไม่ัทัน เส่ยุโอกาส ดาวรุ่์ง
ท่�มัา: ฐานคำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

เม่ิ่�อมิ่าพ่์จ้ารณาผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ระหว่างปีิ 
พ์.ศ. 2558-2562 พ์บัว่า จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวชาวจี้นมีิ่การขยายต์วัเพ่์�มิ่ขึ �นในทุกปิระเทศ 
(ดูในสดมิ่ภ ์Country growth rate) ซึ�งเป็ินผู้ลัมิ่าจ้ากการขยายต์วัของจ้ำานวนนกัท่องเที�ยว
ชาวต่์างชาต่์ที�มิ่าเย่อนทั�ง ASEAN +2 รอ้ยลัะ 33.57 (Area-wide effect) แลัะจ้ากการที�
ต์ลัาดจี้นในภูม่ิ่ภาค ASEAN +2 ขยายต์วัสูงถงึรอ้ยลัะ 57.56 เม่ิ่�อเทียบักบััการขยายต์วั
ของนกัท่องเที�ยวชาวนานาชาต่์ทั�งหมิ่ด (Region-mix effect)
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ตาร์างท่�  3.12 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่จ่นในปีั พ.ศ. 2558-2562
ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

Destinations Country
growth Rate

Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 57.56)

กัมัพูื่ช่า 239.98 160.10 -11.26 A, N Specific attention

อินโดน่เซ่ียุ 81.88 -13.24 3.98 D, N Re-planning

สปิปิ.ลาว 99.97 12.66 -3.83 A, N Specific attention

มัาเลเซ่ียุ 85.69 -13.08 7.63 D, N Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 406.08 429.00 -114.06 A, N Specific attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ 255.17 269.26 -105.23 A, N Specific attention

สิงคโปิร์์ 72.21 -21.40 2.48 D, N Re-planning

ไทยุ 38.53 -31.04 -21.57 D, S Sustained attention

เว่ยุดนามั 227.74 95.31 41.30 A, S Right Track

ญ่่� ปุิ� น 92.13 0.61 0.38 A, S Right Track

เกาห้ล่ใต้ 0.65 -30.67 -59.82 D, S Sustained attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ไทยมีิ่อตั์ราการเต่์บัโต์ (Country growth rate) ของนกัท่องเที�ยวชาวจี้น 
ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2558-2562 เท่ากบััรอ้ยลัะ 38.53 ซึ�งต์ำ�ากว่าอตั์ราการเต่์บัโต์ของนกัท่องเที�ยว 
ชาวจี้นที�มิ่าเที�ยวทั�ง ASEAN +2 ซึ�งสอดคลัอ้งกบััค่า Competitive effect ที�แสดงถงึความิ่
สามิ่ารถในการแข่งขนัของไทยในต์ลัาดจี้นมีิ่ค่าเป็ินลับั แสดงให้เห็นว่า ต์ลัาดจี้นในไทย 
โต์ชา้กว่าต์ลัาดจี้นใน ASEAN +2 ทั�งนี� แมิ่้ว่าไทยมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในการดึงดูด 
นกัท่องเที�ยวชาวจี้นเม่ิ่�อเทียบัปิระเทศอ่�นๆ ใน ASEAN +2 แต่์ไทยไม่ิ่ไดใ้ชค้วามิ่ชำานาญพ่์เศษ 
ไปิเพ่์�มิ่ให้ต์ลัาดจี้นเต่์บัโต์เท่าที�ควรจ้ะเป็ิน (สดมิ่ภ ์Components of allocation effect 
เป็ิน [D, S]) ผู้ลัการศกึษาจ้งึเป็ินสญัญาณเต่์อนให้ไทยควรให้ความิ่สนใจ้กบััต์ลัาดจี้น
อย่างต่์อเน่�อง (Sustained attention) 

ส่วนคู่แข่งของไทยที�มิ่าแรงในต์ลัาดจี้นค่อ ญี�ปุิ� น ที�มีิ่อตั์ราการเต่์บัโต์ของนกั
ท่องเที�ยวชาวจี้นระหว่างปีิ พ์.ศ. 2558-2563 เท่ากบััรอ้ยลัะ 92.13 ซึ�งสูงกว่าไทยมิ่าก  
ญี� ปุิ� นมีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดจี้น (สดมิ่ภ ์
Components of allocation effect เป็ิน [A, S]) มีิ่สาธารณูปิโภคที�พ์ร้อมิ่กว่าไทย  
มีิ่การดำาเน่นกลัยุทธที์�จ้ดัว่าอยู่ใน Right track แลัะจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวจี้นที� ไปิญี� ปุิ� น 

อาจ้มีิ่โอกาสแซงหน้าไทยได้โดยง่าย
การว่เคราะห์ในเช่งกลัยุทธจ์้ากการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA)  

ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2558-2562 (ต์ารางที� 3.13) พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555  
ไทยเร่�มิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดจี้น แต่์ยงัไม่ิ่มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดจี้น  
ซึ�งไทยได้ให้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดจี้นเป็ินพ่์เศษ (Specific attention) ไทยจ้ึงปิระสบัความิ่
สำาเร็จ้ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2558 ซึ�งเป็ินช่วงที� ไทยมีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั
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แลัะมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดจี้น แลัะเป็ินการดำาเน่นการที� ถูกทาง (Right track)  
แต่์ในช่วงสุดทา้ยระหว่างปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ไทยกลับััไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั
ในต์ลัาดจี้น แมิ่้ไทยยงัคงมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดจี้น เน่�องจ้าก นกัท่องเที�ยวจี้น 
เร่�มิ่หันไปิเที�ยวญี� ปุิ� นแลัะเวียดนามิ่มิ่ากขึ �น ดงันั�นไทยจ้ึงควรให้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดจี้น 

อย่างต่์อเน่�อง (Sustained attention)

ตาร์างท่�  3.13 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่จ่น ใน 3 ช่วงเวลา 
ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ Specific attention Right Track Sustained attention

ญ่่� ปุิ� น Sustained attention Right Track Right Track

เกาห้ล่ใต้ Sustained attention Right Track Right Track

เว่ยุดนามั Right Track Sustained attention Right Track

สิงคโปิร์์ Sustained attention Sustained attention Re-planning

มัาเลเซ่ียุ Re-planning Re-planning Re-planning

กัมัพูื่ช่า Specific attention Right Track Specific attention

อินโดน่เซ่ียุ Re-planning Right Track Re-planning

ฟิื้ลิปิปิินส์ Re-planning Specific attention Specific attention

สปิปิ.ลาว Sustained attention Specific attention Specific attention

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Sustained attention Right Track Specific attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

3.3.3 ตลาดยุโรปตะวิันตก 

ต์ลัาดยุโรปิต์ะวันต์กในการศึกษานี� ปิระกอบัด้วย สหราชอาณาจ้ักร 
สาธารณรฐัเยอรมิ่นี ฝ้รั�งเศส ออสเต์รีย เนเธอรแ์ลันด ์เบัลัเยียมิ่ อ่ต์าลีั สวีเดน นอรเ์วย ์
สเปิน สว่ต์เซอรแ์ลันด ์ในปีิ พ์.ศ. 2562 ต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กในอาเซียนมีิ่ขนาดรวมิ่กนั 
13.13 ลัา้นคน โดยมีิ่ไทยครองสดัส่วนต์ลัาดสูงที� สุดถงึเก่อบัรอ้ยลัะ 40 ท่ �งห่างลังมิ่า
ค่อ ส่งคโปิร ์อ่นโดนีเซีย เวียดนามิ่ แลัะมิ่าเลัเซีย (ต์ารางที�  3.14)

ผู้ลัการว่เคราะหค์วามิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะปีิ พ์.ศ. 2562  
พ์บัว่า ไทยมีิ่ความิ่ได้เปิรียบัในการแข่งขันในต์ลัาดยุโรปิต์ะวันต์ก  (NCAR > 0)  
ทั�งในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะ พ์.ศ. 2562 แต่์มีิ่แนวโน้มิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาด
ยุโรปิต์ะวนัต์กลัดลัง โดยไทยมีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยวชาวยุโรปิต์ะวนัต์ก
ลัดลัง แลัะลัดลังในอตั์ราที�มิ่ากกว่าปิระเทศอ่�นๆ ในภูม่ิ่ภาคอาเซียน ดงันั�นไทยจ้งึอยู่ใน
สถานการณที์�เรียกว่า “ถอยนำา” ส่วนอ่นโดนีเซียที�เป็ินคู่แข่งของไทยอยู่ในสถานการณ ์ 
“ต์ั�งรบััปิรบััต์วั” เน่�องจ้าก มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยวชาวยุโรปิต์ะวนัต์ก 
ลัดลัง แต่์ลัดลังในอตั์ราที� น้อยกว่าปิระเทศอ่�นๆ ในภูม่ิ่ภาคอาเซียน ขณะที�ผู้ลัการ
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ว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Dynamic-CAR) ใน 3 ช่วงเวลัา 
ต์ั�งแต่์ ปีิ พ์.ศ.2552-2562 ที�แสดงในต์ารางที� 3.16 พ์บัว่า ไทยอยู่ในสถานการณ ์“ถอยนำา”  
ทั�ง 3 ช่วงเวลัา

ตาร์างท่�  3.14 ขีนาด่ขีองตลาด่ยุุโร์ปัตะว้นตกขีองแต่ละปัร์ะเทศในปีั พ.ศ. 2562

ปร์ะเทศ
นักท่องเที�ยุวิยุุโร์ปตะวัินตก ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต

ปี พั.ศ. 2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)

ไทยุ 5,235,661 39.87 10.29

สิงคโปิร์์ 2,052,263 15.63 32.27

อินโดน่เซ่ียุ 1,916,921 14.60 123.64

เว่ยุดนามั 1,278,046 9.73 503.48

มัาเลเซ่ียุ 832,752 6.34 -9.66

ฟิื้ลิปิปิินส์ 735,962 5.60 45.57

กัมัพูื่ช่า 711,938 5.42 8.72

สห้ภูาพื่ม่ัา 197,406 1.50 -10.08

สปิปิ.ลาว 170,411 1.30 -16.78

ร์วมั 13,131,360 100.00 32.98
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.15 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่ยุุโร์ปัตะว้นตก ปีั พ.ศ. 2558-2562

จุัดัหมายุปลัายุทาง 
(Destinations)

พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562
∆CAR สถานการ์ณ์

แนวิโน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า 0.20 2 0.07 4 ถอยุนำา

อินโดน่เซ่ียุ -0.12 6 0.29 2 ตั�งรั์บปิรั์บตัว

สปิปิ.ลาว -0.22 7 -0.20 7 ถอยุนำา

มัาเลเซ่ียุ -1.42 9 -1.14 9 ถอยุนำา

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 0.09 4 0.01 5 ถอยุนำา

ฟิื้ลิปิปิินส์ 0.02 5 -0.02 6 ถอยุนำา

สิงคโปิร์์ 0.12 3 0.19 3 ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ไทยุ 1.84 1 1.08 1 ถอยุนำา

เว่ยุดนามั -0.50 8 -0.29 8 ตั�งรั์บปิรั์บตัว
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)
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ตาร์างท่�  3.16 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่ยุุโร์ปัตะว้นตก ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ ถอยุนำา ถอยุนำา ถอยุนำา

สิงคโปิร์์ ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว

อินโดน่เซ่ียุ ถอยุนำา ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว

เว่ยุดนามั ถอยุนำา ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว

มัาเลเซ่ียุ ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

ฟิื้ลิปิปิินส์ ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

กัมัพูื่ช่า ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ถอยุนำา

สปิปิ.ลาว ถอยุนำา ถอยุนำา ถอยุนำา
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.17 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่ยุุโร์ปัตะว้นตก
ในปีั พ.ศ. 2558-2562

ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

Destinations Country 
growth Rate

Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -0.59)

กัมัพูื่ช่า 8.72 -16.60 -7.67 D, S Sustained attention

อินโดน่เซ่ียุ 123.64 103.23 -12.57 A, N Specific attention

สปิปิ.ลาว -16.78 -106.77 57.00 D, N Re-planning

มัาเลเซ่ียุ -9.66 -111.59 68.95 D, N Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา -10.08 -23.72 -19.34 D, S Sustained attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ 45.57 12.02 0.56 A, S Right Track

สิงคโปิร์์ 32.27 -0.66 -0.06 D, S Sustained attention

ไทยุ 10.29 -13.42 -9.28 D, S Sustained attention

เว่ยุดนามั 503.48 1645.75 -1175.26 A, N Specific attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

สำาหรบััผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ที�แสดงในต์ารางที�  
3.17 พ์บัว่า ในปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ไทยมีิ่อตั์ราการเต่์บัโต์ (Country growth rate) ของ
จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวชาวยุโรปิต์ะวนัต์กรอ้ยลัะ 10.29 ซึ�งเป็ินผู้ลัจ้ากการเต่์บัโต์ของต์ลัาด
นกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ในอาเซียนในอตั์รารอ้ยลัะ 33.57 (Area-wide effect) ขณะที�
ต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กในอาเซียนกลับััหดต์วัลังรอ้ยลัะ -0.59 เม่ิ่�อเทียบักบััการขยายต์วั
ของนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ด (region-mix effect มีิ่ค่าเป็ินลับั)
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ส่วนค่า Competitive effect ที�แสดงถงึความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของไทย
ในต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กมีิ่ค่าเป็ินลับั (-13.42) แสดงให้เห็นว่า ต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กในไทย
โต์ชา้กว่าต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กในอาเซียน แมิ่ว่้าไทยมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในการดงึดูด
นกัท่องเที�ยวชาวยุโรปิต์ะวนัต์กเม่ิ่�อเทียบัปิระเทศอ่�นๆ ในอาเซียน แต่์ไทยไม่ิ่ไดใ้ชค้วามิ่
ชำานาญพ่์เศษไปิเพ่์�มิ่ให้ต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กโต์เท่าที�ควรจ้ะเป็ิน (สดมิ่ภ ์Components of 
allocation effect เป็ิน [D, S]) ดงันั�นไทยจ้งึควรให้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดยุโรปิอย่างต่์อเน่�อง
ต่์อไปิ (Sustained attention)

สำาหรบััอ่นโดนีเซียซึ�งเป็ินหนึ�งในคู่แข่งของไทยในต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์ก แมิ่ว่้า
จ้ะมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั แต่์ยงัขาดความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดยุโรปิ ขณะที�
ส่งคโปิรซ์ึ�งอยู่ในสภาพ์ใกลัเ้คียงกบััไทย แต่์มีิ่อตั์ราการเต่์บัโต์ของนกัท่องเที�ยวชาวยุโรปิ
ต์ะวนัต์กที�สูงกว่าไทยปิระมิ่าณสามิ่เท่า 

การว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ  
พ์.ศ. 2558-2562 (ต์ารางที� 3.18) พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555 ไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบั
ในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์ก ซึ�งเป็ินการดำาเน่นกลัยุทธที์�
ถูกทาง (Right track) ต่์อมิ่าในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2558 ไทยยงัคงมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการ
แข่งขนั แต่์ไม่ิ่มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์ก ส่วนในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562  
ไทยกลับััไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั แต่์มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์ก  
เน่�องจ้าก ไทยไม่ิ่ไดใ้ชค้วามิ่ชำานาญพ่์เศษไปิเพ่์�มิ่ให้ต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กโต์เท่าที�ควรจ้ะเป็ิน  
ดงันั�นไทยจ้ึงควรให้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์กอย่างต่์อเน่�องต่์อไปิ (Sustained  
attention) โดยให้ความิ่สนใจ้ต่์อสหพ์นัธรฐัเยอรมิ่นีที�มีิ่ค่าใชจ่้้ายท่องเที�ยวลัำาดบัั 3 ของโลัก 
แลัะบัอบัชำ �าจ้ากโคว่ด-19 น้อยกว่าปิระเทศอ่�นๆ ในกลุ่ัมิ่เดียวกนั

ตาร์างท่�  3.18 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่ยุุโร์ปัตะว้นตก
ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ Right Track Specific attention Sustained attention

สิงคโปิร์์ Re-planning Re-planning Sustained attention

อินโดน่เซ่ียุ Sustained attention Right Track Specific attention

เว่ยุดนามั Re-planning Specific attention Specific attention

มัาเลเซ่ียุ Re-planning Re-planning Re-planning

ฟิื้ลิปิปิินส์ Specific attention Specific attention Right Track

กัมัพูื่ช่า Right Track Right Track Sustained attention

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Right Track Right Track Sustained attention

สปิปิ.ลาว Re-planning Re-planning Re-planning
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)
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3.3.4 ตลาดอเมริกาเหน่อ (สหรัฐอเมริกา และแคนาดา)

ปิระเทศในกลุ่ัมิ่นี� ไดแ้ก่ สหรฐัอเมิ่ร่กา แลัะแคนาดา ซึ�งในปีิ พ์.ศ. 2562 สหรฐัอเมิ่ร่กา 
มีิ่รายจ่้ายดา้นการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศเป็ินลัำาดบัั 2 ของโลัก (152.3 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ)  
รองจ้ากจี้น ส่วนแคนาดาอยู่ในลัำาดบัั 8 (35.3 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ) ในปีิ พ์.ศ. 2562  
ต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อในอาเซียนมีิ่ขนาดรวมิ่กนั 6.17 ลัา้นคน โดยไทยมีิ่ส่วนแบ่ังต์ลัาด 
มิ่ากที� สุดร้อยลัะ 26.49 (ปิระมิ่าณ 1.63 ลัา้นคน) ส่วนคู่แข่งสำาคญัของไทยในต์ลัาด 
อเมิ่ร่กาเหน่อในภูม่ิ่ภาคอาเซียนไดแ้ก่ ฟิื้ล่ัปิปิินส ์เวียดนามิ่ แลัะส่งคโปิร ์(ต์ารางที�  3.19)

ตาร์างท่�  3.19 ขีนาด่ขีองตลาด่อเมริ์กาเห่น้อขีองแต่ละปัร์ะเทศในปีั พ.ศ. 2562 

ปร์ะเทศ
นักท่องเที�ยุวิอเมริ์กาเหนือ ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต 

ปี พั.ศ. 2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)

ไทยุ 1,633,991 26.49 32.26

ฟิื้ลิปิปิินส์ 1,327,870 21.52 40.37

สิงคโปิร์์ 962,130 15.60 46.38

เว่ยุดนามั 905,292 14.67 83.69

อินโดน่เซ่ียุ 457,832 7.42 74.61

มัาเลเซ่ียุ 357,496 5.79 12.66

กัมัพูื่ช่า 353,963 5.74 12.18

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 88,044 1.43 -5.45

สปิปิ.ลาว 82,652 1.34 -7.12

ร์วมั 6,169,270 100.00 39.93
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ผู้ลัการว่เคราะหค์วามิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะปีิ พ์.ศ. 2562  
ที�แสดงในต์ารางที� 3.20 พ์บัว่า ไทยไม่ิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อ 
(NCAR < 0) แลัะไทยยงัมีิ่อตั์ราส่วนความิ่เสียเปิรียบัในการแข่งขนัลัดลังเล็ักน้อยจ้าก 
-0.02 ในปีิ พ์.ศ. 2558 ลัดลังเป็ิน -0.08 ในปีิ พ์.ศ. 2562 โดยการลัดลังของความิ่ไดเ้ปิรียบั 
ในการแข่งขนัของไทยส่วนหนึ�งเป็ินผู้ลัมิ่าจ้ากการที� ไทยมีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูด 
นกัท่องเที�ยวจ้ากอเมิ่ร่กาเหน่อเพ่์�มิ่ขึ �นแต่์ยงัน้อยกว่าการเพ่์�มิ่ขึ �นของอาเซียนจ้งึทำาให้ไทย
ต์กอยู่ในสถานการณที์�เรียกว่า “เสียโอกาส” ขณะที�ฟิื้ล่ัปิปิินสที์�เป็ินคู่แข่งสำาคญัของไทย
ก็อยู่ในสถานการณ ์“เสียโอกาส” เช่นเดียวกบััไทย 

ส่วนการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2552-2562 (ต์าราง 3.21) พ์บัว่า ช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555 
แลัะปีิ พ์.ศ. 2555-2558 ไทยเคยอยู่ในสถานการณ ์“ถอยนำา” ก่อนที�จ้ะมีิ่สถานที�ดีขึ �น
เป็ิน “เสียโอกาส” ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562
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ตาร์างท่�  3.20 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่อเมริ์กาเห่น้อ ปีั พ.ศ. 2558-2562

จุัดัหมายุปลัายุทาง 
(Destinations)

พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562
∆CAR สถานการ์ณ์

แนวิโน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า 0.11 3 0.05 4 เส่ยุโอกาส

อินโดน่เซ่ียุ -0.17 8 -0.18 8 ดาวรุ่์ง

สปิปิ.ลาว -0.10 7 -0.09 7 เส่ยุโอกาส

มัาเลเซ่ียุ -0.73 9 -0.56 9 ดาวรุ่์ง

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 0.04 4 0.00 5 เส่ยุโอกาส

ฟิื้ลิปิปิินส์ 0.69 1 0.69 1 เส่ยุโอกาส

สิงคโปิร์์ 0.02 5 0.09 2 ดาวรุ่์ง

ไทยุ -0.02 6 -0.08 6 เส่ยุโอกาส

เว่ยุดนามั 0.15 2 0.08 3 เส่ยุโอกาส
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตาร์างท่�  3.21 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่อเมริ์กาเห่น้อ ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ ถอยุนำา ถอยุนำา เส่ยุโอกาส

ฟิื้ลิปิปิินส์ ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว เส่ยุโอกาส

สิงคโปิร์์ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ดาวรุ่์ง

เว่ยุดนามั ถอยุนำา ถอยุนำา เส่ยุโอกาส

อินโดน่เซ่ียุ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ดาวรุ่์ง

มัาเลเซ่ียุ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ดาวรุ่์ง

กัมัพูื่ช่า ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว เส่ยุโอกาส

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา เส่ยุโอกาส

สปิปิ.ลาว ถอยุนำา ถอยุนำา เส่ยุโอกาส
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

จ้ากต์ารางที�  3.22 ซึ�งเป็ินผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) 
พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ไทยมีิ่อตั์ราการเต่์บัโต์ (Country growth rate) ของ
จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวจ้ากอเมิ่ร่กาเหน่อรอ้ยลัะ 32.26 ซึ�งไดร้บััอาน่สงสจ์้ากการเต่์บัโต์
ของทั�งต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ดแลัะต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อในอาเซียน  
(มีิ่ Area-wide effect รอ้ยลัะ 33.57 แลัะ region-mix effect เท่ากบััรอ้ยลัะ 6.36) ขณะที�ค่า  
Competitive effect แสดงให้เห็นว่า ไทยไม่ิ่มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัในต์ลัาด
อเมิ่ร่กาเหน่อ (มีิ่ค่าเป็ินลับัเท่ากบัั -7.78) เน่�องจ้าก ต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อในไทยโต์ชา้กว่า
ต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อในอาเซียน (ต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อมีิ่แนวโน้มิ่สนใจ้มิ่าเที�ยวไทยลัดลัง) 
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ส่วนขอ้มูิ่ลัในสดมิ่ภ ์Components of allocation effect เป็ิน [D, N] แสดงว่า ไทย
ไม่ิ่มีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อ ดงันั�น 
จ้ึงควรปิรบััเปิลีั�ยนนโยบัายเกี�ยวกบััต์ลัาดนกัท่องเที�ยวอเมิ่ร่กาเหน่อ (Re-planning)   
เน่�องจ้าก อตั์ราการเต่์บัโต์ของนกัท่องเที�ยวอเมิ่ร่กาเหน่อของไทยขยายต์วัในอตั์ราที�
น้อยกว่าอตั์ราการเต่์บัโต์ของนกัท่องเที�ยวอเมิ่ร่กาเหน่อที�มิ่าเย่อนอาเซียน 

สำาหรบััคู่แข่งของไทยในต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อค่อ ฟิื้ล่ัปิปิินส ์ซึ� งมีิ่ทั�งความิ่
ได้เปิรียบัในการแข่งขนัแลัะมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อ เพ์ราะมีิ่ 
ปิระวต่ั์ศาสต์รท์างการเม่ิ่องร่วมิ่กนัมิ่าเป็ินเวลัานาน แลัะใชก้ลัยุทธก์ารดำาเน่นการที�ถูกทาง  
(Right Track) แลัว้

ตาร์างท่� 3.22 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่อเมริ์กาเห่น้อในปีั พ.ศ. 2558-2562
ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

Destinations Country
growth Rate

Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 6.36)

กัมัพูื่ช่า 12.18 -17.59 -10.16 D, S Sustained attention

อินโดน่เซ่ียุ 74.61 57.63 -22.95 A, N Specific attention

สปิปิ.ลาว -7.12 -103.72 56.66 D, N Re-planning

มัาเลเซ่ียุ 12.66 -92.57 65.30 D, N Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา -5.45 -26.31 -19.07 D, S Sustained attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ 40.37 0.10 0.34 A, S Right Track

สิงคโปิร์์ 46.38 6.25 0.20 A, S Right Track

ไทยุ 32.26 -7.78 0.11 D, N Re-planning

เว่ยุดนามั 83.69 29.36 14.39 A, S Right Track
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.23 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่อเมริ์กาเห่น้อ
ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562
ไทยุ Right Track Specific attention Re-planning

ฟิื้ลิปิปิินส์ Sustained attention Right Track Right Track
สิงคโปิร์์ Right Track Re-planning Right Track

เว่ยุดนามั Sustained attention Sustained attention Right Track
อินโดน่เซ่ียุ Re-planning Re-planning Specific attention
มัาเลเซ่ียุ Re-planning Re-planning Re-planning
กัมัพูื่ช่า Right Track Specific attention Sustained attention

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Right Track Right Track Sustained attention
สปิปิ.ลาว Re-planning Specific attention Re-planning

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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การว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ  
พ์.ศ. 2552-2562 ที�แสดงต์ารางที� 3.23 พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555 ไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบั 
ในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อ ซึ�งเป็ินการดำาเน่นการที�ถูกทาง  
(Right track) ต่์อมิ่าในช่วง พ์.ศ. 2555-2558 ไทยยงัคงมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั  
แต่์กลับััไม่ิ่มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อ สำาหรบััในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562  
ไทยกลับััสูญเสียทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอเมิ่ร่กา 
ดงันั�นจ้งึควรหากลัยุทธก์ารดำาเน่นงานในต์ลัาดนี�ใหม่ิ่ (Re-planning)

3.3.5 ตลาดเกาหลีใต�

สาธารณรฐัเกาหลีัหร่อเกาหลีัใต์ ้เป็ินต์ลัาดที�ใชจ่้้ายในการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ 
มิ่ากถงึ 32.3 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ ในปีิ พ์.ศ. 2562 (เป็ินลัำาดบััที�  9 ของโลัก) ในบัรรดา
ชาวเกาหลีัใต์ที้�มิ่าเย่อนอาเซียนพ์บัว่า เป็ินการเด่นทางมิ่าเที�ยวเวียดนามิ่มิ่ากเป็ินลัำาดบัั 1  
ในสดัส่วนถึงร้อยลัะ 41 รองลังมิ่าได้แก่ ฟิื้ล่ัปิปิินส ์ซึ�งมีิ่สดัส่วนใกลั้เคียงกนักบััไทย 
ที�อยู่ในลัำาดบััสามิ่ (ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 19 แลัะ 18 ต์ามิ่ลัำาดบัั) หลังัจ้ากนั�นก็ท่ �งห่างลังไปิ 
โดยมีิ่สดัส่วนไม่ิ่ถงึรอ้ยลัะ 10 (ต์ารางที�  3.24)

ตาร์างท่�  3.24 ขีนาด่ขีองตลาด่เกาห่ล่ใต้ขีองแต่ละปัร์ะเทศในปีั พ.ศ. 2562 

ปร์ะเทศ
นักท่องเที�ยุวิชาวิเกาหลีัใต�  ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต 

ปี พั.ศ. 2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)

เว่ยุดนามั 4,290,802 41.08 272.35

ฟิื้ลิปิปิินส์ 1,989,322 19.05 48.49

ไทยุ 1,887,853 18.07 37.49

สิงคโปิร์์ 645,839 6.18 11.91

มัาเลเซ่ียุ 673,065 6.44 59.81

กัมัพูื่ช่า 254,874 2.44 -35.52

อินโดน่เซ่ียุ 388,316 3.72 8.70

สปิปิ.ลาว 203,191 1.95 22.90

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 111,794 1.07 75.48

ร์วมั 10,445,056 100.00 78.71
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

อย่างไรก็ดี เม่ิ่� อมิ่าพ่์จ้ารณาค่าความิ่ได้เปิรียบัในการแข่งขนัในต์ารางที�  
3.25 พ์บัว่า ในปีิ พ์.ศ. 2562 ไทยไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดเกาหลีัใต์ ้
(มีิ่ค่า NCAR เท่ากบัั -0.76) โดยมีิ่ลัำาดบััเก่อบัสุดทา้ย เช่นเดียวกบััปีิ พ์.ศ. 2558 (ดีกว่า  
มิ่าเลัเซีย ปิระเทศเดียว) ในขณะที�เวียดนามิ่แลัะฟิื้ล่ัปิปิินสที์�เป็ินคู่แข่งของไทย กลับััเป็ิน 
สองปิระเทศที�มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดเกาหลีัใต์ ้สำาหรบััสถานการณข์องไทย



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

101การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

ในต์ลัาดเกาหลีัใต์้ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ต์กอยู่ในสภาพ์ “คว้าไม่ิ่ทนั” ขณะที�
เวียดนามิ่เป็ิน “ดาวรุ่ง” ส่วนฟิื้ล่ัปิปิินสอ์ยู่ในสถานการณ ์“เสียโอกาส” ในต์ลัาดเกาหลีัใต์ ้

ตาร์างท่�  3.25 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่เกาห่ล่ใต้ ปีั พ.ศ. 2558-2562

จุัดัหมายุปลัายุทาง
(Destinations)

พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562
 ∆CAR สถานการ์ณ์

แนวิโน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า 0.12 3 -0.17 5 เส่ยุโอกาส

อินโดน่เซ่ียุ -0.21 6 -0.57 7 เส่ยุโอกาส

สปิปิ.ลาว -0.09 5 -0.11 4 คว้าไม่ัทัน

มัาเลเซ่ียุ -0.96 9 -0.90 9 ดาวรุ่์ง

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา -0.01 4 -0.02 3 คว้าไม่ัทัน

ฟิื้ลิปิปิินส์ 1.00 1 0.98 2 เส่ยุโอกาส

สิงคโปิร์์ -0.26 7 -0.55 6 เส่ยุโอกาส

ไทยุ -0.28 8 -0.76 8 คว้าไม่ัทัน

เว่ยุดนามั 0.68 2 2.10 1 ดาวรุ่์ง
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.26 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่เกาห่ล่ใต้ ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ คว้าไม่ัทัน เส่ยุโอกาส คว้าไม่ัทัน

ฟิื้ลิปิปิินส์ ดาวรุ่์ง คว้าไม่ัทัน เส่ยุโอกาส

เว่ยุดนามั คว้าไม่ัทัน ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง

สิงคโปิร์์ คว้าไม่ัทัน ดาวรุ่์ง เส่ยุโอกาส

มัาเลเซ่ียุ คว้าไม่ัทัน ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง

กัมัพูื่ช่า คว้าไม่ัทัน เส่ยุโอกาส เส่ยุโอกาส

อินโดน่เซ่ียุ เส่ยุโอกาส เส่ยุโอกาส เส่ยุโอกาส

สปิปิ.ลาว ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง คว้าไม่ัทัน

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา คว้าไม่ัทัน เส่ยุโอกาส คว้าไม่ัทัน
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ส่วนผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2552-2562 (ต์ารางที� 3.26) พ์บัว่า ช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555  
ไทยอยู่ในสถานการณ ์“ควา้ไม่ิ่ทนั” แต่์ต่์อมิ่าในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2558 ไทยกลับััอยู่ใน
สถานการณ ์“เสียโอกาส” ส่วนในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 สถานการณเ์ปิลีั�ยนกลับััมิ่าเป็ิน  
“ควา้ไม่ิ่ทนั” เหม่ิ่อนเด่มิ่ เน่�องจ้าก นกัท่องเที�ยวชาวเกาหลีัใต์เ้พ่์�มิ่ขึ �นทั�งในไทยแลัะภูม่ิ่ภาค
อาเซียน แต่์อตั์ราเพ่์�มิ่ของไทยกลับััน้อยกว่าคู่แข่งอ่�น ในภูม่ิ่ภาคอาเซียน 
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ตาร์างท่� 3.27 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่เกาห่ล่ใต้ ปีั พ.ศ. 2558-2562
ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

Destinations Country
growth Rate

Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

(Area-wide effect = 33.57%, Region-mix effect = 45.13%)

กัมัพูื่ช่า -35.52 -57.78 -56.44 D, S Sustained attention

อินโดน่เซ่ียุ 8.70 -85.39 15.39 D, N Re-planning

สปิปิ.ลาว 22.90 -66.21 10.40 D, N Re-planning

มัาเลเซ่ียุ 59.81 -48.32 29.42 D, N Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 75.48 -2.73 -0.49 D, S Sustained attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ 48.49 -4.86 -25.35 D, S Sustained attention

สิงคโปิร์์ 11.91 -73.77 6.98 D, N Re-planning

ไทยุ 37.49 -37.61 -3.60 D, S Sustained attention

เว่ยุดนามั 272.35 55.58 138.07 A, S Right Track
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.28 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่เกาห่ล่ใต้ 
ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ Right Track Right Track Sustained attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ Right Track Right Track Sustained attention

เว่ยุดนามั Right Track Right Track Right Track

สิงคโปิร์์ Specific attention Specific attention Re-planning

มัาเลเซ่ียุ Re-planning Specific attention Re-planning

กัมัพูื่ช่า Right Track Specific attention Sustained attention

อินโดน่เซ่ียุ Re-planning Specific attention Re-planning

สปิปิ.ลาว Specific attention Specific attention Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Right Track Right Track Sustained attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

สำาหรบััผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ที�แสดงในต์ารางที�   
3.27 พ์บัว่า อตั์ราเพ่์�มิ่ของนกัท่องเที�ยวชาวเกาหลีัใต์ที้�มิ่าเย่อนอาเซียนสูงกว่าอตั์ราเพ่์�มิ่ของ 
นกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ดของอาเซียนมิ่าก (มีิ่ Region-mix effect รอ้ยลัะ 45.13)  
แลัะเกาหลีัใต์เ้ป็ินต์ลัาดที�มิ่าแรงในไทย ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558 -2562 (เต่์บัโต์ในอตั์รา
ร้อยลัะ 37.49) แต่์ไทยไม่ิ่มีิ่ทั�งความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั (Competitive effect มีิ่
ค่าต่์ดลับัรอ้ยลัะ -37.61) แลัะความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั แต่์มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษ
ในต์ลัาดเกาหลีัใต์ ้(สดมิ่ภ ์Components of allocation effect เป็ิน [D, S]) ดงันั�น ไทย 
ควรใชค้วามิ่ชำานาญพ่์เศษที�มีิ่ไปิขยายต์ลัาดเพ่์�มิ่ขึ �น เช่นเพ่์�มิ่การเจ้าะต์ลัาด Niche มิ่ากขึ �น 
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เหม่ิ่อนกบััที� เคยเจ้าะต์ลัาดกอลัฟ์ื้มิ่าแลัว้ โดยยงัคงต์อ้งให้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดเกาหลีัใต์้
อย่างต่์อเน่�อง (Sustained attention) เพ่์�อมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในในการแข่งขนัเหม่ิ่อนกบัั 
ช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2558 ที� มีิ่การดำาเน่นกลัยุทธก์ารต์ลัาดที� เหมิ่าะสมิ่ (Right track) 
(ต์ารางที�  3.28)

3.3.6 ตลาดโอเชิียเนีย (ออสเตรเลีย และนิวิซีีแลนด์)

ในปีิ พ์.ศ. 2562 ในบัรรดาปิระเทศอาเซียนดว้ยกนั อ่นโดนีเซียต์อ้นรบัันกัท่องเที�ยว 
จ้ากโอเชียเนียมิ่ากที�สุด ในจ้ำานวนปิระมิ่าณ 1.39 ลัา้นคน โดยมีิ่อตั์ราการเต่์บัโต์ในช่วงปีิ 
พ์.ศ. 2558-2562 ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 32.09 ส่วนไทยมีิ่จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวจ้ากโอเชียเนีย
ปิระมิ่าณ 0.88 ลัา้นคน หร่อปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 18 ของจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวโอเชียเนียที�มิ่า
เย่อนอาเซียนทั�งหมิ่ด (ต์ารางที�  3.29) 

ตาร์างท่�  3.29 ขีนาด่ขีองตลาด่โอเช่ยุเน่ยุขีองแต่ละปัร์ะเทศในปีั พ.ศ. 2562

ปร์ะเทศ
นักท่องเที�ยุวิโอเชียุเนียุ ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต

ปี พั.ศ. 2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)

อินโดน่เซ่ียุ 1,386,803 28.06 32.09

สิงคโปิร์์ 1,296,300 26.23 10.68

ไทยุ 881,469 17.83 -4.17

เว่ยุดนามั 430,599 8.71 32.99

มัาเลเซ่ียุ 418,411 8.47 -23.62

ฟิื้ลิปิปิินส์ 324,042 6.56 23.79

กัมัพูื่ช่า 146,557 2.97 -7.11

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 29,867 0.6 -15.16

สปิปิ.ลาว 28,715 0.58 -27.24

ร์วมั 4,942,763 100.00 9.68
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ขณะที�ผู้ลัการว่เคราะหค์วามิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะ พ์.ศ. 2562  
พ์บัว่า ไทยไม่ิ่มีิ่ความิ่ได้เปิรียบัในการแข่งขันในต์ลัาดโอเชียเนีย  (NCAR < 0)  
แลัะยงัมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัลัดลังเล็ักน้อย โดยไทยมีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูด 
นกัท่องเที�ยวโอเชียเนียลัดลังเล็ักน้อย แต่์เป็ินการลัดลังในอตั์ราที�มิ่ากกว่าปิระเทศอ่�นๆ 
ที�เป็ินคู่แข่งในภูม่ิ่ภาคอาเซียน ดงันั�นไทยจ้งึอยู่ในสถานการณที์�เรียกว่า “ถอยนำา” ส่วน
อ่นโดนีเซียแลัะส่งคโปิรที์�เป็ินสองคู่แข่งหลักัของไทยอยู่ในสถานการณ ์“ต์ั�งรบััปิรบััต์วั” 
เน่�องจ้าก มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดนกัท่องเที�ยวจ้ากโอเชียเนียลัดลัง แต่์การลัดลัง
ดงักล่ัาวมีิ่อตั์ราน้อยกว่าปิระเทศอ่�นๆ ที�เป็ินคู่แข่งในภูม่ิ่ภาคอาเซียน
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ส่วนผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2552-2562 (ต์ารางที� 3.31) พ์บัว่า ไทยอยู่ในสถานการณ ์“ถอยนำา”  
ทั�งใน 3 ช่วงเวลัา  

ตาร์างท่�  3.30 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่โอเช่ยุเน่ยุ ปีั พ.ศ. 2558-2562

จุัดัหมายุปลัายุทาง  
(Destinations)

พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562
∆CAR สถานการ์ณ์แนวิ

โน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า -0.04 6 -0.06 5 ถอยุนำา

อินโดน่เซ่ียุ 0.57 1 0.58 1 ตั�งรั์บปิรั์บตัว

สปิปิ.ลาว -0.15 7 -0.10 6 ถอยุนำา

มัาเลเซ่ียุ -0.53 9 -0.35 8 ถอยุนำา

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา -0.02 5 -0.03 4 ถอยุนำา

ฟิื้ลิปิปิินส์ 0.04 3 0.03 3 ถอยุนำา

สิงคโปิร์์ 0.49 2 0.44 2 ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ไทยุ -0.35 8 -0.37 9 ถอยุนำา

เว่ยุดนามั -0.01 4 -0.14 7 ถอยุนำา
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.31 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่โอเช่ยุเน่ยุ ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

อินโดน่เซ่ียุ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว

สิงคโปิร์์ ถอยุนำา ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ไทยุ ถอยุนำา ถอยุนำา ถอยุนำา

เว่ยุดนามั ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

มัาเลเซ่ียุ ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

ฟิื้ลิปิปิินส์ ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

กัมัพูื่ช่า ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ถอยุนำา

สปิปิ.ลาว ถอยุนำา ถอยุนำา ถอยุนำา
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ตาร์างท่� 3.32 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่โอเช่ยุเน่ยุในปีั พ.ศ. 2558-2562
ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

Destinations Country
Growth Rate

Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -23.90)

กัมัพูื่ช่า -7.11 -21.74 4.96 D, N Re-planning

อินโดน่เซ่ียุ 32.09 9.51 12.90 A, S Right Track

สปิปิ.ลาว -27.24 -187.55 150.63 D, N Re-planning

มัาเลเซ่ียุ -23.62 -66.92 33.62 D, N Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา -15.16 -38.94 14.10 D, N Re-planning

ฟิื้ลิปิปิินส์ 23.79 11.88 2.23 A, S Right Track

สิงคโปิร์์ 10.68 0.56 0.45 A, S Right Track

ไทยุ -4.17 -19.28 5.43 D, N Re-planning

เว่ยุดนามั 32.99 24.34 -1.03 A, N Specific attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.33 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่โอเช่ยุเน่ยุ  
ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562
อินโดน่เซ่ียุ Sustained attention Right Track Right Track

สิงคโปิร์์ Sustained attention Sustained attention Right Track
ไทยุ Right Track Re-planning Re-planning

เว่ยุดนามั Sustained attention Specific attention Specific attention
มัาเลเซ่ียุ Re-planning Re-planning Re-planning
ฟิื้ลิปิปิินส์ Sustained attention Specific attention Right Track
กัมัพูื่ช่า Re-planning Specific attention Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Specific attention Specific attention Re-planning
สปิปิ.ลาว Re-planning Re-planning Re-planning

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ที�แสดงในต์ารางที�  3.32 
แสดงให้เห็นว่า ต์ลัาดโอเชียเนียในอาเชียนมีิ่อตั์ราการขยายต์วัต์ำ�ากว่าอตั์ราการเพ่์�มิ่ขึ �น 
ของจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ดค่อนข้างมิ่าก (มีิ่ Region-mix effect  
รอ้ยลัะ -23.90) สำาหรบััไทยต์ลัาดโอเชียเนียเป็ินต์ลัาดที�มีิ่การหดต์วั โดยมีิ่อตั์ราการ
เต่์บัโต์ของนกัท่องเที�ยวโอเชียเนียที�มิ่าท่องเที�ยวไทยในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ลัดลัง 
ร้อยลัะ 4.17 แลัะไทยไม่ิ่มีิ่ทั�งความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั (ค่า Competitive effect  
มีิ่ค่าต่์ดลับัรอ้ยลัะ 19.28) ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั แลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาด
โอเชียเนีย (สดมิ่ภ ์Components of allocation effect เป็ิน [D, N]) ดงันั�นไทยจ้ึงควร 
ปิรบััเปิลีั�ยนกลัยุทธ ์ใหม่ิ่ในต์ลัาดโอเชียเนีย (Re-planning) 
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ทั�งนี� การที�ไทยไม่ิ่มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัในต์ลัาดโอเชียเนีย (Competitive  
effect มีิ่ค่ารอ้ยลัะ -19.28) เพ์ราะ ส่�งดงึดูดใจ้ที� ไทยมีิ่ค่อ ทะเลั ชายหาด แลัะธรรมิ่ชาต่์  
ก็เป็ินปัิจ้จ้ยัดงึดูดหลักัของออสเต์รเลีัยแลัะน่วซีแลันดเ์ช่นกนั การขนส่งทางอากาศที�ดีขึ �น  
ทำาให้ความิ่จ้ำาเป็ินของไทยในฐานะ Haf– way ลัดลัง ขณะที�องคป์ิระกอบัของ Allocation 
effect (สดมิ่ภ ์Components of allocation effect) แสดงให้เห็นว่า ไทยยงัไม่ิ่ไดส้รา้งความิ่
ชำานาญพ่์เศษเพ่์�มิ่ขึ �นจ้ากเม่ิ่�อปีิ พ์.ศ. 2558 ดงันั�น ไทยจ้งึต์อ้งลังทุนทำา Re-planning  
ในต์ลัาดนี� ส่วนคู่แข่ง ค่อ อ่นโดนีเซียมีิ่ทั�งความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั ความิ่ไดเ้ปิรียบัใน
การแข่งขนั แลัะมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดโอเชียเนีย รวมิ่ทั�งยงัมีิ่การดำาเน่นกลัยุทธ ์
ที� ถูกทาง (Right track) ในต์ลัาดโอเชียเนีย

ส่วนผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่าง
ปีิ พ์.ศ. 2552-2562 ที�แสดงในต์ารางที�  3.33 พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555 ไทยเคย
มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดโอเชียเนีย แลัะมีิ่การ
ดำาเน่นกลัยุทธที์� ถูกทาง (Right track) แต่์ต่์อมิ่าในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 เป็ินต์น้มิ่า 
ไทยกลับััไม่ิ่มีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดโอเชียเนีย 
ดงันั�นจ้งึควรทำาการวางแผู้นกลัยุทธก์ารต์ลัาดใหม่ิ่ (Re-planning)

3.3.7 ตลาดญี่ี�ปุ�น

ในปีิ พ์.ศ. 2562 ญี�ปุิ� นใชจ่้้ายเพ่์�อการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศมิ่ากเป็ินลัำาดบััที� 16  

ของโลัก โดยมีิ่ค่าใชจ่้้ายปิระมิ่าณ 21.3 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึ�งน้อยกว่าฮ่่องกง แลัะ
ส่งคโปิร ์ที�อยู่ในลัำาดบััที�  12 แลัะ 13 ของโลัก ในบัรรดาชาวญี�ปุิ� นที�มิ่าเย่อนอาเซียนกว่า 
5.64 ลัา้นคน ในปีิ พ์.ศ. 2562 เป็ินการเด่นทางมิ่าเที�ยวไทยมิ่ากเป็ินลัำาดบััที�  1 ถงึ 1.81 
ลัา้นคน (หร่อ มีิ่สดัสวนรอ้ยลัะ 32.00) รองลังมิ่าเป็ินเวียดนามิ่แลัะส่งค ์โปิร ์ซึ�งมีิ่ส่วนแบ่ัง 
การต์ลัาดที�ใกลัเคียงกนัปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 16 แลัะ 17 ต์ามิ่ลัำาดบัั (ต์ารางที�  3.34) 

ตาร์างท่�  3.34 ขีนาด่ขีองตลาด่ญ่�ปุั� นขีองแต่ละปัร์ะเทศในปีั พ.ศ. 2562
ปร์ะเทศ นักท่องเที�ยุวิชาวิญี�ปุ� น ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต ปี พั.ศ. 

2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)
ไทยุ 1,806,340 32.00 30.73

เว่ยุดนามั 951,962 16.86 40.52
สิงคโปิร์์ 884,304 15.67 12.05
ฟิื้ลิปิปิินส์ 682,788 12.10 37.75

อินโดน่เซ่ียุ 519,623 9.20 -1.02
มัาเลเซ่ียุ 424,694 7.52 -12.18
กัมัพูื่ช่า 207,636 3.68 7.40

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 125,706 2.23 39.20
สปิปิ.ลาว 41,736 0.74 -4.77

ร์วมั 5,644,789 100.00 20.61
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)
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ญี�ปุิ� นเป็ินต์ลัาดท่องเที�ยวดั�งเด่มิ่ของไทย แต่์ไทยกลับััมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการ
แข่งขนัอยู่ในลัำาดบััที�  3 ในปีิ พ์.ศ. 2562 ซึ�งต์ำ�ากว่าฟิื้ล่ัปิปิินส ์แลัะเวียดนามิ่ (ต์ารางที�  
3.35) อย่างไรก็ต์ามิ่ ในปีิ พ์.ศ. 2562 ไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดญี�ปุิ� น 
ดีขึ �นเล็ักน้อยเม่ิ่อเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะอยู่ในสถานการณ ์“ต์ั�งรบััปิรบััต์วั” ในขณะที�  
คู่แข่งทั�งฟิื้ล่ัปิปิินส ์แลัะเวียดนามิ่กลับััต์กอยู่ในสถานการณ ์“ถอยนำา” 

ตาร์างท่�  3.35 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่ญ่�ปุั� น ปีั พ.ศ. 2558-2562

จุัดัหมายุปลัายุทาง 
(Destinations)

พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562
∆CAR สถานการ์ณ์แนวิ

โน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า -0.02 7 -0.04 6 ถอยุนำา

อินโดน่เซ่ียุ 0.06 4 -0.09 7 ถอยุนำา

สปิปิ.ลาว -0.16 8 -0.11 8 ตั�งรั์บปิรั์บตัว

มัาเลเซ่ียุ -0.63 9 -0.44 9 ถอยุนำา

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 0.03 6 0.03 5 ตั�งรั์บปิรั์บตัว

ฟิื้ลิปิปิินส์ 0.25 2 0.25 1 ถอยุนำา

สิงคโปิร์์ 0.11 3 0.08 4 ถอยุนำา

ไทยุ 0.05 5 0.15 3 ตั�งรั์บปิรั์บตัว

เว่ยุดนามั 0.31 1 0.16 2 ถอยุนำา
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.36  ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่ญ่�ปุั� น ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ ถอยุนำา ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว

สิงคโปิร์์ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

เว่ยุดนามั ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

อินโดน่เซ่ียุ ถอยุนำา ถอยุนำา ถอยุนำา

ฟิื้ลิปิปิินส์ ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

มัาเลเซ่ียุ ตั�งรั์บปิรั์บตัว ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา

กัมัพูื่ช่า ถอยุนำา ถอยุนำา ถอยุนำา

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา ตั�งรั์บปิรั์บตัว ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว

สปิปิ.ลาว ถอยุนำา ถอยุนำา ตั�งรั์บปิรั์บตัว
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)
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ส่วนผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2552-2562 (ต์ารางที� 3.36) พ์บัว่า ช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2558  
ไทยอยู่ในสถานการณที์�เป็ิน “ถอยนำา” แลัะต่์อมิ่าในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 สถานการณ์ไทย 
ในต์ลัาดญี�ปุิ� นเปิลีั�ยนเป็ิน “ต์ั�งรบััปิรบััต์วั” กล่ัาวค่อ นกัท่องเที�ยวญี�ปุิ� นลัดลังทั�งในไทย
แลัะในภูม่ิ่ภาคอาเซียนที�มีิ่คู่แข่ง แต่์อตั์ราการลัดลังของไทยต์ำ�ากว่าคู่แข่งอ่�นในภูม่ิ่ภาค
อาเซียน 

ตาร์างท่�  3.37 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่ญ่�ปุั� นในปีั พ.ศ. 2558-2562

Destinations Country 
Growth Rate

Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

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

กัมัพูื่ช่า 7.40 -13.67 0.45 D, N Re-planning

อินโดน่เซ่ียุ -1.02 -17.96 -3.68 D, S Sustained attention

สปิปิ.ลาว -4.77 -113.61 88.23 D, N Re-planning

มัาเลเซ่ียุ -12.18 -73.03 40.24 D, N Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 39.20 11.11 7.47 A, S Right Track

ฟิื้ลิปิปิินส์ 37.75 7.45 9.68 A, S Right Track

สิงคโปิร์์ 12.05 -6.91 -1.65 D, S Sustained attention

ไทยุ 30.73 9.18 0.94 A, S Right Track

เว่ยุดนามั 40.52 9.72 10.19 A, S Right Track
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

เม่ิ่�อมิ่าดูถงึผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ที�แสดงในต์ารางที�   

3.37 ก็พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 นกัท่องเที�ยวชาวญี�ปุิ� นมีิ่แนวโน้มิ่เด่นทางมิ่าเที�ยว 
ภูม่ิ่ภาคอาเซียนในอตั์ราที�น้อยกว่าการเต่์บัโต์ของต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ทั�งหมิ่ด 
ของอาเซียน (Region-mix effect มีิ่ค่าร้อยลัะ -12.96) แต่์สำาหรบััไทยอตั์ราเพ่์�มิ่ของ
ต์ลัาดญี�ปุิ� นยงัสูงอยู่มิ่ากในอตั์รารอ้ยลัะ 30.73 

ต์ลัาดญี�ปุิ� นเคยเป็ินลูักคา้ดั�งเด่มิ่ของไทย โดยค่า Competitive effect ของไทยมีิ่
ค่าเป็ินบัวก (มีิ่ค่ารอ้ยลัะ 9.18) กล่ัาวค่อ นกัท่องเที�ยวชาวญี�ปุิ� นสนใจ้เด่นทางมิ่าเที�ยวไทย 
มิ่าเป็ินเวลัานานอย่างต่์อเน่�อง ไทยไดส้รา้งความิ่ชำานาญพ่์เศษในการต์อ้นรบััชาวญี�ปุิ� น 
แลัะมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดญี�ปุิ� น (สดมิ่ภ ์Components of allocation 
effect เป็ิน [A, S]) ดงันั�นกลัยุทธข์องไทยในต์ลัาดญี�ปุิ� นมิ่าถูกทางแลัว้ (Right track) 
ส่วนคู่แข่งค่อ ส่งคโปิร์ไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั แต่์มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษใน
ต์ลัาดญี�ปุิ� น จ้งึยงัคงต์อ้งให้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดญี�ปุิ� นอย่างต่์อเน่�อง (Sustained attention) 

การว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ใน 3 ช่วงเวลัา ต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 
2552-2562 (ต์ารางที� 3.38) พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555 ไทยเคยมีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบั 
ในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดญี� ปุิ� น ซึ�งเป็ินการดำาเน่นการที� ถูกทาง 
(Right track) แต่์ต่์อมิ่าในช่วงเวลัาปีิ พ์.ศ. 2555-2558 ไทยกลับััสูญเสียความิ่ไดเ้ปิรียบั
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ในการแข่งขนั แต่์ยงัมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดญี�ปุิ� น ซึ�งทำาให้ไทยต์อ้งให้ความิ่สนใจ้
ต์ลัาดญี�ปุิ� นอย่างต่์อเน่�อง (Sustained attention) จ้นกระทั�งในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 
ไทยกลับััมิ่ามีิ่ความิ่ได้เปิรียบัในการแข่งขนัแลัะความิ่เชี�ยวชาญพ่์เศษในต์ลัาดญี� ปุิ� น
อีกครั�ง หร่อกลับััมิ่าสู่การดำาเน่นกลัยุทธที์� ถูกทาง (Right track) เหม่ิ่อนกบััช่วงปีิ พ์.ศ. 
2552-2555 

ตาร์างท่�  3.38 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่ญ่�ปุั� น 
ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ Right Track Sustained attention Right Track

สิงคโปิร์์ Right Track Sustained attention Sustained attention

เว่ยุดนามั Right Track Right Track Right Track

อินโดน่เซ่ียุ Sustained attention Right Track Sustained attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ Right Track Right Track Right Track

มัาเลเซ่ียุ Re-planning Re-planning Re-planning

กัมัพูื่ช่า Right Track Sustained attention Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Right Track Right Track Right Track

สปิปิ.ลาว Specific attention Re-planning Re-planning
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

3.3.8 ตลาดอินเดีย

อ่นเดียเป็ินปิระเทศที�มีิ่ขนาดเศรษฐก่จ้ใหญ่มิ่าก ถงึแมิ่ว่้าจ้ะเป็ินปิระเทศกำาลังั 
พ์ฒันา แต่์ก็มีิ่ค่าใชจ่้้ายดา้นการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศสูงถงึ 22.9 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ  
ในปีิ พ์.ศ. 2562 เป็ินลัำาดบััที�  14 ของโลัก ต์ลัาดอ่นเดียยงัเป็ินต์ลัาดที� ค่อนข้างใหม่ิ่
สำาหรบััไทย ในภูม่ิ่ภาคอาเซียนปิระเทศที�มีิ่นกัท่องเที�ยวอ่นเดียมิ่าเย่อนมิ่ากที�สุดค่อ ไทย 
กบััส่งคโปิร ์(ปิระมิ่าณ 2.0 แลัะ 1.4 ลัา้นคน ต์ามิ่ลัำาดบัั หร่อมีิ่สดัส่วนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 39.34  
แลัะ 27.95 ต์ามิ่ลัำาดบัั) รองลังไปิค่อ มิ่าเลัเซีย แลัะอ่นโดนีเซียที�มีิ่จ้ำานวนนกัท่องเที�ยว
อ่นเดียมิ่าเย่อนปิระมิ่าณ 6-7 แสนคน (ต์ารางที�  3.39) 

ขณะที�ผู้ลัการว่เคราะหค์วามิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในปีิ พ์.ศ. 2558 แลัะ พ์.ศ. 2562  
พ์บัว่า ปิระเทศไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดอ่นเดียทั�งสองปีิ (NRCA > 0)  
แลัะมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัเพ่์�มิ่ขึ �น ดงันั�นไทยจ้ึงอยู่ในสถานการณที์� เรียกว่า 
“ดาวรุ่ง” ส่วนอ่นโดนีเซียที� เป็ินคู่แข่งหลักัของไทย ก็อยู่ในสถานการณที์�เป็ิน “ดาวรุ่ง” 
เช่นกนั (ต์ารางที�  3.40)

ส่วนผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2552-2562 (ต์ารางที�  3.41) พ์บัว่า ไทยอยู่ในสถานการณ ์
“ดาวรุ่ง” ในทั�ง 3 ช่วงเวลัา เช่นเดียวกบััอ่นโดนีเซียที�เป็ินคู่แข่งของไทย
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ตาร์างท่�  3.39 ขีนาด่ขีองตลาด่อินเด่่ยุขีองแต่ละปัร์ะเทศในปีั พ.ศ. 2562

ปร์ะเทศ
          นักท่องเที�ยุวิอินเดีัยุ ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต

ปี พั.ศ. 2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)
ไทยุ 1,995,516 39.34 86.60

สิงคโปิร์์ 1,417,931 27.95 39.84
มัาเลเซ่ียุ 735,309 14.49 1.82

อินโดน่เซ่ียุ 657,300 12.96 125.56
ฟิื้ลิปิปิินส์ 134,963 2.66 80.37
กัมัพูื่ช่า 75,286 1.48 105.30

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 48,400 0.95 39.78
สปิปิ.ลาว 8,152 0.16 48.43

ร์วมั 5,072,857 100.00 56.16
ห้มัายุเห้ตุ: สำ าห้รั์บปิร์ะเทศเว่ยุดนามัไม่ัม่ัข้้อมูัลจำานวนนักท่องเท่�ยุวอินเด่ยุในปีิ พื่.ศ. 2562

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.40 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่อินเด่่ยุ ปีั พ.ศ. 2558-2562
จุัดัหมายุปลัายุทาง 

(Destinations)
พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562

∆CAR สถานการ์ณ์แนวิ
โน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า -0.11 7 -0.12 6 ดาวรุ่์ง
อินโดน่เซ่ียุ -0.03 4 0.05 3 ดาวรุ่์ง
สปิปิ.ลาว -0.13 8 -0.12 7 ดาวรุ่์ง
มัาเลเซ่ียุ -0.07 3 -0.15 8 คว้าไม่ัทัน

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 0.00 5 -0.02 4 เส่ยุโอกาส
ฟิื้ลิปิปิินส์ -0.08 6 -0.11 5 คว้าไม่ัทัน
สิงคโปิร์์ 0.52 1 0.52 1 คว้าไม่ัทัน

ไทยุ 0.14 2 0.40 2 ดาวรุ่์ง
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.41 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่อินเด่่ยุ ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562
ไทยุ ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง

สิงคโปิร์์ เส่ยุโอกาส ดาวรุ่์ง คว้าไม่ัทัน
มัาเลเซ่ียุ ดาวรุ่์ง เส่ยุโอกาส คว้าไม่ัทัน

อินโดน่เซ่ียุ ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง
ฟิื้ลิปิปิินส์ เส่ยุโอกาส ดาวรุ่์ง คว้าไม่ัทัน
กัมัพูื่ช่า เส่ยุโอกาส ดาวรุ่์ง ดาวรุ่์ง

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา เส่ยุโอกาส ดาวรุ่์ง เส่ยุโอกาส
สปิปิ.ลาว เส่ยุโอกาส เส่ยุโอกาส ดาวรุ่์ง

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)
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ตาร์าง 3.42 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่อินเด่่ยุในปีั พ.ศ. 2558-2562
ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

Destinations Growth Rate Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 22.58)

กัมัพูื่ช่า 105.30 267.97 -218.82 A, N Specific attention

อินโดน่เซ่ียุ 125.56 103.79 -34.39 A, N Specific attention

สปิปิ.ลาว 48.43 -275.83 268.11 D, N Re-planning

มัาเลเซ่ียุ 1.82 -81.04 26.70 D, N Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 39.78 -25.54 9.16 D, N Re-planning

ฟิื้ลิปิปิินส์ 80.37 69.78 -45.56 A, N Specific attention

สิงคโปิร์์ 39.84 -10.26 -6.06 D, S Sustained attention

ไทยุ 86.60 35.67 -5.23 A, N Specific attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

เม่ิ่�อมิ่าพ่์จ้ารณาผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ที�แสดง
ในต์ารางที�  3.42 พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวอ่นเดียของไทย
เต่์บัโต์สูงมิ่ากถงึรอ้ยลัะ 86.60 ส่วนหนึ�งเป็ินผู้ลัมิ่าจ้ากการขยายต์วัของต์ลัาดอ่นเดีย
ในอาเซียน (มีิ่ค่า Region-mix effect รอ้ยลัะ 22.58) แลัะจ้ากการที� ไทยมีิ่ความิ่สามิ่ารถ
ในการแข่งขนัในต์ลัาดอ่นเดีย (มีิ่ค่า Competitive effect รอ้ยลัะ 35.67) อย่างไรก็ต์ามิ่ 
แมิ่ว่้าไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดอ่นเดีย แต่์ไทยยงัขาดความิ่ชำานาญ
พ่์เศษในการรองรบััต์ลัาดนี�ในปีิ พ์.ศ. 2558 (สดมิ่ภ ์Components of allocation effect 
เป็ิน [A, N]) ซึ�งหมิ่ายความิ่ว่า ไทยควรพ์ฒันากลัยุทธ ์ในการขยายต์ลัาดเพ่์�มิ่มิ่ากขึ �น  
โดยให้ความิ่สนใจ้กบััต์ลัาดอ่นเดียเป็ินพ่์เศษ (Specific attention) เพ่์�อสรา้งความิ่ชำานาญ
พ่์เศษในต์ลัาดอ่นเดีย

การสมัิ่ภาษณผู์ู้้ปิระกอบัการพ์บัว่า ไทยยงัขาดความิ่ชำานาญพ่์เศษในการ
รองรบัันกัท่องเที�ยวอ่นเดีย แมิ่ว่้าไทยจ้ะไดมี้ิ่การจ้ดังานแต่์งงานให้แก่ต์ลัาดบันของ
นกัท่องเที�ยวอ่นเดียก็ต์ามิ่ แต่์ก็เป็ินการจ้ดัการโดยผูู้จ้้ดังาน (Organizer) ชาวอ่นเดีย 
เพ์ราะพ่์ธีการงานแต่์งงานของชาวอ่นเดียนอกจ้ากจ้ะใชเ้วลัาไม่ิ่น้อยกว่า 3 วนัแลัว้ ยงัมีิ่
รายลัะเอียดปิลีักย่อยดา้นขบัวนพ่์ธีขนัหมิ่าก ดนต์รี อาหาร ซึ�งมีิ่ความิ่แต์กต่์างระหว่าง
ชนชั�น ทำาให้ผูู้ป้ิระกอบัการไทยยงัไม่ิ่สามิ่ารถรบััจ้ดัทั�งหมิ่ดได ้ต์อ้งอาศยัการว่าจ้า้ง
บัร่ษทัหร่อบุัคคลัที� มีิ่ความิ่ชำานาญมิ่ารบััผู่้ดชอบัเป็ินส่วนๆ แมิ่้แต่์เร่�องอาหารก็ต์อ้ง
นำาเชฟื้แลัะภาชนะมิ่าจ้ากอ่นเดีย  จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่มีิ่โรงแรมิ่ 5 ดาว เพี์ยง 2 แห่งที�จ้ะ
สามิ่ารถจ้ดังานแต่์งงานระดบัั 5 ดาวได ้เน่�องจ้าก  โรงแรมิ่ที�เหล่ัอไม่ิ่มีิ่ทางลัาดให้ขบัวน
รถมิ่า้เขา้มิ่าภายในงานพ่์ธีได้
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ตาร์างท่�  3.43 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่อินเด่่ยุ 
ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ Right Track Re-planning Specific attention

สิงคโปิร์์ Sustained attention Sustained attention Sustained attention

มัาเลเซ่ียุ Re-planning Re-planning Re-planning

อินโดน่เซ่ียุ Specific attention Specific attention Specific attention

ฟิื้ลิปิปิินส์ Specific attention Specific attention Specific attention

กัมัพูื่ช่า Specific attention Specific attention Specific attention

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Specific attention Specific attention Re-planning

สปิปิ.ลาว Re-planning Specific attention Re-planning
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

สำาหรบััผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ  
พ์.ศ. 2552-2562 (ต์ารางที� 3.43) พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555 ไทยเคยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบั 
ในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอ่นเดีย ซึ�งเป็ินการดำาเน่นการที�ถูกทาง 
(Right track) แต่์ต่์อมิ่าในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2558 ไทยกลับััไม่ิ่มีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการ
แข่งขนั แลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอ่นเดีย ซึ�งทำาให้ไทยต์อ้งปิรบััเปิลีั�ยนกลัยุทธ ์
(Re-planning) ในต์ลัาดอ่นเดีย อย่างไรก็ต์ามิ่ ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ไทยกลับััมิ่ามีิ่ 
ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัอีกครั�งหนึ�ง แต่์ยงัขาดความิ่เชี�ยวชาญพ่์เศษในต์ลัาดอ่นเดีย  
ดงันั�นไทยจ้งึควรให้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดอ่นเดียเป็ินพ่์เศษ (Specific attention) เพ่์�อสรา้ง
ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดอ่นเดียดงัที� ไดก้ล่ัาวมิ่าแลัว้

3.3.9 ตลาดรัสเซีีย 

รสัเซียเป็ินหนึ�งต์ลัาดท่องเที�ยวใหญ่ของโลัก ในปีิ พ์.ศ. 2562 มีิ่ค่าใชจ่้้ายดา้น
การท่องเที�ยวต่์างปิระเทศสูงเป็ินลัำาดบัั 6 ของโลัก โดยมีิ่ค่าใชจ่้้ายสูงถงึ 36.2 พ์นัลัา้น
เหรียญสหรฐัฯ นกัท่องเที�ยวรสัเซียที�มิ่าเย่อนอาเซียน ในปีิ พ์.ศ. 2562 จ้ดัว่ามิ่าเย่อน
ไทยมิ่ากที� สุดถงึรอ้ยลัะ 78 ในขณะที�ปิระเทศคู่แข่งอ่�นๆ ในอาเซียน ไดแ้ก่ อ่นโดนีเซีย 
ส่งคโปิร ์กมัิ่พู์ชา แลัะมิ่าเลัเซีย มีิ่ส่วนแบ่ังในต์ลัาดรสัเซียปิระมิ่าณร้อยลัะ 5 เท่านั�น 
(ต์ารางที�  3.44)

ไทยเป็ินปิระเทศเดียวในอาเซียนที�ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดรสัเซีย 
(NCAR > 0) แลัะในปีิ พ์.ศ. 2562 ยงัมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัเพ่์�มิ่ขึ �นเม่ิ่�อเทียบักบััปีิ 
พ์.ศ. 2558 จ้งึต์กอยู่ในสถานการณที์�เรียกว่า “ดาวรุ่ง” เหม่ิ่อนกบััอ่นโดนีเซียที�เป็ินคู่แข่ง 
ที�ต์ามิ่มิ่าห่างๆ แลัะไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งในต์ลัาดรสัเซีย (ต์ารางที�  3.45)
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ตาร์างท่�  3.44 ขีนาด่ขีองตลาด่ร้์สเซ่ียุขีองแต่ละปัร์ะเทศในปีั พ.ศ. 2562

ปร์ะเทศ
นักท่องเที�ยุวิชาวิรั์สเซีียุ ปี พั.ศ. 2562 อัตร์าการ์เติบี่โต

ปี พั.ศ. 2558-2562 (ร์�อยุลัะ)จัำานวิน (ค่น) สัดัส่วิน (ร์�อยุลัะ)

ไทยุ 1,483,453 77.60 67.79

อินโดน่เซ่ียุ 158,943 8.31 142.18

สิงคโปิร์์ 80,255 4.20 25.71

มัาเลเซ่ียุ 79,984 4.18 44.73

กัมัพูื่ช่า 55,653 2.91 0.28

ฟิื้ลิปิปิินส์ 36,111 1.89 42.86

สปิปิ.ลาว 12,054 0.63 -3.81

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 5,259 0.28 28.77

ร์วมั 1,911,712 100.00 63.92
ห้มัายุเห้ตุ: สำ าห้รั์บปิร์ะเทศเว่ยุดนามัไม่ัม่ัข้้อมูัลจำานวนนักท่องเท่�ยุวรั์สเซ่ียุในปีิ พื่.ศ. 2562

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่�  3.45 ความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีนในตลาด่ร้์สเซ่ียุ ปีั พ.ศ. 2558-2562

จุัดัหมายุปลัายุทาง 
(Destinations)

พั.ศ. 2558 พั.ศ. 2562
∆CAR สถานการ์ณ์

แนวิโน�มNCAR Rank NCAR Rank

กัมัพูื่ช่า 0.002 2 -0.024 3 เส่ยุโอกาส

อินโดน่เซ่ียุ -0.047 6 -0.043 5 ดาวรุ่์ง

สปิปิ.ลาว -0.038 5 -0.038 4 เส่ยุโอกาส

มัาเลเซ่ียุ -0.219 8 -0.195 8 ดาวรุ่์ง

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา -0.010 3 -0.015 2 เส่ยุโอกาส

ฟิื้ลิปิปิินส์ -0.030 4 -0.053 6 เส่ยุโอกาส

สิงคโปิร์์ -0.100 7 -0.128 7 คว้าไม่ัทัน

ไทยุ 0.525 1 0.670 1 ดาวรุ่์ง
ห้มัายุเห้ตุ: ค่า NCAR ท่�นำาเสนอคูณด้วยุ 100 เพ่ื่�อความัสะดวกในการ์พิื่จาร์ณา

ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ส่วนผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2552-2562 (ต์ารางที� 3.46) พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555  
ไทยอยู่ในสถานการณที์�เป็ิน “ดาวรุ่ง” แต่์ต่์อมิ่าในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2558 ไทยกลับััอยู่ใน 
สถานการณ ์“ถอยนำา” แลัะในปีิ พ์.ศ. 2558-2562 กลับััมิ่าอยู่ในสถานการณ ์“ดาวรุ่ง” 
เหม่ิ่อนเด่มิ่ กล่ัาวค่อ นกัท่องเที�ยวชาวรสัเซียขยายต์วัเพ่์�มิ่ขึ �นทั�งในไทยแลัะในภูม่ิ่ภาค
อาเซียนที�มีิ่คู่แข่ง แต่์อตั์ราเพ่์�มิ่ของไทยกลับััมีิ่อตั์ราสูงกว่าคู่แข่งอ่�นในภูม่ิ่ภาคอาเซียน
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ตาร์างท่�  3.46 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงความได้่เปัร่์ยุบในการ์แข่ีงข้ีน (Dynamic-CAR) 
ขีองตลาด่ร้์สเซ่ียุ ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ ดาวรุ่์ง ถอยุนำา ดาวรุ่์ง

อินโดน่เซ่ียุ คว้าไม่ัทัน ถอยุนำา ดาวรุ่์ง

สิงคโปิร์์ เส่ยุโอกาส ตั�งรั์บปิรั์บตัว คว้าไม่ัทัน

มัาเลเซ่ียุ คว้าไม่ัทัน ตั�งรั์บปิรั์บตัว ดาวรุ่์ง

กัมัพูื่ช่า ดาวรุ่์ง ถอยุนำา เส่ยุโอกาส

ฟิื้ลิปิปิินส์ คว้าไม่ัทัน ตั�งรั์บปิรั์บตัว เส่ยุโอกาส

สปิปิ.ลาว คว้าไม่ัทัน ตั�งรั์บปิรั์บตัว เส่ยุโอกาส

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา เส่ยุโอกาส ถอยุนำา เส่ยุโอกาส
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ตาร์างท่� 3.47 ผลการ์วิเคร์าะห์่การ์เปัล่�ยุนแปัลงส่วนแบ่งขีองตลาด่ร้์สเซ่ียุในปีั พ.ศ. 2558-2562
ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

Destinations Country 
growth Rate

Competitive 
effect

Allocation 
effect

Components of 
allocation effect กลัยุุทธ์

(Area-wide effect = 33.57%, Region-mix effect = 85.78%)

กัมัพูื่ช่า 0.28 -113.49 -5.59 D, S Sustained attention

อินโดน่เซ่ียุ 142.18 40.10 -17.27 A, N Specific attention

สปิปิ.ลาว -3.81 -509.98 386.81 D, N Re-planning

มัาเลเซ่ียุ 44.73 -384.71 310.09 D, N Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา 28.77 -316.81 226.22 D, N Re-planning

ฟิื้ลิปิปิินส์ 42.86 -172.60 96.10 D, N Re-planning

สิงคโปิร์์ 25.71 -247.31 153.67 D, N Re-planning

ไทยุ 67.79 -19.33 -32.23 D, S Sustained attention
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ที�แสดงในต์ารางที� 3.47 พ์บัว่า  
ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ต์ลัาดรสัเซียสนใจ้ท่องเที�ยวในอาเซียนมิ่ากขึ �น (Region-mix 
effect มีิ่ค่าสูงถงึรอ้ยลัะ 85.78) ซึ�งมีิ่ส่วนทำาให้จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวชาวรสัเซียที�เด่นทาง
มิ่าเที�ยวไทยเพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 67.79 แต่์อย่างไรก็ต์ามิ่ ค่า Competitive effect ที�มีิ่ค่าเป็ินลับั  

(-19.33) แสดงให้เห็นว่า ไทยยงัทำาไดน้้อยกว่าสดัส่วนที�ควรจ้ะเป็ิน ซึ�งสอดคลัอ้งกบัั
ผู้ลัการว่เคราะหอ์งคป์ิระกอบัของ Allocation effect ที�แสดงให้เห็นว่า ไทยไม่ิ่มีิ่ความิ่ 
ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดรสัเซีย อย่างไรก็ต์ามิ่ ไทยยงัมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษใน
ต์ลัาดรสัเซีย ดงันั�นกลัยุทธที์�เสนอค่อ ควรใชค้วามิ่ชำานาญพ่์เศษที�มีิ่ไปิขยายต์ลัาดเพ่์�มิ่ขึ �น  

โดยยงัคงต์อ้งให้ความิ่สนใจ้ต์ลัาดรสัเซียอย่างต่์อเน่�อง (Sustained attention) 
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ตาร์างท่�  3.48 ผลการ์วิเคร์าะห์่องค์ปัร์ะกอบขีอง Allocation effect ขีองตลาด่ร้์สเซ่ียุ 
ใน 3 ช่วงเวลา ต้�งแต่ปีั พ.ศ. 2552-2562

ปร์ะเทศ พั.ศ. 2552-2555 พั.ศ. 2555-2558 พั.ศ. 2558-2562

ไทยุ Specific attention Re-planning Sustained attention

อินโดน่เซ่ียุ Specific attention Re-planning Specific attention

สิงคโปิร์์ Specific attention Specific attention Re-planning

กัมัพูื่ช่า Specific attention Specific attention Sustained attention

มัาเลเซ่ียุ Specific attention Specific attention Re-planning

ฟิื้ลิปิปิินส์ Specific attention Re-planning Re-planning

สปิปิ.ลาว Specific attention Re-planning Re-planning

สห้ภูาพื่พื่ม่ัา Specific attention Re-planning Re-planning
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ส่วนผู้ลัการว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังส่วนแบ่ัง (SSA) ใน 3 ช่วงเวลัา ระหว่าง
ปีิ พ์.ศ. 2552-2562 ที�แสดงในต์ารางที�  3.48 พ์บัว่า ช่วงปีิ พ์.ศ. 2552-2555 ไทยมีิ่ความิ่
ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั แต่์ไม่ิ่มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดรสัเซีย แต่์ต่์อมิ่าในช่วงปีิ 
พ์.ศ. 2555-2558 ไทยกลับััไม่ิ่มีิ่ทั�งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัแลัะความิ่ชำานาญพ่์เศษ
ในต์ลัาดรสัเซีย ซึ�งทำาให้ไทยต์อ้งปิรบััเปิลีั�ยนกลัยุทธ ์(Re-planning) ในต์ลัาดรสัเซีย 
อย่างไรก็ต์ามิ่ ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 แมิ่ว่้าไทยยงัคงไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการ
แข่งขนั แต่์กลับััมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดรสัเซีย ดงันั�นจ้งึควรต์อ้งให้ความิ่สนใจ้
ต์ลัาดรสัเซียอย่างต่์อเน่�อง (Sustained attention) เพ่์�อใช้ความิ่ชำานาญพ่์เศษในการ
ขยายต์ลัาดรสัเซียให้เพ่์�มิ่ขึ �น

3.4 สรุป

จ้ากผู้ลัการศึกษาดา้นต์ลัาด ขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัแลัะแนวโน้มิ่ 
ในต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ที�สำาคญั 9 ต์ลัาด (ต์ารางที�  3.49) โดยใชข้อ้มูิ่ลั PATA 
พ์บัว่า

ต์ลัาดอาเซียน ไทยรวมิ่ทั�งปิระเทศอ่�นๆ ในอาเซียนไม่ิ่ใคร่สนใจ้ต์ลัาด “อาเซียน
เที�ยวอาเซียน” ทุกปิระเทศพ์ยายามิ่ไปิไขว่ควา้ต์ลัาดขา้งนอกภูม่ิ่ภาค หากไทยต์อ้งการ
ขยายต์ลัาดนี�ต์อ้งใชก้ลัยุทธใ์ห้ความิ่สนใจ้เป็ินพ่์เศษ (Specific attention) กบัันกัท่องเที�ยว 
มุิ่สล่ัมิ่ ศกึษาความิ่ต์อ้งการของต์ลัาดมุิ่สล่ัมิ่แลัะการรองรบััดา้นอาหารแลัะวฒันธรรมิ่มุิ่สล่ัมิ่ 
ทั�งนี�ควรเพ่์�มิ่การศึกษาการฟ้ื้�นฟูื้ต์ลัาดหาดใหญ่ จ้งัหวดัสงขลัา สำาหรบัันกัท่องเที�ยว
จ้ากอาเซียน
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ตาร์างท่�  3.49 สรุ์ปัข่ีด่ความสามาร์ถในการ์แข่ีงข้ีนขีองไทยุใน 9 ตลาด่เป้ัาห่มายุ

ตลัาดัเป้าหมายุ

NCAR (rank)
สถานการ์ณ์

แนวิโน�ม

อัตร์า 
การ์เติบี่โต 

พั.ศ.2558-
2562

Shift hare analysis 
(Area-wide effect = 33.57) กลัยุุทธ์

ทางการ์
ตลัาดั1พั.ศ. 

2558
พั.ศ. 

2562
Region-

mix effect 
Competitive 

effect

Allocation 
effect 

(Component)

อาเซ่ียุน -4.14 
(9)

-2.27 
(8)

ตั�งรั์บ
ปิรั์บตัว 34.16 -20.33 32.36 -11.44  

(A, N)
Specific 

attention

อินเด่ยุ 0.14 
(2)

0.40 
(2) ดาวรุ่์ง 86.60 22.58 35.67 -5.23  

(A, N)
Specific 

attention

จ่น 1.43 
(2)

0.59 
(4) คว้าไม่ัทัน 38.53 57.56 -31.04 -21.57  

(D, S)
Sustained 
attention

ยุุโร์ปิตะวันตก 
(ยุกเว้นรั์สเซ่ียุ)

1.84 
(1)

1.08 
(1) ถอยุนำา 10.29 -0.59 -13.42 -9.28  

(D, S)
Sustained 
attention

รั์สเซ่ียุ 0.53 
(1)

0.67 
(1) ดาวรุ่์ง 67.79 85.78 -19.33 -32.23  

(D, S)
Sustained 
attention

โอเช่่ยุเน่ยุ -0.35 
(8)

-0.37 
(9) ถอยุนำา -4.17 -23.90 -19.28 5.43  

(D, N) Re-planning

อเมัริ์กาเห้น่อ -0.02 
(6)

-0.08 
(6) เส่ยุโอกาส 32.26 6.36 -7.78 0.11  

(D, N) Re-planning

ญ่่� ปุิ� น 0.05 
(5)

0.15 
(3)

ตั�งรั์บ
ปิรั์บตัว 30.73 -12.96 9.18 0.94  

(A, S) Right track

เกาห้ล่ใต้ -0.28 
(8)

-0.76 
(8) คว้าไม่ัทัน 37.49 45.13 -37.61 -3.60  

(D, S)
Sustained 
attention

ห้มัายุเห้ตุ: 1การ์วิเคร์าะห์้กลยุุทธ์ทางการ์ตลาดพิื่จาร์ณาจากองค์ปิร์ะกอบข้อง Allocation effect 
ท่�มัา: คำานวณจากฐานข้้อมูัล PATA (Pacific Asia Travel Association)

ต์ลัาดจี้น ไทยเป็ินดาวรุ่งในต์ลัาดจี้นมิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2552 มีิ่แนวโน้มิ่ที�มีิ่ความิ่
ไดเ้ปิรียบัในต์ลัาดนี�โดยเฉพ์าะต์ลัาดเด่มิ่ในเม่ิ่องใหญ่ในจี้น แลัะไทยยงัไม่ิ่ใชค้วามิ่ชำานาญ
พ่์เศษในการรองรบััต์ลัาดจี้นให้ทนักบััการขยายต์วัของจี้น ในปัิจ้จุ้บันัผูู้ป้ิระกอบัการจี้น
เขา้มิ่าจ้ดัการ Pain point ดา้นการท่องเที�ยวของไทยอย่างครบัวงจ้ร นกัท่องเที�ยวจี้นใช้
ระบับัขอ้มูิ่ลัเกี�ยวกบััไทยใน App จี้นทั�งส่ �นแลัว้ แลัะยงัใชพ้์นัธม่ิ่ต์รก่จ้การจี้นมิ่าลังทุน
ดา้นการท่องเที�ยวในไทย งานว่จ้ยัควรสนใจ้เคร่อข่ายธุรก่จ้จี้นในปิระเทศไทยให้มิ่ากขึ �น

ต์ลัาดยุโรปิต์ะวนัต์ก เป็ินต์ลัาดที� น่าเป็ินห่วง เพ์ราะยุโรปิหนัไปิสนใจ้ดาวรุ่ง 
ดวงใหม่ิ่ ค่อ อ่นโดนีเซีย ต์ลัาดนี�ยงัเป็ินต์ลัาดที�ไดร้บััผู้ลักระทบัจ้ากโคว่ด-19 อย่างรุนแรง  
จ้งึน่าจ้ะเป็ินต์ลัาดที�ซมึิ่ยาวที� สุดแลัะนกัท่องเที�ยวอาจ้จ้ะมีิ่การเปิลีั�ยนแปิลังพ์ฤต่์กรรมิ่
มิ่ากที� สุด ไทยควรให้ความิ่สนใจ้ในการเพ่์�มิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัในต์ลัาดนี�  
โดยเฉพ์าะการว่จ้ยัเช่งพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวดา้นจ้ร่ยธรรมิ่แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ที�อาจ้
จ้ะเปิลีั�ยนแปิลังไปิสู่ภาวะปิกต่์ใหม่ิ่ (New normal) ในต์ลัาดนี�

ต์ลัาดโอเชียเนีย ไทยต์กอยู่ในสถานการณ ์“ถอยนำา” ต์ลัอดทศวรรษที�ผู่้านมิ่า
ในต์ลัาดนี� แลัะมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัเป็ินอนัดบััสุดทา้ยของอาเซียน ไทยจ้งึควรเพ่์�มิ่งานว่จ้ยั
ดา้นต์ลัาด ความิ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างปิระเทศที�ดี แลัะความิ่สามิ่ารถในการจ้ดัการโคว่ด-19 
ให้เก่ดความิ่ไดเ้ปิรียบั แลัะทำา Re-planning สำาหรบััต์ลัาดนี�
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ต์ลัาดอเมิ่ร่กาเหน่อ เป็ินต์ลัาดใหญ่ของโลักเป็ินลัำาดบัั 2 แต่์มิ่าเที�ยวอาเซียน
ไม่ิ่มิ่ากนกั แต่์อเมิ่ร่กาเหน่อเป็ินต์ลัาดที� มีิ่การขยายต์วัค่อนขา้งดีในอาเซียน แต่์การ
ขยายต์วัในไทยยงัน้อยกว่าที�ควรจ้ะเป็ินจ้งึควรมีิ่การว่จ้ยัต์ลัาดนี�ใหม่ิ่เพ่์�อทำา Re-planning 

ต์ลัาดเกาหลีัใต์ ้ไทยมีิ่โอกาสจ้ะขยายต์ลัาดนี�อีก ไทยมีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษ
ในการรองรบััต์ลัาดนี�อยู่แลัว้ แต่์ควรมีิ่การว่จ้ยัเพ่์�อเพ่์�มิ่ความิ่ดงึดูดใจ้เพ่์�อเพ่์�มิ่ขีดความิ่
สามิ่ารถในการแข่งขนัในต์ลัาดนี�

ต์ลัาดญี�ปุิ� น เป็ินต์ลัาดที� ไทยไม่ิ่มีิ่ปัิญหาทั�งในดา้นความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั 
ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั แลัะความิ่มีิ่ชำานาญพ่์เศษ

ต์ลัาดอ่นเดีย เป็ินต์ลัาดที�มีิ่ศกัยภาพ์เพ์ราะมีิ่พ่์ �นฐานทางวฒันธรรมิ่บัางส่วน
ร่วมิ่กนั แต่์มีิ่รายลัะเอียดในการบัร่หารจ้ดัการที�แต์กต่์างกนั เพ่์�อรองรบััต์ลัาดบันแลัะ
ต์ลัาดกลัางอีกมิ่ากจ้งึต์อ้งให้ความิ่สนใจ้พ่์เศษกบััการสรา้งความิ่ชำานาญพ่์เศษในต์ลัาดนี�

ต์ลัาดรสัเซีย สนใจ้ปิระเทศไทยมิ่ากที�สุดในกลุ่ัมิ่อาเซียน แลัะไทยยงัสามิ่ารถ
ใชค้วามิ่ชำานาญพ่์เศษไปิพ์ฒันาต์ลัาดนี�ให้มีิ่การขยายต์วัเพ่์�มิ่ขึ �นไดอี้ก

การทำาการต์ลัาดในอนาคต์ ควรจ้ะเน้นปิระเทศที�มีิ่ค่าใชจ่้้ายท่องเที�ยวสูง เช่น 
ฮ่่องกง แลัะ ส่งคโปิร ์มีิ่ขนาดต์ลัาดวดัจ้ากค่าใชจ่้้ายอยู่ในลัำาดบััสูงกว่าญี�ปุิ� น ค่อ ส่งคโปิร์
เป็ินลัำาดบััที�  12 ฮ่่องกงเป็ินลัำาดบััที�  13 ในปีิ พ์.ศ. 2562 แต่์ญี�ปุิ� นเป็ินลัำาดบััที�  16 แต่์ขอ้ดี
ของญี�ปุิ� น ค่อ มีิ่ปิระชากรมิ่าก หาต์ลัาดเพ่์�มิ่ง่าย ในขณะที�ส่งคโปิร ์ฮ่่องกง ต์อ้งปิรบััเป็ิน
ต์ลัาดบัน ส่วนต์ลัาดสหรฐัอเมิ่ร่กา เป็ินต์ลัาดที�น่าจ้ะทำาการต์ลัาดสำาหรบัักลุ่ัมิ่คุณภาพ์สูง  
เพ์ราะกลุ่ัมิ่รายไดสู้งไม่ิ่ไดผู้้ลักระทบัจ้ากโคว่ด-19 สูงแลัะมีิ่อตั์ราออมิ่ในช่วงโคว่ด-19 
แลัะมีิ่ที�ท่าว่าจ้ากเศรษฐก่จ้จ้ะฟ้ื้�นต์วัเร็วเพ์ราะฉีดวคัซีนไดร้วดเร็ว
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บท่ท่ี� 4 
นักท่่องเท่ี�ยวิจัีนกับภาพัลักษณ์์
ประเท่ศัไท่ย

จี้นเป็ินปิระเทศที�ส่งออกนกัท่องเที�ยวมิ่ากที�สุดในโลักแลัะเป็ินปิระเทศที�มีิ่ค่าใชจ่้้าย 

ดา้นการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศสูงที�สุดในโลักเช่นกนั นอกจ้ากนี� จี้นยงัเป็ินปิระเทศที�เป็ิน 

แรงหนุนหลักัที�ทำาให้การท่องเที�ยวไทยกา้วสู่ระดบััโลักทั�งในดา้นรายรบััแลัะจ้ำานวนผูู้ม้ิ่าเย่อน  
ความิ่สำาคญัดา้นการขบััเคล่ั�อนเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวของจี้นของโลักคาดว่าจ้ะเป็ินไปิ
อย่างต่์อเน่�อง ดงันั�น การวางแผู้นเพ่์�อการท่องเที�ยวใดๆ ในอนาคต์ต์อ้งทำาความิ่เขา้ใจ้
ในต์ลัาดนี�อย่างรอบัดา้น แลัะเขา้ถงึขอ้มูิ่ลัแลัะนโยบัายของปิระเทศจี้นโดยต์รงโดยไม่ิ่
ต์อ้งผู่้านการว่เคราะหข์องปิระเทศต์ะวนัต์ก ดงันั�น การศกึษาในบัทนี�จ้งึอาศยั Big Data  
บันแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ออนไลันข์องจี้น แลัะใชว่้ธีการทำาเหม่ิ่องขอ้มูิ่ลัเพ่์�อสกดัขอ้มูิ่ลัปิฐมิ่ภูม่ิ่ 
โดยขอ้มูิ่ลัที�จ้ะสามิ่ารถนำาไปิปิระโยชน์ในการวางแผู้นต่์อไปิ 

วตั์ถุปิระสงค์ในการศกึษาของบัทนี� ไดแ้ก่
1) เสนอสถานการณ ์แลัะคาดการณเ์ศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว Outbound จี้น
2) ทบัทวนว่เคราะหก์ารเปิลีั�ยนแปิลังความิ่รูส้กึ (Sentiments) แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่

นกัท่องเที�ยวในต์ลัาดนกัท่องเที�ยวจี้นดว้ยกระบัวนการทำาเหม่ิ่องขอ้มูิ่ลับันแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่
ออนไลันจี์้น

3) ทบัทวนแผู้นท่องเที�ยวระยะห้าปีิ ฉบับััที�  14 ของจี้น

การศกึษาสถานการณพ์์ฤต่์กรรมิ่แลัะภาพ์ลักัษณก์ารท่องเที�ยวไทยในสายต์า 
นกัท่องเที�ยวจี้นนี�แบ่ังช่วงเวลัาการเก็บัขอ้มูิ่ลัออกเป็ิน 2 ระยะค่อ ระยะที� 1 ก่อนปีิ พ์.ศ. 2562  
แลัะก่อนหน้า ระยะที�  2 ปีิ พ์.ศ. 2563 โดยใชว่้ธีการว่เคราะหค์ำาสำาคญับันสารสนเทศ
ออนไลันป์ิระเทศจี้นช่องทางต่์างๆ ควบัคู่กบััการสมัิ่ภาษณก์ลุ่ัมิ่คนจี้นที�เขา้มิ่าพ์ำานกัหร่อ
ลังทุนในธุรก่จ้ที�เกี�ยวขอ้งกบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวโดยต์รงหร่อทางออ้มิ่  

รายงานในบัทนี� แบ่ังการนำาเสนอออกเป็ินสองส่วน ค่อ 
ส่วินัทีี�หนึั�ง การว่เคราะหส์ถานการณท่์องเที�ยว 
ส่วินัทีี�สอง ภาพ์ลักัษณท่์องเที�ยวไทยในสายต์านกัท่องเที�ยวจี้นก่อนโคว่ด-19



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

119การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

ส่วินัทีี�สาม การว่เคราะหส์ถานการณท่์องเที�ยวแลัะภาพ์ลักัษณท่์องเที�ยวไทย
ในช่วงโคว่ด-19 (ปีิ พ์.ศ. 2563)  

ส่วินัทีี� สี�  การว่เคราะหแ์ผู้นท่องเที�ยวจี้นสู่แนวทางการสร้างผู้ล่ัต์ภณัฑิก์าร
ท่องเที�ยวไทย

4.1 สถานการณ์์การท่่องเที่�ยวิไท่ยก่อนโควิิด-19

ปีิ พ์.ศ. 2562 คนจี้นเด่นทางออกท่องเที�ยวต่์างปิระเทศเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างต่์อเน่�อง 
โดยมีิ่จ้ำานวนการเด่นทาง 155 ลัา้นคนครั�ง เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 3.3 เม่ิ่�อเทียบักบััปีิที�ผู่้านมิ่า 
มูิ่ลัค่าการใชจ่้้ายเพ่์�อการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศรวมิ่ 133,800 ลัา้นเหรียญสหรฐัฯ เพ่์�มิ่ขึ �น 
รอ้ยลัะ 2.0 เม่ิ่�อเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2561 

ปิลัายทางหลักัของนกัท่องเที�ยวจี้นยงัคงเป็ินปิระเทศในเอเชียต์ะวนัออกแลัะ
เอเชียต์ะวนัออกเฉียงใต์ ้โดยฮ่่องกง มิ่าเกา๊ แลัะไต์ห้วนัยงัเป็ินเม่ิ่องปิลัายทางสำาคญั  
โดยมีิ่สดัส่วนของคนจี้นที�เด่นทางไปิยงัสามิ่เม่ิ่องปิลัายทางทั�งสามิ่ยงัคงสูงกว่าสดัส่วน
การเด่นทางไปิยงัปิระเทศอ่�นๆ ทั�งหมิ่ดรวมิ่กนั แต่์แนวโน้มิ่ของสดัส่วนดงักล่ัาวหดแคบั 
ลังเร่�อยๆ ต่์อเน่�องต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2557 ดงัแสดงในรูปิที� 4.1 ที�แสดงในแนวโน้มิ่สดัส่วนการ
เด่นทางสู่เม่ิ่องปิลัายทางนอกพ่์�นที�จี้นแผู่้นด่นใหญ่ของคนจี้น ซึ�งก่อนหน้าปีิ พ์.ศ. 2558 
เก่นกว่ารอ้ยลัะ 70 ค่อการเด่นทางไปิยงัฮ่่องกง มิ่าเกา๊ แลัะไต์ห้วนั (ในจ้ำานวนนี�เก่นกว่า
ร้อยลัะ 95 ค่อการเด่นทางไปิฮ่่องกงแลัะมิ่าเกา๊) แต่์ในปีิ พ์.ศ. 2562 สดัส่วนระหว่าง 
การเด่นทางไปิฮ่่องกง มิ่าเกา๊ แลัะไต์ห้วนั เทียบักบััปิระเทศอ่�นๆ อยู่ที�รอ้ยลัะ 58:42 โดยมีิ่ 
15 อนัดบััปิลัายทางที�คนจี้นเด่นทางไปิมิ่ากที�สุดในปีิ พ์.ศ. 2562 ค่อ 1) มิ่าเกา๊ 2) ฮ่่องกง 
3) เวียดนามิ่ 4) ไทย 5) ญี� ปุิ� น 6) เกาหลีัใต์ ้7) เมีิ่ยนมิ่าร ์8) สหรฐัอเมิ่ร่กา 9) ไต์ห้วนั  
10) ส่งคโปิร ์11) มิ่าเลัเซีย 12) รสัเซีย 13) กมัิ่พู์ชา 14) ฟิื้ล่ัปิปิินส ์15) ออสเต์รเลีัย  
ต์ามิ่ลัำาดับั โดยอันดับั 1-5 ค่อปิระเทศปิลัายทางที� นักเด่นทางจี้นจ้ำานวนสูงกว่า 
10 ลั้านคนครั�ง ทั�งนี�ปิระเทศไทยนับัเป็ินปิระเทศเป้ิาหมิ่ายปิลัายทางอนัดบััหนึ� ง 
หากนบััเฉพ์าะปิระเทศที� ไม่ิ่มีิ่พ์รมิ่แดนทางบักต่์ดต่์อโดยต์รงกบััปิระเทศจี้น

ปีิ พ์.ศ. 2562 ช่วงเวลัาการไปิท่องเที�ยวมีิ่รูปิแบับัการเปิลีั�ยนแปิลังอย่างชดัเจ้น
เม่ิ่�อเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2561 ดงัแสดงในรูปิที�  4.2 ช่วง High ยงัคงกระจุ้ก แต่์ช่วง Middle 
high เร่�มิ่กระจ้ายแต์กต่์างจ้ากปีิก่อนหน้า กล่ัาวค่อในเด่อนมิ่กราคมิ่ พ์ฤษภาคมิ่ แลัะ
กรกฎีาคมิ่ของปีิ พ์.ศ. 2562 ค่อ Peak season ของการเด่นทางออกต่์างปิระเทศ แลัะ 
Off-season อยู่ในเด่อนกนัยายน ตุ์ลัาคมิ่ แลัะพ์ฤศจ่้กายน ขณะที� ปีิ พ์.ศ. 2561 ช่วง 
Peak season ค่อเด่อนกรกฎีาคมิ่ ส่งหาคมิ่ แลัะธนัวาคมิ่ ช่วง Off-season ค่อเด่อน
พ์ฤษภาคมิ่ ม่ิ่ถุนายนแลัะกนัยายน ขอ้สงัเกต์สำาคญัค่อการเด่นทางออกต่์างปิระเทศ
ของคนจี้นในแต่์ลัะเด่อนไม่ิ่มีิ่ความิ่แต์กต่์างกนัมิ่ากนกัระหว่างช่วง High กบัั Low season  
ซึ�งเก่ดจ้ากปัิจ้จ้ยัหลักัสองปิระการค่อ 1) ปัิจ้จ้ยักำาหนดการเด่นทางต่์างปิระเทศของ
คนจี้นมีิ่มิ่ากกว่าเพ่์�อการท่องเที�ยว แลัะ 2) ค่อ การกระจ้ายของวนัหยุดที�ม่ิ่ไดก้ระจุ้ก
อยู่เพี์ยงเทศกาลัหลักัเท่านั�น รวมิ่ถงึพ์ฤต่์กรรมิ่ที�เปิลีั�ยนไปิสู่การท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน 
ที� ใชเ้วลัาสั�นๆ ไปิยงัปิระเทศใกลั้ๆ  ทำาให้นกัท่องเที�ยวจี้นเล่ัอกช่วงเวลัาการเด่นทางไปิ 
ต่์างปิระเทศต์ามิ่ความิ่ต์อ้งการพ์กัผู่้อนของต์วัเองเป็ินหลักั
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รู์ปัท่� 4.1 แสด่งส้ด่ส่วนเปัร่์ยุบเท่ยุบน้กเดิ่นทางจ่นท่�เดิ่นทางไปัฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้ห่ว้น ก้บปัร์ะเทศอ้�นๆ

รู์ปัท่� 4.2 จำานวนน้กเดิ่นทางจ่นท่�เดิ่นทางออกต่างปัร์ะเทศในแต่ละเด้่อนปีั พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

ทั�งนี�เม่ิ่�อเปิรียบัเทียบัสถานการณก์ารท่องเที�ยวระหว่างปีิ พ์.ศ. 2561 กบััปีิ 
พ์.ศ. 2562 พ์บัว่า มีิ่แนวโน้มิ่การเต่์บัโต์ถดถอยในช่วงปิลัายปีิ เม่ิ่�อจ้ำานวนนกัเด่นทางออก
นอกปิระเทศมีิ่แนวโน้มิ่เต่์บัโต์ลัดลังเม่ิ่�อเทียบัเด่อนต่์อเด่อนกบััปีิที� ผู่้านมิ่าโดยมีิ่อตั์รา
การเต่์บัโต์ต่์ดลับัต่์อเน่�องต์ั�งแต่์เด่อนส่งหาคมิ่ถงึธนัวาคมิ่ พ์.ศ. 2562 แต์กต่์างจ้ากในปีิ 
พ์.ศ. 2561 ที�การเต่์บัโต์สูงขึ �นเม่ิ่�อเทียบัแบับัเด่อนต่์อเด่อนกบััปีิ พ์.ศ. 2560 

ในดา้นโครงสรา้งมิ่ณฑิลัที�ส่งออกนกัท่องเที�ยวไปิต่์างปิระเทศพ์บัว่า มิ่ณฑิลัใหญ่
ฝั้� งต์ะวนัออกมีิ่สดัส่วนการส่งออกนกัท่องเที�ยวมิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 60 โดยมีิ่มิ่ณฑิลัเจี้ยงซู 
มิ่ณฑิลักวางตุ์ง้ มิ่ณฑิลัเจ้อ้เจี้ยง มิ่หานครเซี�ยงไฮ่ ้แลัะกรุงปัิกก่�งเป็ินมิ่ณฑิลั/มิ่หานครหลักั
ในการส่งออกนกัท่องเที�ยวจี้นสู่ต่์างปิระเทศ ทั�งนี�หากว่เคราะหพ่์์�นที�จี้นเป็ินสามิ่ส่วน ค่อ
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ทางต์ะวนัออก ต์อนกลัางแลัะฝั้� งต์ะวนัต์ก พ์บัว่าสดัส่วนจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวจ้ากมิ่ากไปิน้อย  
ค่อ มิ่ณฑิลัพ่์�นที�ฝั้� งต์ะวนัออก มิ่ณฑิลัต์อนกลัาง แลัะมิ่ณฑิลัทางฝั้� งต์ะวนัต์กต์ามิ่ลัำาดบัั  
ปีิ พ์.ศ. 2562 มีิ่สดัส่วนที� 60:26:14 ซึ�งเปิลีั�ยนแปิลังจ้ากเม่ิ่�อปีิ พ์.ศ. 2561 ซึ�งอยู่ที� 62:25:13 
เป็ินต์วัเลัขที�แสดงให้เห็นว่าต์ลัาดนกัท่องเที�ยวจี้นที�เด่นทางไปิต่์างปิระเทศขยบััจ้ากทาง
ฝั้� งต์ะวนัออกมิ่าสู่ต์อนกลัางแลัะฝั้� งต์ะวนัต์กเพ่์�มิ่ขึ �นเล็ักน้อย เป็ินการเปิลีั�ยนแปิลัง
ต์ามิ่อัต์ราการเจ้ร่ญเต่์บัโต์ทางเศรษฐก่จ้ของปิระเทศที� พ์บัว่าทางฝั้� งต์ะวนัออก 
มีิ่ขนาดเศรษฐก่จ้แลัะรายได้เฉลีั�ยต่์อปิระชากรที� สูงกว่าต์อนกลัางแลัะฝั้� งต์ะวนัต์ก  
แต่์ทางต์อนกลัางแลัะฝั้� งต์ะวนัต์กมีิ่อตั์ราการเจ้ร่ญเต่์บัโต์ทางเศรษฐก่จ้ที�สูงกว่า 

ตาร์างท่�  4.1 ปััจจ้ยุกำาห่นด่การ์ต้ด่สินใจเล้อกเม้องปัลายุทางต่างปัร์ะเทศเพ้�อท่องเท่�ยุว
ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

ปัจัจััยุกำาหนดัการ์ตัดัสินใจัเลืัอกเมืองปลัายุทางต่างปร์ะเทศเพืั�อท่องเที�ยุวิ
ปี พั.ศ.

2557 2559 2561

สถานท่� ท่องเท่�ยุวท่� ด้งดูด 46 48 39 

ค่าใช้่จ่ายุ ความัคุ้มัค่า 28 30 16 

สิ�งแวดล้อมัเพ่ื่�อการ์พัื่กผู่้อน 8 11 15 

ร์สช่าติอาห้าร์ 8 4 12 

การ์คมันาคมัข้องเม่ัองปิลายุทาง 4 3 4 

คุณภูาพื่ท่�พัื่ก 3 3 8 

อ่�นๆ 1 1 5 
ท่�มัา:  เร่์ยุบเร่์ยุงจากร์ายุงานข้้อมูัลการ์เดินทางท่องเท่�ยุวต่างปิร์ะเทศข้องนักเดินทางจ่น Chinese Tourism Research Institute ปีิ พื่.ศ. 2557, 2559, 2561

ต์ารางที� 4.1 แสดงปัิจ้จ้ยักำาหนดการต์ดัส่นใจ้เล่ัอกเม่ิ่องปิลัายทางต่์างปิระเทศ 
เพ่์�อท่องเที�ยว เปิรียบัเทียบัระหว่างปีิ พ์.ศ. 2557 พ์.ศ. 2559 แลัะ พ์.ศ. 2561 พ์บัว่า
ปัิจ้จ้ยัต่์อการต์ดัส่นใจ้เพ่์�อการท่องเที�ยวในปีิ พ์.ศ. 2561 แต์กต่์างจ้าก ปีิ พ์.ศ. 2557 
แลัะ พ์.ศ. 2559 โดยพ์บัว่าในปีิ พ์.ศ. 2557 แลัะ พ์.ศ. 2559 สถานที�ท่องเที�ยวที�ดงึดูด  
ค่อ ปัิจ้จ้ยักำาหนดการต์ดัส่นใจ้หลักัของการเล่ัอกเม่ิ่องท่องเที�ยวปิลัายทางต่์างปิระเทศ
โดยมีิ่สดัส่วนรอ้ยลัะ 46 แลัะรอ้ยลัะ 48 ต์ามิ่ลัำาดบัั ขณะที�ในปีิ พ์.ศ. 2561 ปัิจ้จ้ยัดงักล่ัาว
ยงัคงมีิ่สดัส่วนสูงสุดต่์อการต์ดัส่นใจ้เล่ัอกเม่ิ่องปิลัายทางท่องเที�ยวแต่์มีิ่ระดบััสดัส่วน
ความิ่สำาคญัลัดลังมิ่าอยู่ที�รอ้ยลัะ 39 

ปัิจ้จ้ยัรองลังมิ่าที� มีิ่ผู้ลัต่์อการต์ดัส่นใจ้ท่องเที�ยวค่อค่าใชจ่้้าย ความิ่คุม้ิ่ค่า 
ซึ�งอยู่ที�รอ้ยลัะ 28 แลัะรอ้ยลัะ 30 ในปีิ พ์.ศ. 2557 แลัะ พ์.ศ. 2559 ต์ามิ่ลัำาดบัั ขณะที�ปัิจ้จ้ยั 
ดงักล่ัาวมีิ่ความิ่สำาคญัลัดลังมิ่าอยู่ที�รอ้ยลัะ 16 ในปีิ พ์.ศ. 2561 แสดงว่า ปัิจ้จ้ยัความิ่คุม้ิ่ค่า 
แมิ่ว่้าจ้ะยงัมีิ่ความิ่สำาคญัแต่์ก็ม่ิ่ใช่เกณฑิก์ารต์ดัส่นใจ้หลักัที�สำาคญัเก่นกว่าม่ิ่ต่์อ่�น  ๆอีกต่์อไปิ  
เพ์ราะในปีิ พ์.ศ. 2561 พ์บัว่าสดัส่วนความิ่คุม้ิ่ค่าคุม้ิ่ราคา มีิ่สดัส่วนความิ่สำาคญัที�ใกลัเ้คียง 
กบััปัิจ้จ้ยัดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่เพ่์�อการพ์กัผู่้อนของเม่ิ่องปิลัายทาง (รอ้ยลัะ 15) ขณะที�ปัิจ้จ้ยั
รสชาต่์อาหาร (รอ้ยลัะ 12) แลัะคุณภาพ์ที�พ์กั (รอ้ยลัะ 8) ก็เป็ินปัิจ้จ้ยัที�มีิ่สดัส่วนระดบัั
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ความิ่สำาคญัสูงขึ �นเม่ิ่�อเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2557 แลัะ พ์.ศ. 2559 ซึ�งปัิจ้จ้ยัทั�งหมิ่ดแสดงว่า
นกัท่องเที�ยวจี้นมิ่องการเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศในเช่งของการท่องเที�ยวเช่ง
พ์กัผู่้อนเพ่์�มิ่ขึ �น 

4.2 ภาพัลักษณ์์ประเท่ศไท่ยในสายตานักท่่องเที่�ยวิจีันก่อนการ
ระบาดขีองโควิิด-19 

ขอ้มูิ่ลัต่์อไปินี�การว่เคราะหภ์าพ์ลักัษณป์ิระเทศไทยในสายต์านกัท่องเทียวจี้น
ผู่้านการทำาเหม่ิ่องขอ้ความิ่บันัทกึการท่องเที�ยวจ้ำานวน 933 บันัทกึใน Ctrip.com (Online 
Travel Agency: OTA อนัดบััหนึ�งของปิระเทศจี้น ระหว่างวนัที�  1 มิ่กราคมิ่-30 ม่ิ่ถุนายน 
พ์.ศ. 2562) แบ่ังเป็ินขั�นต์อนดงัต่์อไปินี�

1) การจัดัเติรียมข้อ้มูล 
การจ้ดัเก็บัขอ้มูิ่ลัผู่้านเว็บัไซต์ ์Ctrip.com, https://you.ctrip.com/travels/

thailand100021.html โดยใชค้ำาสำาคญัค่อคำาว่า “ปิระเทศไทย”（泰国）

รู์ปัท่�  4.3 ห่น้าเว็บไซีต์ปัร์ะเทศไทยุใน Ctrip.com

ทั�งนี� ในการเล่ัอกบันัทกึการท่องเที�ยวไดก้ำาหนดวนัที�ทำาการเก็บัขอ้มูิ่ลัต์ั�งแต่์
เด่อนมิ่กราคมิ่-ม่ิ่ถุนายน พ์.ศ. 2562 แลัะการจ้ดัเก็บัขอ้มูิ่ลัโดยซอฟื้ทแ์วรจี์้น Houyjicaiji 
แลัะสะสมิ่ขอ้มูิ่ลัจ้ำานวน 1,000 บันัทกึแลัะจ้ดัเก็บัไวใ้นไฟื้ลั ์Microsoft Excel 

2) การทีำาควิามสะอาดข้อ้มูล
เพ่์�อให้เก่ดความิ่เช่�อมิ่ั�นต่์อขอ้มูิ่ลั “ขอ้ความิ่” ที� ถูกจ้ดัเก็บั ขอ้มูิ่ลัที�ถูกจ้ดัเก็บั

จ้ะถูกกลัั�นกรองความิ่ถูกต์อ้งดว้ยขั�นต์อนต่์างๆ ดงัต่์อไปินี� 
• ต์ดัขอ้มูิ่ลับันัทกึที�เกี�ยวขอ้งกบััคล่ัปิว่ดีโอหร่อรูปิภาพ์ท่�ง 
• ต์ดัขอ้มูิ่ลับันัทกึความิ่รูส้กึที�เป็ินปิระเภทบัทกวีหร่อเน่�อเพ์ลังท่�ง 
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• ต์ดัขอ้มูิ่ลัที�เกี�ยวกบััการโฆษณาท่�ง 
• ต์ดัขอ้มูิ่ลับันัทกึที�ใชค้วามิ่ความิ่ซำ �ากนัออก
• เล่ัอกขอ้มูิ่ลับันัทึกที� มีิ่ความิ่สมิ่บูัรณท์ั�งการแสดงความิ่ค่ดเห็น แลัะขอ้มูิ่ลั

ความิ่รูส้กึ 
ผู้ลัลัพั์ธจ์้ากการทำา Data Cleansing มีิ่การต์ดัขอ้มูิ่ลับันัทกึออกไปิ 67 บันัทกึ 

แลัะเหล่ัอขอ้มูิ่ลัเพ่์�อว่เคราะหจ์้ำานวน 933 บันัทกึ

3) การจัดัเติรียมข้อ้มูลก่อนัประมวิลผล 
ในขั�นต์อนการจ้ดัเต์รียมิ่ขอ้มูิ่ลัก่อนปิระมิ่วลัผู้ลัเพ่์�อจ้ดัการกบััขอ้ความิ่ให้พ์รอ้มิ่ 

กบััการว่เคราะห ์โดยพ์ยายามิ่ขจ้ดัขอ้ความิ่ที�มีิ่ความิ่คลุัมิ่เคร่อซึ�งเก่ดจ้ากการใชค้ำาที�  
แต์กต่์างกนัแต่์อธ่บัายในส่�งเดียวกนั หร่อจ้ดัการกบััคำาที�ใชต้์วัสะกดผู่้ดทั�งๆ ที�มีิ่ความิ่หมิ่าย 
อย่างเดียวกนั โดยแบ่ังกระบัวนการจ้ดัเต์รียมิ่ขอ้มูิ่ลัก่อนปิระมิ่วลัผู้ลัออกเป็ินสองส่วน  
ส่วนที�หนึ�งค่อปิรบััต์วัสะกดของคำาที�ผู่้ดให้ถูกต์อ้ง เช่นคำาว่า “ปิ� าต์อง” (หมิ่ายถงึหาดปิ� าต์อง)  
ซึ�งในบันัทกึท่องเที�ยวมีิ่ทั�งส่วนที�ใชค้ำาผู่้ดว่า “巴东” (ไม่ิ่ถูกต์อ้ง) โดยแก้ไขให้เป็ิน “芭东”  
(แบับัที� ถูกต์อ้ง) หร่อคำาว่ารถจ้กัรยานยนต์ซ์ึ�งที� ถูกต์อ้งค่อ “摩托车” ขณะที�ในบันัทึก
ท่องเที�ยวมีิ่ทั�ง “摩托” แลัะ “摩的” ส่วนที�สองค่อ การเรียกช่�อสถานที�บัางแห่งโดยใช้
ภาษาองักฤษ ขณะที�บัางบันัทกึพ์ยายามิ่แปิลังช่�อสถานที�เหล่ัานั�นให้เป็ินภาษาจี้น เช่น
คำาว่า “Maya” ซึ�งหมิ่ายถงึห้างเมิ่ญ่า จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ ซึ�งในบัางบันัทกึจ้ะเรียกว่า “玛雅”  
ในการจ้ดัเต์รียมิ่ขอ้มูิ่ลัจ้ึงจ้ดัการปิรบััเปิลีั�ยน “Maya” ให้ทั�งหมิ่ดเป็ิน “玛雅” แลัะใน 
ขั�นต์อนสุดทา้ยค่อการขจ้ดัเน่�อหาที� ไม่ิ่เกี�ยวขอ้ง เช่น อ่โมิ่จ่้ต่์างๆ ช่องว่างเวน้วรรคต่์างๆ  
ที�จ้ะถูกลับัท่�ง โดยทา้ยที�สุดจ้ะเหล่ัอคำาศพั์ทป์ิระมิ่าณ 370,000 คำาที�จ้ะถูกนำามิ่าว่เคราะห์
เพ่์�อแยกคำา 

4) การวิิเคราะหข์้อ้ควิามและคำาสำาคญั 
สำาหรบััซอฟื้ต์แ์วรที์�ใช้ในการแยกคำาสำาคญัค่อ “Gooseeker” ซึ�งเป็ินหนึ�งใน

ซอฟื้ต์แ์วรว่์เคราะหข์อ้ความิ่ยอดน่ยมิ่ในปิระเทศจี้น เพ่์�อว่เคราะหห์า “คำาสำาคญั” ที� มีิ่
นยัสำาคญั (ดงัแสดงในรูปิที�  4.4) โดยจ้ำาแนกแต่์ลัะคำาออกมิ่าเป็ินความิ่ถี�  (ดงัแสดงใน
รูปิที�  4.5) 

ผู้ลัการว่เคราะหภ์าพ์ลักัษณป์ิระเทศไทยผู่้าน “คำาสำาคญั” หลังัจ้ากขอ้มูิ่ลัที� ได้
จ้ากการทำาเหม่ิ่องขอ้ความิ่ขอ้มูิ่ลั “บันัทกึการท่องเที�ยว” ของนกัท่องเที�ยวจี้น ที�บันัทกึ
ผู่้านเว็บัไซต์ ์Ctrip.com ในระหว่างเด่อนมิ่กราคมิ่-ม่ิ่ถุนายน พ์.ศ. 2562 ซึ�งภายหลังัการ 
คดักรองขอ้มูิ่ลั คน้หา “คำาสำาคญั” ที�สามิ่ารถนำามิ่าใชป้ิระโยชนเ์พ่์�อการว่เคราะหภ์าพ์ลักัษณ ์
พ์บัว่ามีิ่จ้ำานวน “คำาสำาคญั” ทั�งหมิ่ด 15,127 คำา โดยมีิ่คำาสำาคญัที� มีิ่ความิ่ถี� สูงที� สุด  
10 อนัดบััแรกดงัแสดงในรูปิที�  4 ปิระกอบัไปิดว้ย 1) โรงแรมิ่ (1,747) 2) กรุงเทพ์ (832) 
3) เชียงใหม่ิ่ (643) 4) ชายหาด (547) 5) ภูเก็ต์ (390) 6) เกาะสมุิ่ย (256) 7) สระว่ายนำ �า  
(245) 8) ต์ลัาดกลัางค่น (242) 9) ส่ม่ิ่ลันั (234) แลัะ 10) ราคาถูก (230) ต์ามิ่ลัำาดบัั  
คำาสำาคญัใน 10 อนัดบััแรกมีิ่ความิ่ถี�รวมิ่ 5,366 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 35 ของจ้ำานวนคำาสำาคญั 
ทั�งหมิ่ด แลัะคำาสำาคญัทั�งหมิ่ด 10 คำาจ้ากทั�งหมิ่ด 253 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 3.95 (รูปิที� 4.6)
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รู์ปัท่�  4.4 แสด่งคำาสำาค้ญท่�ถูกจำาแนกออกมา

รู์ปัท่�  4.5 การ์คำานวณ์ค่าความถ่�ขีองคำาสำาค้ญ

รู์ปัท่�  4.6 ความถ่�ขีองคำาสำาค้ญสิบอ้นด้่บแร์กในบ้นทึกท่องเท่�ยุวปัร์ะเทศไทยุขีองน้กท่องเท่�ยุวจ่น
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ขอ้มูิ่ลัจ้ากคำาสำาคญั 10 อนัดบััแรกแสดงให้เห็นว่าภาพ์ลักัษณข์อง “โรงแรมิ่” 
ถ่อเป็ินภาพ์ลักัษณที์�สำาคญัที� สุดของการเด่นทางเข้ามิ่าท่องเที�ยวไทยในสายต์าของ
นกัท่องเที�ยวจี้น เพ์ราะมีิ่จ้ำานวนคำาที� สูงกว่าอนัดบััสองมิ่ากกว่าหนึ�งเท่าต์วั ทั�งนี�เพ์ราะ
พ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยวจี้นกลุ่ัมิ่ FIT ซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่หลักัในการเก็บัขอ้มูิ่ลัครั�งนี�จ้ะใชเ้วลัา
ในการอยู่ในโรงแรมิ่ที�พ์กัเพ่์�มิ่ขึ �นเม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวในอดีต์  

โรงแรมิ่ที� เล่ัอกพ์ักจ้ึงต์้องมีิ่ส่� งอำานวยความิ่สะดวก ความิ่สะอาด แลัะบัร่การที� ดี  
โดยเฉพ์าะอย่างย่�ง “สระว่ายนำ �า” เป็ินคำาสำาคญัที�อยู่ใน 10 อนัดบััแรกของภาพ์ลักัษณที์�
นกัท่องเที�ยวจี้นให้ความิ่สำาคญั  นอกจ้ากนี�โรงแรมิ่ที�นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่เล่ัอกต์อ้งอยู่
ในทำาเลัที�ต์ั�งที�สะดวกต่์อการเด่นทางท่องเที�ยว สะดวกต่์อการหาอาหาร เด่นท่องเที�ยว
ในยามิ่คำ�าค่น (อยู่ในส่บัอนัดบััแรกของคำาสำาคญัเช่นเดียวกนั) 

ขณะที�กลุ่ัมิ่คำา เม่ิ่องท่องเที�ยวสำาคญัไดแ้ก่ กรุงเทพ์ฯ เชียงใหม่ิ่ ภูเก็ต์ แลัะ
เกาะสมุิ่ย เป็ินกลุ่ัมิ่คำากลุ่ัมิ่ที�สองที�อยู่ในส่บัอนัดบััแรก แสดงให้เห็นว่าภาพ์ลักัษณก์าร
ท่องเที�ยวของปิระเทศไทยในสายต์าของนกัท่องเที�ยวจี้นเร่�มิ่ให้ความิ่สำาคญักบััเม่ิ่อง
ท่องเที�ยวอย่างเจ้าะจ้งมิ่ากกว่าการเขา้มิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทยในภาพ์รวมิ่ โดยปัิจ้จุ้บันั
มีิ่ทั�งสี�เม่ิ่องขา้งต์น้เป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวยอดน่ยมิ่ของปิระเทศไทย โดยมีิ่คำาว่า “ชายหาด” 
“ต์ลัาดกลัางค่น” แลัะ “ราคาถูก” เป็ินรูปิแบับัการท่องเที�ยวที� เป็ินต์วัแทนภาพ์ลักัษณ์
สำาคญั  ทั�งนี� “ส่ม่ิ่ลันั” เป็ินช่�อสถานที�ท่องเที�ยวเพี์ยงแห่งเดียวที�ต่์ดเขา้มิ่าในส่บัอนัดบััแรก 

ของคำาสำาคญัครั�งนี�
คำาสำาคญัจ้ากความิ่ถี�ที�แสดงพ์บัว่านกัท่องเที�ยวจี้นจ้ะบันัทกึขอ้มูิ่ลัแสดงเม่ิ่อง

หร่อจ้งัหวดัที�เด่นทางไปิท่องเที�ยวจ้ำานวน 4 เม่ิ่อง ขอ้มูิ่ลัสถานที�ท่องเที�ยวจ้ำานวน 1 แห่ง  

(ส่ม่ิ่ลันั) แลัะคำาสำาคญัที�เกี�ยวขอ้งกบััการเด่นทางท่องเที�ยวแลัะรูปิแบับัการท่องเที�ยว 5 คำา  

ไดแ้ก่คำาว่า โรงแรมิ่ ชายหาด สระว่ายนำ �า ต์ลัาดกลัางค่น แลัะราคาถูก ต์ามิ่ลัำาดบัั แลัะ
เม่ิ่�อทำาการขยายคำาสำาคญัออกไปิเป็ิน 20 อนัดบััแรกในบันัทกึท่องเที�ยวปิระเทศไทยของ
นกัท่องเที�ยวจี้น ดงัแสดงในรูปิที�  4.5 (รวมิ่ทั�งส่ �น 7,192 คำาจ้ากทั�งหมิ่ด 15,127 ค่ดเป็ิน
รอ้ยลัะ 47.5 ของคำาทั�งหมิ่ด) พ์บัว่ามีิ่ขอ้ความิ่เม่ิ่องท่องเที�ยวเพ่์�มิ่มิ่าอีกหนึ�งเม่ิ่อง ไดแ้ก่
เม่ิ่องพ์ทัยา ขอ้ความิ่สถานที� ท่องเที�ยวอีกสองแห่งไดแ้ก่ หาดปิ� าต์อง แลัะวดัพ์ระแกว้ 
ขอ้ความิ่ที�เกี�ยวกบััการเด่นทางท่องเที�ยวแลัะรูปิแบับัการท่องเที�ยวอีก 7 คำาสำาคญัค่อ 
สถาปัิต์ยกรรมิ่ ซ่�อของชอ้ปิปิิ�ง Visa on arrival เม่ิ่องเก่า ถ่ายรูปิ อาหารอร่อย อาหารเชา้  
แลัะวดั ต์ามิ่ลัำาดบัั 

จ้ากขอ้มูิ่ลัที� ไดแ้สดงถงึความิ่หลัากหลัายทั�งในสถานที�ท่องเที�ยว แลัะรูปิแบับั
การท่องเที�ยวของปิระเทศไทยในสายต์านกัท่องเที�ยวจี้น เพ์ราะปิระเทศไทยเป็ินปิระเทศ
ที� ม่ิ่ไดมี้ิ่สถานที� ท่องเที�ยวที� มีิ่ความิ่โดดเด่น ย่�งใหญ่ต์ระการต์าในระดบััโลัก แต่์ความิ่ 

โดดเด่นของปิระเทศไทยค่อปิระเทศที�มีิ่ความิ่หลัากหลัายในก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว ทั�งที�
เป็ินแหล่ังท่องเที�ยวทางธรรมิ่ชาต่์ แลัะแหล่ังท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่โบัราณสถาน ปิระวต่ั์ศาสต์ร ์
วฒันธรรมิ่ รวมิ่ไปิถงึก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์กัผู่้อน การชอ้ปิปิิ�ง การหาอาหาร
อร่อยทาน ต์ลัอดจ้นการเรียนรูใ้นปิระสบัการณท์อ้งถ่�นทั�งก่จ้กรรมิ่กลัางวนัแลัะกลัางค่น  
ภายใต์บ้ัรรยากาศของปิระเทศไทย ที� มีิ่ภาพ์สถาปัิต์ยกรรมิ่แลัะวฒันธรรมิ่เม่ิ่องพุ์ทธ 
ขอ้มูิ่ลัจ้ากการทำาเหม่ิ่องขอ้ความิ่นกัท่องเที�ยวจี้นจ้งึค่อนขา้งกระจ้ายไปิในกลุ่ัมิ่ต่์างๆ  
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อย่างหลัากหลัาย ในขณะเดียวกันก็สอดคลั้องกับัพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที� ยวของ
นกัท่องเที�ยวจี้น ที�ม่ิ่ไดเ้ฉพ์าะเจ้าะจ้งว่าการเขา้มิ่าท่องเที�ยวในปิระเทศไทยต์อ้งเล่ัอกทำา
ก่จ้กรรมิ่อย่างใดอย่างหนึ�งเป็ินหลักั โดยเฉพ์าะอย่างย่�งจ้ากกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวแบับัอ่สระ
ซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่ายหลักัในการทำาเหม่ิ่องขอ้ความิ่

รู์ปัท่�  4.7 ความถ่�ขีองคำาสำาค้ญยุ่�สิบอ้นด้่บแร์กในบ้นทึกท่องเท่�ยุวปัร์ะเทศไทยุขีองน้กท่องเท่�ยุวจ่น

ทั�งนี�มีิ่ปัิจ้จ้ยัสนบััสนุนให้นกัท่องเที�ยวจี้นเล่ัอกไทยเป็ินจุ้ดหมิ่ายปิลัายทางไม่ิ่ว่า
จ้ะเป็ิน “Visa on arrival” แลัะ “ราคาถูก” ยงัคงเป็ินสองปัิจ้จ้ยักำาหนดการเล่ัอกเขา้มิ่า
ท่องเที�ยวในปิระเทศไทย แสดงให้เห็นว่ามิ่าต์รการ Visa on arrival ยงัคงเป็ินหนึ�งในปัิจ้จ้ยั
กำาหนดการเล่ัอกเขา้มิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทยของนกัท่องเที�ยวจี้น เพ์ราะเป็ินนโยบัายที�
สอดคลัอ้งกบััพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวอ่สระ ที� ไม่ิ่ต์อ้งการใชเ้วลัาเพ่์�อการวางแผู้น
การท่องเที�ยวยาวนาน การเล่ัอกเด่นทางไปิท่องเที�ยวยงัปิระเทศใด โดยเฉพ์าะอย่างย่�ง
หากเป็ินการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนที�มีิ่ระยะเวลัาวนัหยุดไม่ิ่ยาว จ้งึต์อ้งเล่ัอกเด่นทางไปิ
ยงัปิระเทศที�สะดวก ไม่ิ่ต์อ้งเต์รียมิ่ต์วัก่อนการเด่นทางมิ่าก เช่นเดียวกนักบััคำาสำาคญั
ดา้น “ราคาถูก” ก็ยงัคงเป็ินจุ้ดขายสำาคญัของการท่องเที�ยวปิระเทศไทย โดยเฉพ์าะ
อย่างย่�งค่าใชจ่้้ายดา้นค่าอาหาร ค่าที�พ์กั รวมิ่ไปิถงึค่าใชจ่้้ายในก่จ้กรรมิ่สนัทนาการแลัะ
ค่าเขา้ชมิ่สถานที�ท่องเที�ยวต่์างๆ ซึ�งเม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััการท่องเที�ยวภายในปิระเทศจี้น 
โดยเฉพ์าะอย่างย่�งในช่วง Golden week การเล่ัอกมิ่าท่องเที�ยวในปิระเทศไทยจ้ะมีิ่
ค่าใชจ่้้ายที�ถูกกว่า คุม้ิ่ค่าคุม้ิ่ราคากว่า

ขณะที�คำาสำาคญัที�เกี�ยวขอ้งกบััโรงแรมิ่ก็เป็ินอีกหนึ�งกลุ่ัมิ่คำาสำาคญัที�ถูกบันัทกึ
ในปิระสบัการณท่์องเที�ยว โดยมีิ่คำาสำาคญัที�สะทอ้นภาพ์ปัิจ้จ้ยัในการเล่ัอกโรงแรมิ่ของ
นกัท่องเที�ยวจี้นค่อคำาว่า “สระว่ายนำ �า” แลัะ “อาหารเชา้” ซึ�งสอดคลัอ้งกบััขอ้มูิ่ลัที�ปิรากฏใน 
“หม่ิ่าเฟิื้งวอ” ซึ�งเป็ินเว็บัไซต์ส์งัคมิ่ออนไลันส์ำาหรบััแบ่ังปัินบัอกเล่ัาปิระสบัการณเ์ด่นทาง
ท่องเที�ยวที� ไดร้บััความิ่น่ยมิ่ แลัะถูกใชเ้ป็ินคลังัขอ้มูิ่ลัเพ่์�อเต์รียมิ่ความิ่พ์ร้อมิ่ก่อนการ
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เด่นทางมิ่ากที�สุดในกลุ่ัมิ่นกัเด่นทางอ่สระของปิระเทศจี้น ที�ระบุัว่าคนจี้นจ้ะเล่ัอกโรงแรมิ่
ที�พ์กัจ้าก 1) โรงแรมิ่ที�มีิ่เน็ต์ไอดอลัแนะนำา 2) โรงแรมิ่ที�อาหารเชา้มีิ่ความิ่หลัากหลัาย แลัะ  
3) โรงแรมิ่ที�มีิ่สระว่ายนำ �าสวยแลัะมีิ่เอกลักัษณ์

ตาร์างท่�  4.2 จำาแนกกลุ่ม “คำาสำ าค้ญ” ท่� ได้่จากการ์ทำาเห่ม้องข้ีอความ 
กลุ่ัมค่ำาสำ าคั่ญ ค่วิามถี�  (ค่รั์�ง) ร์�อยุลัะ

กลุ่มัช่่�อเม่ัอง 2,453 16.3

รู์ปิแบบการ์ท่องเท่�ยุว 2,437 16.2

โร์งแร์มั 2,311 15.3

ช่่�อสถานท่� ท่องเท่�ยุว 1,976 13.1

ความัรู้์ส้ก 1,414 9.4

เก่�ยุวกับการ์เดินทางมัาปิร์ะเทศไทยุ 1,206 8.0

รู์ปิแบบอาห้าร์ ร้์านอาห้าร์ 1,201 8.0

ข้้อมูัลเก่�ยุวกับการ์ช้่อปิปิิ� ง 570 3.8

สภูาพื่แวดล้อมัทั�วไปิ 477 3.2

การ์คมันาคมั 478 3.2

รู์ปิแบบสันทนาการ์บันเทิง 391 2.6

อ่�นๆ 149 1.0
ท่�มัา: ข้้อมูัลจากการ์ทำาเห้ม่ัองข้้อความั 

การว่เคราะหภ์าพ์ลักัษณป์ิระเทศไทยจ้ำาแนกผู่้านกลุ่ัมิ่ของ “คำาสำาคญั” เม่ิ่�อทำา 
การจ้ำาแนกกลุ่ัมิ่ “คำาสำาคญั” ที� ไดจ้้ากการทำาเหม่ิ่องขอ้ความิ่บันัทึกการท่องเที�ยวของ 
นักท่องเที�ยวจี้น โดยแบ่ังกลุ่ัมิ่คำาสำาคญัออกเป็ิน 12 กลุ่ัมิ่ดงัแสดงในต์ารางที�  4.2 
ปิระกอบัดว้ย กลุ่ัมิ่ที�  1 กลุ่ัมิ่ช่�อเม่ิ่อง (รอ้ยลัะ 16.2) กลุ่ัมิ่ที�  2 กลุ่ัมิ่รูปิแบับัการท่องเที�ยว  

(ร้อยลัะ 16.1) กลุ่ัมิ่ที�  3 กลุ่ัมิ่โรงแรมิ่ (ร้อยลัะ 15.3) กลุ่ัมิ่ที�  4 ช่�อสถานที� ท่องเที�ยว  

(ร้อยลัะ 13.1) กลุ่ัมิ่ที�  5 คำาสำาคญัแสดงความิ่รู้สึก (ร้อยลัะ 9.4) กลุ่ัมิ่ที�  6 ขอ้มูิ่ลัเกี�ยว
กบััการเด่นทางมิ่าปิระเทศไทย (รอ้ยลัะ 8.0) กลุ่ัมิ่ที�  7 รูปิแบับัอาหารแลัะรา้นอาหาร  
(รอ้ยลัะ 7.9) กลุ่ัมิ่ที�  8 ขอ้มูิ่ลัเกี�ยวกบััการชอ้ปิปิิ�ง (รอ้ยลัะ3.8) กลุ่ัมิ่ที�  9 ขอ้มูิ่ลัเกี�ยวกบัั
สภาพ์แวดลัอ้มิ่ทั�วไปิ (รอ้ยลัะ 3.4) กลุ่ัมิ่ที�  10 ขอ้มูิ่ลัเกี�ยวกบััการคมิ่นาคมิ่ (รอ้ยลัะ 3.2) 
กลุ่ัมิ่ที� 11 ขอ้มูิ่ลัเกี�ยวกบััสนัทนาการบันัเท่ง (รอ้ยลัะ 2.6) แลัะกลุ่ัมิ่ที� 12 ค่อขอ้ความิ่อ่�นๆ 
(รอ้ยลัะ 1.0) โดยสามิ่ารถสรุปิขอ้มูิ่ลัสำาคญัจ้ากการจ้ำาแนกขอ้มูิ่ลัต์ามิ่กลุ่ัมิ่ต่์างๆ ไดด้งันี�

1. กลุ่มคำาสำาคัญี่ “กลุ่มชิ่�อเม่อง” 

รูปิที�  4.8 แสดงจ้ำานวนคำาสำาคญัของ “กลุ่ัมิ่ช่�อเม่ิ่อง” พ์บัว่า กรุงเทพ์ฯ ยงัคง
เป็ินเม่ิ่องที�นกัท่องเที�ยวจี้นกล่ัาวถงึมิ่ากที�สุดที�  832 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 34 ของคำาสำาคญั 
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“กลุ่ัมิ่ช่�อเม่ิ่อง” รองลังมิ่าไดแ้ก่ จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ที� 643 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 26 อนัดบััสามิ่
ค่อ ภูเก็ต์จ้ำานวน 390 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 16 อนัดบััที�สี�  เกาะสมุิ่ย 256 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 10 
แลัะอนัดบััที�ห้า พ์ทัยาที�  172 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 7 ต์ามิ่ลัำาดบัั ขอ้มูิ่ลัดงักล่ัาวสอดคลัอ้ง
กบััจ้ำานวนสายการบ่ันต์รงจ้ากเม่ิ่องหลักัๆ ของปิระเทศจี้นที�เขา้สู่ปิระเทศไทยซึ�งทั�งหมิ่ด
มุ่ิ่งเขา้สู่ท่าอากาศยานนานาชาต่์สามิ่แห่งของไทยเป็ินหลักัค่อ กรุงเทพ์ฯ (สุวรรณภูม่ิ่ 
ดอนเม่ิ่อง) เชียงใหม่ิ่ แลัะภูเก็ต์ ในส่วนของเม่ิ่องอ่�นๆ ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน เกาะสมุิ่ย พ์ทัยา 
เชียงราย แลัะกระบีั�  แมิ่ว่้าปัิจ้จุ้บันัจ้ะมีิ่สายการบ่ันต์รงสามิ่ารถเขา้สู่เม่ิ่องต่์างๆ เหล่ัานี�
เพ่์�มิ่มิ่ากขึ �น แต่์จ้ำานวนก็ยงัไม่ิ่มิ่ากนกั โดยเฉพ์าะอย่างย่�งกบัักลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวอ่สระซึ�ง
เป็ินแหล่ังขอ้มูิ่ลัหลักัของการทำาเหม่ิ่องขอ้ความิ่ ซึ�งขอ้สงัเกต์ที�สำาคญัอีกปิระการหนึ�ง
ก็ค่อร้อยลัะ 60 ของเม่ิ่องสำาคญัที�นกัท่องเที�ยวจี้นกล่ัาวถงึจ้ะอยู่เฉพ์าะกรุงเทพ์ฯ กบัั
เชียงใหม่ิ่เท่านั�น ขณะที�ภูเก็ต์ซึ�งเป็ินเม่ิ่องที�มีิ่ทั�งจ้ำานวนเที�ยวบ่ันต์รง แลัะมีิ่นกัท่องเที�ยว
จี้นเด่นทางเขา้ไปิท่องเที�ยวเป็ินจ้ำานวนมิ่ากกว่าจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ กลับััมีิ่จ้ำานวนการกล่ัาว
ถงึน้อยกว่าจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ ซึ�งสาเหตุ์สำาคญัมิ่าจ้ากสองปิระการค่อ

รู์ปัท่�  4.8 จำานวนคำาสำาค้ญขีอง “กลุ่มช้�อเม้อง” 

ปิระการที�หนึ�ง รูปิแบับัการเด่นทางเขา้มิ่าท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวจี้นใน
จ้งัหวดัภูเก็ต์ส่วนใหญ่ยงัคงเป็ินการเขา้มิ่าแบับักลุ่ัมิ่ทวัรเ์ป็ินหลักั ซึ�งแมิ่ว่้าจ้ะมีิ่สดัส่วน
ที�ลัดลังแต่์ก็ยงัคงเป็ินกลุ่ัมิ่หลักัของการเขา้มิ่าท่องเที�ยวจ้งัหวดัภูเก็ต์ของนกัท่องเที�ยว
จี้น ขณะที�นกัท่องเที�ยวจี้นกลุ่ัมิ่หลักัของจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่จ้ะเป็ินนกัท่องเที�ยวแบับัอ่สระ 
จ้งึทำาให้จ้ำานวนผูู้แ้สดงบันัทกึการท่องเที�ยวใน Ctrip ซึ�งเป็ินนกัท่องเที�ยวอ่สระกล่ัาวถงึ
เชียงใหม่ิ่มิ่ากกว่าภูเก็ต์

ปิระการที�สอง จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวจี้นในภูเก็ต์ในช่วงระหว่างเด่อนมิ่กราคมิ่-
ม่ิ่ถุนายน ปีิ พ์.ศ. 2562 มีิ่จ้ำานวนลัดลัง อนัเป็ินผู้ลัส่บัเน่�องจ้ากว่กฤต์การณเ์ร่อล่ัมิ่ต์ั�งแต่์
กลัางปีิ พ์.ศ. 2561 ซึ�งทำาให้นกัท่องเที�ยวจี้นจ้ำานวนมิ่ากเล่ัอกไปิท่องเที�ยวเชียงใหม่ิ่ 
เกาะสมุิ่ย พ์ทัยา แทนที�จ้งัหวดัภูเก็ต์มิ่ากขึ �น
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ขอ้สรุปิสำาคญัอีกปิระการหนึ�งค่อ คำาสำาคญักลุ่ัมิ่ช่�อเม่ิ่องเป็ินกลุ่ัมิ่คำาที�มีิ่มิ่าก
ที�สุดเม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบัักลุ่ัมิ่คำาอ่�นๆ แสดงว่านกัท่องเที�ยวจี้นให้ความิ่สำาคญักบััการมิ่า
ท่องเที�ยวปิระเทศไทย โดยคำานึงถงึเม่ิ่องที�ต์อ้งการเด่นทางไปิท่องเที�ยวมิ่ากกว่าการมิ่า
ท่องเที�ยวปิระเทศไทย หร่ออีกนยัหนึ�งหมิ่ายความิ่ว่า ช่�อเม่ิ่องปิลัายทางค่อส่�งที�นกัท่องเที�ยวจี้น
สนใจ้มิ่ากกว่าช่�อปิระเทศไทย ซึ�งถ่อเป็ินขอ้ดีอย่างย่�ง เพ์ราะทำาให้นกัท่องเที�ยวจี้นมีิ่โอกาส
กลับััมิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทยไดอี้กหลัายครั�ง ยกต์วัอย่างเช่น ในบันัทกึท่องเที�ยวหลัายบันัทกึ
กล่ัาวถงึการเขา้มิ่าท่องเที�ยวเป็ินครั�งที�สอง หร่อครั�งที�สามิ่ เน่�องจ้ากครั�งก่อนหน้าไปิท่องเที�ยว
ที�เม่ิ่องอ่�นมิ่าก่อนแลัว้ ครั�งนี�จ้งึกลับััมิ่าอีกครั�งแต่์เปิลีั�ยนไปิท่องเที�ยวจุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง
อ่�นๆ แทน ดงันั�นกลัยุทธก์ารปิระชาสมัิ่พ์นัธแ์หล่ังท่องเที�ยวของปิระเทศไทยให้กบัั
นกัท่องเที�ยวจี้นจ้งึควรให้ความิ่สำาคญักบััการปิระชาสมัิ่พ์นัธภ์าพ์ลักัษณก์ารท่องเที�ยว
ของแต่์ลัะเม่ิ่องที� มีิ่ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวที�แต์กต่์างกนั ภายใต์แ้บัรนดป์ิระเทศไทย 
แต่์นำาเสนอส่นคา้แต์กต่์างกนัไปิในแต่์ลัะเม่ิ่อง  

2. กลุ่มค ำาสำาคัญี่ “ร้ปแบบการท่่องเท่ี�ยวิ”

รู์ปัท่�  4.9 จำานวนคำาสำาค้ญขีอง “รู์ปัแบบการ์ท่องเท่�ยุว”

รูปิที�  4.9 แสดงจ้ำานวนคำาสำาคญัของ “รูปิแบับัการท่องเที�ยว” ซึ�งพ์บัว่าคำาว่า 
“ชายหาด” ถูกกล่ัาวถงึมิ่ากที� สุดในบันัทึกการท่องเที�ยวที�  547 คำา ค่ดเป็ินร้อยลัะ 22 
ของคำาสำาคญักลุ่ัมิ่ “รูปิแบับัการท่องเที�ยว” รองลังมิ่าค่อ “ต์ลัาดกลัางค่น” ที�  242 คำา 
ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 10 อนัดบััที�สามิ่ค่อ “สถาปัิต์ยกรรมิ่” ที� 197 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 8 อนัดบััที�สี�  
“วดั” จ้ำานวน 133 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 5 แลัะอนัดบััที�ห้า “ชา้ง” ที�  127 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 5 
ต์ามิ่ลัำาดบัั ซึ�งจ้ำานวนคำาสำาคญัในห้าอนัดบััแรกค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 50 ของคำาสำาคญัทั�งหมิ่ด
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ในกลุ่ัมิ่ “รูปิแบับัการท่องเที�ยว” แสดงภาพ์ลักัษณก์ารท่องเที�ยวไทยในสายต์านกัท่องเที�ยวจี้น 
ที�จ้ะนึกถงึ ชายหาดที�สวยงามิ่ ต์ลัาดกลัางค่นที�เต็์มิ่ไปิดว้ยสีสนัรา้นคา้แลัะอาหารร่มิ่ทางเด่น 
สถาปัิต์ยกรรมิ่ในวดัต์ามิ่แบับัพุ์ทธศาสนา หร่อต์ามิ่เขต์เม่ิ่องเก่า แลัะชา้งซึ�งเป็ินสตั์ว ์
อนัเป็ินสญัลักัษณข์องปิระเทศไทย  

ขณะที�คำา สำาคญั “รูปิแบับัการท่องเที�ยว” อ่�นๆ จ้ะกระจ้ายไปิในก่จ้กรรมิ่ที�
เกี�ยวขอ้งต์ามิ่เม่ิ่องท่องเที�ยวหลักั ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินก่จ้กรรมิ่ ดำานำ �า ชมิ่พ์ระอาท่ต์ยต์์กด่น 
การท่องเที�ยวหมู่ิ่เกาะ ซึ�งเป็ินก่จ้กรรมิ่ในส่วนเม่ิ่องท่องเที�ยวชายทะเลัทั�งในจ้งัหวดัภูเก็ต์ กระบีั�  
หร่อเกาะสมุิ่ย ก่จ้กรรมิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััการชมิ่ เจ้ดีย ์พ่์พ่์ธภณัฑิ ์แลัะต์ลัาดนำ �า ซึ�งส่วนใหญ่
อยู่ในกรุงเทพ์ พ์ทัยา แลัะชียงใหม่ิ่ เป็ินต์น้

3. กลุ่มคำาสำาคัญี่ “โรงแรมท่ี�พััก”

รู์ปัท่�  4.10 จำานวนความถ่�ขีองคำาสำาค้ญกลุ่ม “โร์งแร์มท่�พ้ก” 

รูปิที�  4.10 แสดงจ้ำานวนความิ่ถี�ของคำาสำาคญักลุ่ัมิ่โรงแรมิ่ที�พ์กั ซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่
คำาสำาคญัที�นกัท่องเที�ยวจี้นให้ความิ่สำาคญัมิ่ากเป็ินอนัดบััสามิ่ โดยมีิ่คำาสำาคญั “โรงแรมิ่” 
จ้ำานวน 1,747 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 75 ของคำาสำาคญักลุ่ัมิ่โรงแรมิ่ แลัะเป็ินคำาสำาคญัที�มีิ่
จ้ำานวนความิ่ถี� สูงสุดในการเก็บัขอ้มูิ่ลัครั�งนี� แลัะแสดงให้เห็นถงึภาพ์ลักัษณข์องการ
ท่องเที�ยวที�สำาคญัที� สุดในสายต์าของนกัท่องเที�ยวจี้นก็ค่อ “ภาพ์ลักัษณข์องโรงแรมิ่” 
ซึ�งอยู่เหน่อทั�งภาพ์ลักัษณข์องเม่ิ่องท่องเที�ยวแลัะสถานที�ท่องเที�ยว 

เม่ิ่�อพ่์จ้า รณารูปิแบับัโรงแรมิ่ที�พ์กัที�นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่ใช้บัร่การพ์บัว่า 
นกัท่องเที�ยวจี้นส่วนใหญ่เล่ัอกใชบ้ัร่การโรงแรมิ่ต์ั�งแต่์ระดบัั 3-5 ดาว โดยพ์บัว่าความิ่
คาดหวงัต่์อโรงแรมิ่ในแต่์ลัะระดบััมีิ่ความิ่แต์กต่์างกนั ดนยัธญั (2563) ไดใ้ชเ้ทคน่คการ
ทำาเหม่ิ่องขอ้ความิ่เพ่์�อจ้ำาแนกปัิจ้จ้ยัส่วนปิระสมิ่ทางการต์ลัาดระหว่างกลุ่ัมิ่โรงแรมิ่สามิ่ดาว 
สี�ดาวแลัะห้าดาว ที�นกัท่องเที�ยวจี้นที�เขา้พ์กัโรงแรมิ่ในจ้งัหวดัภูเก็ต์ให้ความิ่สำาคญัพ์บัว่า 
นกัท่องเที�ยวจี้นที�เขา้พ์กัโรงแรมิ่สามิ่ดาวจ้ะให้ความิ่สำาคญักบััปัิจ้จ้ยั “Physical Evident” 
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มิ่ากที�สุด ขณะที�นกัท่องเที�ยวจี้นที�เขา้พ์กัโรงแรมิ่ระดบััสี�ดาวแลัะห้าดาวจ้ะให้ความิ่สำาคญั
กบััปัิจ้จ้ยั “Product” มิ่ากที�สุด ขณะที�ปัิจ้จ้ยัดา้น “Price” เป็ินปัิจ้จ้ยัที�มีิ่สดัส่วนต์ำ�าที� สุด 

ในทั�งกลุ่ัมิ่โรงแรมิ่สามิ่ดาว สี�ดาวแลัะห้าดาว โดยเม่ิ่�อเปิรียบัเทียบัปัิจ้จ้ยันี�โรงแรมิ่สามิ่ดาว
มีิ่สดัส่วนของคำาสำาคญั “Price” สูงกว่าโรงแรมิ่สี�ดาว แลัะห้าดาว

ขอ้มูิ่ลัการว่เคราะหเ์ปิรียบัเทียบัส่วนปิระสมิ่ทางการต์ลัาดจ้งึมีิ่ความิ่สำาคญัต่์อ 
การวางแผู้นการต์ลัาดของโรงแรมิ่แต่์ลัะกลุ่ัมิ่ เช่นในโรงแรมิ่สี�ดาว แลัะห้าดาวสามิ่ารถพ์ฒันา 
ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัผู่้านการพ์ฒันา อาหารให้มีิ่ความิ่หลัากหลัาย แลัะสระว่ายนำ �า 
ที�ดี ขณะที�โรงแรมิ่สามิ่ดาวต์อ้งให้ความิ่สำาคญักบัักลัยุทธก์ารต์ลัาดให้มีิ่ “สถานที�สะอาด” 
“อุปิกรณค์รบัครนั” “ส่�งแวดลัอ้มิ่ดี” แลัะ “การออกแบับัที�สวยงามิ่” โดยมีิ่ปัิจ้จ้ยัดา้น 
People/Process หร่อการให้บัร่การเป็ินปัิจ้จ้ยัรองที�มีิ่ความิ่สำาคญัในระดบััใกลัเ้คียงกนั
ในทุกๆ กลุ่ัมิ่โรงแรมิ่ แนวทางดงักล่ัาวเป็ินส่�งที�นกัท่องเที�ยวจี้นแต่์ลัะระดบััคาดหวงัต่์อ
การใชบ้ัร่การ

ทั�งนี�เม่ิ่�อว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัคำาสำาคญัที�อยู่ก่อนหน้า หร่อหลังัคำาว่า “โรงแรมิ่” จ้ะพ์บัว่า 

ส่วนใหญ่จ้ะเป็ินคำาที�กล่ัาวถึง 1) ความิ่ความิ่สวยงามิ่ของโรงแรมิ่ คุณภาพ์ห้องพ์กั  
สระว่ายนำ �า แลัะอาหารเชา้ (Product) 2) ทำาเลัที�ต์ั�ง ความิ่ใกลั้ไกลัจ้ากแหล่ังท่องเที�ยวสำาคญั  
หร่อความิ่สะดวกในการเด่นทางไปิท่องเที�ยวในย่านต์ลัาดกลัางค่น (Place/Location) 
3) การให้บัร่การแลัะการต์อ้นรบััของพ์นกังาน (People) 4) ส่�งแวดลัอ้มิ่โดยรอบัแลัะ
อุปิกรณอ์ำานวยความิ่สะดวกต่์างๆ (Physical Utility) 5) ความิ่คุม้ิ่ค่าคุม้ิ่ราคา (Price)  
ซึ�งคำาสำาคญัที�เกี�ยวขอ้งกบััห้าปัิจ้จ้ยัขา้งต์น้จ้ะเป็ินต์วักำาหนดแนวทางการเล่ัอกที�พ์กัของ
นกัท่องเที�ยวจี้น ซึ�งใน OTA ท่องเที�ยวเช่น Ctrip หร่อ หม่ิ่าเฟิื้งวอ จ้ะมีิ่การจ้ดับัร่การขอ้มูิ่ลั
ใน Big data ของเว็บัไซต์เ์อาไวใ้ห้แลัว้อย่างครบัครนั ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินการให้ขอ้มูิ่ลัจ้ดัอนัดบัั
โรงแรมิ่ยอดน่ยมิ่ต์ามิ่ม่ิ่ต่์ดา้นราคา ความิ่คุม้ิ่ค่า การให้บัร่การ ขอ้มูิ่ลัเขต์พ่์�นที�ที�ต์ั�งของ 

โรงแรมิ่ที�นกัท่องเที�ยวน่ยมิ่เล่ัอกพ์กั ต์ลัอดจ้นขอ้มูิ่ลัเช่งว่จ้ยัทีสรุปิปัิจ้จ้ยักำาหนดการเล่ัอก 
ที�พ์กัของนกัท่องเที�ยวจี้นของหม่ิ่าเฟิื้งวอที�ระบุัว่า ปัิจ้จ้ยักำาหนดการเล่ัอกที�พ์กัของคนจี้น 

มิ่าจ้าก รีว่วของเน็ต์ไอดอลั สระว่ายนำ �า อาหารเชา้แลัะทำาเลัที�ต์ั�ง เป็ินต์น้

4. กลุ่มคำาสำาคัญี่ “สถานท่ี�ท่่องเท่ี�ยวิ” 

รูปิที� 4.11 แสดงจ้ำานวนความิ่ถี�ของคำาสำาคญักลุ่ัมิ่สถานที�ท่องเที�ยว ซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่ 

คำาสำาคญัที� นักท่องเที� ยวจี้นกล่ัาวถึงมิ่ากที� สุดค่อ “ส่ม่ิ่ลันั” จ้ำานวนความิ่ถี�  234 คำา  

ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ12 ของความิ่ถี�ทั�งหมิ่ดในกลุ่ัมิ่สถานที�ท่องเที�ยว รองลังมิ่าค่อ “หาดปิ� าต์อง”  

จ้ำานวนความิ่ถี� 198 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 10 อนัดบััที�สามิ่ค่อ “เม่ิ่องเก่า” ที�รอ้ยลัะ 9 อนัดบัั
ที� สี�  ค่อ “วดัพ์ระแกว้” ที�รอ้ยลัะ 8 แลัะอนัดบััที�ห้าค่อ “วดัร่องขุ่น” ที�รอ้ยลัะ 4 ต์ามิ่ลัำาดบัั 
ทั�งนี�ขอ้สงัเกต์สำาคญัสำาหรบััความิ่ถี�คำาสำาคญักลุ่ัมิ่สถานที�ท่องเที�ยวค่อมีิ่การกระจ้ายไปิ
ในแต่์ลัะสถานที�ในแต่์ลัะเม่ิ่องท่องเที�ยวสำาคญัค่อนขา้งสูง กล่ัาวค่อในห้าอนัดบััแรกของ
กลุ่ัมิ่คำา “สถานที� ท่องเที�ยว” พ์บัว่าค่ดเป็ินสดัส่วนเพี์ยงรอ้ยลัะ 43 ของทั�งหมิ่ดเท่านั�น 
ซึ�งเป็ินเพี์ยงหนึ�งในสามิ่กลุ่ัมิ่คำาสำาคญัที�ทำาการว่เคราะห์ในครั�งนี�ที�  5 อนัดบััแรกของ
คำาสำาคญัมีิ่สดัส่วนไม่ิ่ถงึรอ้ยลัะ 50 ของคำาสำาคญัทั�งหมิ่ดที�อยู่ในกลุ่ัมิ่เดียวกนั (อีกสอง
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กลุ่ัมิ่ค่อคำาสำาคญั “กลุ่ัมิ่อาหาร” แลัะคำาสำาคญักลุ่ัมิ่ “ความิ่รูส้กึ”) แสดงให้เห็นถงึความิ่
หลัากหลัายในก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวของปิระเทศไทย ซึ�งทำาให้นกัท่องเที�ยวจี้นที�เด่นทาง
มิ่าเที�ยวมีิ่ทางเล่ัอกต์ามิ่การเขา้มิ่าท่องเที�ยวในแต่์ลัะครั�ง อย่างไรก็ดีในสองอนัดบััแรก 
(ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 22 หร่อสดัส่วนปิระมิ่าณ 1 ใน 5) ค่อสถานที�ท่องเที�ยวของจ้งัหวดัภูเก็ต์ 
ซึ�งนอกจ้ากทั�งสองอนัดบััแรกแลัว้ สถานที�ท่องเที�ยวของจ้งัหวดัภูเก็ต์ที�นกัท่องเที�ยวจี้น
กล่ัาวถงึในอนัดบััต์น้ๆยงัปิระกอบัไปิดว้ย เกาะราชา (อนัดบัั 6) หาดกะรน (อนัดบัั 10) 
หาดกะต์ะ (อนัดบัั 12) แลัะแหลัมิ่พ์รหมิ่เทพ์ (อนัดบัั 18)

รู์ปัท่�  4.11 แสด่งจำานวนความถ่�ขีองคำาสำาค้ญกลุ่ม “สถานท่�ท่องเท่�ยุว”

ขณะที� “เม่ิ่องเก่า” (อนัดบัั 3) เก่อบัทั�งหมิ่ดหมิ่ายถงึเม่ิ่องเก่าจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ 
ซึ�งในส่วนของจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ อนัดบััต์น้ๆ ยงักล่ัาวถงึ ทั�งวดัร่องขุ่น (อนัดบัั 4) (เป็ินหนึ�ง
ในก่จ้กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวจี้นที�มิ่าอยู่จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ ซึ�งส่วนใหญ่จ้ะมีิ่การเด่นทาง
แบับั 1 วนั ไปิ-กลับัั สำาหรบััการเด่นทางไปิยงัจ้งัหวดัเชียงราย โดยจุ้ดหมิ่ายปิลัายทางหลักั
ก็ค่อวดัร่องขุ่น) แลัะถนนน่มิ่มิ่านเหม่ิ่นทร ์(อนัดบัั 8) แสดงถงึ 3 สถานที�ท่องเที�ยวหลักัของ
การเขา้มิ่าท่องเที�ยวในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ของนกัท่องเที�ยวจี้น โดยมีิ่ วดัพ์ระธาตุ์ดอยสุเทพ์ 
บั้านดำา (เชียงราย) ปิระตู์ท่าแพ์ แลัะมิ่หาว่ทยาลัยัเชียงใหม่ิ่ อยู่ในอนัดบััที�  14-17 
ต์ามิ่ลัำาดบัั
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ในส่วนของการท่องเที� ยวกรุงเทพ์มิ่หานคร วดัพ์ระแก้วอยู่ในอนัดบััที�  3 
ศาลัพ์ระพ์รหมิ่ (อนัดบัั 7) แม่ิ่นำ �าเจ้า้พ์ระยา (อนัดบัั 8) วดัพ์ระเชตุ์พ์นฯ (อนัดบัั 11) 
แลัะวดัอรุณฯ (อนัดบัั 14) ทั�งนี�ใน 20 อนัดบััแรกของสถานที�ท่องเที�ยวยอดน่ยมิ่มีิ่เพี์ยง 
เกาะลัา้นเท่านั�นที�ไม่ิ่อยู่ในสามิ่จ้งัหวดัท่องเที�ยวหลักั ทั�งนี�ชาวจี้นมิ่องวดัร่องขุ่นแลัะบัา้นดำา
เป็ินหนึ�งในก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวสำาหรบััการเด่นทางมิ่าท่องเที�ยวจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ของ
นกัท่องเที�ยวจี้น  

5. กลุ่มคำาสำาค ัญี่ “ควิามร้�ส้ก” ต่อการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย

รู์ปัท่�  4.12  แสด่งจำานวนความถ่�ขีองคำาสำาค้ญกลุ่ม “ความรู้์สึก” ต่อการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ

รูปิที�  4.12 แสดงจ้ำานวนความิ่ถี�ของคำาสำาคญักลุ่ัมิ่ “ความิ่รู้สึก” ต่์อการ
ท่องเที�ยวไทย ซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่คำาสำาคญัที�นกัท่องเที�ยวจี้นกล่ัาวถงึมิ่ากที�สุดค่อคำาว่า “ราคาถูก” 
จ้ำานวนความิ่ถี�  230 คำา ค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 16 รองลังมิ่าค่อคำาว่า “สนุกครึกคร่�น” 
จ้ำานวนความิ่ถี�  70 คำา ค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 5 อนัดบััที�สามิ่คำาว่า “รูส้กึสบัาย” จ้ำานวน
ความิ่ถี� 68 คำา ที�สดัส่วนรอ้ยลัะ5 อนัดบััที�สี�ค่อ “ง่ายๆ” ที�สดัส่วนรอ้ยลัะ 5 แลัะอนัดบััที�ห้า
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ค่อคำาว่า “สะดวก” ที�สดัส่วนรอ้ยลัะ 5 ต์ามิ่ลัำาดบัั ทั�งนี�จ้ำานวนความิ่ถี�ของคำาสำาคญักลุ่ัมิ่ 
“ความิ่รู้สึก” เป็ินอีกกลุ่ัมิ่หนึ�งที� ห้าอนัดบััแรกของคำาสำาคญัมีิ่สดัส่วนไม่ิ่ถงึร้อยลัะ 50 
โดยอยู่ที�ร้อยลัะ 36 เท่านั�น แสดงให้เห็นถงึการกระจ้ายของคำาสำาคญัในกลุ่ัมิ่นี�อยู่ใน
ระดบััสูงมิ่าก 

ทั�งนี�เม่ิ่�อว่เคราะห ์“ความิ่รูส้กึ” ของนกัท่องเที�ยวจี้นต่์อการท่องเที�ยวปิระเทศไทย  

พ์บัว่า ส่วนใหญ่แสดงความิ่รู้สึก “สนุกสนาน” “สบัาย” “ง่ายๆ” แลัะ “ผู่้อนคลัาย”  
อย่าง “ราคาถูก” ซึ�งทั�งสี�คำาสำาคญัข้างต์น้ถ่อเป็ินจุ้ดแข็งของปิระเทศไทยในสายต์า 
นกัท่องเที�ยวจี้นอย่างแทจ้้ร่ง เพ์ราะเป็ินกลุ่ัมิ่คำาที�สะทอ้นถงึภาพ์ลักัษณข์องการท่องเที�ยวไทย  
ซึ�งสอดคลัอ้งกบััขอ้มูิ่ลัที�แสดงออกผู่้านพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวจี้น
แบับัอ่สระ ที� น่ยมิ่ท่องเที�ยวดว้ยต์นเอง โดยกำาหนดก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวที� ให้ความิ่ 

สำาคญักบััการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน เพ่์�อซมึิ่ซบัับัรรยากาศ แลัะเรียนรูป้ิระสบัการณท์อ้งถ่�น  
รูปิแบับัการท่องเที�ยวดงักล่ัาวสอดคลัอ้งกบััพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวจี้นต์ามิ่เม่ิ่องใหญ่ 
ซึ�งเล่ัอกเด่นทางเขา้มิ่าท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนในปิระเทศไทย โดยใชร้ะยะเวลัาสั�นๆ 3-4 วนั  
แลัะไม่ิ่ไดใ้ห้ความิ่สำาคญักบััการเขา้ท่องเที�ยวต์ามิ่สถานที�ท่องเที�ยวหลักั แต่์เล่ัอกใชเ้วลัา 
เพ่์�อการเด่นเล่ันต์ามิ่ถนนคนเด่นสายสำาคญั เพ่์�อเรียนรูป้ิระสบัการณท์อ้งถ่�น ทานอาหารขา้งทาง  
แลัะชอ้ปิปิิ�ง หร่อเพี์ยงเขา้ถงึสถานที� ท่องเที�ยวสำาคญัเพี์ยงเพ่์�อการซมึิ่ซบัับัรรยากาศ
แลัะถ่ายรูปิเพ่์�อแบ่ังปัินในสงัคมิ่ออนไลัน ์รูปิแบับัการท่องเที�ยวดงักล่ัาวเป็ินการเปิลีั�ยน
รูปิจ้าก “การท่องเที�ยวแบับัทศันาจ้ร” ไปิสู่ “การท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน” 

ทั�งนี�ในปัิจ้จุ้บันัรูปิแบับัการทำาการต์ลัาดท่องเที�ยวในหลัายเม่ิ่องของปิระเทศจี้น  
เร่�มิ่มุ่ิ่งสู่การให้ความิ่สำาคญักบััการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนมิ่ากกว่าการให้ความิ่สำาคญักบัั
การขายสถานที� ท่องเที�ยวที� ดูย่�งใหญ่อลังัการ แต่์สรา้งความิ่เหน่�อยหร่อทา้ทายให้กบัั 

นกัท่องเที�ยว เพ์ราะดว้ยภาระการทำางานแลัะแรงกดดนัในสงัคมิ่ปิกต่์ทำาให้รูปิแบับัความิ่
ต์อ้งการของนกัท่องเที�ยวเปิลีั�ยนแปิลังไปิสู่การท่องเที�ยวเพ่์�อการเปิลีั�ยนบัรรยากาศ 
หลีักหนีความิ่วุ่นวายในชีว่ต์ปิระจ้ำาวนั ไม่ิ่ต์อ้งการมิ่าท่องเที�ยวเพ่์�อพ่์ช่ต์ความิ่ทา้ทายใดๆ  
แต่์ขณะเดียวกนัก็ไดเ้รียนรูป้ิระสบัการณเ์รียนรูว่้ถีชีว่ต์ของทอ้งถ่�นที�ต์นไดเ้ด่นทางมิ่า
ท่องเที�ยวพ์กัผู่้อน อาท่เช่น ซานย่าที� ไห่หนาน เม่ิ่องท่องเที�ยวชายทะเลัโซนรอ้นอนัดบััหนึ�ง 

ของจี้น ก็ปิรบััเปิลีั�ยนแนวทางการปิระชาสมัิ่พ์นัธ ์ไปิสู่เม่ิ่องแห่งการพ์กัผู่้อนเช่งสุขภาพ์ 
ที�ม่ิ่ไดเ้น้นขายภาพ์ลักัษณช์ายทะเลัเม่ิ่องรอ้นเป็ินหลักัอีกต่์อไปิ  

หร่อก่จ้กรรมิ่ “การท่องเที�ยวเม่ิ่องเก่า” ที�กลัายเป็ินรูปิแบับัการท่องเที�ยวเช่ง
พ์กัผู่้อนที� ไดร้บััความิ่น่ยมิ่อย่างย่�งในช่วง 2-3 ปีิที� ผู่้านมิ่า โดยเฉพ์าะอย่างย่�งเม่ิ่องเก่า 
ที�อยู่ไม่ิ่ไกลัจ้ากเม่ิ่องใหญ่ๆของมิ่ณฑิลัต่์าง  ๆโดยจ้ะเป็ินลักัษณะของบัรรยากาศเม่ิ่องโบัราณ 
ที�มีิ่การจ้ดัการที�พ์กัภายในหร่ออยู่โดยรอบัเขต์เม่ิ่องโบัราณ โดยรูปิแบับัการท่องเที�ยว 
ค่อ การเด่นชมิ่บัรรยากาศ แวะพ์กัทานอาหาร ด่�มิ่ชา กาแฟื้ แลัะหามุิ่มิ่ต่์างๆ เพ่์�อถ่ายภาพ์  
โดยนกัท่องเที�ยวจ้ะใชเ้วลัา 2-3 วนัเพ่์�อการพ์กัผู่้อนก่อนกลับััไปิสู่บัรรยากาศการทำางานใน
สงัคมิ่ปิกต่์ ทั�งนี�การที�ปิระเทศไทยอยู่ในระยะห่าง ที�คนจี้นสามิ่ารถใชเ้วลัาเพี์ยง 2-4 ชั�วโมิ่ง 

ในการเด่นทางจ้งึทำาให้การเด่นทางเพ่์�อมิ่าท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนในปิระเทศไทยใชเ้วลัา
ไม่ิ่แต์กต่์างจ้ากการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนในปิระเทศจี้นแต่์อย่างใด 
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6. กลุ่มคำาสำาคัญี่ “เกี�ยวิกับการเดินท่างมาประเท่ศัไท่ย”

รู์ปัท่�  4.13 แสด่งจำานวนความถ่�ขีองคำาสำาค้ญกลุ่ม “เก่�ยุวก้บการ์เดิ่นทางมาท่องเท่�ยุวไทยุ”

รูปิที� 4.13 แสดงจ้ำานวนความิ่ถี�ของคำาสำาคญั “เกี�ยวกบััการเด่นทางมิ่าท่องเที�ยวไทย” 
ซึ�งคำาสำาคญักลุ่ัมิ่นี�เป็ินคำาสำาคญัที�นกัท่องเที�ยวจี้นเขียนบัรรยายไวภ้ายในบันัทกึการท่องเที�ยว 
ในสถานการณต่์์างๆ ซึ�งพ์บัว่าคำาสำาคญัที�กล่ัาวถงึมิ่ากที�สุดค่อ “Visa on arrival” จ้ำานวน 171 
คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 14 อนัดบััสองค่อคำาว่า “ถ่ายรูปิ” จ้ำานวน 156 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 13 อนัดบััสามิ่
ค่อคำาว่า “เน็ต์ไอดอลั” จ้ำานวน 95 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 8 อนัดบััที�สี�ค่อคำาว่า “สาวปิระเภทสอง” 
จ้ำานวน 93 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 8 แลัะอนัดบััที�ห้าค่อคำาว่า “คนไทยเช่�อสายจี้น” จ้ำานวน 93 คำา 
ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 8 ต์ามิ่ลัำาดบัั ซึ�งนอกเหน่อจ้ากคำาสำาคญั 5 อนัดบััแรกแลัว้ยงัมีิ่คำาสำาคญัอ่�นๆ 
ที�ถูกกล่ัาวถงึไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน “พ์ระมิ่หากษตั์ร่ย”์ “ปิระวต่ั์ศาสต์ร”์ “Ctrip” “ต์า้จ้ง้ เตี์�ยนผู่้ง” 
(แอปิพ์ล่ัเคชนัที�มีิ่ช่�อเสียงมิ่าจ้ากแนะนำารา้นอาหาร เทียบัเท่าแอปิฯ “วงใน” ปิระเทศจี้น 
ก่อนจ้ะขยายสู่แอปิพ์ล่ัเคชนัวางแผู้นท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนต์ามิ่เม่ิ่องท่องเที�ยวต่์างๆ) 
“เต่์ �งล่ั�จ้ว่น” “ครีมิ่กนัแดด” เป็ินต์น้ 

ทั�งนี�หากพ่์จ้ารณาเฉพ์าะ 5 คำาสำาคญัที�ถูกกล่ัาวถงึในกลุ่ัมิ่นี� (ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 51) 
พ์บัว่า “Visa on arrival” ยงัคงเป็ินหนึ�งในปัิจ้จ้ยัสำาคญัที�คนจี้นต์ดัส่นใจ้ง่ายขึ �นในการ
เด่นทางมิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทย เพ์ราะเป็ินว่ธีการที� ช่วยให้การต์ดัส่นใจ้มิ่าท่องเที�ยว
ง่ายขึ �น เน่�องจ้ากไม่ิ่ต์อ้งเสียเวลัาขอวีซ่าล่ัวงหน้าก่อนเด่นทาง แต่์มิ่าเสียเวลัาโดยเฉลีั�ย
ปิระมิ่าณ 1 ชั�วโมิ่งในปิระเทศไทยเท่านั�น ขณะเดียวกนัก็เป็ินขั�นต์อนที�นกัท่องเที�ยวจี้น
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ส่วนใหญ่มิ่กัแบ่ังปัินขอ้มูิ่ลัในบันัทกึการท่องเที�ยวเพ่์�อช่วยให้การกรอกเอกสารแลัะการใช้
เวลัาผู่้านกระบัวนการของวีซ่าเป็ินไปิอย่างรวดเร็ว ขณะที�คำาว่า “เน็ต์ไอดอลั” ถูกกล่ัาวถงึ
ในสถานการณที์�กล่ัาวถงึการเล่ัอกก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยว ที�พ์กั รา้นอาหาร สนัทนาการต่์างๆ 
ที�นกัท่องเที�ยวจี้นจ้ะอาศยัขอ้มูิ่ลัที� เน็ต์ไอดอลัที�ต์นเองต่์ดต์ามิ่อยู่แนะนำา ขณะที�คำาว่า 
“สาวปิระเภทสอง” ยงัคงเป็ินหนึ�งในคำาสำาคญัที�นกัท่องเที�ยวจี้นกล่ัาวถงึ โดยเฉพ์าะอย่างย่�ง
ก่จ้กรรมิ่การชมิ่คาบัาเรต์์โชวย์งัเป็ินหนึ�งในก่จ้กรรมิ่บันัเท่งยามิ่คำ�าที�นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่ 
อย่างไรก็ดีภาพ์ลักัษณป์ิระเทศไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัั “สาวปิระเภทสอง” ในบันัทกึการท่องเที�ยว
ปัิจ้จุ้บันัถ่อว่ามีิ่จ้ำานวนน้อยมิ่ากเม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััในอดีต์ที�หากกล่ัาวถงึการเด่นทางมิ่า
ท่องเที�ยวปิระเทศไทย นกัท่องเที�ยวส่วนมิ่ากมิ่กัจ้ะนึกถงึ “สาวปิระเภทสอง” ในลัำาดบััต์น้ๆ 
เสมิ่อ

แลัะคำาสำาคญัอนัดบััที�ห้าที�กล่ัาวถงึ “คนไทยเช่�อสายจี้น” ซึ�งถูกพู์ดถงึมิ่ากใน
มุิ่มิ่มิ่องที�ว่าปิระเทศไทยเป็ินหนึ�งในปิระเทศที�มีิ่ปิระชากรชาวจี้นโพ์น้ทะเลัมิ่ากที�สุดในโลัก 
(ส่�อจี้นมิ่กัอา้งอ่งต์วัเลัขจี้นชาวจี้นโพ์น้ทะเลัในปิระเทศไทยมีิ่จ้ำานวนอยู่ที�  9-10 ลัา้นคน) 
แต่์พ์บัว่าส่วนใหญ่กลับััส่�อสารดว้ยภาษาจี้นไม่ิ่ได ้แลัะชาวจี้นโพ์น้ทะเลัในไทยเก่อบัทั�งหมิ่ด
เรียกต์นเองว่าเป็ินคนไทยไม่ิ่ใช่คนจี้น ซึ�งแต์กต่์างจ้ากคนจี้นในมิ่าเลัเซีย แลัะอ่นโดนีเซีย 
อย่างไรก็ดีคนไทยเช่�อสายจี้นที�นกัท่องเที�ยวสมัิ่ผู้สัก็แสดงความิ่เป็ินม่ิ่ต์รกบัันกัท่องเที�ยวจี้น 
ซึ�งสรา้งความิ่ปิระทบััใจ้ให้คนจี้นที�มิ่าเย่อน 

7. กลุ่มคำาสำาคัญี่  “อาหารการกิน” 

รู์ปัท่�  4.14 แสด่งความถ่�คำาสำ าค้ญกลุ่ม “อาห่าร์การ์กิน” 
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รูปิที� 4.14 แสดงความิ่ถี�คำาสำาคญักลุ่ัมิ่ “อาหารการก่น” ซึ�งคำาสำาคญัที�พ์บัมิ่ากที�สุด 

อนัดบััหนึ�งค่อคำาว่า “อาหารอร่อย” จ้ำานวน 142 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 12 ของจ้ำานวนคำาสำาคญั 
กลุ่ัมิ่ “อาหารการก่น” รองลังมิ่าค่อคำาว่า “อาหารทะเลั” จ้ำานวน 132 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 11  
อนัดบััที�สามิ่คำาว่า “รสชาต่์” จ้ำานวน 125 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 10 อนัดบััที�สี�คำาว่า “มิ่ะพ์รา้ว/
นำ �ามิ่ะพ์รา้ว” ที�  107 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 9 แลัะอนัดบััที�ห้าคำาว่า “กาแฟื้” ที�  77 คำา ค่ดเป็ิน
รอ้ยลัะ 6 โดยมีิ่คำาว่า “มิ่ะม่ิ่วง” “อาหารทานเล่ัน” “สดใหม่ิ่” “รา้นกาแฟื้” แลัะ “สบััปิะรด” 
เป็ินคำาที�มีิ่จ้ำานวนความิ่ถี�อยู่ในอนัดบััที�  6-10 ต์ามิ่ลัำาดบัั 

หากจ้ำาแนกต์ามิ่รายการอาหารที�นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่พ์บัว่าคำาที�พ์บัเรียงลัำาดบัั 
จ้ากมิ่ากไปิน้อยปิระกอบัไปิดว้ย “อาหารทะเลั” (อนัดบัั 2) “แกงกระหรี�” (อนัดบัั 12) 
“ต์ม้ิ่ยำากุง้” (อนัดบัั 13) “ขา้วเหนียวมิ่ะม่ิ่วง” (อนัดบัั 14) “ขา้วผู้ดัสบััปิะรด” (อนัดบัั 
25) แลัะ “ผู้ดัไทย” (อนัดบัั 27) ซึ�งจ้ากรายการอาหารที�ปิรากฏแสดงว่า “อาหารทะเลั”  
ยงัคงเป็ินรายการอาหารที�คนจี้นน่ยมิ่รบััปิระทานเม่ิ่�อเด่นทางเขา้มิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทย  
โดยเฉพ์าะอย่างย่�งในจ้งัหวดัที�อยู่ร่มิ่ชายฝั้� งทะเลั รวมิ่ไปิถงึกรุงเทพ์มิ่หานคร ขณะที�
เมิ่นูยอดน่ยมิ่ยงัคงเป็ิน แกงกระหรี�  (คนจี้นเรียกทั�งแกงเผ็ู้ด แกงเขียวหวาน แกงกระหรี�   
รวมิ่ๆ ว่าแกงกระหรี� ) แลัะต์ม้ิ่ยำากุง้ยงัคงเป็ินเมิ่นูช่�อดงัที�คนจี้นเล่ัอกรบััปิระทาน โดยมีิ่ 
ขา้วเหนียวมิ่ะม่ิ่วง เป็ินเมิ่นูกึ�งของหวานยอดน่ยมิ่ ร่วมิ่กบััผู้ดัไทยซึ�งเป็ินเมิ่นูที�เร่�มิ่มีิ่ช่�อเสียง 

ในกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวจี้นมิ่ากขึ �น จ้ากเด่มิ่ที�มีิ่ช่�อเสียงเฉพ์าะกลุ่ัมิ่ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวต์ะวนัต์ก  

แลัะเมิ่นูดาวรุ่งเช่นขา้วผู้ดัสบััปิะรด ซึ�งเร่�มิ่ปิรากฏต์ามิ่รา้นอาหารที�รบัันกัท่องเที�ยวจี้น
ต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2561 

หากจ้ำาแนกต์ามิ่กลุ่ัมิ่ของทานเล่ันแลัะผู้ลัไมิ่จ้้ากมิ่ากไปิน้อยจ้ะปิระกอบัดว้ย 
“มิ่ะพ์รา้ว/นำ �ามิ่ะพ์รา้ว” (อนัดบัั 4) “กาแฟื้” (อนัดบัั 5) “มิ่ะม่ิ่วง” (อนัดบัั 6) “สบััปิะรด” 
(อนัดบัั 10) “ทุเรียน” (อนัดบัั 14) แลัะ “นำ �ามิ่ะพ์รา้ว” (อนัดบัั 17) ซึ�งผู้ลัไมิ่้ไทยไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน  
มิ่ะพ์รา้ว มิ่ะม่ิ่วง สบััปิะรด แลัะทุเรียนนบััเป็ินรายการผู้ลัไมิ่ที้�นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่รบััปิระทาน  
เพ์ราะมิ่ะพ์รา้ว มิ่ะม่ิ่วงแลัะสบััปิะรดของไทยจ้ะมีิ่รสชาต่์หอมิ่หวานกว่าผู้ลัไมิ่ ้มิ่ะม่ิ่วง แลัะ
สบััปิะรดของปิระเทศจี้น ขณะที�ทุเรียนซึ�งไม่ิ่มีิ่ในปิระเทศจี้นก็จ้ดัเป็ินผู้ลัไมิ่ที้�มีิ่ช่�อเสียง
มิ่ากที�สุดของปิระเทศไทย ในส่วนของคำาว่า “กาแฟื้” ซึ�งจ้ดัอยู่ในอนัดบััที�  5 ส่วนใหญ่จ้ะ
ปิรากฏในบันัทกึการท่องเที�ยวที� เด่นทางในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ แลัะกรุงเทพ์ฯ โดยเฉพ์าะ 
อย่างย่�งในเชียงใหม่ิ่ซึ�งภาพ์ลักัษณค์วามิ่เป็ินเม่ิ่องที�มีิ่รา้นกาแฟื้อยู่ในแทบัทุกๆ ซอย ทุกๆ 
ถนนสายสำาคญัฯ กลัายเป็ินภาพ์ลักัษณที์�สอดรบัักบััการเป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน
ที�นกัท่องเที�ยวจี้นช่�นชอบั แลัะมิ่กัจ้ะเก็บัภาพ์บัรรยากาศรา้นกาแฟื้ แลัะบัรรยากาศการ
พ์กัผู่้อนอ่านหนงัส่อ พ์ร้อมิ่ๆ กบััจ่้บักาแฟื้ ซึ�งปัิจ้จุ้บันัคนจี้นจ้ำานวนมิ่ากเร่�มิ่หนัมิ่าด่�มิ่
กาแฟื้แทนด่�มิ่ชามิ่ากขึ �น  

สำาหรบััร้านอาหารที�นกัท่องเที�ยวจี้นเล่ัอกใช้บัร่การก็มีิ่ต์ั�งแต่์ “ร้านกาแฟื้”  
“รา้นอาหาร” ไปิจ้นกระทั�ง “แผู้งขายอาหาร” แลัะ “ต์ลัาดบัา้นซา้น” (อยู่ดา้นหลังัจ้งัซีลัอน  
ที�หาดปิ� าต์อง จ้งัหวดัภูเก็ต์ เป็ินต์ลัาดสด ชั�นล่ัางเป็ินต์ลัาดขายของสดเหม่ิ่อนต์ลัาดสดทั�วไปิ  
ส่วนชั�นสองเป็ิน Food Court รบััปิรุงอาหารสด) แสดงให้เห็นถงึรูปิแบับัการเล่ัอกรบััปิระทาน 
อาหารของคนจี้นที�มีิ่ความิ่หลัากหลัายในการเขา้มิ่าท่องเที�ยวในปิระเทศไทย ทั�งการรบััปิระทาน 
ต์ามิ่รา้นอาหาร แวะพ์กัผู่้อนต์ามิ่รา้นกาแฟื้ รบััปิระทาน street food ในถนนคนเด่น รวมิ่ไปิถงึ  
การหาของทานในต์ลัาดสด จ้งึกล่ัาวไดว่้า “อาหารการก่น” เป็ินส่วนหนึ�งในก่จ้กรรมิ่การ
ท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวจี้น ที�เขา้มิ่าท่องเที�ยวในปิระเทศไทย 
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8. กลุ่มคำาสำาคัญี่  “ขีองฝากขีองท่ี�ระล้ก” 

รูปิที�  4.15 แสดงความิ่ถี�คำาสำาคญั “กลุ่ัมิ่ของฝ้ากของที�ระลัึก” ซึ�งพ์บัว่าคำา
ที� ถูกกล่ัาวถงึมิ่ากที� สุดค่อ “ซ่�อของ ชอ้ปิปิิ�ง” จ้ำานวน 191 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 34 ของ
คำาในกลุ่ัมิ่ดงักล่ัาว อนัดบััสองค่อ “รา้นปิลัอดภาษี” จ้ำานวน 74 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 13 
อนัดบััสามิ่ “จ้งัซีลัอน” จ้ำานวน 50 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 9 อนัดบััสี�  “ของที�ระลักึ” จ้ำานวน 
40 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 7 แลัะอนัดบััห้า “งานฝี้ม่ิ่อ” 36 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 6 ต์ามิ่ลัำาดบัั 
โดยจ้ำานวนคำาในห้าอนัดบััดงักล่ัาวค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 69 ของคำาทั�งหมิ่ดในกลุ่ัมิ่คำา 
“ของฝ้ากของที�ระลักึ”

รู์ปัท่�  4.15 แสด่งความถ่�คำาสำ าค้ญ “กลุ่มขีองฝากขีองท่�ร์ะลึก”

โดยจ้ากขอ้มูิ่ลัห้าอนัดบััแรกพ์บัว่า เม่ิ่�อกล่ัาวถงึการซ่�อของฝ้ากของที�ระลักึ
นกัท่องเที�ยวจี้นจ้ะนึกถงึ รา้นปิลัอดภาษี กบััห้างจ้งัซีลัอน โดยในส่วนของรา้นคา้ปิลัอด
ภาษีถ่อเป็ินสถานที�หลักัที�นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่ซ่�อส่นคา้ เพ์ราะมีิ่ความิ่น่าเช่�อถ่อแลัะ
ราคาถูกกว่าการซ่�อกบััร้านคา้ปิกต่์ ขณะที�จ้งัซีลัอนเป็ินศูนยก์ารคา้ใกลั้ๆ กบััที�พ์กั
บัร่เวณหาดปิ� าต์อง ซึ�งมีิ่ทั�งรา้นจ้ำาหน่ายส่นคา้ รา้นอาหาร ต์ลัอดจ้นก่จ้กรรมิ่สนัทนาการ
ต่์างๆ ที�อยู่ใกลั้กบััที�พ์กั จ้ึงเหมิ่าะกบััการพ์กัผู่้อนเด่นเที�ยวภายหลังัผู่้านก่จ้กรรมิ่
หนกัๆ มิ่าแลัว้ในช่วงเวลัากลัางวนั รวมิ่ถงึสะดวกในการ “เก็บัต์ก” ซ่ �อส่นคา้ต่์างๆ ก่อน
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การเด่นทางกลับัั นอกเหน่อจ้ากทั�งสองคำาขา้งต์น้ที�กล่ัาวถงึ รา้นจ้ำาหน่ายของที�ระลักึที�
นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่แลัว้ ในกลุ่ัมิ่คำาของฝ้ากของที�ระลักึยงัปิรากฏสถานที�ซ่ �อของฝ้าก
อีกหลัายที� ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน “King Power” (อนัดบัั 6) “ต์ลัาดรถไฟื้” (อนัดบัั 10) “ศูนยก์ารคา้ 
MAYA เชียงใหม่ิ่” (อนัดบัั 14) “ร้านขายยา” (อนัดบัั 15 ) แลัะ “ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัั” 
(อนัดบัั 16)   

ขณะที�กลุ่ัมิ่ผู้ล่ัต์ภณัฑิข์องฝ้ากของที�ระลัึกที�นกัท่องเที�ยวจี้นกล่ัาวถงึไดแ้ก่ 
งานฝี้ม่ิ่อ (อนัดบัั 5) เคร่�องสำาอาง (อนัดบัั 6) เปิล่ัอกหอย (อนัดบัั 8) ไมิ่แ้กะสลักั (อนัดบัั 
12) แลัะผู้ล่ัต์ภณัฑิ ์OLAY (อนัดบัั 13) ต์ามิ่ลัำาดบัั ขอ้มูิ่ลัดงักล่ัาวแสดงว่าผู้ล่ัต์ภณัฑิง์าน
ฝี้ม่ิ่อยงัคงเป็ินภาพ์ลักัษณอ์นัดบััต์น้ๆ ของปิระเทศไทยในสายต์านกัท่องเที�ยวจี้น ซึ�งรวมิ่
ความิ่เกี�ยวขอ้งกบัังานฝี้ม่ิ่อกลุ่ัมิ่งานผู้า้ กลุ่ัมิ่งานไมิ่ ้แลัะกลุ่ัมิ่งานฝี้ม่ิ่อที�เป็ินของใชท้ั�วไปิ 
อาท่เช่นสบู่ัแฮ่นเมิ่ด ขณะที�เคร่�องสำาอางก็เป็ินอีกหมิ่วดผู้ล่ัต์ภณัฑิที์� ไดร้บััความิ่น่ยมิ่ซึ�ง
ส่วนใหญ่นกัท่องเที�ยวจี้นจ้ะน่ยมิ่ซ่�อต์ามิ่รา้นคา้ที�มีิ่ความิ่น่าเช่�อถ่อ เช่น ในศูนยก์ารคา้ 
รา้นปิลัอดภาษี รวมิ่ไปิถงึรา้นขายยาซึ�งจ้ะวางจ้ำาหน่ายทั�งส่นคา้กลุ่ัมิ่เคร่�องสำาอาง รวมิ่ถงึ
ผู้ล่ัต์ภณัฑิท์างยาต่์างๆ

9. กลุ่มคำาสำาคัญี่ “สิ�งแวิดล�อมท่ั�วิไป” 

รู์ปัท่�  4.16 ข้ีอมูลความถ่�คำาสำ าค้ญกลุ่ม “สภาพแวด่ล้อมท้�วไปั”

รูปิที� 4.16 แสด งขอ้มูิ่ลัภาพ์ลักัษณค์วามิ่ถี�คำาสำาคญักลุ่ัมิ่ “สภาพ์แวดลัอ้มิ่ทั�วไปิ” 
ซึ�งพ์บัว่านกัท่องเที�ยวจี้นกล่ัาวถงึ “แสงแดด” มิ่ากที�สุดเป็ินอนัดบััหนึ�งที�จ้ำานวน 75 คำา หร่อ
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ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 16 ของคำาในกลุ่ัมิ่นี�ทั�งหมิ่ด อนัดบััสองค่อคำาว่า “ท่วทศัน”์ ที�รอ้ยลัะ 15 
อนัดบััสามิ่ค่อคำาว่า “สวย” ที�รอ้ยลัะ 13 อนัดบััที� สี� ค่อ “สาธารณูปิโภค” ที�รอ้ยลัะ 9 แลัะ
อนัดบััที�ห้าค่อ “ให้ท่ปิ” ที�รอ้ยลัะ 8 ซึ�งในห้าอนัดบััแรกค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 61 ของคำาสำาคญั
ทั�งหมิ่ดในกลุ่ัมิ่นี� ทั�งนี�เม่ิ่�อว่เคราะหถ์งึขอ้ความิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััคำาสำาคญัต่์าง  ๆพ์บัว่า หากกล่ัาวถงึ
คำาว่า “แสงแดด” โดยส่วนใหญ่จ้ะพู์ดถงึในปิระโยคที�เกี�ยวขอ้งสองปิระการค่อ ปิระการ
ที�หนึ�ง แสงแดดที�รอ้นในต์อนกลัางวนัของปิระเทศไทย โดยเฉพ์าะอย่างย่�งในช่วงเด่อน
มีิ่นาคมิ่-พ์ฤษภาคมิ่ แลัะปิระการที�สองหมิ่ายถงึทอ้งฟ้ื้าที�สดใสทำาให้แสงแดดสามิ่ารถ
สาดส่องลังมิ่าไดอ้ย่างเต็์มิ่ที� ซึ�งแต์กต่์างกบััหลัายๆ เม่ิ่องในปิระเทศจี้น ที�เก่อบัทั�งปีิแทบัจ้ะ
ไม่ิ่มีิ่วนัใดที�ทอ้งฟ้ื้าสดใส แลัะมีิ่แสงแดดรุนแรงไดอ้ย่างในปิระเทศไทย 

ในขณะที�คำาว่า “ท่วทศัน”์ หร่อทศันียภาพ์มิ่กัถูกใชบ้ัรรยายภาพ์บัร่เวณสถานที�พ์กั 
ในเขต์พ่์�นที�เม่ิ่อง หร่อท่วทศันส์ถานที�ท่องเที�ยว ซึ�งส่วนใหญ่ของปิระเทศไทยจ้ะเป็ินไปิโดย
ธรรมิ่ชาต่์ ไม่ิ่ไดเ้ก่ดจ้ากการปัิ� นแต่์งมิ่ากจ้นเก่นไปิ ซึ�งแต์กต่์างจ้ากปิระเทศจี้นที�มิ่กัใชว่้ธีการ
เขา้มิ่าจ้ดัระเบีัยบัสถานที�ท่องเที�ยว อาท่เช่น การเขา้ไปิบัร่หารจ้ดัการแหล่ังท่องเที�ยว “เม่ิ่องเก่า” 
ต่์างๆ ซึ�งแต์กต่์างจ้ากเม่ิ่องเก่าในปิระเทศไทยที�สามิ่ารถมิ่องเห็นภาพ์การเปิลีั�ยนแปิลัง 
การซอ้นทบัักนัของแต่์ลัะยุคแต่์ลัะสมิ่ยัต์ั�งแต่์อดีต์จ้นปัิจ้จุ้บันั จ้งึทำาให้ดูเป็ินเม่ิ่องเก่าที�มีิ่
ชีว่ต์มิ่ากกว่าการเปิลีั�ยนเพี์ยงแหล่ังท่องเที�ยว อย่างไรก็ดีทศันียภาพ์บัางอย่างดูไม่ิ่สะอาด
เรียบัรอ้ย เช่น การมีิ่สายส่�อสาร สายไฟื้ฟ้ื้า ระโยงรยางค์ในถนนคนเด่นสายสำาคญัต่์างๆ 
เป็ินต์น้ 

10. กลุ่มคำาสำาคัญี่ “การเดินท่าง คมนาคม”

รู์ปัท่�  4.17 ความ ถ่�กลุ่มคำาสำ าค้ญ “การ์เดิ่นทาง คมนาคมขีนส่ง”
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รูปิที� 4.17 แสดง ความิ่ถี�ของกลุ่ัมิ่คำา “การเด่นทาง คมิ่นาคมิ่ขนส่ง” ซึ�งพ์บัว่า คำาว่า 
“การเด่นทาง” เป็ินคำาอนัดบััหนึ�งที� 131 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 27 อนัดบััสองคำาว่า “รถจ้กัรยานยนต์”์ 
จ้ำานวน 112 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 23 อนัดบััสามิ่ “เร่อเร็ว” ที�รอ้ยลัะ 8 อนัดบััสี� “รถแดง” ที�รอ้ยลัะ 8 
แลัะอนัดบััที�ห้า “รถตุ์ก๊ๆ” ที�รอ้ยลัะ 8 รวมิ่ 5 อนัดบััแรกที�รอ้ยลัะ 74 ซึ�งแสดงให้เห็นถงึเอกลักัษณ์
ของพ์าหนะสำาคญัที�ใชส้ำาหรบััเด่นทางในปิระเทศไทยไดแ้ก่ “รถจ้กัรยานยนต์”์ ที�เชียงใหม่ิ่ 
ภูเก็ต์ สมุิ่ยแลัะกระบีั�  “เร่อเร็ว” ภูเก็ต์ กระบีั�  สมุิ่ย “รถแดง” ที� เชียงใหม่ิ่ แลัะ “รถตุ์ก๊ๆ” 
กรุงเทพ์ฯ 

ทั�งนี�เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาจ้ากรูปิแบับัการเด่นทางทั�งสี�แบับัพ์บัว่า “รถจ้กัรยานยนต์”์ 
เป็ินพ์าหนะที�นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่เช่าเพ่์�อขบััขี� ท่องเที�ยวด้วยต์นเอง เพ์ราะสะดวก 
สามิ่ารถเด่นทางไปิในที� ต่์างๆ ไดอ่้สระ เพ์ราะไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน เชียงใหม่ิ่ ภูเก็ต์ กระบีั�  แลัะ
เกาะสมุิ่ย ลัว้นแต่์เป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวที�มีิ่แหล่ังท่องเที�ยวยอดน่ยมิ่ที�มีิ่ขนาดพ่์�นที�ที�สามิ่ารถ
เด่นทางท่องเที�ยวดว้ยรถจ้กัรยานยนต์ ์การเด่นทางดว้ยรถจ้กัรยานยนต์ท์ำาให้นกัท่องเที�ยว
สามิ่ารถเขา้ถงึว่ถีชีว่ต์ของคนทอ้งถ่�นไดดี้กว่าพ์าหนะอ่�น  ๆสามิ่ารถเขา้ไปิทั�งในพ่์�นที�ต์ลัาดสด 
ย่านการคา้ทอ้งถ่�น ย่านชุมิ่ชนที�พ์กัอาศยั ต์ลัอดจ้นสถานที� ท่องเที�ยวในเขต์เม่ิ่องเก่า 
หร่อหากเป็ินภูเก็ต์ การใชร้ถจ้กัรยานยนต์ก็์ทำาให้นกัท่องเที�ยวสามิ่ารถขบััขี�ระหว่างหาด
สำาคญัต่์างๆ รวมิ่ถงึแมิ่ก้ระทั�งการเขา้ไปิในเขต์เม่ิ่องเก่าภูเก็ต์  อย่างไรก็ดีในเม่ิ่องท่องเที�ยว
หลักัๆ ทั�งสี�เม่ิ่องขา้งต์น้ก็มิ่กัปิระสบัปัิญหาการเก่ดอุบัต่ั์เหตุ์ทางทอ้งถนนอนัเน่�องมิ่าจ้าก
นกัท่องเที�ยวจี้นที� ไม่ิ่ชำานาญในการขบััขี�รถจ้กัรยานยนต์์ในเม่ิ่องท่องเที�ยว โดยเฉพ์าะ
อย่างย่�งในจ้งัหวดัภูเก็ต์ แลัะเชียงใหม่ิ่  

11. กลุ่มสำาคัญี่ “สันท่นาการ บันเท่ิง”

รู์ปัท่�  4.18 ความถ่�กลุ่มคำาสำ าค้ญ “ส้นทนาการ์ บ้นเทิง” 
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รูปิที�  4.18 แสดงความิ่ถี�ของกลุ่ัมิ่คำา “สนัทนาการ บันัเท่ง” ซึ�งพ์บัว่า คำาว่า 
“ต์ลัาดกลัางค่น” เป็ินคำาอนัดบััหนึ�ง 242 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 37 อนัดบััสองคำาว่า “นวดไทย”  
ที� 124 คำา ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 19 อนัดบััสามิ่คำาว่า “ผู้บัับัาร”์ จ้ำานวน 112 คำาค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 17  
อนัดบััสี� “นวดสปิา” ที�รอ้ยลัะ 5 แลัะอนัดบััห้า “คาบัาเรต์์โชว”์ ที�รอ้ยลัะ 5 รวมิ่ 5 อนัดบััแรก 
ที�รอ้ยลัะ 83 นบััเป็ิน 5 อนัดบััแรกที�มีิ่สดัส่วนสูงมิ่าก โดยเฉพ์าะอย่างย่�งในกลุ่ัมิ่สามิ่อนัดบััแรก 
ค่อ “ต์ลัาดกลัางค่น” “นวดไทย” แลัะ “ผู้บัับัาร”์ รวมิ่กนัที�สดัส่วนรอ้ยลัะ 73 ถ่อเป็ินสามิ่ก่จ้กรรมิ่ 
ที� ไม่ิ่ว่านกัท่องเที�ยวเด่นทางไปิเที�ยวที�แห่งใดจ้ะต์อ้งหาโอกาสเด่นต์ลัาดกลัางค่นแลัะ 
เขา้ใชบ้ัร่การนวดไทยแลัะผู้บัับัาร์ไทย ถ่อเป็ินสามิ่ภาพ์ลักัษณด์า้นสนัทนาการ แลัะบันัเท่ง 
ที�เด่นชดัอย่างย่�งของปิระเทศไทยในสายต์านกัท่องเที�ยวจี้น

ขณะที�ในอนัดบััที� สี�แลัะอนัดบััที� ห้า เป็ินอีกสองก่จ้กรรมิ่ที�มีิ่สดัส่วนห่างจ้าก 

สองอนัดบััแรก ไดแ้ก่ “นวด สปิา” แลัะ “คาบัาเรต์”์ โดยคาบัาเรต์ย์งัคงเป็ินหนึ�งในก่จ้กรรมิ่ 
ที�นกัท่องเที�ยวจี้นน่ยมิ่เขา้ชมิ่ทั�งที�ภูเก็ต์ แลัะพ์ทัยา ขณะที�  “นวด สปิา” ให้ความิ่หมิ่ายที�  

แต์กต่์างจ้าก “นวดไทย” เพ์ราะส่วนใหญ่เป็ินคำาสำาคญัที�ปิรากฎีในการท่องเที�ยว “เกาะสมุิ่ย”  
รวมิ่ถงึเม่ิ่�อเขา้ใชบ้ัร่การการนวดที�โรงแรมิ่ที�พ์กัระดบััห้าดาว ขณะที� “นวดไทย” หมิ่ายถงึ
การเขา้ใชบ้ัร่การรา้นนวดทั�วไปิต์ามิ่แหล่ังที�พ์กั หร่อถนนท่องเที�ยวสายสำาคญั อาท่เช่น 
รา้นนวดไทยย่านถนนน่มิ่มิ่านเหม่ิ่นทร ์แลัะเขต์เม่ิ่องเก่าเชียงใหม่ิ่ รวมิ่ถงึพ่์ �นที�หาดปิ� าต์อง 
จ้งัหวดัภูเก็ต์ เป็ินต์น้  ขณะเดียวกนัก็มีิ่คำาว่า “นวด Massage” อยู่ในอนัดบัั 11 ซึ�งหมิ่ายถงึ 
การใชบ้ัร่การ “อาบัอบันวด” ในปิระเทศไทย 

4.3 การวิิเคราะห์สถานการณ์์ท่่องเที่�ยวิและภาพัลักษณ์์ท่่องเที่�ยวิไท่ย 
ช่่วิงโควิิด-19

ปีิ พ์.ศ. 2563 นบััเป็ินปีิแห่งความิ่พ์ล่ักผู้นัสำาหรบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวของ 
ปิระเทศไทย เม่ิ่�อสถานการณร์ะบัาดของไวรสัโคว่ด-19 กลัายเป็ินอุปิสรรคต่์อการเด่นทาง 
ท่องเที�ยวระหว่างปิระเทศ ทำาให้นกัท่องเที�ยวจี้น ซึ�งถ่อเป็ินนกัท่องเที�ยวต่์างปิระเทศกลุ่ัมิ่หลักั 
ของไทยไม่ิ่สามิ่ารถเด่นทางเขา้มิ่าท่องเที�ยวในปิระเทศไทยได ้นกัท่องเที�ยวจี้นที�เคยเด่นทาง 
เขา้มิ่าท่องเที�ยวกว่า 10 ลัา้นคนครั�งซึ�งค่ดเป็ิน 1 ใน 4 ของนกัท่องเที�ยวต่์างปิระเทศทั�งหมิ่ด
ของไทยที�หายไปิส่งผู้ลักระทบัรุนแรงต่์ออุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวของไทย โดยเฉพ์าะ 
อย่างย่�งต์ามิ่เม่ิ่องท่องเที�ยวสำาคญัไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน กรุงเทพ์ฯ ชลับุัรี ภูเก็ต์แลัะเชียงใหม่ิ่  
ซึ�งพ์ึ�งพ์านกัท่องเที�ยวจี้นในการขบััเคล่ั�อนเศรษฐก่จ้ของแต่์ลัะเม่ิ่องขา้งต์น้ในระยะเวลัา  
4-5 ปีิที�ผู่้านมิ่า แลัะแมิ่ว่้าทางปิระเทศไทยไดพ้์ยายามิ่ผู้ลักัดนัให้นกัท่องเที�ยวจี้นกลับััเขา้มิ่า 
ท่องเที�ยวอีกครั�งให้เร็วที� สุด ดงัเช่น นโยบัายทดลัองให้นกัท่องเที�ยวจี้นเด่นทางเขา้มิ่า
ท่องเที�ยวที�จ้งัหวดัภูเก็ต์ในช่วงเด่อนตุ์ลัาคมิ่ พ์.ศ. 2563 แต่์ทา้ยที� สุดเม่ิ่�อโคว่ด-19 
กลับััมิ่าระบัาดอีกระลัอกทั�งในปิระเทศไทยแลัะปิระเทศจี้นในช่วงปิลัายปีิ พ์.ศ. 2563 
แผู้นการดงักล่ัาวก็ต์อ้งหยุดไปิโดยปิร่ยาย โดยมีิ่แนวโน้มิ่ต์อ้งรอจ้นกระทั�งการฉีดวคัซีน
ให้กบััปิระชาชนทั�งไทยแลัะจี้นถูกดำาเน่นการอย่างครอบัคลุัมิ่ครบัถว้น การท่องเที�ยว 
จ้งึจ้ะสามิ่ารถกลับััมิ่าขบััเคล่ั�อนอย่างเต็์มิ่รูปิแบับัไดอี้กครั�ง ซึ�งคาดว่าน่าจ้ะเป็ินไปิไดเ้ร็ว
ที�สุดค่อในช่วงเด่อนตุ์ลัาคมิ่ของปีิ พ์.ศ. 2564 หร่อต์รุษจี้นของ ปีิ พ์.ศ. 2565 การเต์รียมิ่ 
ความิ่พ์รอ้มิ่เพ่์�อรอการกลับััสู่สถานการณป์ิกต่์จ้งึเป็ินเพี์ยงทางเล่ัอกที�สามิ่ารถทำาไดใ้น
สถานการณนี์� 
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การศกึษาท่ศทางการปิรบััต์วัพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวจี้น
ในปิระเทศไทยหลังัสถานการณ์โคว่ด-19 จ้ะเป็ินการนำาขอ้มูิ่ลัดา้นการท่องเที�ยวก่อนปีิ 
พ์.ศ. 2563 ของนกัท่องเที�ยวจี้น ร่วมิ่กบััการเปิลีั�ยนแปิลังในช่วงสถานการณ์โคว่ด-19 
เพ่์�อมิ่าว่เคราะหห์าท่ศทางการเปิลีั�ยนแปิลังเช่งพ์ฤต่์กรรมิ่ ปิระกอบั รวมิ่ถงึการศกึษา
ภาพ์ลักัษณเ์ม่ิ่องท่องเที�ยวสำาคญั แลัะภาพ์ลักัษณก์ารท่องเที�ยวปิระเทศไทยในสายต์า
ของนกัท่องเที�ยวจี้นในสถานการณ์โคว่ด-19 

4.3.1 สถานการณ์์การท่่องเท่ี�ยวิจัีนชิ่วิงเริ�มต�นขีองสถานการณ์์โควิิด-19

หลังัการเร่�มิ่ต์น้เทศกาลัต์รุษจี้นของปีิ พ์.ศ. 2563 ปิระเทศจี้นก็ปิระกาศปิิด
เม่ิ่องอู่ฮ่ั�น ศูนยก์ลัางการแพ์ร่ระบัาดของไวรสัโคว่ด-19 จ้งึมีิ่เพี์ยงคนจี้นจ้ำานวนหนึ�งที�
เด่นทางออกต่์างปิระเทศในช่วงเวลัาก่อนการแพ์ร่ระบัาดไปิทั�วปิระเทศจี้นที�มีิ่โอกาส
ท่องเที�ยวต่์างปิระเทศในปีิ พ์.ศ. 2563 เพ์ราะหลังัจ้ากที�ปิระเทศจี้นสามิ่ารถควบัคุมิ่
สถานการณก์ารแพ์ร่ระบัาดเอาไว้ได้ในช่วงกลัางเด่อนมีิ่นาคมิ่ แลัะเร่�มิ่ต์น้อนุญาต์ให้
คนจี้นสามิ่ารถกลับััมิ่าเด่นทางท่องเที�ยวภายในพ่์�นที�มิ่ณฑิลัเดียวกนัไดใ้นช่วงต์น้เด่อน
เมิ่ษายน แต่์ในช่วงเวลัานั�นสถานการณก์ารแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 นอกปิระเทศจี้น
ก็ไดเ้ขา้สู่สถานการณที์� ว่กฤต่์แลัว้ จ้นหลัายปิระเทศต์อ้งสั�งห้ามิ่การบ่ันเขา้-ออกของ
เที�ยวบ่ันโดยสารระหว่างปิระเทศซึ�งรวมิ่ถึงปิระเทศไทย การเด่นทางท่องเที�ยวข้ามิ่
ปิระเทศต์อ้งหยุดลังทั�วโลัก แลัะการท่องเที�ยวจี้นในปีิ พ์.ศ. 2563 จ้งึเป็ินลักัษณะของ
การท่องเที�ยวภายในปิระเทศเป็ินหลักั 

ทั�งนี�การเปิลีั�ยนแปิลังที�เก่ดขึ �นจ้ากสถานการณ์โคว่ด-19 ที� ส่งผู้ลักระทบัต่์อ
ภาคการท่องเที�ยวในช่วงปีิ พ์.ศ. 2563 สามิ่ารถสรุปิไดด้งันี�

1) โควิิด-19 ทีำาใหค้นัจีันัจัำานัวินัมากใชอิ้นัเทีอรเ์น็ัติเพ้�ออำานัวิยควิามสะดวิกในัชีวิิติ
ประจัำาวินััมากข้ึ �นั 

รูปิที�  4.19 แสดงจ้ำานวนชั�วโมิ่งเฉลีั�ยการใชอ่้นเทอรเ์น็ต์ต่์อสปัิดาหข์องคนจี้น
ที�เพ่์�มิ่ขึ �นในช่วงเด่อนมีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 ที�ค่าเฉลีั�ย 30.8 ชั�วโมิ่งต่์อสปัิดาห ์เพ่์�มิ่ขึ �นจ้าก 
27.9 ชั�วโมิ่งต่์อสปัิดาห์ในช่วงเด่อนม่ิ่ถุนายน พ์.ศ. 2562 ก่อนที�จ้ะปิรบััลัดลังมิ่าอยู่ที�  
28.0 ชั�วโมิ่งต่์อสปัิดาห์ในเด่อนม่ิ่ถุนายน พ์.ศ. 2563 ซึ�งเป็ินช่วงที�ว่กฤต่์การแพ์ร่ระบัาด
โคว่ด-19 ในปิระเทศจี้นคลีั�คลัาย คนจี้นจ้งึกลับััเขา้สู่ว่ถีชีว่ต์แบับัปิกต่์ นอกจ้ากนี�ในรูปิที�   
4.19 ยงัแสดงให้เห็นจ้ำานวนคนจี้นที�เขา้ถงึอ่นเทอรเ์น็ต์ที� เพ่์�มิ่ขึ �นจ้าก 854.49 ลัา้นคน 

ในเด่อนม่ิ่ถุนายน ปีิ พ์.ศ. 2562 มิ่าอยู่ที� 903.59 ลัา้นคนในเด่อนมีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 เพ่์�มิ่ขึ �น 
ร้อยลัะ 5.74 ในระยะเวลัา 9 เด่อน ก่อนจ้ะขยบััเพ่์�มิ่ขึ �นมิ่าที�  939.84 ลัา้นคนในเด่อน
ม่ิ่ถุนายน พ์.ศ. 2563 ค่ดเป็ินสดัส่วนจ้ำานวนคนจี้นที� เขา้ถงึอ่นเทอรเ์น็ต์ที�รอ้ยลัะ 67.0 
ของปิระชากรทั�งปิระเทศ เต่์บัโต์สูงขึ �นรอ้ยลัะ 4.01 ในช่วงระยะเวลัาสั�นๆ เพี์ยง 3 เด่อน
เป็ินอตั์ราการเพ่์�มิ่ขึ �นที�รวดเร็วมิ่ากเม่ิ่�อเทียบักบััช่วงเวลัาในสถานการณป์ิกต่์ 
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รู์ปัท่�  4.19 ช้�วโมงการ์ใช้อินเทอร์์เน็ตต่อส้ปัด่าห์่และการ์เข้ีาถึงอินเทอร์์เน็ต มิถุนายุน พ.ศ. 2563 

ท่�มัา: CNNIC มิัถุนายุน 2563 The 46th China Statistical Report on Internet Development

ตาร์างท่�  4.3 จำานวนผู้ใช้และแอปัพลิเคช้นใช้ผ่านอินเทอร์์เน็ตในช่วิตปัร์ะจำาว้นขีองคนจ่น

วัิตถุปร์ะสงค์่การ์ใช�งาน
พั.ศ. 2563 เดืัอนมีนาค่ม พั.ศ. 2561 เดืัอนธันวิาค่ม

เพิั�มขึ�น
(ร์�อยุลัะ)จัำานวิน

(ลั�านค่น)
สัดัส่วิน
(ร์�อยุลัะ)

จัำานวิน
(ลั�านค่น)

สัดัส่วิน 
(ร์�อยุลัะ)

ติดต่อส่� อสาร์ 896.13 99.2 791.72 95.6 13.2

ค้นห้าข้้อมูัล 750.15 83.0 681.32 82.2 10.1

ข่้าวสาร์ออนไลน์ 730.72 80.9 674.73 81.4 8.3

ธุร์กร์ร์มัออนไลน์ 767.98 85.0 600.40 72.5 27.9

ซ่ี�อข้องออนไลน์ 710.27 78.6 610.11 73.6 16.4

สั�งอาห้าร์ 397.80 44.0 406.01 49.0 -2.0

จองท่�พัื่ก ท่องเท่�ยุว 372.96 41.3 410.01 49.5 -9.0

เร่์ยุกร์ถ 362.30 40.1 389.47 47.0 -7.0

ห้้องเร่์ยุนออนไลน์ 422.96 46.8 201.23 24.3 110.2

ฟัื้งเพื่ลงออนไลน์ 635.13 70.3 575.60 69.5 10.3

เร่์ยุนภูาษา 455.38 50.4 432.01 52.1 5.4

เกมัออนไลน์ 531.82 58.9 483.84 58.4 9.9

คลิปิวิด่โอ (ร์วมัคลิปิสั�น )
เฉพื่าะ คลิปิสั�น

850.44
773.25

94.1
85.6

724.86
647.98

87.5
78.2

17.3
19.3

ถ่ายุทอดสดสตร่์มัมิั�ง 559.82 62.0 396.76 47.9 41.1

การ์จัดการ์สินทรั์พื่ย์ุ 163.56 18.1 151.38 18.3 8.1
ท่�มัา: CNNIC มิัถุนายุน 2563 The 46th China Statistical Report on Internet Development

 ขณะที�ในต์ารางที� 4.3 แสดงจ้ำานวนผูู้้ใชแ้ลัะแอปิพ์ล่ัเคชนัใชผู่้้านอ่นเทอรเ์น็ต์
ในชีว่ต์ปิระจ้ำาวนัของคนจี้น พ์บัว่าจ้ำานวนผูู้้ใชแ้อปิพ์ล่ัเคชนัต่์างๆ ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินเพ่์�อการ
ต่์ดต่์อส่�อสารปิระจ้ำาวนั การชำาระเง่นออนไลัน ์การซ่�อของออนไลัน ์การเรียน แลัะคล่ัปิ
ว่ดีโอลัว้นแลัว้แต่์มีิ่จ้ำานวนผูู้้ใชง้านมิ่ากขึ �น ทั�งนี�เม่ิ่�อเปิรียบัเทียบัระหว่างเด่อนธนัวาคมิ่ 
ปีิ พ์.ศ. 2561 กบััเด่อนมีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 พ์บัว่าก่จ้กรรมิ่ผู่้านออนไลันแ์อปิพ์ล่ัเคชนั 
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ที� มีิ่จ้ำานวนผูู้้ใชง้านเพ่์�มิ่ขึ �นสูงสุดค่อการเรียนออนไลัน ์เพ่์�มิ่ขึ �นจ้าก 201.23 ลัา้นคน 

มิ่าอยู่ที�  422.96 ลัา้นคนค่ดเป็ินอตั์ราเต่์บัโต์รอ้ยลัะ 110.2 รองลังมิ่าค่อถ่ายทอดสด 
สต์รีมิ่ม่ิ่�งที� เพ่์�มิ่ขึ �นจ้าก 396.76 ลัา้นคนในเด่อนธนัวาคมิ่ พ์.ศ. 2561 มิ่าอยู่ที�  559.82  

ลัา้นคนในเด่อนมีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 41.1 การทำาธุรกรรมิ่ชำาระเง่นออนไลัน ์
จ้าก 600.40 ลัา้นคนในเด่อนธนัวาคมิ่ พ์.ศ. 2561 มิ่าอยู่ที�  767.98 ลัา้นคนในเด่อน
มีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 27.9 รวมิ่ถงึการเต่์บัโต์ของจ้ำานวนผูู้้ใชง้านคล่ัปิว่ดีโอ 
เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 17.3 แลัะการซ่�อของออนไลันที์�เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 16.4 ถ่อเป็ินท่ศทางการ 

เปิลีั�ยนแปิลังที�มีิ่สถานการณ์โคว่ด-19 มิ่าเป็ินปัิจ้จ้ยัเร่ง ซึ�งจ้ะส่งผู้ลัต่์อกลัยุทธก์ารส่งเสร่มิ่ 
การขายแลัะการต์ลัาดทั�งในกลุ่ัมิ่ธุรก่จ้จ้ำาหน่ายส่นคา้แลัะธุรก่จ้บัร่การภายหลังัสถานการณ ์
โคว่ด-19 คลีั�คลัายลัง รวมิ่ถงึการท่องเที�ยวซึ�งพ์บัว่าในช่วงสถานการณ์โคว่ดก่จ้กรรมิ่ 
นำาเสนอคล่ัปิว่ดีโอ ต่์างๆ ที�เกี�ยวกบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไดก้ลัายเป็ินช่องทางการพ์กัผู่้อน 
ที�เขา้มิ่าทดแทนการท่องเที�ยวจ้ร่ง

ดงันั�น แมิ่ว่้าโคว่ด-19 จ้ะทำาให้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวจี้นอยู่ในภาวะว่กฤต่์  
แต่์ก็นำามิ่าซึ�งโอกาสใหม่ิ่กล่ัาวค่อ ดว้ยขอ้จ้ำากดัของโคว่ด-19 ที�ทำาให้ก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยว
ออฟื้ไลันต์์้องหยุดลัง จ้ึงเป็ินโอกาสให้ต์ลัาดออนไลันเ์ข้ามิ่าเต่์บัโต์ในอุต์สาหกรรมิ่
ท่องเที�ยว ดว้ยขอ้จ้ำากดัของการเที�ยวแบับัออฟื้ไลันท์ั�งในเช่งต์น้ทุนที�สูงขึ �น การจ้ดัการ
ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวที� ยุ่งยากขึ �น ทำาให้นกัท่องเที�ยวยอมิ่รบััแลัะปิรบััเปิลีั�ยนพ์ฤต่์กรรมิ่
การท่องเที� ยวไปิสู่การพ์ึ� งพ์าเทคโนโลัยีด่จ่้ทลััมิ่ากขึ �น นำาไปิสู่การยกระดบััการใช้
เทคโนโลัยีด่จ่้ทลัับันระบับัน่เวศท่องเที�ยวใหม่ิ่อนัเป็ินผู้ลัจ้ากการเพ่์�มิ่ขึ �นของการใชด่้จ่้ทลัั 
อ่นเทอรเ์น็ต์ สงัคมิ่ออนไลันต่์์างๆ ในช่วงสถานการณแ์พ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 (《旅游

企业复工复产现状与趋势调研报告》2020年3月）

2) ควิามชดัเจันัข้องภาพการเปลี�ยนัแปลงจัากการท่ีองเทีี�ยวิเชิงทีศันัาจัรสู่การท่ีอง
เทีี�ยวิเชิงพกัผ่อนั 

การเปิลีั�ยนแปิลังต่์อมิ่าที�เก่ดขึ �นที�นำาไปิสู่ความิ่ปิกต่์ใหม่ิ่ดา้นพ์ฤต่์กรรมิ่การ
ท่องเที�ยวภายหลังัสถานการณ์โคว่ด-19 ในปิระเทศจี้นค่อ ความิ่ชดัเจ้นของภาพ์การ
เปิลีั�ยนแปิลังจ้ากการท่องเที�ยวเช่งทศันาจ้รสู่การท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน ทั�งนี�ขอ้มูิ่ลัจ้าก  

Big data ของ Ctrip ร่วมิ่กบััสถาบันัว่จ้ยัการท่องเที�ยวจี้นที�ทำาการสำารวจ้รูปิแบับัการท่องเที�ยว 
ของคนจี้นในช่วงครึ�งปีิแรกของ ปีิ พ์.ศ. 2563 ซึ�งเป็ินการสำารวจ้หลังัสถานการณ์โคว่ด-19  
ภายในปิระเทศจี้นเร่�มิ่คลีั�คลัาย แลัะคนจี้นเร่�มิ่กลับััมิ่าท่องเที�ยวภายในปิระเทศอีกครั�ง 

ในระหว่างเด่อนเมิ่ษายน-ม่ิ่ถุนายน ดงัแสดงในรูปิที� 4.20 รูปิแบับัการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน 
อยู่ในอนัดบััที�หนึ�ง (รอ้ยลัะ 58.2) สูงกว่าการท่องเที�ยวเช่งทศันาจ้ร (รอ้ยลัะ 51.3) โดยเป็ิน 
ลักัษณะการท่องเที�ยวกบััครอบัครวั (รอ้ยลัะ 38.6) ต์ามิ่มิ่าดว้ยการท่องเที�ยวที�มุ่ิ่งเน้นการ
ไปิในสถานที�ท่องเที�ยวต์ามิ่คำาแนะนำาของ Influencer การท่องเที�ยวหร่อสถานที�ท่องเที�ยว 

ยอดน่ยมิ่ที�แบ่ังปัินกนัภายในสงัคมิ่ออนไลัน ์หร่อในภาษาการท่องเที�ยวจี้นเรียกว่า  
“การต์อกบัตั์ร” (打卡) ในภาษาการท่องเที�ยวของกลุ่ัมิ่ FIT ไทยเรียกว่า “เช็คอ่น” ซึ�งเป็ิน 
รูปิแบับัการท่องเที�ยวที�เน้นการไปิถงึสถานที�ยอดน่ยมิ่ที�ไม่ิ่จ้ำาเป็ินต์อ้งเป็ินสถานที�ท่องเที�ยว 

ช่�อดงัเช่นในอดีต์อีกต่์อไปิ โดยนกัท่องเที�ยวที�มีิ่รูปิแบับัดงักล่ัาวอยู่ที�รอ้ยลัะ 30.2 เป็ินรูปิที�  



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

146การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

การท่องเที�ยวกบััคู่รกัที�รอ้ยลัะ 26.4 เรียนรูป้ิระสบัการณที์�รอ้ยลัะ 23.5 ไปิกบัักลุ่ัมิ่เพ่์�อน
รอ้ยลัะ 22.4 แลัะพ์าผูู้สู้งอายุเที�ยวที�รอ้ยลัะ 17.6 ต์ามิ่ลัำาดบัั ทั�งนี�ส่�งหนึ�งที�สามิ่ารถสงัเกต์ได้
จ้ากการเปิลีั�ยนแปิลังในของการท่องเที�ยวหลังัสถานการณ์โคว่ด-19 ในปิระเทศจี้นคลีั�คลัาย
ก็ค่อ การท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน ที�มิ่าพ์รอ้มิ่กบััการท่องเที�ยวแบับัอ่สระหร่อกลุ่ัมิ่เล็ัก เพ่์�อลัด
โอกาสการสมัิ่ผู้สัหร่ออยู่กบััคนหมู่ิ่มิ่าก รวมิ่ถงึการไม่ิ่เน้นการท่องเที�ยวในสถานที�ท่องเที�ยว
ที� มีิ่ช่�อเสียง แต่์มุ่ิ่งเน้นการหามุิ่มิ่ถ่ายภาพ์ บัอกเล่ัาเร่�องราวปิระสบัการณท่์องเที�ยว
 เพ่์�อถ่ายทอดลังในส่�อสงัคมิ่ออนไลัน ์

แลัะจ้ากสถานการณ์โคว่ด-19 ก็ทำาให้ในปีินี�คาดว่าค่าเฉลีั�ยต่์อคนของการเด่นทาง
ท่องเที�ยวของคนจี้นจ้ะลัดลังจ้าก 4.3 ครั�งต่์อปีิ ในปีิ พ์.ศ. 2562 มิ่าอยู่ที�  2.8 ครั�ง ในปีิ 
พ์.ศ. 2563 ดงัแสดงในรูปิที�  4.21

รู์ปัท่�  4.20 รู์ปัแบบการ์ท่องเท่�ยุวขีองคนจ่นในครึ์�งปีัแร์กขีองปีั พ.ศ. 2563

ท่�มัา: http://www.bigdata-research.cn/content/202007/1090.html

รู์ปัท่�  4.21 จำานวนการ์เดิ่นทางท่องเท่�ยุวเฉล่�ยุต่อคนขีองคนจ่น (คร้์�งต่อปีั)

ท่�มัา: http://www.bigdata-research.cn/content/202007/1090.html
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3) นักัเดินัทีางยงัเล้อกเดินัการท่ีองเทีี�ยวิในัช่วิงเทีศกาลและวินััหยุดยาวิเม้�อโควิิด-19 
คลี�คลาย

เม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััการเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศที�ต์้องหยุดลังจ้าก
สถานการณแ์พ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 การท่องเที�ยวในปิระเทศกลับััฟ้ื้�นต์วักลับััมิ่าได้
อย่างรวดเร็ว ขอ้มูิ่ลัจ้ากสถาบันัว่จ้ยัท่องเที�ยว (ศูนยข์อ้มูิ่ลัท่องเที�ยวแลัะวฒันธรรมิ่) 
รายงานว่าปีิ พ์.ศ. 2563 ในช่วงเทศกาลัวนัไหวพ้์ระจ้นัทรต่์์อเน่�องวนัชาต่์พ์บัว่า จ้ำานวน
นกัท่องเที�ยวรวมิ่ทั�งส่ �น 637 ลัา้นคนครั�ง ถ่อเป็ินระดบััการเด่นทางท่องเที�ยวที�รอ้ยลัะ 79  

เม่ิ่� อเทียบักบััช่วงเวลัาเดียวกนัของปีิก่อน รายรับัรวมิ่ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที� ยวที�  
466,560 ลัา้นหยวน ค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 69.9 เม่ิ่�อเทียบักบััช่วงเวลัาเดียวกนัของปีิก่อน  
จ้ำานวนเที�ยวบ่ันในช่วงเทศกาลัค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 78.64 เม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััช่วงเวลัา
เดียวกนัของปีิก่อน นบััเป็ินต์วัเลัขการฟ้ื้�นต์วัหลังัสถานการณ์โคว่ด-19 ในระดบััที� น่า 
พ์งึพ์อใจ้ แลัะมีิ่บัางพ่์�นที�ที�มีิ่จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวแลัะรายไดเ้พ่์�มิ่ขึ �น เช่น ปัิกก่�งที�มีิ่นกัท่องเที�ยว 

ในช่วงเทศกาลัวนัไหวพ้์ระจ้นัทรต่์์อวนัชาต่์ 9.98 ลัา้นคนครั�ง รายรบััรวมิ่ 11,500 ลัา้นหยวน  
เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 8.4 แลัะรอ้ยลัะ 2.9 ต์ามิ่ลัำาดบััเม่ิ่�อเทียบักบััช่วงเวลัาเดียวกนัของปีิก่อน  
หร่อมิ่ณฑิลัหูเปิ� ยต์น้ทางการแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 ในปิระเทศจี้นก็มีิ่จ้ำานวนนกัท่องเที�ยว 
มิ่ากถงึ 52.28 ลัา้นคนครั�ง รายรบััรวมิ่ 34,829 ลัา้นหยวนค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 82.74 
แลัะรอ้ยลัะ 72.26 ต์ามิ่ลัำาดบััเม่ิ่�อเทียบักบััช่วงเวลัาเดียวกนัของปีิก่อน เป็ินระดบััการ
ฟ้ื้�นต์วัที�สูงกว่าค่าเฉลีั�ยของทั�งปิระเทศ การฟ้ื้�นต์วัที�รวดเร็วเพี์ยงไม่ิ่กี�เด่อนหลังัการแพ์ร่
ระบัาดที�รุนแรง สะทอ้นภาพ์ความิ่ต์อ้งการท่องเที�ยวของคนจี้นในยุคนี� แลัะช่วงเทศกาลั
ที�มีิ่วนัหยุดต่์ดต่์อกนัก็ยงัคงเป็ินช่วงเวลัาทองสำาหรบััการท่องเที�ยวที�สำาคญัที�สุด

4.3.2 ท่ัศันคติต่อการท่่องเท่ี�ยวิต่างประเท่ศัขีองคนจัีนต�นปี พั.ศั. 2563

ขอ้มูิ่ลัทศันคต่์ต่์อการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศของคนจี้นในช่วงต์น้ปีิ พ์.ศ. 2563  
เป็ินการสำารวจ้ในช่วงกลัางเด่อนมีิ่นาคมิ่ พ์.ศ. 2563 ซึ�งเป็ินช่วงเวลัาที�ปิระเทศจี้น
สามิ่ารถหยุดการแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 ได้แลัะเร่�มิ่ต์้นกระบัวนการปิลัดล็ัอกให้
ปิระชาชนในปิระเทศสามิ่ารถกลับััมิ่าเด่นทางแลัะใชชี้ว่ต์ต์ามิ่รูปิแบับัปิกต่์ใหม่ิ่ไดอี้กครั�ง  
รวมิ่ถงึเร่�มิ่ต์น้การกลับััมิ่าท่องเที�ยวอีกครั�ง ในช่วงเวลัาดงักล่ัาวไดมี้ิ่การออกแบับัสำารวจ้
ความิ่ค่ดเห็นต่์อการท่องเที�ยวออกมิ่าจ้ากหลัายองคก์รที�สำาคญัในธุรก่จ้การท่องเที�ยวจี้น  
ดงัต่์อไปินี�

1) แบบสำารวิจัข้อง Ctrip
Ctrip ในฐานะของ OTA อนัดบััหนึ�งของจี้นจ้งึไดส้ำารวจ้ความิ่ค่ดเห็นต่์อการ

ท่องเที�ยวของคนจี้นภายหลังัโคว่ด-19 คลีั�คลัาย โดยสำารวจ้ความิ่ค่ดเห็นคนจี้นจ้ำานวน 
15,000 คนใน 100 เม่ิ่อง ซึ�งส่วนใหญ่ที�รอ้ยลัะ 85 ของผูู้ต้์อบัมีิ่ช่วงอายุระหว่าง 18-45 ปีิ  
เป็ินเพ์ศชายรอ้ยลัะ 64 เพ์ศหญ่งรอ้ยลัะ 36 ผู้ลัลัพั์ธด์งัขอ้สรุปิดงันี�

1.1) “ท่องเที�ยว” เป็ินหนึ�งในหวัขอ้สนทนาที�คนจี้นพู์ดคุยกนัมิ่ากที�สุดหวัขอ้หนึ�ง 

ในช่วงโคว่ด-19 ความิ่ต์อ้งการที�จ้ะเด่นทางท่องเที�ยวยงัเป็ินความิ่ปิรารถนาที�แรงกลัา้
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ของคนจี้น ทั�งนี�ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ร้อยลัะ 40 ยงัคงต์ั�งใจ้ต่์ดต์ามิ่ข่าวสารดา้นการ
ท่องเที�ยวแลัะโปิรโมิ่ชั�นต่์างๆ เสมิ่อ อีกร้อยลัะ 40 ไดร้บััข่าวสารดา้นการท่องเที�ยว 
เม่ิ่�อเขา้ไปิหาขอ้มูิ่ลัหร่อต่์ดต์ามิ่ข่าวสารอ่�นๆ อีกรอ้ยลัะ 10 มีิ่การซ่�อแพ็์กเกจ้ท่องเที�ยว 

ที�ทำารายการโปิรโมิ่ชั� น มีิ่เพี์ยงร้อยลัะ 10 ของผูู้้ต์อบัแบับัสอบัถามิ่ไม่ิ่สนใจ้ในการ 
ท่องเที�ยว

1.2) ผูู้้ต์อบัแบับัสอบัถามิ่ร้อยลัะ 43 ยงัคงคาดหวงัว่าจ้ะเร่�มิ่ต์น้ท่องเที�ยว 
ในช่วงครึ�งปีิแรกของปีิ พ์.ศ. 2564 แลัะอีกรอ้ยลัะ 57 คาดหวงัเร่�มิ่ต์น้ท่องเที�ยวภายในปีินี�  

โดยคาดว่าเทศกาลัวนัหยุดวนัแรงงานจ้ะเป็ินจุ้ดเร่�มิ่ต์น้การกลับััมิ่าท่องเที�ยวเต็์มิ่รูปิแบับั 
อีกครั�ง

1.3) รูปิแบับัการท่องเที�ยวภายหลังัโคว่ด-19 รอ้ยลัะ 30 จ้ะเป็ินการท่องเที�ยว
เช่งพ์กัผู่้อน รอ้ยลัะ 24 วางแผู้นท่องเที�ยวเช่งทศันาจ้ร

1.4) การท่องเที�ยวในปิระเทศ ขบััรถท่องเที�ยว ใชร้ถไฟื้ความิ่เร็วสูงไปิยงัเม่ิ่อง
ท่องเที�ยวค่อทางเล่ัอกการเด่นทางอนัดบััแรก ทั�งนี�ร้อยลัะ 90 ของผูู้้ต์อบัเล่ัอกการ 
ท่องเที� ยวภายในปิระเทศ แบ่ังเป็ินการท่องเที� ยวพ่์ �นที� เม่ิ่องโดยรอบั ทร่ปิเด่นทาง 

ท่องเที�ยวสั�นๆ แลัะทร่ปิเด่นทางท่องเที�ยวยาวๆ ที�สดัส่วน ร้อยลัะ 24 ร้อยลัะ 43 แลัะ
รอ้ยลัะ 23 ต์ามิ่ลัำาดบัั 

1.5) จ้ากว่ธีการเด่นทาง การขบััรถท่องเที�ยวมีิ่สดัส่วนสูงสุดที�ร้อยลัะ 41  
รองลังมิ่าค่อใชร้ถไฟื้ความิ่เร็วสูงที�รอ้ยลัะ 29 รถบัสัโดยสารรอ้ยลัะ 16 เคร่�องบ่ันรอ้ยลัะ 14  
ต์ามิ่ลัำาดบัั ทั�งนี�ปัิจ้จ้ยัที�ทำาให้นกัท่องเที�ยวเล่ัอกใชก้ารขบััขี�รถยนต์แ์ลัะรถไฟื้ความิ่เร็วสูง 
มีิ่สาเหตุ์จ้ากการแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 เป็ินหลักั

1.6) เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาจุ้ดปิระสงคก์ารท่องเที�ยวพ์บัว่าคำาสำาคญัหลักัปิระกอบัดว้ย  
“ครอบัครวั” แลัะ “พ์กัผู่้อน” เป็ินคำาหลักั โดยพ์บัว่าการเด่นทางท่องเที�ยวพ์รอ้มิ่ครอบัครวั 
ค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 42 ดงันั�นเม่ิ่องท่องเที�ยวที�เหมิ่าะสำาหรบััครอบัครวัพ่์อแม่ิ่ลูัก คู่รกั
แลัะพ์าบุัพ์การีเที�ยวจ้ะกลัายเป็ินต์ลัาดสำาคญั รองลังมิ่าค่อการท่องเที�ยวพ์รอ้มิ่เพ่์�อน
ที�ร้อยลัะ 22 พ์ร้อมิ่เพ่์�อนร่วมิ่งานที�ร้อยลัะ 20 แลัะท่องเที�ยวคนเดียวหร่อเที�ยวแบับั
ปิระหยดัที�รอ้ยลัะ 13 

1.7) เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาช่องทางการจ้องก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวพ์บัว่า Online OTA  
เป็ินช่องทางที�มีิ่สดัส่วนการเล่ัอกใชสู้งสุดที�รอ้ยลัะ 39 รองลังมิ่าค่อจ้องผู่้านช่องทาง
บัร่ษทันำาเที�ยวที�รอ้ยลัะ 32  

1.8) ในช่วงโคว่ด-19 ระบัาดพ์บัว่าผูู้้ให้บัร่การบัร่ษทันำาเที�ยวออนไลันต่์์างมีิ่
บัร่การที� ไม่ิ่มีิ่เง่�อนไขยกเล่ักการจ้องเพ่์�อเป็ินส่�งดงึดูดให้ลูักคา้ใชบ้ัร่การ 

1.9) เม่ิ่�อสถานการณก์ารแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 คลีั�คลัายลัง ก่จ้กรรมิ่
ท่องเที�ยวที�ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่เล่ัอกสูงสุดค่อท่องเที�ยวทางธรรมิ่ชาต่์ (ภูเขา ทะเลั) ที�
รอ้ยลัะ 21 ใกลัเ้คียงกบััการท่องเที�ยวทศันาจ้รเขต์เม่ิ่องที�รอ้ยลัะ 20 ขณะที�ท่องเที�ยว
พ่์พ่์ธภณัฑิที์�รอ้ยลัะ 16 เป็ินอนัดบััสามิ่ การท่องเที�ยวทวัรช์มิ่ดอกไมิ่ที้�รอ้ยลัะ 13 สวนสนุก 
พ์รอ้มิ่ครอบัครวัรอ้ยลัะ 13 ท่องเที�ยวชุมิ่ชนเม่ิ่องโบัราณรอ้ยลัะ 11 แลัะก่จ้กรรมิ่กีฬา
รอ้ยลัะ 6 ต์ามิ่ลัำาดบัั



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

149การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

1.10) รอ้ยลัะ 78 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่คาดหวงัจ้ะท่องเที�ยวสถานที�ท่องเที�ยว 
สำาคญัในเร็ววนั ขณะที�อีกรอ้ยลัะ 22 เล่ัอกที�จ้ะไม่ิ่เด่นทางท่องเที�ยว

1.11) เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาปิระเภทผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวใหม่ิ่ๆ พ์บัว่าเป็ินรูปิแบับั
สำาหรบััการท่องเที�ยวอ่สระมิ่ากที�สุดที�รอ้ยลัะ 44 การท่องเที�ยวกบัักลุ่ัมิ่ทวัรแ์ลัะรูปิแบับั
การท่องเที�ยวแบับักลุ่ัมิ่ทั�งเต็์มิ่วนั ครึ�งวนัที�รอ้ยลัะ 37 

1.12) หลังัสถานการณ์โคว่ด-19 การซ่�อปิระกนัภยัปิระกนัสุขภาพ์กลัายเป็ิน
ส่�งที�ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ให้ความิ่สำาคญัเม่ิ่�อต์อ้งเด่นทางท่องเที�ยว โดยพ์บัว่ารอ้ยลัะ 74  

เล่ัอกที�จ้ะซ่�อปิระกนัเม่ิ่�อต์อ้งเด่นทางท่องเที�ยว ซึ�งแต์กต่์างจ้ากก่อนหน้าที�การซ่�อปิระกนั 

ไม่ิ่ใช่ลักัษณะน่สยัที�นกัเด่นทางจี้นคุน้เคย
1.13) เม่ิ่�อโคว่ด-19 ผู่้านไปิผูู้้บัร่โภคจี้นมีิ่ความิ่ย่นดีที�จ้ะใช้เง่นไปิกบััการ

ท่องเที�ยว โดยรอ้ยลัะ 60 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ปิระมิ่าณการจ้ำานวนเง่นที�พ์รอ้มิ่จ่้าย
สำาหรบััการท่องเที�ยวของครอบัครวัที� เก่นกว่า1 หม่ิ่�นหยวน แบ่ังเป็ินรอ้ยลัะ 45 ใชจ่้้าย 
1-3 หม่ิ่�นหยวนที�รอ้ยลัะ 15 วางแผู้นใชเ้ง่นเพ่์�อการท่องเที�ยวมิ่ากกว่า 3 หม่ิ่�นหยวน ทั�งนี�
รอ้ยลัะ 44 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่วางแผู้นใชเ้ง่นเพ่์�อการท่องเที�ยวในสดัส่วนรอ้ยลัะ 
5-10 ของรายไดค้รวัเร่อน รอ้ยลัะ 30 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่วางแผู้นใชเ้ง่นในสดัส่วน
ที�สูงถงึรอ้ยลัะ 10-20 ของรายไดท้ั�งหมิ่ดไปิเพ่์�อการท่องเที�ยว

2) แบบสำารวิจัข้อง “วิารสารวิิจัยัอุติสาหกรรมการท่ีองเทีี�ยวิ” 《旅界专研》

นำาเสนอรายงานว่เคราะหก์ารใชจ่้้ายเง่นเพ่์�อการท่องเที�ยวของคนจี้นหลังั
สถานการณ์โคว่ด-19 โดยเล่ัอกสำารวจ้ในเม่ิ่องกลุ่ัมิ่ 1st tier ซึ�งมีิ่กลุ่ัมิ่ที�มีิ่รายไดสู้งสุด 
แลัะ 2nd tiers หร่อต์ำ�ากว่า สำารวจ้ความิ่ค่ดเห็นเกี�ยวกบััรูปิแบับัก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว
ที� เปิลีั�ยนแปิลังไปิหลังัสถานการณ์โคว่ด-19 ความิ่ต์ั�งใจ้แลัะความิ่ค่ดในการเด่นทาง
หลังัโคว่ด-19 คลีั�คลัาย เป็ินการสอบัถามิ่กลุ่ัมิ่ต์วัอย่าง 1,115 ต์วัอย่างครอบัคลุัมิ่พ่์�นที�   
4 เม่ิ่อง 1st tier 14 เม่ิ่องกลุ่ัมิ่ 1st tier ใหม่ิ่ แลัะ 26 เม่ิ่องกลุ่ัมิ่ 2nd tier หร่อต์ำ�ากว่า  
โดยผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ส่วนใหญ่เก่ดในกลุ่ัมิ่ที�เก่ดในทศวรรษที� 80 แลัะ 90 โดยผู้ลัลัพั์ธ ์
ที�สำาคญัดงันี�

2.1) ในภาวะโคว่ด-19 ทำาให้รูปิแบับัการวางแผู้นท่องเที�ยวเปิลีั�ยนไปิ สำาหรบััเม่ิ่อง 
กลุ่ัมิ่ 1st tier รอ้ยลัะ 51 เล่ัอกท่องเที�ยวในปิระเทศ รอ้ยลัะ 35 วางแผู้นกลับัับัา้นอยู่กบััครอบัครวั  
ไม่ิ่มีิ่แผู้นท่องเที�ยว แลัะมีิ่รอ้ย 14 เล่ัอกออกเด่นทางไปิต่์างปิระเทศ ขณะที� เม่ิ่องกลุ่ัมิ่ 
2nd tier ลังไปิพ์บัว่า ร้อยลัะ 53 เล่ัอกท่องเที�ยวในปิระเทศ ร้อยลัะ 42 วางแผู้นอยู่กบัั
ครอบัครวัที�บัา้น แลัะรอ้ยลัะ 5 เล่ัอกเด่นทางไปิท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ

2.2) รอ้ยลัะ 77 ของผูู้ต้์อบัยกเล่ักก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวที�วางไว ้แลัะเม่ิ่�อรวมิ่เขา้กบัั 
จ้ำานวนผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ที�เล่ั�อนการท่องเที�ยวออกไปิดว้ย สองกลุ่ัมิ่นี�รวมิ่กนัค่ดเป็ิน
รอ้ยลัะ 88 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ ในจ้ำานวนผูู้ย้กเล่ักแลัะเล่ั�อนการท่องเที�ยวพ์บัว่า 
ร้อยลัะ 30 ทำาเร่�องยกเล่ักก่อนการปิระกาศห้ามิ่เด่นทางท่องเที�ยว ร้อยลัะ 4 ยกเล่ัก
ระหว่างการเด่นทางท่องเที�ยว  

2.3) สำาหรบััการเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศพ์บัว่า ปิระเทศในภูม่ิ่ภาคเอเชีย 
ค่อปิลัายทางที�นกัเด่นทางจี้นเล่ัอกเด่นทางไปิท่องเที�ยวมิ่ากที�สุดเรียงต์ามิ่ลัำาดบััค่อ ญี�ปุิ� น 
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(รอ้ยลัะ 33) ไทย (รอ้ยลัะ 23) ส่งคโปิร ์(รอ้ยลัะ 11) องักฤษเป็ินอนัดบััที�สี�  (รอ้ยลัะ 11)  
ขณะที�สหรฐัอเมิ่ร่กามิ่าเป็ินอนัดบััที�ห้า (รอ้ยลัะ 5) เม่ิ่�อมิ่องในส่วนของค่าใชจ่้้ายในการ
ท่องเที�ยวที�วางแผู้นใชจ่้้ายในการท่องเที�ยวแต่์ลัะปิระเทศพ์บัว่า ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ที�มีิ่ 

แผู้นท่องเที�ยวสหรฐัอเมิ่ร่กาวางแผู้นใชจ่้้ายเง่นเอาไวสู้งที�สุดค่อ 6.3 หม่ิ่�นหยวน รองลังมิ่าค่อ  
ท่องเที�ยวญี�ปุิ� น 3.4 หม่ิ่�นหยวน ส่งคโปิร ์3.3 หม่ิ่�นหยวน ขณะที�การท่องเที�ยวปิระเทศไทย
แลัะองักฤษอยู่ในอนัดบััที�สี�  โดยกลุ่ัมิ่ต์วัอย่างวางแผู้นการใชจ่้้ายเง่นที�  2.4 หม่ิ่�นหยวน

2.4) สำาหรบััความิ่คาดหวงัต่์อระยะเวลัาที�สามิ่ารถกลับััมิ่าเด่นทางท่องเที�ยว
ไดอี้กครั�ง หากสามิ่ารถควบัคุมิ่การแพ์ร่ระบัาดไดส้ำาเร็จ้ รอ้ยลัะ 14 ของกลุ่ัมิ่ต์วัอย่าง
คาดว่าอย่างเร็วค่อช่วงเด่อนพ์ฤษภาคมิ่ ม่ิ่ถุนายนปีิเดียวกนั (พ์.ศ. 2563) จ้ะกลับััมิ่า 
ท่องเที�ยวได ้รอ้ยลัะ 26 เช่�อว่าเป็ินช่วงซมัิ่เมิ่อร ์(เด่อน 7 เด่อน 8) รอ้ยลัะ 15 คาดว่าเป็ิน
ช่วงเทศกาลัวนัชาต่์เด่อนตุ์ลัาคมิ่ แลัะมีิ่อยู่รอ้ยลัะ 10 ที�เล่ั�อนแผู้นการท่องเที�ยวออกไปิ 
อย่างไม่ิ่มีิ่กำาหนดเพ์ราะคาดว่าทุกอย่างจ้ะกลับััมิ่าสู่ภาวะปิกต่์ไดจ้้ร่งในปีิหน้า ขณะเดียวกนั 
รูปิแบับัการท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19 ก็จ้ะเปิลีั�ยนแปิลังไปิ ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่จ้ะเล่ัอกไปิ 
ในสถานที� ท่องเที� ยวที� มีิ่คนน้อย สามิ่ารถเข้าถึงแหล่ังธรรมิ่ชาต่์แลัะเป็ินสถานที�  

ที�สามิ่ารถขบััรถยนต์ส่์วนต์วัเขา้ไปิ เป็ินสถานที�ท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนเป็ินหลักั เพ่์�อซมึิ่ซบัั
บัรรยากาศแลัะเรียนรูว่้ถีชีว่ต์วฒันธรรมิ่ในปิลัายทางเม่ิ่องท่องเที�ยวได ้ที�สำาคญัต์อ้งเป็ิน
สถานที�ท่องเที�ยวที�คำานึงถงึสุขอนามิ่ยั (康旅产品)

การสำารวจ้ความิ่ค่ดเห็นพ์บัว่าโคว่ด-19 สรา้งผู้ลักระทบัต่์อธุรก่จ้การท่องเที�ยว 
ในสองม่ิ่ต่์ไดแ้ก่ 1) ดา้นความิ่ปิลัอดภยัแลัะสุขอนามิ่ยัที�กลุ่ัมิ่ต์วัอย่างไม่ิ่มิ่ั�นใจ้เม่ิ่�อต์อ้ง
เด่นทางไปิท่องเที�ยวแลัะอยู่ในพ่์�นที� ชุมิ่ชน 2) ดา้นการวางแผู้นเวลัาแลัะงบัปิระมิ่าณที�
ลัดลังเพ์ราะผู้ลักระทบัจ้ากรายไดที้� น้อยลังจ้ากภาวะชะงกังนัทางเศรษฐก่จ้อนัเน่�อง 
มิ่าจ้ากมิ่าต์รการล็ัอกดาวน ์ทำาให้เวลัาแลัะงบัปิระมิ่าณที�วางไวเ้พ่์�อการท่องเที�ยวของปีินี� 

ลัดลัง รูปิที� 4.22 แสดงคำาสำาคญัจ้ากความิ่ค่ดเห็นของกลุ่ัมิ่ต์วัอย่างที�มีิ่ต่์อการท่องเที�ยว
หลังัโคว่ด-19 ซึ�งแสดงให้เห็นถึงความิ่ไม่ิ่มิ่ั�นใจ้ดา้นสุขอนามิ่ยัระหว่างการท่องเที�ยว  
ไม่ิ่มีิ่เวลัา การวางแผู้นใช้จ่้ายเง่นลัดลัง แลัะหากจ้ะท่องเที� ยวก็จ้ะท่องเที� ยวพ์ร้อมิ่
ครอบัครวัเป็ินหลักั 

รู์ปัท่�  4.22  คำาสำ าค้ญเม้�อสำาร์วจความคิด่เห็่นต่อการ์การ์ท่องเท่�ยุวห่ล้งโควิด่-19
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3) แบบสำารวิจัข้อง China Thailand Travel Sentiment Survey พ.ศ. 2563
ทำาการสำารวจ้ในเด่อนเมิ่ษายน โดยเป็ินความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อระหว่าง C9 Hotel 

works ปิระเทศไทย ร่วมิ่กบัั Delivering Asia Communications สอบัถามิ่กลุ่ัมิ่ต์วัอย่าง 
นกัเด่นทางจี้นในกลุ่ัมิ่เม่ิ่อง 1st tier ดา้นทศันคต่์ต่์อการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ แลัะ
ปิระเทศไทยโดยมีิ่ขอ้มูิ่ลัสำาคญัดงันี�

รู์ปัท่�  4.23  ข้ีอมูลสำาร์วจความรู้์สึกต่อการ์ท่องเท่�ยุวปัร์ะเทศไทยุขีองน้กเดิ่นทางจ่น พ.ศ. 2563 

ท่�มัา: https://www.c9hotelworks.com/wp-content/uploads/2020/04/china-thailand-travel-sentiment-survey-2020-04.pdf

จ้ากรูปิที� 4.23 พ์บัว่ากลุ่ัมิ่ต์วัอย่างรอ้ยลัะ 53 วางแผู้นเด่นทางไปิต่์างปิระเทศ 
ภายในปีินี� โดยวางแผู้นเด่นทางในเด่อนส่งหาคมิ่ ตุ์ลัาคมิ่แลัะธนัวาคมิ่ ในจ้ำานวนนกัเด่นทาง 
ที�วางแผู้นไปิต่์างปิระเทศเหล่ัานี�รอ้ยลัะ 71 วางแผู้นเด่นทางเพ่์�อมิ่าปิระเทศไทย ทั�งนี�กลุ่ัมิ่
ต์วัอย่างถงึรอ้ยลัะ 83 เล่ัอกเด่นทางท่องเที�ยวแบับัอ่สระ โดยวางแผู้นการท่องเที�ยวแลัะ
จ้บััจ้องที�พ์กั การเด่นทางผู่้าน OTA Ctrip รอ้ยลัะ 61 เฟื้ยจู้ หร่อ Fliggy (Mobile OTA ของ
กลุ่ัมิ่อาลีับัาบัา) รอ้ยลัะ 16 Hotel Website รอ้ยลัะ 9 Booking.com รอ้ยลัะ 5 แลัะผู่้าน 
Wechat รอ้ยลัะ 5 ทั�งนี�เม่ิ่องปิลัายทางที�นกัเด่นทางจี้นเล่ัอกมิ่าท่องเที�ยวในปิระเทศไทย 
1) รอ้ยลัะ 29 ค่อกรุงเทพ์ฯ 2) รอ้ยลัะ 27 ภูเก็ต์ 3) รอ้ยลัะ 20 เชียงใหม่ิ่ 4) รอ้ยลัะ 13 
เกาะสมุิ่ย 5) รอ้ยลัะ 8 พ์ทัยาต์ามิ่ลัำาดบัั
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4) แบบสำารวิจัข้อง 2020 China Tourism Forum Big data
ในเด่อนม่ิ่ถุนายน พ์.ศ. 2563 ในงาน China Tourism Virtual Exhibition China 

Tourism Forum ไดน้ำาเสนอขอ้มูิ่ลัแนวโน้มิ่การท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19 โดยมีิ่รายลัะเอียด
ดงันี� 

รู์ปัท่�  4.24 แสด่งค่าใช้จ่ายุขีองน้กท่องเท่�ยุวท่�เดิ่นทางออกต่างปัร์ะเทศปีั พ.ศ. 2561 

ท่�มัา:  UNWTO http://focus.lvyou168.cn/tourism_analysis/20200603/55598.html

รูปิที� 4.24 แสดงมูิ่ลัค่า ค่าใชจ่้้ายหน่วยเป็ิน พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ ของนกัท่องเที�ยว 
ปิระเทศต่์างๆ ในปีิ พ์.ศ. 2561 พ์บัว่านกัท่องเที�ยวจี้นมีิ่ส่วนต่์อการใชจ่้้ายเง่นในอุต์สาหกรรมิ่ 
ท่องเที�ยวของโลักสูงที� สุดที�  277.3 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐัฯ รองลังมิ่าค่อนกัท่องเที�ยว
สหรฐัอเมิ่ร่กา เยอรมิ่นั องักฤษ ฝ้รั�งเศส ออสเต์รเลีัย รสัเซีย แคนาดา เกาหลีัใต์ ้แลัะอ่ต์าลีั  
ต์ามิ่ลัำาดบัั ต์วัเลัขดงักล่ัาวแสดงว่าจี้น สหรฐัอเมิ่ร่กา แลัะกลุ่ัมิ่ปิระเทศในยุโรปิ ค่อผูู้ข้บััเคล่ั�อน 
หลักัในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวโลัก

รู์ปัท่�  4.25 เม้องท่องเท่�ยุวปัลายุทางท่�น้กท่องเท่�ยุวจ่นปัร์าร์ถนาในปีั พ.ศ. 2563

ท่�มัา: Joint Survey by Ivy Alliance, CCT and PATAhttp://focus.lvyou168.cn/tourism_analysis/ 20200603/ 55598.html
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เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาเฉพ์าะกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวจี้นซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวที�มีิ่ขนาดใหญ่ 

ทั�งในเช่งจ้ำานวนแลัะมูิ่ลัค่าการใชจ่้้ายพ์บัว่า รูปิที�  4.25 แสดงถงึรอ้ยลัะ 60 แสดงความิ่
ต์ั�งใจ้ที�จ้ะเด่นทางท่องเที�ยวใน ปีิ พ์.ศ. 2563 ร้อยลัะ 27 ยงัไม่ิ่ต์ดัส่นใจ้ ร้อยลัะ 13  
ไม่ิ่ค่ดจ้ะเด่นทางท่องเที�ยวในปีิ พ์.ศ. 2563 ทั�งนี�รูปิแบับัการท่องเที�ยวส่วนใหญ่รอ้ยลัะ 56  

เล่ัอกท่องเที�ยวในปิระเทศไปิต่์างมิ่ณฑิลั ร้อยลัะ 45 ปิรารถนาจ้ะเด่นทางท่องเที�ยว 
ต่์างปิระเทศ รอ้ยลัะ 23 ท่องเที�ยวในเม่ิ่องที�อยู่โดยรอบัเม่ิ่องที�พ์ำานกัอาศยั แลัะรอ้ยลัะ 15  
ยงัไม่ิ่ต์ดัส่นใจ้

รู์ปัท่�  4.26 ผลิตภ้ณ์ฑ์์ท่องเท่�ยุวและรู์ปัแบบท่องเท่�ยุวท่�นิยุมในปีั พ.ศ. 2563

ท่�มัา: Joint Survey by Ivy Alliance, CCT and ATA http://focus.lvyou168.cn/tourism_analysis/20200603/ 55598.html

เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวแลัะรูปิแบับัท่องเที�ยวที�น่ยมิ่ในปีิ พ์.ศ. 2563  

ดงัแสดงในรูปิที� 4.26 พ์บัว่ารอ้ยลัะ 58 ปิรารถนาการท่องเที�ยวเกาะพ่์�นที�โซนรอ้น รอ้ยลัะ 33  

ท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ รอ้ยลัะ 30 ท่องเที�ยวเช่งอาหาร รอ้ยลัะ 27 ท่องเที�ยวกบัักลุ่ัมิ่
ครอบัครวัที�มีิ่ลูักเล็ัก รอ้ยลัะ 17 ท่องเที�ยวเช่งผู้จ้ญภยั รอ้ยลัะ 16 ท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ 
สูดอากาศบัร่สุทธ ์แลัะรอ้ยลัะ 9 ท่องเที�ยวเช่งชอ้ปิปิิ�ง ต์ามิ่ลัำาดบัั โดยรอ้ยลัะ 48 เล่ัอกการ 
ท่องเที�ยวแบับักลุ่ัมิ่ทวัร ์รอ้ยลัะ 34 แบับั FIT แลัะรอ้ยลัะ 18 แบับัทวัรก์ลุ่ัมิ่เล็ัก 

รู์ปัท่�  4.27 ปัลายุทางต่างปัร์ะเทศท่องเท่�ยุวยุอด่นิยุมห่ล้งโควิด่ในปีั พ.ศ. 2563

ท่�มัา:Joint Survey by Ivy Alliance, CCT and PATA http://focus.lvyou168.cn/tourism_analysis/20200603/ 55598.html
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ขณะที�รูปิที� 4.27 แสดงปิระเทศเป้ิาหมิ่ายปิลัายทางของนกัท่องเที�ยวจี้น ไดแ้ก่ 
ญี�ปุิ� น ไทย ยุโรปิ หมู่ิ่เกาะมิ่ลััดีฟื้ส ์ส่งคโปิร ์น่วซีแลันด ์ออสเต์รเลีัย เกาหลีัใต์ ้ศรีลังักา 
แลัะมิ่าเลัเซียต์ามิ่ลัำาดบัั ซึ�งการแนะนำาจ้ากกลุ่ัมิ่เพ่์�อน ญาต่์พี์�น้องยงัคงมีิ่อ่ทธ่พ์ลัสูงสุด
ต่์อการต์ดัส่นใจ้เล่ัอกเม่ิ่องปิลัายทางท่องเที�ยว (รอ้ยลัะ 54) รองลังมิ่ารอ้ยลัะ 42 ค่อ
ขอ้แนะนำาจ้ากผูู้้เชี�ยวชาญท่องเที�ยวหร่อ online celebrities ร้อยลัะ 41 จ้ากขอ้มูิ่ลั
ปิระชาสมัิ่พ์นัธข์องเม่ิ่องปิลัายทาง รอ้ยลัะ 33 ขอ้เสนอของบัร่ษทัทวัร ์แลัะรอ้ยลัะ 32 
จ้าก OTA 

4.3.3 วิเิคราะหค์ำาสำาคญัี่ตอ่การท่อ่งเท่ี�ยวิประเท่ศัไท่ยในชิว่ิงกอ่นวินัชิาตจิันี พั.ศั. 2563

การศึกษาได้ต่์ดต์ามิ่ความิ่ค่ดเห็นต่์อการท่องเที�ยวปิระเทศไทยบันสงัคมิ่
ออนไลัน ์Wechat official account โดยใชค้ำาสำาคญั “ปิระเทศไทย” (泰国) ในช่วงเด่อน
กนัยายน พ์.ศ. 2563 ซึ�งพ์บัว่าคำาสำาคญัที�เกี�ยวขอ้งปิระกอบัดว้ยคำาต่์างๆ ดงันี�

รู์ปัท่�  4. 28 คำาสำ าค้ญปัร์ะเทศไทยุบนส้งคมออนไลน์ว่แชทจ่น เด้่อนก้นยุายุน พ.ศ. 2563 

จ้ากรูปิที�  4.28 เม่ิ่�อใชค้ำาว่า “ปิระเทศไทย”เป็ินคำาเร่�มิ่ต์น้คน้หาพ์บัว่า สงัคมิ่
ออนไลันวี์แชทจี้นจ้ะกล่ัาวถึง พ์ระมิ่หากษตั์ร่ย ์ไทย (泰国国王) อาหารไทย (泰国菜) 
สถาบันักษตั์ร่ย ์ไทย (泰国王室) เด่นทางเขา้ปิระเทศไทย (泰国入境) แลัะวีซ่าปิระเทศไทย 
(泰国签证) ต์ามิ่ลัำาดบัั ขณะที�คำาว่า “ท่องเที�ยวปิระเทศไทย” (泰国旅游) ไม่ิ่ต่์ดอนัดบัั
คำาสำาคญัยอดน่ยมิ่ในช่วงเด่อนกนัยายน ซึ� งหากเป็ินสถานการณป์ิกต่์ “ท่องเที�ยว
ปิระเทศไทย” ถูกใชเ้ป็ินคำาสำาคญัแลักเปิลีั�ยนสนทนากนัในสงัคมิ่ออนไลันจี์้น เพ์ราะจ้ะ
เป็ินช่วงเวลัาก่อนเทศกาลัท่องเที�ยวช่วงวนัชาต่์จี้น อย่างไรก็ดีคำาสำาคญัที� เขา้มิ่าแทน
คำาว่า “ท่องเที�ยวปิระเทศไทย” ก็ค่อคำาว่า “การเด่นทางเขา้ปิระเทศไทย” แลัะ “วีซ่าไทย” 
ก็เป็ินคำาสำาคญัที� เกี� ยวข้องกบััการสอบัถามิ่ความิ่เป็ินไปิได้ในการเด่นทางเข้ามิ่า
ท่องเที�ยวปิระเทศไทยในช่วงสถานการณ์โคว่ด-19 เพ์ราะในช่วงเวลัานั�นสถานการณ์
ทั�งในปิระเทศไทยแลัะปิระเทศจี้นอยู่ในภาวะที� ค่อนขา้งดี แลัะมีิ่แนวโน้มิ่ในการเปิิดให้
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นกัท่องเที�ยวสามิ่ารถเด่นทางเขา้มิ่าได ้ขั�นต์อนการขอวีซ่าแลัะแนวทางปิฏ่บัต่ั์ต่์อการ
เขา้มิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทยจ้งึถูกพู์ดถงึมิ่ากในช่องทาง Wechat official account ต่์างๆ

เม่ิ่�อเพ่์�มิ่เต่์มิ่คำาสำาคญัสำาหรบััการคน้หาเป็ิน “ท่องเที�ยวปิระเทศไทย”(泰国旅游)  
สามิ่ารถพ์บัคำาสำาคญัที�เกี�ยวขอ้งดงัแสดงในรูปิที�  4.29 ดงันี�

รู์ปัท่�  4.29 คำาสำ าค้ญท่องเท่�ยุวปัร์ะเทศไทยุบนส้งคมออนไลน์ว่แชทจ่น เด้่อนก้นยุายุน พ.ศ. 2563

คำาสำาคญัที� เกี�ยวขอ้งกบััคำาว่า “ท่องเที�ยวปิระเทศไทย” ค่อ “ธุรก่จ้ท่องเที�ยว
ปิระเทศไทย”(泰国旅游业) “เสน้ทางท่องเที�ยวปิระเทศไทย” (泰国旅游攻略) “วีซ่าท่องเที�ยว 
ปิระเทศไทย” (泰国旅游签证) แลัะ “สถานการณท่์องเที�ยวปิระเทศไทย” (泰国旅游现状)  
ต์ามิ่ลัำาดบัั 

เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาเฉพ์าะในช่วงเด่อนกนัยายนก่อนวนัหยุดยาวเทศกาลัวนัชาต่์ของจี้น 
พ์บัว่ามีิ่บัทความิ่เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวปิระเทศไทยทั�งส่ �น 15 เร่�อง แบ่ังเป็ินเน่�อหาเกี�ยวขอ้ง 

กบัันโยบัายแลัะมิ่าต์รการดา้นการท่องเที�ยว 6 เร่�อง แลัะเร่�องอ่�นๆ อีก 9 เร่�องยกต์วัอย่าง
เช่น 1) ถนนคนเด่นของปิระเทศไทยในช่วงโคว่ด-19 2) นกัท่องเที�ยวช่วงเทศกาลัวนัชาต่์ 
3) ของฝ้ากของที�ระลักึที�ต์อ้งซ่�อเม่ิ่�อไปิปิระเทศไทย 4) สถานที� ท่องเที�ยวที� ห้ามิ่พ์ลัาด  

5) ส่�งที� ห้ามิ่กระทำาในระหว่างท่องเที�ยวปิระเทศไทย 6) ต์ลัาดการท่องเที�ยวไทยแลัะ
เทศกาลัลัอยกระทง เป็ินต์น้ ทั�งนี�การพู์ดถงึนโยบัายแลัะมิ่าต์รการดา้นการท่องเที�ยว
ของไทยส่วนใหญ่กล่ัาวถงึ วีซ่าท่องเที�ยวแบับั 270 วนั รวมิ่ถงึการยกเวน้การกกัต์วั 14 วนั
สำาหรบัันกัท่องเที�ยวที�มิ่าจ้ากพ่์�นที�ปิลัอดการะบัาด ซึ�งเป็ิน 2 หวัขอ้สนทนาที�มีิ่คนในสงัคมิ่
ออนไลันเ์ขา้มิ่าแสดงความิ่ค่ดเห็นมิ่ากที�สุด (34 ขอ้ความิ่แลัะ 26 ขอ้ความิ่ต์ามิ่ลัำาดบัั) 
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ร์ ูปัท่�  4.30 แผนภาพแสด่งคำาสำาค้ญท่� ได้่จากห้่วข้ีอสนทนาเก่�ยุวก้บว่ซ่ีาท่องเท่�ยุวแบบ 270 ว้น 

เม่ิ่�อทำาการว่เคราะหค์ำาสำาคญัจ้ากหวัขอ้นโยบัายมิ่าต์รการการให้วีซ่าท่องเที�ยว 
แบับั 270 วนัดงัแสดงในรูปิที�  4.30 พ์บัว่า คำาสำาคญัที�มีิ่มิ่ากที�สุดค่อ ปิระเทศไทย (泰国)  
โคว่ด-19 (疫情) ยุโรปิอเมิ่ร่กา (欧美) แลัะ กกัต์วั (隔离)  เป็ินต์้น  ลัำาดบััต่์อมิ่าเม่ิ่�อ
พ่์จ้ารณาเน่�อหาภายในแต่์ลัะบัทความิ่ของคำาว่า “ท่องเที�ยวปิระเทศไทย” พ์บัว่าสงัคมิ่
ออนไลันจี์้นให้ความิ่สนใจ้กบััวีซ่าท่องเที�ยวพ่์เศษแบับั 270 วนัในมุิ่มิ่มิ่องที�แต์กต่์างกนั
ค่อ ส่วนมิ่ากรอ้ยลัะ 27 มิ่องว่านโยบัายนี�เหมิ่าะสำาหรบัักลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวต์ลัาดบันที�มีิ่
เวลัาแลัะมีิ่เง่น ต์อ้งการหาสถานที�ปิลัอดภยัเพ่์�อหลับัจ้ากการแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19  
หร่อเพ่์� อทำาธุรก่จ้ในปิระเทศไทยหร่อมีิ่สมิ่าช่กครอบัครัวพ์ำานักอยู่ในปิระเทศไทย  
ร้อยลัะ 20 มิ่องว่าเน่�องจ้ากสถานการณก์ารแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 ในฝั้� งอเมิ่ร่กา
แลัะยุโรปิยงัค่อนข้างรุนแรง จ้ึงค่อนข้างกงัวลักบััการรบัันกัท่องเที�ยวจ้ากปิระเทศ
กลุ่ัมิ่เสี�ยงเหล่ัานี�เขา้มิ่า รอ้ยลัะ 17 มิ่องว่าการจ้ะไปิท่องเที�ยวปิระเทศไทยในช่วงเวลัานี�
ความิ่เสี�ยงยงัค่อนขา้งมิ่าก รอ้ยลัะ 7 มิ่องว่าระยะเวลัากกัต์วัถงึ 14 วนัค่อนขา้งเสียเวลัา  

รู์ปัท่�  4.31 แผนภาพแสด่งคำาสำาค้ญท่� ได้่จากห้่วข้ีอสนทนาเก่�ยุวก้บการ์ก้กต้ว
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จ้ากรูปิที�  4.31 เม่ิ่�อว่เคราะหค์ำาสำาคญั “กกัต์วั” พ์บัว่าส่วนใหญ่พู์ดถึงการ
พ่์จ้ารณายกเล่ักการกกัต์วั โดยรอ้ยลัะ 31 สนบััสนุนมิ่าต์รการที�ทางรฐับัาลัไทยพ่์จ้ารณา
ยกเล่ักการกกัต์วั 14 วนัสำาหรบัันกัท่องเที�ยวจี้นที�จ้ะเขา้มิ่าเที�ยวในปิระเทศไทย ขณะที�
รอ้ยลัะ 27 มิ่องว่าแมิ่ว่้ารฐับัาลัไทยจ้ะยกเล่ักการกกัต์วัจ้ร่ง แต่์เม่ิ่�อเด่นทางกลับััปิระเทศจี้น
ก็ต์อ้งกกัต์วั แลัะมีิ่ค่าใชจ่้้ายสูงแลัะเสียเวลัามิ่ากอยู่ดี รอ้ยลัะ 19 มิ่องถงึความิ่น่ากงัวลัใจ้
หากไม่ิ่มีิ่มิ่าต์รการกกัต์วั แลัะมิ่องว่าท้ายที� สุดต์ราบัเท่าที� ไม่ิ่มีิ่ว่ธีการหยุดการแพ์ร่
ระบัาดของโคว่ด-19 นกัท่องเที�ยวจี้นก็ควรระงบััการเด่นทางไปิต่์างปิระเทศไวก่้อน 
น่าจ้ะเป็ินว่ธีการที�ปิลัอดภยัที�สุด

ขอ้มูิ่ลัสำาคญัอีกชุดหนึ�งที�สะทอ้นภาพ์ความิ่ต์อ้งการท่องเที�ยวปิระเทศไทย
ของนกัท่องเที�ยวช่วงก่อนเทศกาลัวนัชาต่์เป็ินขอ้มูิ่ลัที�สำารวจ้โดย Ctrip ที�ใชแ้พ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ 
Big Data สำารวจ้ดชันีสถานที�ๆ ต์อ้งการเด่นทางไปิท่องเที�ยวในใจ้เม่ิ่�อสถานการณแ์พ์ร่
ระบัาดของโคว่ด-19 จ้บัลัง (สำารวจ้ถึงเด่อนกนัยายน) ดงัแสดงในรูปิที�  4.32 พ์บัว่า
ปิระเทศไทยยงัคงเป็ินปิระเทศที�คนจี้นต์อ้งการเด่นทางมิ่าท่องเที�ยวมิ่ากที�สุดเป็ินอนัดบััหนึ�ง 
รองลังมิ่าไดแ้ก่ญี� ปุิ� น ส่งคโปิร ์เวียดนามิ่ รฐัดูไบั อ่นโดนีเซีย มิ่าเลัยเซีย ออสเต์รเลีัย 
เยอรมิ่นั องักฤษ แคนาดา ต์ามิ่ลัำาดบัั (เป็ินที�น่าสงัเกต์ค่อเกาหลีัใต์ต้์กไปิอยู่ในอนัดบััที� 15 
แลัะไม่ิ่มีิ่ปิระเทศสหรฐัอเมิ่ร่กาต่์ดอยู่ในรายช่�อ 20 อนัดบััแรก)

รู์ ปัท่� 4.32 ด้่ชน่ช่�ว้ด่เม้องปัลายุทางท่�น้กท่องเท่�ยุวจ่นต้องการ์เดิ่นทางในช่วงเทศกาลว้นชาติ ปีั พ.ศ. 2563 

สำาหรบััการการออกเด่นทางท่องเที�ยวคำาสำาคญัสามิ่อนัดบััแรก 1) “ท่องเที�ยว
ทะเลั” 2) “เด่นชอ้ปิปิิ�งพ์รอ้มิ่ครอบัครวั” 3) “แสวงหาบัรรยากาศแปิลักใหม่ิ่” ทั�งนี�ในส่วน
ของคำาสำาคญัที�รวมิ่ระหว่างคำาว่า “ครอบัครวั”+”ชอ้ปิปิิ�ง” พ์บัว่าปิระเทศญี�ปุิ� นค่อปิระเทศ
ที�นกัท่องเที�ยวจี้นพ่์จ้ารณาเล่ัอกที�จ้ะเด่นทางไปิท่องเที�ยวเพ่์�อเป้ิาหมิ่ายคำาสำาคญัทั�งสอง
มิ่ากที�สุด รองลังมิ่าค่อปิระเทศส่งคโปิร ์อ่ต์าลีั องักฤษ เยอรมิ่นั เกาหลีัใต์ ้ดูไบั แคนนา
ดาต์ามิ่ลัำาดบัั ขณะที�อ่นโดนีเซีย ไทย มิ่าเลัเซีย ออสเต์รเลีัย เวียดนามิ่จ้ะเป็ินกลุ่ัมิ่เม่ิ่อง
ปิลัายทางเป้ิาหมิ่ายสำาหรบัันกัท่องเที�ยวจี้นที� เกี�ยวขอ้งกบััคำาสำาคญั “ท่องเที�ยวทะเลั” 



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

158การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

“ทะเลัในฝั้น” เป็ินหลักั ส่วนคำาสำาคญั “แสวงหาบัรรยากาศแปิลักใหม่ิ่” นกัท่องเที�ยวจ้ะ
นึกถงึปิระเทศโมิ่ร็อกโค บัราซ่ลั เม็ิ่กซ่โก ช่ลีั อารเ์จ้นต่์น่า เป็ินต์น้

รู์ปัท่�  4.33 ด้่ชน่ช่�ว้ด่กิจกร์ร์มท่องเท่�ยุวในต่างปัร์ะเทศในช่วงเทศกาลว้นชาติปีั พ.ศ. 2563 

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

4.3.4 คำาสำาคัญี่การท่่องเท่ี�ยวิไท่ยปี พั.ศั. 2563 ใน Baidu Search Engine

การศึกษาได้ทำาการเก็บัข้อมูิ่ลัความิ่ค่ดเห็นต่์อการท่องเที� ยวของคนจี้น 
ผู่้านช่องทาง Search Engine Baidu.com ซึ�งเป็ิน Search Engine อนัดบััหนึ�งของจี้น
แลัะเป็ินช่องทางที�สามิ่ารถหาขอ้มูิ่ลัภาพ์ลักัษณท่์องเที�ยวไทยในทศันะของคนจี้นได ้ 
ในขณะที� ช่องทางอ่�นๆ เช่น Application OTA ต่์างๆ ไม่ิ่มีิ่ขอ้มูิ่ลัเกี�ยวขอ้งเพ์ราะไม่ิ่มีิ่ 
นกัท่องเที�ยวจี้นเด่นทางเขา้มิ่าไดใ้นช่วงปีิ พ์.ศ. 2563 โดยมีิ่ข่าวที�เกี�ยวขอ้งกบััคำาสำาคญั 
“ท่องเที�ยวปิระเทศไทย” ดงัแสดงต์วัอย่างในรูปิที�  4.34 จ้ำานวน 85 ข่าวสามิ่ารถจ้ำาแนก
กลุ่ัมิ่ข่าวไดด้งัแสดงในต์ารางที�  4.4 

รู์ปัท่� 4.34 ต้วอยุ่างห้่วข้ีอข่ีาวใน Search Engine “Baidu” ท่�กล่าวถึงการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ  ปีั พ.ศ. 2563
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ตาร์างท่�  4.4 ปัร์ะเภทบทความใน Baidu พ.ศ. 2563 คำาสำ าค้ญ “ท่องเท่�ยุวปัร์ะเทศไทยุ”
ปร์ะเภทของบี่ทค่วิาม จัำานวิน 

สิ� งต้องห้้ามั สิ�งต้องรู้์เก่�ยุวกับวัฒนธร์ร์มัไทยุ 16 
เส้นทางท่องเท่�ยุวไทยุ 18

ผู้ลกร์ะทบต่อการ์ท่องเท่�ยุวไทยุช่่วงโควิด 11
เห้ตุผู้ลท่�ปิร์ะเทศไทยุเป็ินปิร์ะเทศท่องเท่�ยุวสำาคัญ่ข้องโลก 4

ไทยุจับตานักท่องเท่�ยุวจ่น 3
นโยุบายุเก่�ยุวกับการ์ท่องเท่�ยุวไทยุในช่่วงสถานการ์ณ์ โควิด 12

สาวสองไทยุ 2
สุข้ากับการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 3

การ์ท่องเท่�ยุวเชิ่งสุข้ภูาพื่ไทยุ 1
ภูาษาจ่นท่�พื่บเห็้นในการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 3

เม่ัยุเช่่า 1
ข่้าวสาร์ทั�วไปิเก่�ยุวกับการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 11

ร์วมั 85
ท่�มัา: ร์วบร์วมัจาก Baidu โดยุนักวิจัยุ

จ้ากต์ารางที�  4.4 พ์บัว่าในช่วงปีิ พ์.ศ. 2563 ข่าวแลัะบัทความิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบัั
ท่องเที�ยวปิระเทศไทยยงัคงกล่ัาวถงึเสน้ทางท่องเที�ยวปิระเทศไทย (รอ้ยลัะ 21.2) แลัะ
ส่�งต์อ้งห้ามิ่ แลัะส่�งต์อ้งรู้เกี�ยวกบััวฒันธรรมิ่ไทย (ร้อยลัะ 18.8) ซึ�งถ่อเป็ินบัทความิ่ 
ที� เกี�ยวขอ้งกบััการเต์รียมิ่ต์วัเพ่์�อมิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทยในภาวะปิกต่์รวมิ่แลัว้กว่า
รอ้ยลัะ 40 ของบัทความิ่ทั�งหมิ่ด ขณะที�บัทความิ่นโยบัายที�เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวไทย
ในช่วงสถานการณ์โคว่ด (รอ้ยลัะ 14.1) รวมิ่ถงึผู้ลักระทบัต่์อการท่องเที�ยวไทยในช่วง 
โคว่ด-19 (รอ้ยลัะ 12.9) แลัะโอกาสของการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ (รอ้ยลัะ 1.2) ที� เป็ิน
โอกาสของท่องเที�ยวไทยถ่อเป็ินกลุ่ัมิ่บัทความิ่ที�มีิ่จ้ำานวนรวมิ่กนัปิระมิ่าณหนึ�งในสี�ของ
บัทความิ่ทั�งหมิ่ด ขณะที�ข่าวสารทั�วไปิเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวไทย (รอ้ยลัะ 12.9) เหตุ์ผู้ลั
ที�ปิระเทศไทยเป็ินปิระเทศท่องเที�ยวสำาคญัของโลัก (ร้อยลัะ 4.7) รวมิ่ถึงบัทความิ่
ปิระเทศไทยที� ต่์ดต์ามิ่จ้บััต์านกัท่องเที�ยวจี้น (ร้อยลัะ 3.5) ถ่อเป็ินบัทความิ่ที�สะทอ้น 
ความิ่สนใจ้ของจี้นต่์อการท่องเที�ยวไทย รวมิ่ถงึกลุ่ัมิ่สุดทา้ยบัทความิ่เกี�ยวกบััสุขากบััการ 
ท่องเที�ยวไทย (รอ้ยลัะ 3.5) ภาษาจี้นที�พ์บัเห็นในการท่องเที�ยวไทย (รอ้ยลัะ 3.5) สาวสองไทย  
(รอ้ยลัะ 2.4) แลัะเมีิ่ยเช่า (รอ้ยลัะ 1.2) ต์ามิ่ลัำาดบัั

4.3.5 คำาสำาคญัี่ “คนไท่ย” ปี พั.ศั. 2563 และก่อนปี พั.ศั. 2563 ใน Baidu Search 
Engine

นอกเหน่อจ้ากคำาสำาคญั “การท่องเที�ยวปิระเทศไทย” ที�แสดงถงึปิระเด็นที�จี้น 
ให้ความิ่สนใจ้กบััการท่องเที�ยวปิระเทศไทยในช่วงสถานการณ์โคว่ด-19 คำาสำาคญัอีกคำาหนึ�ง 
ที�สามิ่ารถใชว่้เคราะหค์วามิ่สนใจ้ต่์อปิระเทศไทยในทศันะของคนจี้นค่อคำาว่า “คนไทย” 
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ซึ�งเป็ินหนึ�งในคำาสำาคญัที�เกี�ยวขอ้งต่์อภาพ์ลักัษณป์ิระเทศไทย เพ์ราะ “คนไทย” ถ่อเป็ิน
หนึ�งในปัิจ้จ้ยัสำาคญัต่์อการสร้างความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวของ
ปิระเทศไทย รวมิ่ไปิถงึเป็ินคำาสำาคญัที�ช่วยว่เคราะหเ์ร่�องราวเกี�ยวกบััคนไทยที�อยู่ในความิ่
สนใจ้ของคนจี้นไดด้งัแสดงในต์ารางที�  4.5 โดยมีิ่รายลัะเอียดดงัต่์อไปินี� 

ตาร์างท่�  4.5 ปัร์ะเภทบทความใน Baidu พ.ศ. 2563 คำาสำ าค้ญ “คนไทยุ” 

ปร์ะเภทบี่ทค่วิาม
ปี พั.ศ.

2563 2560 - 2562 ก่อน 2560
ร์าช่วงศ์ ไทยุ 5 2 1

ละคร์ ภูาพื่ยุนตร์์ ดาร์าไทยุ 4 9 0
นิสัยุ พื่ฤติกร์ร์มั ทัศนคติข้องคนไทยุ ในมุัมัจ่น 8 10 0

ศาสนาพุื่ทธ พื่ร์ะสงฆ์์ ความัเช่่�อ 6 4 0
ทัศนคติต่อคนจ่น 10 11 1

วัฒนธร์ร์มัการ์กิน ผู้ลไม้ั อาห้าร์ไทยุ 9 10 0

เศร์ษฐกิจ สังคมั การ์เม่ัอง 6 6 1
ท่องเท่�ยุว เกร็์ดความัรู้์ปิร์ะสบการ์ณ์ท้องถิ�น 10 13 1

สาวสอง 1 1 0
อ่�นๆ ข่้าวทั�วไปิ ข่้าวแปิลก 5 2 11

ร์วมั 64 68 15
ท่�มัา: วิเคร์าะห์้และร์วบร์วมัผู่้าน Baidu โดยุผูู้้วิจัยุ

จ้ากต์ารางที� 4.5 แสดงปิระเภทบัทความิ่ที�ถูกกล่ัาวถงึในปีิ พ์.ศ. 2563 จ้ำานวน 
64 บัทความิ่ พ์บัว่าบัทความิ่ที�มีิ่มิ่ากที� สุดอนัดบััหนึ�งเท่ากนัค่อท่องเที�ยว เกร็ดความิ่รู ้

ปิระสบัการณท์้องถ่�น แลัะทศันคต่์ของคนไทยที� มีิ่ต่์อคนจี้น เท่ากนัที�ร้อยลัะ 15.6  
รองลังมิ่าค่อวฒันธรรมิ่การก่น ผู้ลัไมิ่ ้อาหารไทยรอ้ยลัะ 14.1 น่สยั พ์ฤต่์กรรมิ่ ทศันคต่์
ของคนไทย รอ้ยลัะ 12.5 แลัะเศรษฐก่จ้ สงัคมิ่การเม่ิ่องไทย กบััศาสนาพุ์ทธ พ์ระสงฆ์
แลัะความิ่เช่�อที�รอ้ยลัะ 9.4 ต์ามิ่ลัำาดบัั 

ทั�งนี�เม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบัับัทความิ่ในช่วง พ์.ศ. 2560-2562 พ์บัว่าบัทความิ่ที�มีิ่ 
มิ่ากที� สุดค่อท่องเที�ยว เกร็ดความิ่รูป้ิระสบัการณ ์รอ้ยลัะ 19.1 รองลังมิ่าค่อทศันคต่์
ต่์อคนจี้นที�ร้อยลัะ 16.2 แลัะอนัดบััสามิ่ค่อน่สยั พ์ฤต่์กรรมิ่ ทศันคต่์ของคนไทย  
แลัะวฒันธรรมิ่การก่น ผู้ลัไมิ่แ้ลัะอาหารไทยเท่ากนัที�รอ้ยลัะ 14.7 ซึ�งเป็ินสี�อนัดบััแรก 
เช่นเดียวกบััของปีิ พ์.ศ. 2563 เพี์ยงแต่์มีิ่การเรียง 1-4 ที�แต์กต่์างกนั ทั�ง 4 ปิระเด็น
จ้ึงถ่อเป็ินหัวขอ้ที�อยู่ในความิ่สนใจ้ของคนจี้นมิ่ากที� สุดต์ลัอดช่วงเวลัา 4 ปีิที� ผู่้านมิ่า  
โดยเกร็ดท่องเที�ยวแลัะปิระสบัการณท์อ้งถ่�น วฒันธรรมิ่การก่น ผู้ลัไมิ่้ อาหารไทย  
รวมิ่ถงึน่สยัพ์ฤต่์กรรมิ่ของคนไทยถ่อเป็ินภาพ์ลักัษณข์องคนไทยที�คนจี้นให้ความิ่สนใจ้ 
(แลัะมีิ่หลัายบัทความิ่ที�บัอกเล่ัาเร่�องราวที� ไม่ิ่ถูกต์อ้งนกัของคนไทย) นอกจ้าก 3 ปิระเด็น
ขา้งต์น้คนจี้นยงัให้ความิ่สนใจ้ต่์อความิ่ค่ดเห็นของคนไทยที�มีิ่ต่์อคนจี้น ซึ�งนบััเป็ินหนึ�ง
ในปิระเด็นอ่อนไหวของคนจี้นที�มิ่กัสนใจ้ความิ่ค่ดเห็นของคนต่์างชาต่์ที�มีิ่ต่์อต์น
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ในส่วนของปิระเด็นอ่�นๆ ที�คนจี้นให้ความิ่สนใจ้ค่อ ราชวงศ์ไทย (รอ้ยลัะ 7.8 
ในปีิ พ์.ศ. 2563 แลัะรอ้ยลัะ 2.9 ในปีิ พ์.ศ. 2560-2562) เป็ินเร่�องราวที�คนจี้นให้ความิ่
สนใจ้เพ่์�มิ่ขึ �นในปีิ พ์.ศ. 2563 ลัะคร ภาพ์ยนต์ร ์ดาราไทย (รอ้ยลัะ 6.3 ในปีิ พ์.ศ. 2563 
แลัะรอ้ยลัะ 13.2 ในปีิ พ์.ศ. 2560-2562) มีิ่สดัส่วนของบัทความิ่กลุ่ัมิ่นี�ลัดลังแลัะสาวสอง 
(รอ้ยลัะ 1.6 แลัะรอ้ยลัะ 1.5 ในปีิ พ์.ศ. 2563 แลัะพ์.ศ. 2560-2562 ต์ามิ่ลัำาดบัั) ก็ถ่อ
เป็ินเร่�องราวที�บัอกเล่ัาถงึคนไทยที�มีิ่สดัส่วนน้อยมิ่ากเม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััเร่�องราวอ่�นๆ 

อย่างไรก็ดี เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาบัทความิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบัั “คนไทย” ก่อนปีิ พ์.ศ. 2560 
ยอ้นหลังักลับััไปิจ้นถงึปีิ พ์.ศ. 2546 พ์บัว่าบัทความิ่ส่วนใหญ่จ้ดัอยู่ในหมิ่วดข่าวทั�วไปิ 
ข่าวแปิลักเป็ินส่วนใหญ่ (11 จ้าก 15 บัทความิ่) ซึ�งส่วนหนึ�งน่าจ้ะมีิ่สาเหตุ์จ้าก Search 
engine มีิ่การลับับัทความิ่บัางส่วนออกไปิ ทำาให้เม่ิ่�อยอ้นหลังักลับััไปิก่อนปีิ พ์.ศ. 2546  
ถงึปีิ พ์.ศ. 2560 มีิ่ข่าว “คนไทย” เพี์ยง 15 บัทความิ่เท่านั�น รวมิ่ถงึในยุคสมิ่ยันั�น “คนไทย”  
ม่ิ่ใช่เป็ินปิระเด็นคำาสำาคญัที�คนจี้นให้ความิ่สนใจ้ เพ์ราะก่อนหน้านี�ปิระเทศไทยม่ิ่ใช่ 
เป้ิาหมิ่ายปิลัายทางการท่องเที�ยวสำาคญัในสายต์าคนจี้นเท่ากบััในปัิจ้จุ้บันั 

4.3.6 สรุปภาพัลักษณ์์คนไท่ย และการท่่องเท่ี�ยวิไท่ยในชิ่วิงสถานการณ์์โควิิด-19

แมิ่ว่้าในช่วงสถานการณ์โคว่ด-19 ทำาให้นกัท่องเที�ยวจี้นไม่ิ่สามิ่ารถเด่นทาง
ท่องเที�ยวในต่์างปิระเทศ แต่์คนจี้นก็ยงัคงรอคอยการกลับััสู่สภาวะปิกต่์ที�จ้ะทำาให้การ
เด่นทางไปิต่์างปิระเทศเพ่์�อการท่องเที�ยวกลับััมิ่าอีกครั�ง โดยปิระเทศไทยเป็ินหนึ�งใน
ปิระเทศที�คนจี้นยงัคงมิ่องเห็นว่าเป็ินปิระเทศปิลัายทางหลักั ซึ�งส่วนหนึ�งเก่ดขึ �นจ้ากภาพ์
ลักัษณค์วามิ่เป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวที�มีิ่ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวที�หลัากหลัาย รวมิ่ถงึเหมิ่าะสมิ่ 

กบัักบััการเป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน รวมิ่ถงึ “คนไทย”ที�เป็ินส่วนหนึ�งที�สำาคญัสำาหรบัั 

ภาพ์ลักัษณก์ารท่องเที�ยวไทยดงัแสดงในรูปิที�  4.35 ที�สรุปิว่วฒันาการของภาพ์ลักัษณ์
ที�จี้นมิ่องไทยต์ั�งแต่์ก่อนปีิ พ์.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) จ้นถงึช่วงเวลัาภายหลังัการเก่ดการ
แพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 ในปีิ พ์.ศ. 2563-2564 (ค.ศ. 2020-2021) 

ซึ�งพ์บัว่าปิระเทศไทยมีิ่การเปิลีั�ยนแปิลังภาพ์ลักัษณจ์้ากการเป็ินปิระเทศลัา้หลังั  
ท่องเที�ยวราคาถูกผู่้านกลุ่ัมิ่ทวัร ์มิ่าสู่การเป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวเช่งทศันาจ้ร ในรูปิแบับั
การท่องเที�ยวแบับัอ่สระแบับั SoLoMo ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2561 (ค.ศ. 2012-2018)  
ก่อนจ้ะกลัายเป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนในลักัษณะของการเป็ินสวนหลังับัา้น แลัะ
พ่์�นที�สำาหรบััการใชชี้ว่ต์แบับั Slow life ในช่วง ปีิ พ์.ศ. 2561-2563 อนัเป็ินภาพ์ลักัษณ์
ของการแพ์ร่ระบัาดของสถานการณ์โคว่ด-19 ที� เร่�มิ่ต์้นขึ �นในช่วงต์้นปีิ พ์.ศ. 2563  
ที�ทำาให้ภาพ์ลักัษณข์องปิระเทศไทยปิรบััเปิลีั�ยนอีกครั�งไปิสู่การเป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวเช่ง
สุขภาพ์แลัะการใชชี้ว่ต์คุณภาพ์สูง  
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รู์ปัท่� 4.35 สรุ์ปัภาพล้กษณ์์ปัร์ะเทศไทยุ ก่อนปีั พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ถึง พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) 

ท่�มัา:  สรุ์ปิและสังเคร์าะห์้ โดยุผูู้้วิจัยุ 

รู์ปัท่�  4.36 ทิศทางการ์เปัล่�ยุนแปัลงตลาด่น้กท่องเท่�ยุวจ่น 

ท่�มัา:  สรุ์ปิและสังเคร์าะห์้ โดยุผูู้้วิจัยุ

 
ทั�งนี�ในช่วงเก่ดการแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 พ์บัว่าปิระเทศไทยก็ยงัคงถูก

นึกถงึทั�งในม่ิ่ต่์ของการ “ท่องเที�ยวปิระเทศไทย” แลัะ “คนไทย” ทั�งในม่ิ่ต่์ของวฒันธรรมิ่
ปิระเพ์ณี ความิ่เช่�อ อาหารการก่นแลัะว่ถีชีว่ต์ของคนไทยโดยต์รง หร่อมิ่องผู่้านการ
ท่องเที�ยวปิระเทศไทยในปีิ พ์.ศ. 2563 บัทความิ่ที� เกี�ยวขอ้งยงัรวมิ่ไปิถงึโอกาสในการ 
กลับััเขา้มิ่าท่องเที�ยวไทยในช่วงปีิ พ์.ศ. 2563 ที�ผู่้านมิ่า ปิระเด็นเหล่ัานี�ไดถู้กพู์ดถงึอย่าง
กวา้งขวางบันโลักออนไลันข์องปิระเทศจี้น ซึ�งส่วนหนึ�งเก่ดขึ �นจ้ากสถานที�ท่องเที�ยวดงึดูด
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ใจ้ที�มีิ่ความิ่หลัากหลัาย อาหารอร่อย ผูู้ค้นที�เป็ินม่ิ่ต์ร ว่ถีชีว่ต์วฒันธรรมิ่ไทยที�แต์กต่์าง 
จ้ากจี้น แต่์เต็์มิ่ไปิดว้ยเสน่หแ์ลัะสีสนั ปัิจ้จ้ยัเหล่ัานี�ทำาให้ปิระเทศไทยยงัเป็ินปิลัายทาง 
ที�นกัท่องเที�ยวจี้นสนใจ้ภายหลังัสถานการณ์โคว่ด-19 คลีั�คลัายลังแลัะมีิ่แนวโน้มิ่การ 
กลับััเขา้มิ่าของนกัท่องเที�ยวในรูปิแบับัใหม่ิ่ๆ ที�มุ่ิ่งสู่ 1) การท่องเที�ยวคุณภาพ์สูง 2) คำานึงถงึ 
ความิ่ปิลัอดภยัเช่งสุขภาพ์ แลัะสุขอนามิ่ยั รวมิ่ถงึ 3) ผู้ล่ัต์ภณัฑิที์�มุ่ิ่งเน้นการท่องเที�ยวเช่ง
พ์กัผู่้อน โดยมีิ่ท่ศทางการเปิลีั�ยนแปิลังการท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวจี้นในปิระเทศไทย
ดงัแสดงในรูปิที�  4.36 ค่อกลุ่ัมิ่ Neo-SoLoMo ซึ� งหมิ่ายถึงนักท่องเที� ยวอ่สระแบับั  
SoLoMo ใหม่ิ่ที�ยงัคงพ์ึ�งพ์าอาศยัสงัคมิ่ออนไลัน ์(Social) เป็ินแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่วางแผู้นแลัะ
ต์ดัส่นใจ้ท่องเที�ยว มุ่ิ่งแสวงหาการท่องเที�ยวเช่งเรียนรู้ว่ถีชีว่ต์ปิระสบัการณท์อ้งถ่�น  
(Local) แลัะใชอุ้ปิกรณส์มิ่ารท์เป็ินเคร่�องม่ิ่อเพ่์�อช่วยเหล่ัอในระหว่างการท่องเที�ยว (Mobile)  
แต่์ความิ่แต์กต่์างจ้าก SoLoMo เด่มิ่ของกลุ่ัมิ่ Neo-SoLoMo ค่อก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว
เช่งปิระสบัการณ ์การเรียนรูว้ฒันธรรมิ่ที�ต์อ้งการไดร้บััจ้ะมีิ่ความิ่ลักึซึ �งกว่าเด่มิ่ถ่อเป็ิน 
ท่ศทางของนักท่องเที� ยวกลุ่ัมิ่นี� ซึ� งแรงขบััเคล่ั�อนการเก่ดนักท่องเที� ยวกลุ่ัมิ่นี� ค่อ  

กลุ่ัมิ่ปิระชากรระดบััรายได้สูงที� มีิ่เวลัาแลัะต์้องการใช้เพ่์� อการพ์กัผู่้อนเช่งเรียนรู ้
ปิระสบัการณ์ใหม่ิ่ๆ กลุ่ัมิ่คนรุ่นใหม่ิ่ที�มีิ่เวลัาแลัะแสวงหาความิ่รูจ้้ากโลักภายนอก รวมิ่ถงึ 
กลุ่ัมิ่ผูู้้สูงอายุที� มีิ่เวลัาว่างในการเรียนรู้ส่�งใหม่ิ่ๆ ซึ�งปิระเทศไทยถ่อเป็ินหนึ�งในต์ลัาด 

ท่องเที�ยวปิลัายทางที�สามิ่ารถต์อบัโจ้ทยค์วามิ่ต์อ้งการของกลุ่ัมิ่ Neo-SoLoMo จี้นได้

4.4 การวิิเคราะห์แผนท่่องเที่�ยวิจีันส่่แนวิท่างการสร้างผลิตภัณ์ฑ์์
ท่่องเที่�ยวิไท่ย

ในแผู้นพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ระยะ 5 ปีิ ฉบับััที�  14 ของปิระเทศจี้นที�เร่�มิ่ต์น้ใช้ใน  
ปีิ พ์.ศ. 2564-2568 ไดใ้ห้ความิ่สำาคญักบััการพ์ฒันาอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่  
เพ่์�อการพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ภายในปิระเทศ สนบััสนุนการสรา้งต์วัแบับัธุรก่จ้ใหม่ิ่  ๆบันเศรษฐก่จ้ 
ฐานด่จ่้ทลัั ต์ลัอดจ้นการใชก้ารท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่เป็ินก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวเช่ง 
พ์กัผู่้อน ยกระดบััคุณภาพ์ชีว่ต์ของปิระชาชนภายใต์แ้นวค่ดการกา้วสู่ปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้ 
อย่างสมิ่บูัรณอ์ย่างยั�งย่นภายในปีิ พ์.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) แผู้นฯท่องเที�ยวระยะ 5 ปีิ  
ต่์อจ้ากนี�จ้ึงเป็ินการกำาหนดยุทธศาสต์รท์ั�งเพ่์�อการเปิลีั�ยนแปิลังอุต์สาหกรรมิ่การ
ท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ภายในปิระเทศ รวมิ่ถึงเป็ินการเปิลีั�ยนแปิลังที�  

ปิรบััเปิลีั�ยนให้สอดคลัอ้งกบััระดบััชั�นรายได ้แลัะการเปิลีั�ยนแปิลังของเทคโนโลัยีด่จ่้ทลัั 
ที�ส่งผู้ลัต่์อรสน่ยมิ่ ต์ลัอดจ้นพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวของกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวจี้น ซึ�งแผู้นการ 

ท่องเที�ยวจี้นถูกออกแบับัมิ่าเพ่์�อต์อบัสนองกบััการเปิลีั�ยนแปิลังดงักล่ัาว การทำาความิ่เขา้ใจ้ 
ต่์อแผู้นท่องเที�ยวระยะ 5 ปีิ ฉบับััที�  14 จ้ะทำาให้มิ่องเห็นท่ศทางการเปิลีั�ยนแปิลังเช่ง
รสน่ยมิ่แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวจี้นที�สามิ่ารถนำามิ่าใช้เพ่์�อการ
วางแผู้นพ์ฒันาผู้ล่ัต์ภณัฑิที์�สอดคลัอ้งกบััรสน่ยมิ่แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวจี้น 
ที�จ้ะมิ่าเย่อนปิระเทศไทยต่์อไปิ 
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4.4.1 แนวิคิด “แผู้นพััฒนาวัิฒนธรรมและการท่่องเท่ี�ยวิจัีน” ภายใต�แผู้นพััฒนาฯ  
ระยะ 5 ปี ฉบับท่ี� 14

ปีิ พ์.ศ. 2563 ซึ�งถ่อเป็ินปีิที�จี้นแลัะทั�วโลักต์อ้งเผู้ช่ญกบััว่กฤต่์การแพ์ร่ระบัาด
ของโคว่ด-19 ซึ�งส่งผู้ลักระทบัโดยต์รงต่์ออุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวทั�งภายในแลัะ
ต่์างปิระเทศ อย่างไรก็ดีในเม่ิ่�อสถานการณต่์์างๆ มีิ่แนวโน้มิ่คลีั�คลัายทั�งจ้ากการควบัคุมิ่
อย่างเขม้ิ่งวดของรฐับัาลัจี้นที�สามิ่ารถจ้ดัการสกดักั�นการแพ์ร่ระบัาดในวงกวา้งได ้
อย่างรวดเร็ว ควบัคู่กบััการฉีดวคัซีนให้กบััปิระชาชนเพ่์�อสรา้งภูม่ิ่คุม้ิ่กนัหมู่ิ่ ที�ทำาให้ในช่วง 
เทศกาลัหยุดยาววนัแรงงานแห่งชาต่์ 1-5 พ์ฤษภาคมิ่ พ์.ศ. 2564 ที�ผู่้านมิ่า จ้ำานวนคนจี้น 
ที� เด่นทางท่องเที�ยวภายในปิระเทศรวมิ่กว่า 230 ลัา้นคน-ครั�ง ค่ดเป็ินสดัส่วนร้อยลัะ 
103.2 เม่ิ่�อเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2562 (ปีิก่อนโคว่ด-19) ใชจ่้้ายเง่นรวมิ่กว่า 1.13 แสนลัา้นหยวน  
ค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 77.0 เม่ิ่�อเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2562 (国际金融报,2021) 

จ้ำานวนคนเด่นทางท่องเที�ยวมิ่ากมิ่ายต์ามิ่เม่ิ่องใหญ่ทำาให้เก่ดปิรากฏการณ ์
“คนคนคน” หร่อการท่องเที�ยวเก่นขนาดการรองรบััในสถานที�ท่องเที�ยวสำาคญั ไม่ิ่ว่าจ้ะ
เป็ินมิ่หานครเซี�ยงไฮ่ที้�  “ไปิ The bund นกัท่องเที�ยวมิ่องไม่ิ่เห็นทางเด่นร่มิ่แม่ิ่นำ �าหวงผูู่้” 
ที�นครหางโจ้ว “ไปิทะเลัสาบัซีหู (West lake) แต่์มิ่องไม่ิ่เห็นทะเลัสาบั ที�นครซีอาน “ไปิดู
หุ่นปัิ� นทหารจ่้�นซี ไม่ิ่เห็นหุ่นนั�น” เป็ินต์น้ Ctrip OTA แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่อนัดบััหนึ�งของจี้นยงัได้
เปิิดเผู้ยยอดจ้องบันแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ที�เพ่์�มิ่ขึ �นกว่ารอ้ยลัะ 270 เม่ิ่�อเทียบักบััช่วงเวลัาเดียวกนั
ของปีิก่อน (พ์ฤษภาคมิ่ พ์.ศ. 2563) แลัะเพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 30 เม่ิ่�อเทียบักบััช่วงเวลัาเดียวกนั
ของปีิ พ์.ศ. 2562 โดยมีิ่ยอดการจ้องเต่์บัโต์ใน 4 กลุ่ัมิ่ค่อโรงแรมิ่ (รอ้ยลัะ 70) ต์ั�วเขา้ชมิ่ 
(รอ้ยลัะ 499) รถเช่า (รอ้ยลัะ 330) ต์ั�วเคร่�องบ่ัน (รอ้ยลัะ 28) ปิรากฏการณด์งักล่ัาว 
ถ่อเป็ินสญัญาณแรงที�ส่งไปิยงัเม่ิ่องแลัะปิระเทศท่องเที�ยวต่์าง  ๆให้ทราบัว่า “นกัเด่นทางจี้น”  
ยงัพ์รอ้มิ่เด่นทางท่องเที�ยวเม่ิ่�อสถานการณก์ลับััสู่ภาวะปิกต่์ (酒店资源,2021) 

ปีิ พ์.ศ. 2564 จ้งึนบััเป็ินจุ้ดเร่�มิ่ต์น้ของการกลับััมิ่าของการท่องเที�ยว แลัะยงัเป็ิน 
ปีิที�หนึ�งของแผู้นพ์ฒันาเศรษฐก่จ้แลัะสงัคมิ่แห่งชาต่์ระยะ 5 ปีิ ฉบับััที� 14 ของปิระเทศจี้น  
พ์.ศ. 2563-2568 (ค.ศ. 2021-2025) ซึ�งรวมิ่ถงึแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแลัะวฒันธรรมิ่ 
ระยะ 5 ปีิฉบับััที� 14 ซึ�งเป็ินแผู้นฯ ที�สำาคญัต่์อการกำาหนดท่ศทางการพ์ฒันาอุต์สาหกรรมิ่ 
ท่องเที�ยวของปิระเทศจี้น ขณะเดียวกนัก็เป็ินแนวทางการพ์ฒันาที�ปิระเทศไทย ในฐานะ
ปิระเทศที�ต์อ้งพ์ึ�งพ์านกัท่องเที�ยวจี้นเป็ินต์ลัาดหลักัในการนำารายไดเ้ขา้สู่ปิระเทศจ้ะต์อ้ง
ศกึษาเพ่์�อกำาหนดแนวทางเช่งยุทธศาสต์ร ์ต์ลัอดจ้นการศกึษาว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว
ให้สอดคลัอ้งกบััการเปิลีั�ยนแปิลังเช่งนโยบัาย โดยสามิ่ารถว่เคราะหแ์นวทางของแผู้น
ยุทธศาสต์รด์า้นการท่องเที�ยวจี้นในแผู้นฯ 14 ไดด้งันี�

ควิามสำาคญัข้องแผนัท่ีองเทีี�ยวิต่ิอยุทีธ์ศาสติร ์ในัแผนัฯระยะ 5 ปีฉบบัทีี� 14 
การทำาความิ่เขา้ใจ้ต่์อ “ยุทธศาสต์รก์ารพ์ฒันาอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวจี้น”  

ในแผู้นฯระยะ 5 ปีิฉบับััที� 14 อย่างเขา้ใจ้ต์อ้งเร่�มิ่ต์น้จ้ากการเขา้ใจ้ในมุิ่มิ่มิ่องต่์อ “การท่องเที�ยว”  
ในแผู้นฯ 14 ของจี้น ซึ�งพ์บัว่าภายใต์แ้ผู้นฯ 14 ปิระเทศจี้นไดใ้ห้มุิ่มิ่มิ่องต่์อ “การท่องเที�ยว”  
ไวใ้น 3 ม่ิ่ต่์ไดแ้ก่
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ม่ิ่ต่์ที�  1 อุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยว เป็ินหนึ�งในเคร่�องม่ิ่อช่วยบัรรลุัเป้ิาหมิ่าย
การพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ ต์ามิ่ยุทธศาสต์ร ์“เศรษฐก่จ้สองหมุิ่นเวียน” ที� มีิ่หนึ� งในสอง 
องคป์ิระกอบัหลักัค่อ “การสรา้งเศรษฐก่จ้หมุิ่นเวียนภายใน”

ม่ิ่ต่์ที�  2 อุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยว มีิ่ส่วนสำาคญัสำาหรบััการสรา้ง “นวตั์กรรมิ่
ธุรก่จ้ แลัะเทคโนโลัยีใหม่ิ่ในก่จ้กรรมิ่เศรษฐก่จ้ภาคบัร่การ” ซึ�งถ่อเป็ินรูปิแบับัการสรา้ง
มูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ให้กบััอุต์สาหกรรมิ่บัร่การขั�นสูงของปิระเทศ 

ม่ิ่ต่์ที�  3 อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว เป็ินก่จ้กรรมิ่สำาคญัเพ่์�อช่วยส่งเสร่มิ่ยกระดบัั 
“คุณภาพ์ชีว่ต์” ให้กบััปิระชาชนเพ่์�อมุ่ิ่งสู่ “ปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้อย่างสมิ่บูัรณ”์ (มิ่ั�งคั�ง
ทั�งทางการกายแลัะทางใจ้) ใน ปีิ พ์.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) 

“ยุทธศาสต์รก์ารพ์ฒันาอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวจี้น” จ้งึเป็ินส่วนหนึ�งของ
แผู้นการพ์ฒันาเศรษฐก่จ้แลัะสงัคมิ่แห่งชาต่์ เพ่์�อบัรรลุัเป้ิาหมิ่ายของ “Two Centenary 
Goals” (两个一百年” 奋斗目标) ไดแ้ก่

เป้ิาหมิ่ายที� 1 ในปีิ พ์.ศ. 2563 ซึ�งต์รงกบััการครบัรอบั 100 ปีิแห่งการสถาปินา 
พ์รรคคอมิ่ม่ิ่วน่สต์จี์้น ค่อการบัรรลุัเป้ิาหมิ่ายปิระเทศจี้นสู่ “สงัคมิ่ที�มีิ่ความิ่มิ่ั�นคงในการ
ดำารงชีว่ต์” (小康社会)  อย่างสมิ่บูัรณ ์ยกระดบััจ้าก “สงัคมิ่ก่นอ่�มิ่ นอนอุ่น” ไปิสู่สงัคมิ่ 
ที� ไม่ิ่มีิ่คนยากจ้น ปิระชาชน 1400 ลั้านคนต์้องเข้าถึงปัิจ้จ้ัยสี� ในการดำารงชีว่ต์  
ทั�งนี�จี้นไดป้ิระกาศ “แยกต์วัออกจ้ากความิ่ความิ่ยากจ้น” (脱贫: Poverty Exit)  เม่ิ่�อวนัที�   
25 กุมิ่ภาพ์นัธ ์พ์.ศ. 2564 

เป้ิาหมิ่ายที�  2 ระยะที�หนึ� ง ของ Two Centenary Goals ในปีิ พ์.ศ. 2578  
(ค.ศ. 2035) จี้นจ้ะเป็ิน “สงัคมิ่ที�มีิ่ความิ่มิ่ั�งคั�งทนัสมิ่ยัระดบััต์น้” (基本实现社会主义现代化国家)   
โดยมีิ่ดชันีชี �วดัสมัิ่ฤทธ่ผู้ลัเช่งรูปิธรรมิ่ค่อ GDP ต่์อหวัอยู่ในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้
ระดบััต์น้

เป้ิาหมิ่ายที� 2 ระยะที�สอง ของ Two Centenary Goals ในปีิ พ์.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)  
ซึ�งต์รงกบััการครบัรอบั 100 ปีิ แห่งการสถาปินาจี้นใหม่ิ่ แลัะปิระเทศจี้นมีิ่เป้ิาหมิ่าย 
สู่การเป็ิน “สงัคมิ่ที�มีิ่ความิ่มิ่ั�งคั�งทนัสมิ่ยัอย่างยั�งย่น” กลัายเป็ินปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้
อย่างสมิ่บูัรณ ์(建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国) (新华社,2021) 

แผู้นการพ์ฒันาเศรษฐก่จ้จี้นที�มีิ่ทั�งในกรอบัระยะกลัางแลัะระยะยาวดงักล่ัาว 
จ้งึทำาให้การวางยุทธศาสต์รก์ารพ์ฒันาในทุกๆ ภาคส่วนถูกผูู้กพ์นัยึดโยงไวก้บััแผู้นฯ
ระยะ 5 ปีิในทุกๆ ฉบับัั การศกึษาความิ่เชี�อมิ่โยงระหว่างแผู้นยุทธศาสต์รห์ลักัในแผู้นฯ 
5 ปีิ ฉบับััที�  14 กบััยุทธศาสต์รก์ารท่องเที�ยวจ้งึถ่อเป็ินส่วนสำาคญัต่์อการทำาความิ่เขา้ใจ้
ในภาพ์รวมิ่ท่ศทางการพ์ฒันาการท่องเที�ยวจี้น ซึ�งสามิ่ารถแสดงให้เห็นความิ่เช่�อมิ่โยง
ระหว่างแผู้นฯ 14 กบััยุทธศาสต์รก์ารท่องเที�ยวดงัแสดงในรูปิที�  4.37

จ้ากรูปิที�  4.37 แสดงหลักัการ ภารก่จ้แลัะเป้ิาหมิ่ายต์ามิ่แผู้นฯระยะ 5 ปีิ
ฉบับััที�  14 (พ์.ศ. 2564-2568) ของจี้นซึ�งปิระกอบัไปิดว้ย 5 หลักัการพ์ฒันาได้แก่  
1)นวตั์กรรมิ่ 2) การมีิ่ส่วนร่วมิ่ 3) สีเขียว 4) การเปิิดเสรี แลัะ 5) การแบ่ังปัิน ซึ�งจ้าก 
หลักัการพ์ฒันา 5 ขอ้ถูกกำาหนดเป็ิน 12 ภารก่จ้หลักัเพ่์�อมุ่ิ่งสู่ 6 เป้ิาหมิ่ายใหม่ิ่เม่ิ่�อส่ �นสุด
ระยะ 5 ปีิของแผู้นฯ 14 ทั�งหมิ่ดเพ่์�อเต์รียมิ่ความิ่พ์รอ้มิ่กา้วสู่การเป็ินปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้ 
อย่างสมิ่บูัรณต์์ามิ่เป้ิาหมิ่ายหลักัของ “Two Centenary Goals” 
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รู์ปัท่�  4.37 ห่ล้กการ์ ภาร์กิจและเป้ัาห่มายุขีองแผนฯร์ะยุะ 5 ปีั ฉบ้บท่�  14 

ท่�มัา: https://www.163.com/dy/article/G0S0V3G60524BKEM.html 

รู์ปัท่�  4.38 ปัร์ะเด็่นห่ล้กในการ์พ้ฒนาอุตสาห่กร์ร์มเชิงว้ฒนธร์ร์มและการ์ท่องเท่�ยุวในแผนฯ 14 

ท่�มัา: http://www.lvjie.com.cn/newsletter/2020/0506/17629.html

 

ในรูปิที�  4.38 แสดงการแปิลังยุทธศาสต์รก์ารพ์ฒันาปิระเทศต์ามิ่แผู้นฯ 14  
ไปิสู่ยุทธศาสต์รก์ารท่องเที� ยวปิระกอบัไปิด้วยมุิ่มิ่มิ่องเพ่์� อการพ์ัฒนาเศรษฐก่จ้  
การสรา้งนวตั์กรรมิ่แลัะการใชก้ารท่องเที�ยวเพ่์�อสรา้งความิ่มีิ่อารยะการเป็ินส่วนหนึ�ง
ของสงัคมิ่จี้นที�มีิ่คุณภาพ์ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน
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1) การแปิลังแผู้นการปิฏ่รูปิการใช้พ่์ �นที�รกร้างไปิสู่แนวค่ดการท่องเที�ยว 
ทั�วทุกพ่์�นที�

2) การแปิลังยุทธศาสต์รก์ารฟ้ื้�นฟูื้ภาคชนบัทไปิสู่แนวค่ดการท่องเที�ยวภาค
ชนบัท

3) การแปิลังยุทธศาสต์ร ์Digital China ไปิสู่แนวทาง Digital Science and 
Technology ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ 

4) การแปิลังยุทธศาสต์รก์ารสร้างความิ่เขม้ิ่แข็ง เช่�อมิ่ั�นในวฒันธรรมิ่ไปิสู่
แนวทางการบูัรณาการวฒันธรรมิ่กบััการท่องเที�ยว 

การสร้างผูู้้บัร่โภคในกลุ่ัมิ่ท่องเที�ยวแลัะวฒันธรรมิ่เช่งด่จ่้ทลััในต์ลัาดการ 
ท่องเที�ยว การยกระดบััการให้บัร่การดา้นการท่องเที�ยว การพ์ฒันาการแสดงแลัะศ่ลัปิะ
ในธุรก่จ้การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ การพ์ฒันาการท่องเที�ยวชนบัท การผู้ลักัดนั 
การสรา้งสถานที�แลัะก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวเพ่์�อก่อให้เก่ดการท่องเที�ยวทั�วทุกพ่์�นที�ในปิระเทศ  

สนับัสนุนการท่องเที�ยวปิระวต่ั์ศาสต์รว์ฒันธรรมิ่สีแดง (คอมิ่ม่ิ่วน่สต์จี์้น) ยกระดบัั
คุณภาพ์สถานที� ท่องเที�ยว พ์ฒันาเศรษฐก่จ้กลัางค่น การพ์ฒันาบูัรณาการท่องเที�ยว
แลัะวฒันธรรมิ่ เสร่มิ่สรา้งกฎีระเบีัยบัเพ่์�อการกำากบััควบัคุมิ่ดูแลั โดยมีิ่ “การท่องเที�ยว
เช่งวฒันธรรมิ่” ถูกใชเ้ป็ินคำาสำาคญัหลักัในแผู้นระยะ 5 ปีิฉบับััที�  14

รู์ปัท่�  4.39 ห่กมิต ิการ์พ้ฒนาอุตสาห่กร์ร์มท่องเท่�ยุว

ท่�มัา: http://www.onpku.com/product/2017/0811/73.html

ทั�งนี�เม่ิ่�อพ่์จ้ารณายุทธศาสต์ร์ในม่ิ่ต่์การท่องเที�ยวแลัะวฒันธรรมิ่ในแผู้นฯ 5 ปีิ 
ฉบับััที� 14 ดงัแสดงในรูปิที� 4.39 พ์บัว่าปิระกอบัดว้ย 6 ม่ิ่ต่์สำาคญัค่อ 1) บูัรณาการระหว่าง 
วฒันธรรมิ่กบััการท่องเที�ยวยุคใหม่ิ่ 2) ผู้ลักัดนัการใชป้ิระโยชนจ์้ากพ่์�นที� ด่นรกรา้งใน
ปิระเทศ 3) ผู้ลักัดนัยุทธศาสต์รก์ารท่องเที�ยวทั�วปิระเทศ 4) ดำาเน่นการยุทธศาสต์รฟ้์ื้�นฟูื้
พ่์ �นที�ชนบัท 5) พ์ฒันาก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวโดดเด่นสู่ผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวคุณภาพ์สูง แลัะ  
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6) การสรา้ง Digital China แลัะ Digital Culture and Tourism ถ่อเป็ินแนวทางการสรา้ง
ต์ลัาดท่องเที�ยวภายในปิระเทศให้แข็งแกร่ง ควบัคู่กบััการสร้างต์วัแบับัธุรก่จ้ใหม่ิ่ๆ  
เพ่์� อสร้างมูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ธุรก่จ้ท่องเที�ยว โดยใช้แนวทาง “การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่”  
เป็ินส่�งสรา้งคุณค่าแลัะนวตั์กรรมิ่

การวิิเคราะหแ์ผนัพฒันัานัวิตัิกรรมการท่ีองเทีี�ยวิเชิงวิฒันัธ์รรมในัแผนั 5 ปีฉบบัทีี� 14 
การเช่�อมิ่โยงแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแลัะวฒันธรรมิ่เขา้ไปิเป็ินส่วนหนึ�ง

ของแผู้นระยะ 5 ปีิ ฉบับััที�  14 โดยการกำาหนดเป้ิาหมิ่ายการพ์ฒันาที�มุ่ิ่งสู่การกา้วเขา้สู่
ปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้อย่างยั�งย่น ถ่อเป็ินรูปิแบับัการพ์ฒันาแบับัองคร์วมิ่ที�ให้มุิ่มิ่มิ่องการ
พ์ฒันาการท่องเที�ยวแลัะวฒันธรรมิ่เพ่์�อเป้ิาหมิ่ายทั�งในส่วนของ 1) การพ์ฒันาเศรษฐก่จ้
ภายในปิระเทศ โดยมุ่ิ่งเน้นการใชก้ารท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่เพ่์�อสร้างก่จ้กรรมิ่การ
ท่องเที�ยวภายในปิระเทศ โดยเฉพ์าะอย่างย่�งในเขต์พ่์�นที�ชนบัท 2) การยกระดบััก่จ้กรรมิ่
การท่องเที�ยวที� เป็ินส่วนหนึ�งของธุรก่จ้ในอุต์สาหกรรมิ่บัร่การสู่การเป็ินธุรก่จ้บัร่การ
ที�มีิ่มูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ อาศยัทุนทางวฒันธรรมิ่ร่วมิ่กบัันวตั์กรรมิ่เทคโนโลัยีสมิ่ยัใหม่ิ่ เพ่์�อสรา้ง
ต์วัแบับัธุรก่จ้ใหม่ิ่ๆ 3) การนำาเอาวฒันธรรมิ่มิ่าสรา้งเป็ินส่นคา้ที�มีิ่คุณค่าแลัะแสดงถงึ 
ความิ่มีิ่อารยะ ที�มีิ่คุณค่าทางจ่้ต์ใจ้ มิ่องคุณค่าการท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่เป็ินรูปิแบับัหนึ�ง 
ของการเสพ์งานศ่ลัปิะ เป็ินทางเล่ัอกให้เก่ดการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน เม่ิ่�อการท่องเที�ยว
กลัายเป็ินส่วนหนึ�งในว่ถีชีว่ต์ปิกต่์ของคนจี้น 

ทั�งนี�เพ่์�อให้บัรรลุัเป้ิาหมิ่ายขา้งต์น้ ในแผู้นพ์ฒันาฯระยะ 5 ปีิฉบับััที� 14 ดา้นการ 
ท่องเที�ยวแลัะวฒันธรรมิ่ไดก้ำาหนดแผู้นพ์ฒันานวตั์กรรมิ่การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่
ภายใต์เ้ป้ิาหมิ่าย “หกใหม่ิ่” ดงัแสดงในรูปิที� 4.40 ซึ�งปิระกอบัไปิดว้ย 1) การเรียนรูร้ะบับั
น่เวศใหม่ิ่ 2) การสรา้งผู้ล่ัต์ภณัฑิ์ใหม่ิ่ 3) ปิระยุกต์์ใชเ้ทคโนโลัยีใหม่ิ่ 4) สรา้งทรพั์ยส่์น
ทางปัิญญาใหม่ิ่ 5) การใชต้์วัแบับัธุรก่จ้ใหม่ิ่ 6) ใชต้์วัแบับัการขายแลัะการต์ลัาดแบับัใหม่ิ่ 
โดยมีิ่รายลัะเอียดดงันี� 

รู์ปัท่�  4.40 แผนพ้ฒนานว้ตกร์ร์มการ์ท่องเท่�ยุวเชิงว้ฒนธร์ร์ม “ห่กให่ม่” ในแผน 5 ปีั ฉบ้บท่�  14

ท่�มัา: http://www.onpku.com/product/2017/0811/73.html
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การเรียนร้�ระบบนิเวิศัการท่่องเท่ี�ยวิใหม่ 

รู์ปัท่�  4.41  ร์ะบบนิเวศการ์ท่องเท่�ยุวให่ม่ในแผน 5 ปีั ฉบ้บท่�  14 

ท่�มัา: http://www.onpku.com/product/2017/0811/73.html

ในแผู้นฯ 5 ปีิฉบับััที�14 ไดก้ำาหนดน่ยามิ่ระบับัน่เวศการท่องเที�ยวจี้นที�ปิระกอบั
ไปิดว้ย 9 ปัิจ้จ้ยัพ่์ �นฐานระบับัน่เวศการท่องเที�ยวร่วมิ่กบัั 9 ปัิจ้จ้ยัท่ศทางในอุต์สาหกรรมิ่
การท่องเที�ยว เพ่์�อท่ศทางกำาหนดการพ์ฒันาระบับัน่เวศการท่องเที�ยวใหม่ิ่ในแผู้น 5 ปีิ 
ฉบับััที�  14 ดงัแสดงในรูปิที�  4.41 โดยสามิ่ารถสรุปิการเปิลีั�ยนแปิลังในส่วนของปัิจ้จ้ยั
พ่์ �นฐาน แลัะท่ศทางของระบับัน่เวศการท่องเที�ยวใหม่ิ่ไดด้งันี�

1) การเปลี�ยนัแปลงในัปัจัจัยัพ้ �นัฐานัระบบนิัเวิศการท่ีองเทีี�ยวิ
ในส่วนปัิจ้จ้ยัพ่์ �นฐานระบับัน่เวศการท่องเที�ยวจ้ากเด่มิ่ที�พ่์จ้ารณาปัิจ้จ้ยัพ่์ �นฐาน 

หกดา้นหลักั ไดแ้ก่ “ก่น” “ที�พ์กั” “เด่นทาง” “เที�ยวชมิ่” “ซ่�อของ” แลัะ “บันัเท่ง” โดยเพ่์�มิ่เต่์มิ่  
“สุขา” “ไกดน์ำาเที�ยว” แลัะ “ปัิญญา” (หมิ่ายถงึปัิญญาปิระด่ษฐ)์ เขา้ไปิเป็ินอีกสามิ่ปัิจ้จ้ยัพ่์ �นฐาน 
ระบับัน่เวศการท่องเที�ยวในแผู้นฯ 14 ยกต์วัอย่างเช่น การกำาหนดแผู้น “การปิฏ่วต่ั์สุขา”  
สาธารณะทั�วปิระเทศ ให้มีิ่สุขลักัษณะแลัะพ์ร้อมิ่รองรบััต่์อนกัเด่นทาง (China toilet 
revolution: 厕所革命) รวมิ่ถงึแสดงถงึความิ่มีิ่อารยะ “การปิฏ่วต่ั์สุขา” จ้งึครอบัคลุัมิ่ทั�ง
การยกระดบััความิ่สะอาด สุขอนามิ่ยัแลัะจ้ำานวนสุขาที�เพี์ยงพ์อ ทั�งในพ่์�นที�ชนบัทแลัะต์ามิ่
แหล่ังท่องเที�ยวต่์างๆ รวมิ่ถงึให้บัร่การห้องสุขาสำาหรบัั Gender-neutral (第三卫生间) 

ในดา้น “ไกดน์ำาเที�ยว” ที�กล่ัาวถงึทั�งในม่ิ่ต่์ของ “เทคโนโลัยี” “ชุมิ่ชนสงัคมิ่ออนไลัน”์  
แลัะ “มิ่คัคุเทศก”์ เพ์ราะรูปิแบับัของการสรา้งสรรคส์ถานที�ท่องเที�ยวใหม่ิ่ในปัิจ้จุ้บันัปิรบัั
เปิลีั�ยนไปิจ้ากรูปิแบับัเด่มิ่ที�ต์อ้งอาศยัการทำาการต์ลัาดผู่้านบัร่ษทัท่องเที�ยวที�จ้ะทำาการ
ปิระชาสมัิ่พ์นัธห์ร่อขายเสน้ทางการท่องเที�ยว ไปิเป็ินการสรา้งกระแสในสงัคมิ่ออนไลัน์
เป็ินว่ธีการดงึดูดให้เขา้มิ่าท่องเที�ยว มีิ่การใชเ้ทคโนโลัยีเพ่์�อในรูปิแบับั “เพ่์�อนช่วยแนะนำา” 
รวมิ่ไปิถงึอ่ทธ่พ์ลัของ “มิ่คัคุเทศกน์ำาเที�ยว” ที�หมิ่ายถงึความิ่รูห้ร่อสามิ่ารถสรา้งเร่�องราว
ดงึดูดให้เก่ดกระแสความิ่สนใจ้ต่์อสถานที�ท่องเที�ยวเหล่ัานั�น “ไกดน์ำาเที�ยว” จ้งึเป็ินหนึ�ง
ในระบับัน่เวศการท่องเที�ยวที�นกัท่องเที�ยวปัิจ้จุ้บันัต์อ้งใชบ้ัร่การ 
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ในดา้น “ปัิญญาปิระด่ษฐ”์ หมิ่ายถงึการใช้ปิระโยชนจ์้ากระบับัสารสนเทศ 
เพ่์�อวางแผู้นบัร่หารจ้ดัการการท่องเที�ยวทั�งในระดบััพ่์�นที�แหล่ังท่องเที�ยวแลัะระดบััเม่ิ่อง  

โดยเฉพ์าะอย่างย่�งในช่วงสถานการณ์โคว่ด-19 ที�ทำาให้การวางแผู้นสถานที�ท่องเที�ยว 
แลัะเม่ิ่องท่องเที�ยวมีิ่ความิ่สำาคญัเพ่์�มิ่ขึ �น เพ์ราะเกี�ยวขอ้งกบััความิ่ปิลัอดภยัแลัะการ
ควบัคุมิ่จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวให้อยู่ในระดบััที�เก่ดความิ่ปิลัอดภยั

2) การเปลี�ยนัแปลงทิีศทีางในัอุติสาหกรรมท่ีองเทีี�ยวิ
ในส่วนของท่ศทางในอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวปิระกอบัดว้ย “MICE” “สุขภาพ์”  

“การศกึษา” “พ์กัผู่้อน” “ความิ่รูส้กึ” “สำารวจ้” “วฒันธรรมิ่” “ปิระสบัการณ”์ แลัะ “เกษต์ร”  
โดย 3 ต์วัหลังัค่อท่ศทางที�เพ่์�มิ่ขึ �นในแผู้นท่องเที�ยว ซึ�งเป็ินท่ศทางที�สอดคลัอ้งกบััท่ศทาง 

ของแผู้น 5 ปีิฉบับััที� 14 ที�มุ่ิ่งเน้นการใชก้ารท่องเที�ยวเป็ินส่วนหนึ�งของการพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ 

ในภาคชนบัท เพ่์�มิ่การใชป้ิระโยชนจ์้ากพ่์�นที�รกรา้ง ต์ลัอดจ้นการสรา้งความิ่มีิ่อารยะ 
ให้กบััคนในปิระเทศผู่้านการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ 

ทั�งนี�เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาจ้ากท่ศทางหลักัของแผู้นท่องเที�ยวจี้นพ์บัว่า “การท่องเที�ยว 

เช่งวฒันธรรมิ่” ถูกยกให้เป็ินยุทธศาสต์รห์ลักัในแผู้นฯ 14 โดยไดก้ำาหนดน่ยามิ่ของ  
“การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่” ซึ�งหมิ่ายถงึ “การสรา้งมูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ให้กบััผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยว 

ผู่้านการไดส้มัิ่ผู้สักบััคุณค่าต่์อจ่้ต์ใจ้ผูู้เ้สพ์ที�ไดร้บััจ้ากผู้ล่ัต์ภณัฑิเ์หล่ัานั�น จ้นนำาไปิสู่ความิ่
พ์งึพ์อใจ้ ความิ่อ่�มิ่เอมิ่ภายใน ปิลัายทางการบัร่โภคเพ่์�อการท่องเที�ยวจ้งึไปิในท่ศทางเดียว
กบััการเสพ์งานศ่ลัปิะ วฒันธรรมิ่” ต์วัอย่างเช่น “การท่องเที�ยวสีแดง” ที�กลัายเป็ินกระแส 
การท่องเที�ยวในกลุ่ัมิ่นกัเด่นทางจี้นที�เก่ดหลังัปีิ พ์.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เป็ินหนึ�งในรูปิแบับั 
การท่องเที�ยวเช่งปิระวต่ั์ศาสต์รว์ฒันธรรมิ่ที�รฐับัาลัจี้นส่งเสร่มิ่ผู้ลักัดนั หร่อ Home stay 
ในเม่ิ่องวฒันธรรมิ่ แลัะพ่์�นที�การเกษต์รชนบัท เป็ินอีกต์วัอย่างหนึ�งของการบูัรณาการ
ท่องเที�ยวกบััวฒันธรรมิ่ 

การสรา้งผลิติภณัฑ์ ์ใหม่
แผู้นฯ 5 ปีิ ฉบับััที�  14 ไดก้ำาหนดแนวทางการพ์ฒันาอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว

โดยกำาหนดแนวทางการสรา้งนวตั์กรรมิ่ผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวใหม่ิ่ภายใต์ก้รอบัว่ธีการ 
“9+9” ปัิจ้จ้ยั ซึ�งเป็ินว่ธีการสรา้งนวตั์กรรมิ่ผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวที� บูัรณาการ 9 ปัิจ้จ้ยั
พ่์ �นฐานระบับัน่เวศการท่องเที�ยว กบัั 9 ปัิจ้จ้ยัท่ศทางในอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวสู่การ
สรา้งผู้ล่ัต์ภณัฑิภ์ายในระบับัการท่องเที�ยวใหม่ิ่ๆ ใน 3 รูปิแบับัค่อ

แบบทีี�หนึั�งนัวิตัิกรรมผลิติภณัฑ์เ์ชิงเดี�ยวิภายในัระบบนิัเวิศ 
ซึ�งหมิ่ายถงึการสรา้งผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวแบับัเฉพ์าะเจ้าะจ้ง คุณภาพ์สูง เช่น 

รา้นอาหารแบับัสุญญากาศ โรงแรมิ่ที�พ์กับันต์น้ไมิ่ ้การบ่ันดว้ยความิ่สูงระดบััต์ำ�า สุขาใน
ระบับัน่เวศ AR นำาเที�ยว เพ่์�อนเที�ยว AI แลัะระบับัการจ้ดัการท่องเที�ยวอจั้ฉร่ยะ เป็ินต์น้

หนึ�งในต์วัอย่างของการบัร่หารจ้ดัการแหล่ังท่องเที�ยวอจั้ฉร่ยะ “หน่วโส่วซาน” 
ณ นครนานก่ง มิ่ณฑิลัเจี้ยงซู ซึ�งเป็ินหนึ�งในต์น้แบับัการสรา้งระบับัการจ้ดัการท่องเที�ยว
อจั้ฉร่ยะเพ่์�อบัร่หารจ้ดัการสถานท่องเที�ยว “หน่วโส่วซาน” โดยทีมิ่บัร่หารของบัร่ษทั
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ซึ�งมีิ่ทีมิ่คณาจ้ารยภ์าคว่ชาการท่องเที�ยว คณะภูม่ิ่ศาสต์รส์ารสนเทศ Nanjing Normal 
University เป็ินผูู้บ้ัร่หาร ซึ�งหน่วโส่วซานเป็ินหนึ�งในสถานที� ท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่  

วดัในแบับัพุ์ทธศาสนาสำาคญับัร่เวณชานเม่ิ่องนครนานก่ง ที�ถูกพ์ฒันาขึ �นเพ่์�อเป็ินสถานที�  

ท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่แลัะธรรมิ่ชาต่์แบับัครบัวงจ้ร โดยมีิ่ทั�งเจ้ดียแ์ลัะหอปิระชุมิ่ทรงโดมิ่ 
ขนาดใหญ่ภายในมีิ่ชั�นใต์ด่้นลักึลังไปิ 5 ชั�น ชั�นล่ัางสุดเป็ินที�บัรรจุ้พ์ระสารีร่กธาตุ์สำาหรบัั
ให้ผูู้น้บััถ่อพุ์ทธศาสนาเขา้มิ่าสกัการะ 

ปัิจ้จุ้บันัโครงการอยู่ในระยะที� 1 ค่อ การพ์ฒันาในส่วนของพุ์ทธสถานทั�งที�มีิ่อยู่
ก่อนหน้าแลัะสรา้งใหม่ิ่ (สรา้งใหม่ิ่กว่ารอ้ยลัะ 80) ในระยะต่์อไปิจ้ะเป็ินการพ์ฒันาพ่์�นที�  
โรงแรมิ่แบับัรีสอรต์์บัรรยากาศชนบัท แลัะเสน้ทางท่องเที�ยวเช่งธรรมิ่ชาต่์ ซึ�งเม่ิ่�อโครงการ 
ครบัสมิ่บูัรณ ์“หน่วโส่วซาน” จ้ะกลัายเป็ินสถานที�ท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนชานนครนานก่ง
เพ่์�อรองรบััทั�งนกัท่องเที�ยวแบับักลุ่ัมิ่ทวัร ์แลัะนกัท่องเที�ยวเม่ิ่องใหญ่ที�ต์อ้งการพ์กัผู่้อน

รู์ปัท่�  4.42 ศาสนสถานและห่อปัร์ะชุมรู์ปัโด่มในพ้�นท่�  “ห่นิวโส่วซีาน”

ท่�มัา: นักวิจัยุ

 
รู์ปัท่�  4.43 การ์แสด่งแสง ส่ เส่ยุง และสถาปััตยุกร์ร์มภายุในห่อปัร์ะชุมรู์ปัโด่ม

ท่�มัา: นักวิจัยุ
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ในดา้นระบับัการท่องเที�ยวอจั้ฉร่ยะของ “หน่วโส่วซาน” จ้ดัเป็ินหนึ�งในที�ท่องเที�ยว 

ที�ใชร้ะบับัสารสนเทศเพ่์�อการบัร่หารจ้ดัการแหล่ังท่องเที�ยวอย่างครบัวงจ้รมิ่ากที�สุดแห่งหนึ�ง 

ในปิระเทศจี้น ขอ้มูิ่ลัทุกๆ อย่างที�จ้ำาเป็ินไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินขอ้มูิ่ลัจ้ากภายนอก (สภาวะอากาศ 
รายงานมิ่ลัพ่์ษ PM2.5) ขณะที�ขอ้มูิ่ลัภายในซึ�งเป็ินส่วนหลักัที�ทางบัร่ษทัเขา้มิ่าวางระบับัไว ้
จ้ะเช่�อมิ่ต่์อขอ้มูิ่ลักบััส่วนพ่์�นที�ต่์าง  ๆเพ่์�อรายงานขอ้มูิ่ลัทั�งจ้ำานวนนกัท่องเที�ยว จ้ำานวนรถยนต์ ์

ที�เขา้-ออกเพ่์�อวางแผู้นการจ้ดัการกำาลังัคนหร่อบัร่หารพ่์�นที�  พ่์ �นที�ๆ นกัท่องเที�ยวมีิ่จ้ำานวน 

หนาแน่น ต์ลัอดจ้นระบับัการแจ้้งเหตุ์ฉุกเฉ่นแลัะปิระเม่ิ่นระดบััความิ่รุนแรงของ 
สถานการณ ์ทั�งนี�เพ่์�ออำานวยความิ่สะดวกแลัะความิ่ปิลัอดภยัให้กบัันกัท่องเที�ยว ในดา้น
การใชร้ะบับั Mobile Application เพ่์�อเป็ินเพ่์�อนช่วยเที�ยว นกัท่องเที�ยวที�ต์อ้งการเด่น 

ท่องเที�ยวดว้ยต์วัเองก็สามิ่ารถ Download Mini-Program wechat เพ่์�อรบััฟัื้งคำาบัรรยาย
แลัะแนะนำาสถานที� ท่องเที�ยวในจุ้ดต่์างๆ โดยไม่ิ่จ้ำาเป็ินต์้องอาศยัมิ่คัคุเทศกน์ำาเที�ยว  
รวมิ่ไปิถงึทุกๆ จุ้ดสำาคญัจ้ะมีิ่ QR code สำาหรบััสแกนเพ่์�อรบััฟัื้งคำาบัรรยายขอ้มูิ่ลัไดใ้น
อีกทางหนึ�ง ระบับัทั�งหมิ่ดถูกออกแบับัมิ่าเพ่์�อการบัร่หารจ้ดัการสถานที�ท่องเที�ยวอย่าง
ครบัวงจ้ร รวมิ่ถงึให้บัร่การนกัท่องเที�ยวที�ต์อ้งการเด่นทางท่องเที�ยวดว้ยต์นเอง 

ปัิจ้จุ้บันัสถานที�ท่องเที�ยวขนาดใหญ่จ้ำานวนมิ่ากในปิระเทศจี้นหนัมิ่าใชรู้ปิแบับั
การบัร่หารจ้ดัการผู่้านระบับัดงักล่ัาวเพ่์�มิ่มิ่ากขึ �น เพ์ราะช่วยทำาให้การต์ดัส่นใจ้ต่์างๆ 
ทำาไดอ้ย่างแม่ิ่นยำาใชข้อ้มูิ่ลัแบับัทนัทีทนัใด ก่อให้เก่ดทั�งปิระส่ทธ่ภาพ์ แลัะสรา้งความิ่
ปิลัอดภยัให้กบัันกัท่องเที�ยวที�เขา้มิ่า

รู์ปัท่�  4.44 บอร์์ด่แสด่งข้ีอมูลแก่น้กท่องเท่�ยุวบริ์เวณ์ภายุนอก และบอร์์ด่ควบคุมสำาห่ร้์บจ้ด่การ์
ภายุใน 

ท่�มัา: นักวิจัยุ
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แบบทีี�สองการสรา้งผลิติภณัฑ์ท่์ีองเทีี�ยวิแบบองคร์วิมในัพ้ �นัทีี� 
ทั�งการให้บัร่การแลัะลักัษณะก่จ้กรรมิ่ โดยรวมิ่ทั�งแหล่ังท่องเที�ยว สถานที�พ์กั 

ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว ถนนคนเด่น การท่องเที�ยวชนบัท การท่องเที�ยวเม่ิ่องโบัราณ 
เป็ินต์น้

รู์ปัท่�  4.45 ภาพถ่ายุบร์ร์ยุากาศเม้องโบร์าณ์อูเจิ�นท่�ปัร์ะชาส้มพ้นธ์ผ่านส้งคมออนไลน์

ท่�มัา: นักวิจัยุ

การบัร่หารจ้ดัการแหล่ังท่องเที�ยวเม่ิ่องโบัราณอูเจ่้ �น เม่ิ่องถงเซียง มิ่ณฑิลั
เจ้อ้เจี้ยงเป็ินหนึ�งในต์วัอย่างการสร้างเม่ิ่องโบัราณให้เป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน
แบับัองคร์วมิ่ ซึ�งเม่ิ่องโบัราณอูเจ่้ �นถูกยกระดบััเป็ินแหล่ังท่องเที�ยวสำาคญั เพ์ราะถูกโปิรโมิ่ท
ให้เป็ินสถานที�จ้ดัปิระชุมิ่อ่นเทอรเ์น็ต์โลักในช่วง 7 ปีิที� ผู่้านมิ่า โดยมีิ่บัร่ษทัอาลีับัาบัา
ซึ�งเป็ินบัร่ษทัชั�นนำาดา้นธุรก่จ้พ์าณ่ชยอ่์เล็ักทรอน่กสเ์ป็ินเสม่ิ่อนเจ้า้ภาพ์การจ้ดังาน
เพ์ราะนครหางโจ้ว มิ่ณฑิลัเจ้อ้เจี้ยง (ห่างจ้ากอูเจ่้ �นปิระมิ่าณ 50 ก่โลัเมิ่ต์รทางรถยนต์)์ 
เป็ินที�ต์ั�งของสำานกังานใหญ่บัร่ษทัอาลีับัาบัา ดงันั�นในช่วงการจ้ดัการปิระชุมิ่อ่นเทอรเ์น็ต์
โลักทุกๆ ปีิ อาลีับัาบัาก็จ้ะใช้โอกาสดงักล่ัาวนำาเสนอความิ่กา้วหน้าทางเทคโนโลัยี O2O 
ที� ถูกปิระยุกต์์ใช้เข้ากบััเม่ิ่องท่องเที�ยวแห่งนี� ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินป้ิายบัอกข้อมูิ่ลัอจั้ฉร่ยะ 
Mobile Application เพ่์�อช่วยเหล่ัอการท่องเที�ยว ต์ลัอดจ้นการให้บัร่การร้านคา้หร่อ
การจ้ำาหน่ายต์ั�วล่ัวงหน้าโดยชำาระเง่นผู่้านอาลีัเพ์ย ์ซึ�งระบับัทั�งหมิ่ดถูกนำาเสนอแลัะ
ใชง้านจ้ร่งเพ่์�ออำานวยความิ่สะดวกให้กบัันกัท่องเที�ยวที�สามิ่ารถเขา้ใชบ้ัร่การท่องเที�ยว
โดยไม่ิ่ต์อ้งเสียเวลัาซ่�อต์ั�วเขา้สู่เม่ิ่องโบัราณ รวมิ่ถงึสามิ่ารถรบััฟัื้งขอ้มูิ่ลัผู่้าน Mobile 
Application ดว้ยต์นเอง
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รู์ปัท่�  4.46 สถาน่ร์ถไฟื้ความเร็์วสูง และ Mobile Application นำาเท่�ยุวอูเจิ�น 

ท่�มัา: นักวิจัยุ

รู์ปัท่�  4.47 ภาพถ่ายุเปัร่์ยุบเท่ยุบเม้องโบร์าณ์อูเจิ�นก่อนและห่ล้งการ์ปัร้์บปัรุ์งท้ศน่ยุภาพ 

ท่�มัา: นักวิจัยุ

ความิ่สำาเร็จ้ของเม่ิ่องโบัราณอูเจ่้ �นซึ�งในปีิ พ์.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ภายหลังั
การใชก้ารจ้ดัปิระชุมิ่อ่นเทอรเ์น็ต์โลัก มีิ่นกัท่องเที�ยวกว่า 7.95 ลัา้นคน รายไดร้วมิ่กว่า 
1,135 ลัา้นหยวน (ขณะที�ปีิ พ์.ศ. 2546 หร่อ ค.ศ. 2006 ซึ�งเป็ินช่วงเร่�มิ่ต์น้ปิระชาสมัิ่พ์นัธ ์
แหล่ังท่องเที�ยว มีิ่นกัท่องเที�ยวทั�งปีิเพี์ยง 1.59 ลัา้นคน) เก่ดจ้ากรูปิแบับัการใชบ้ัร่ษทั
ม่ิ่ออาชีพ์เขา้ไปิบัร่หารจ้ดัการเม่ิ่องโบัราณ ผูู้อ้ยู่อาศยัในพ่์�นที�เม่ิ่องโบัราณทั�งหมิ่ด ค่อ 
พ์นกังานของบัร่ษทั ม่ิ่ใช่คนที�อยู่อาศยัจ้ร่งในเม่ิ่องแต่์ถูกจ้า้งให้มิ่าอยู่เพ่์�อให้บัรรยากาศ
ของเม่ิ่องโบัราณแห่งนี�เหม่ิ่อนกบััเม่ิ่องที�ยงัมีิ่ผูู้อ้ยู่อาศยัจ้ร่ง รวมิ่ถงึโรงแรมิ่ในรูปิแบับั
ของเกสเฮ่าสที์�มีิ่อยู่ความิ่จ้ร่งก็ค่อห้องพ์กัของบัร่ษทั เจ้า้ของห้องพ์กัที�ดูแลัในแต่์ลัะหลังั
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ก็เป็ินพ์นกังานของบัร่ษทั อาหารทุกๆ อย่างที�ขายในแต่์ลัะบัา้น หร่ออยู่ต์ามิ่มุิ่มิ่ถนนก็
รสชาต่์เหม่ิ่อนๆ กนัราคามิ่าต์รฐานเดียวกนั แมิ่ก้ระทั�งรา้นคา้แบับัโบัราณ รา้นต์ดัผู้มิ่
แบับัโบัราณ แลัะรา้นขายของทั�งหมิ่ดก็ถูกออกแบับัแลัะดำาเน่นการโดยบัร่ษทั 

ขอ้ดีของการจ้ดัการเม่ิ่องโบัราณในลักัษณะนี�ค่อนกัท่องเที�ยวอุ่นใจ้ไดว่้าไม่ิ่มีิ่
การหลัอกลัวงนกัท่องเที�ยว อยู่อย่างมีิ่มิ่าต์รฐาน (แพ์งก็แพ์งเหม่ิ่อนกนัหมิ่ด) แลัะจ้ดัฉาก
ทุกๆ อย่างให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ห็นในส่�งที�คาดหวงัจ้ากเม่ิ่องโบัราณในอดีต์ทั�งในกลัางวนั
แลัะยามิ่คำ�าค่นเหม่ิ่อนในภาพ์ยนต์รจี์้น (เช่น ความิ่เก่าของผู้นงั สะพ์านแลัะบัรรยากาศ
ของเม่ิ่องเก่าที�มีิ่ชีว่ต์ชีวา) แต่์อยู่สบัายในแบับัปัิจ้จุ้บันั (เช่น คุณภาพ์บัา้นพ์กั สญัญาณ
อ่นเทอรเ์น็ต์ แมิ่ก้ระทั�งผู้บัับัารร่์มิ่นำ �า) แต่์ขณะเดียวกนัจุ้ดแข็งดงักล่ัาวก็ถ่อเป็ินจุ้ดที�
นกัท่องเที�ยวบัางส่วนไม่ิ่ชอบัเพ์ราะรูส้กึว่าทั�งหมิ่ดเป็ินการจ้ดัฉาก ไม่ิ่ใช่เขต์เม่ิ่องโบัราณ
ที�ยงัมีิ่ผูู้อ้ยู่อาศยัจ้ร่งๆ

ขณะที�ในม่ิ่ต่์ของการเป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวอจั้ฉร่ยะพ์บัว่าเป็ินเพี์ยงองคป์ิระกอบัรอง
ในความิ่สำาเร็จ้ของเม่ิ่องท่องเที�ยวแห่งนี� แต่์การวางแผู้น จ้ดัฉากเม่ิ่องโดยใช้พ่์ �นฐาน
โครงสรา้งเม่ิ่องโบัราณดั�งเด่มิ่ที�มีิ่อยู่มิ่าปิรบััปิรุง ปิรบััเปิลีั�ยนให้สอดคลัอ้งกบััรสน่ยมิ่ 
แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวของต์ลัาดค่อองคป์ิระกอบัหลักัที�ทำาให้เม่ิ่องเก่าอูเจ่้ �น
ค่อปิลัายทางการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนโดยมีิ่นกัท่องเที�ยวจ้ากเม่ิ่องใหญ่ๆ โดยรอบั ค่อ
กลุ่ัมิ่ลูักคา้หลักัของเม่ิ่องเก่าอูเจ่้ �นแห่งนี�  (เม่ิ่องโบัราณอ่�นๆ ที�ปิระสบัความิ่สำาเร็จ้ใน
แนวทางเดียวกนักบััอูเจ่้ �น เช่น 镇江茅山 苏州同里古镇)

แบบทีี�สามสรา้งผลิติภณัฑ์ท่์ีองเทีี�ยวิแบบเช้�อมโยงแหล่งท่ีองเทีี�ยวิเป็นัเสน้ัทีางท่ีองเทีี�ยวิ 
มีิ่การกำาหนดเร่�องราวหลักัของเสน้ทาง เพ่์�อสรา้งจุ้ดขายทั�งกบัักลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยว

ความิ่ต์อ้งการเฉพ์าะเร่�องราว หร่อความิ่ต์อ้งการในแบับัทั�วไปิที�ต์อ้งการผู้ล่ัต์ภณัฑิ์
ท่องเที�ยวพ่์เศษแต์กต่์าง 

รู์ปัท่�  4.48 เว็บไซีต์ท่องเท่�ยุวส่แด่งแสด่งข้ีอมูลท่องเท่�ยุวในเส้นทางต่างๆ 

ท่�มัา: http://www.redtourism.com.cn
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ต์วัอย่างการสร้างผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวแบับัเช่�อมิ่โยงแหล่ังท่องเที�ยวสู่การ
เป็ินเสน้ทางท่องเที�ยวที�มีิ่เร่�องราวเกี�ยวขอ้งกนัที�ชดัเจ้นที� สุดในแผู้นฯ 14 ท่องเที�ยวจี้น
ที� มุ่ิ่งเน้นการท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ ค่อ การออกแบับัเสน้ทางการท่องเที�ยวต์ามิ่รอย
คอมิ่ม่ิ่วน่สต์จี์้น หร่อเรียกว่า “เสน้ทางการท่องเที�ยวสีแดง” (红色旅游) [8] ที� เร่�มิ่ต์น้การ
ออกแบับัแลัะแนะนำาเสน้ทางต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)  ซึ�งเป็ินปีิครบัรอบั 70 ปีิ 
การสถาปินาจี้นใหม่ิ่ ซึ�งไดอ้อกแบับั “เสน้ทางการท่องเที�ยวสีแดง” ที�เช่�อมิ่โยงแหล่ังท่องเที�ยว 

แลัะเม่ิ่องสำาคญัเขา้กบััเร่�องราวทางปิระวต่ั์ศาสต์รข์องการปิฏ่วต่ั์จี้นใหม่ิ่รวมิ่ทั�งส่ �นกว่า 
80 เสน้ทาง จ้ำาแนกรูปิแบับัการเล่ัาเร่�องราวในเสน้ทางการท่องเที�ยวสีแดงทั�งในแบับั 
เสน้ทางท่องเที�ยวเพ่์�อการเรียนรู ้การท่องเที�ยวเช่งบัอกเล่ัาเร่�องราวเช่งน่ทานเร่�องเล่ัา 
แลัะการท่องเที�ยวเช่งจ้ดัแสดง แลัะน่ทรรศการ ทั�งนี�ความิ่สำาเร็จ้ของการสรา้งเสน้ทาง 
การท่องเที�ยวสีแดงจ้นครอบัคลุัมิ่ 24 มิ่ณฑิลั 4 มิ่หานคร ทำาให้ในปีิ พ์.ศ. 2562 จ้ำานวน
นกัท่องเที�ยวบันเสน้ทางการท่องเที�ยวสีแดงมีิ่จ้ำานวนเก่น 1,400 ลัา้นคนครั�ง จ้ากจ้ำานวน
นกัท่องเที�ยวรวมิ่ภายในปิระเทศทั�งหมิ่ด 6,010 ลัา้นคนครั�ง จ้ำานวนโครงการเสน้ทาง
ถนนท่องเที�ยวสีแดงเพ่์�มิ่ขึ �นจ้าก 20 เสน้ทางในปีิ พ์.ศ. 2560 เป็ิน 126 โครงการในปีิ 
พ์.ศ. 2564 (เป็ินจ้ำานวนโครงการที� เพ่์�มิ่จ้าก 56 โครงการในปีิ พ์.ศ. 2563) ระยะทาง 
เพ่์�มิ่ขึ �นจ้าก 224 ก่โลัเมิ่ต์รในปีิ พ์.ศ. 2560 เป็ิน 2,442 ก่โลัเมิ่ต์รในปีิ พ์.ศ. 2564  
(เป็ินจ้ำานวนระยะทางที�เพ่์�มิ่จ้าก 1,345 ก่โลัเมิ่ต์รในปีิ พ์.ศ. 2563) สรา้งรายไดจ้้ากการ
ท่องเที�ยวสีแดงกว่า 4 แสนลัา้นหยวน 

รูปิที�  4.48 แสดงขอ้มูิ่ลัเส้นทางการท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่สีแดง ซึ�งถูก
ยกเป็ินหนึ�งในยุทธศาสต์รก์ารพ์ฒันาการท่องเที�ยวจี้นในแผู้น 14 อย่างเป็ินรูปิธรรมิ่ 
โดยรฐับัาลัจี้นไดว้างงบัปิระมิ่าณทั�งการพ์ฒันาแหล่ังท่องเที�ยว เสน้ทางโลัจ่้สต่์กสแ์ลัะ
เทคโนโลัยีเพ่์�อสรา้งสีสนั เร่�องราวความิ่น่าสนใจ้ต่์อก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวสีแดงทั�งใน 

รูปิแบับัการจ้ดัแสงสีเสียง ในรูปิแบับัการแสดงงานทางศ่ลัปิะ แลัะการแสดงบันเวที
ดงัแสดงในรูปิที�  4.49 แลัะการใช้เทคโนโลัยีเพ่์�อสร้างความิ่น่าสนใจ้ให้กบััผูู้เ้ชา้ชมิ่ใน
พ่์พ่์ธภณัฑิด์งัแสดงในรูปิที�  4.50    

รู์ปัท่�  4.49   การ์จ้ด่การ์แสงส่เส่ยุงสำาห่ร้์บการ์แสด่งเชิงศิลปัะ ว้ฒนธร์ร์มส่แด่ง 

ท่�มัา: https://www.urbanlight.cn/newsdetail/55cd5262-afd5-4337-80fd-80ad287f0369 [9]
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รู์ปัท่�  4.50   การ์ใช้เทคโนโลยุ่เพ้�อสร้์างปัร์ะสบการ์ณ์์เร่์ยุนรู้์ภายุในพิพิธภ้ณ์ฑ์์ส่แด่ง

ท่�มัา: https://www.urbanlight.cn/newsdetail/55cd5262-afd5-4337-80fd-80ad287f0369 [9]

 

การสรา้งติวัิแบบธุ์รกิจัท่ีองเทีี�ยวิเชิงวิฒันัธ์รรม นัวิตัิกรรมการข้ายและการติลาดแนัวิใหม่
แผู้นฯ 5 ปีิฉบับััที�  14 ด้านการท่องเที�ยวยงัให้ความิ่สำาคญักบััด่จ่้ทลััที�นำา

ไปิสู่การสร้างต์วัแบับัธุรก่จ้ใหม่ิ่ๆ รวมิ่ถึงนวตั์กรรมิ่การขายแลัะการต์ลัาดแนวใหม่ิ่  
โดยเฉพ์าะอย่างย่�งช่องทางการต์ลัาดออนไลันที์�เขา้มิ่ามีิ่บัทบัาทสำาคญัต่์อการจ้ำาหน่าย 
การให้ขอ้มูิ่ลัแนะนำา ต์ลัอดจ้นการส่งเสร่มิ่การขาย โดยสามิ่ารถจ้ดัแบ่ังรูปิแบับัของ 
ช่องทางส่�อสารการต์ลัาดที�ถูกใชเ้พ่์�อการท่องเที�ยวแบ่ังเป็ิน การส่�อสารผู่้านภาพ์ถ่าย
แลัะขอ้ความิ่ การส่�อสารผู่้านการสนทนากลุ่ัมิ่ แลัะการถ่ายทอดผู่้านภาพ์เคล่ั�อนไหว
แลัะเสียง ทั�งนี�ในช่องทางการถ่ายทอดผู่้านภาพ์เคล่ั�อนไหว ว่ดีโอสั�น กลัายเป็ินช่องทาง
ส่�อสารทางการต์ลัาดที�สำาคญัแลัะถูกใชเ้พ่์�อการแนะนำาการท่องเที�ยวไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน TikTok 
Kwai Bilibili ซึ�งทั�งหมิ่ดไม่ิ่ใช่แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่เฉพ์าะสำาหรบััการท่องเที�ยวแต่์เป็ินพ่์�นที�สำาหรบัั  

Influencer ดา้นการท่องเที�ยวหร่อเรียกว่า “ผูู้ป้ิระกอบัการอ่สระใหม่ิ่ดา้นการท่องเที�ยว 
ซึ�งถ่อเป็ินหนึ�งในกลุ่ัมิ่อาชีพ์ในฐานเศรษฐก่จ้ผูู้ป้ิระกอบัการด่จ่้ทลัั ซึ�ง CNNIC ปิระมิ่าณการ 
จ้ำานวนผูู้ป้ิระกอบัอาชีพ์อ่สระแบับั Online Social Commerce ในปีิ พ์.ศ. 2562 ในปิระเทศจี้น 
มีิ่จ้ำานวนรวมิ่กว่า 48 ลัา้นคน มีิ่มูิ่ลัค่าต์ลัาดมิ่ากกว่า 2 ลัา้นลัา้นหยวน (新华网,2020) 

การเก่ดขึ �นของผูู้ป้ิระกอบัการอาชีพ์อ่สระที�เก่ดขึ �นบันฐานเศรษฐก่จ้ด่จ่้ทลัั
นำาไปิสู่การเปิลีั�ยนทั�งในเช่งการสรา้งอาชีพ์ใหม่ิ่ๆ บันระบับัน่เวศอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว 
แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยว เม่ิ่�อแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ออนไลัน ์แลัะด่จ่้ทลััเทคโนโลัยีสามิ่ารถ
สรา้งธุรก่จ้ใหม่ิ่ๆ ให้กบััผูู้ป้ิระกอบัการแบับัอ่สระเพ่์�อรบัันกัท่องเที�ยวแบับัอ่สระในทุกๆ 
ก่จ้กรรมิ่ของระบับัน่เวศการท่องเที�ยว   

ในช่วงเวลัาของแผู้นฯ 5 ปีิฉบับััที�  14 ถ่อเป็ินโอกาสทองที�ผูู้ป้ิระกอบัการดา้น
วฒันธรรมิ่แลัะการท่องเที�ยวจ้ะสรา้งผู้ล่ัต์ภณัฑิก์ารท่องเที�ยวที�มีิ่คุณภาพ์สูงที�สามิ่ารถ
ดึงดูดนกัท่องเที�ยวแลัะนกัลังทุนภายในปิระเทศ เพ์ราะสถานการณ์โคว่ด-19 ทำาให้
โอกาสในที�ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวกำาลังัซ่ �อสูงของจี้นจ้ะออกไปิต่์างปิระเทศมีิ่จ้ำากดั ซึ�งต์ลัาด
กลุ่ัมิ่นี�จ้ะหนัมิ่ามิ่องหาสถานที�ท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์กัผู่้อนภายในปิระเทศแทน
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รู์ปัท่�  4.51  ภาพร์วมการ์พ้ฒนาท่องเท่�ยุวเชิงว้ฒนธร์ร์ม สร้์างสร์ร์ค์ สม้ยุให่ม่ แผนท่องเท่�ยุว 5 ปีั 
ฉบ้บท่�  14 

ท่�มัา: สรุ์ปิร์วบร์วมัโดยุนักวิจัยุ 

สรุปภาพรวิมข้องแผนัฯฉบบัทีี� 14 ดา้นัการท่ีองเทีี�ยวิ
จ้ากแผู้นฯระยะ 5 ปีิฉบับััที�  14 ดา้นการท่องเที�ยว สามิ่ารถสรุปิภาพ์รวมิ่

การดำาเน่นกระบัวนการดงัแสดงในรูปิที�  4.51 ซึ�งแสดงภาพ์รวมิ่การพ์ฒันาท่องเที�ยว
เช่งวฒันธรรมิ่มิ่าใช้เป็ินแกนกลัาง วางยุทธศาสต์รก์ารท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ที� มีิ่
ลักัษณะดงันี� 1) สอดคลัอ้งกบััยุทธศาสต์รป์ิระเทศ 2) สรา้งมูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ในอุต์สาหกรรมิ่
ท่องเที�ยวที�นำาไปิสู่การสร้างต์วัแบับัธุรก่จ้ใหม่ิ่ผู่้านกลัยุทธ ์9+9 เพ่์�อสร้างผู้ล่ัต์ภณัฑิ์
ท่องเที�ยวที� เก่ดทรพั์ยส่์นทางปัิญญาใหม่ิ่ สรา้งช่องทางการขายการต์ลัาดใหม่ิ่ โดยใช้
เทคโนโลัยีด่จ่้ทลััเป็ินเคร่�องม่ิ่อสนบััสนุนการสรา้งนวตั์กรรมิ่ ภายใต์ก้รอบัการท่องเที�ยว
เช่งวฒันธรรมิ่แบับัสมิ่ารท์ (智慧文旅) กำาหนดกลัยุทธเ์พ่์�อการส่งเสร่มิ่แหล่ังท่องเที�ยว 
พ่์พ่์ธภณัฑิ ์พ์ฒันาผู้ล่ัต์ภณัฑิเ์พ่์�อสรา้งปิระสบัการณด่์จ่้ทลััออนไลัน ์สรา้งสาธารณูปิโภค 
แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่พ่์�อการต์รวจ้ต่์ดต์ามิ่แลัะ Big data เทคโนโลัยี Immersive ไปิใช้ในสรา้ง
ปิระสบัการณร์ะหว่างการท่องเที�ยว VR ในพ่์พ่์ธภณัฑิ ์การ Live Streaming แบับั full HD  
เป็ินต์น้ เพ่์�อมุ่ิ่งสู่การสรา้งบัร่การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่สมิ่ยัใหม่ิ่ 3) พ์ฒันาอุต์สาหกรรมิ่ 
ท่องเที�ยวภายในปิระเทศ เพ่์�อรองรบัันกัท่องเที�ยวภายในกลุ่ัมิ่ต์ลัาดบัน ชนชั�นกลัางที�มีิ่
จ้ำานวนเพ่์�มิ่ขึ �นต์ามิ่การพ์ฒันาเศรษฐก่จ้ของปิระเทศ แลัะจ้ำานวนผูู้สู้งอายุที�เพ่์�มิ่ขึ �น แลัะ 
4) ส่งเสร่มิ่การสรา้งก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ให้กลัายเป็ินส่วนหนึ�งในว่ถี
ชีว่ต์ปิกต่์ของปิระชาชน เป็ินส่วนหนึ�งที�สะทอ้นความิ่มีิ่อารยะ แลัะคุณภาพ์ชีว่ต์ที�ดีของ
ปิระชาชน (แผู้นฯระยะ 5 ปีิฉบับััที� 14 บัรรพ์ที� 36 สรา้งความิ่ทนัสมิ่ยัในอุต์สาหกรรมิ่เช่ง 
วฒันธรรมิ่ (健全现代文化产业体系) ระบุัในขอ้ที� 2 แนวทางส่งเสร่มิ่การบูัรณาการการพ์ฒันา 
ท่องเที�ยวกบััวฒันธรรมิ่ (新华社,2021). 
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“ย่นหยดัในการใชว้ฒันธรรมิ่เพ่์�อกำาหนดรูปิแบับัการท่องเที�ยวแลัะส่งเสร่มิ่
วฒันธรรมิ่ เพ่์�อสรา้งปิระสบัการณก์ารท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่จี้นที�มีิ่เอกลักัษณแ์ลัะ
มีิ่เสน่ห ์พ์ฒันาการท่องเที�ยวมิ่วลัชนแลัะการท่องเที�ยวอจั้ฉร่ยะเช่งลักึ ค่ดคน้ผู้ล่ัต์ภณัฑิ์
การท่องเที�ยวในระบับัน่เวศการท่องเที�ยว แลัะปิรบััปิรุงปิระสบัการณก์ารใชบ้ัร่การดา้น
การท่องเที�ยว เสร่มิ่สรา้งการบูัรณาการแบัรนดแ์ลัะบัร่การการท่องเที�ยวระดบััภูม่ิ่ภาค 
สรา้งสถานที�ท่องเที�ยวแลัะรีสอรท์ระดบััโลักที�มีิ่มิ่รดกทางวฒันธรรมิ่หลัากหลัาย ควบัคู่
กบััการสรา้งเม่ิ่องแลัะแหล่ังท่องเที�ยวระดบััชาต่์ที�มีิ่ลักัษณะทางวฒันธรรมิ่ที� โดดเด่น 
กลุ่ัมิ่เม่ิ่องท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนระดบััชาต่์แลัะย่าน (เม่ิ่องเก่า ถนน) ที� มีิ่ลักัษณะทาง
วฒันธรรมิ่ที�โดดเด่น ส่งเสร่มิ่การพ์ฒันานวตั์กรรมิ่การท่องเที�ยวสีแดง การท่องเที�ยว 
มิ่รดกวฒันธรรมิ่ ศ่ลัปิะการแสดงเพ่์�อการท่องเที�ยว ฯลัฯ ปิรบััปิรุงคุณภาพ์การบัร่การ เช่น 
วนัหยุดแลัะพ์กัผู่้อน การท่องเที�ยวในชนบัท แลัะปิรบััปิรุงนโยบัายการพ์ฒันาเร่อสำาราญ 
แลัะการท่องเที�ยวบันพ่์�นที� สูง ปิรบััปิรุงโครงสรา้งพ่์�นฐานดา้นการท่องเที�ยวแลัะระบับั
การกระจ้ายนกัท่องเที�ยว ส่งเสร่มิ่การปิฏ่วต่ั์ห้องนำ �านกัท่องเที�ยว แลัะเสร่มิ่สร้างการ
สรา้งจุ้ดชมิ่ว่วอจั้ฉร่ยะ จ้ดัทำาระบับัปิระเม่ิ่นคุณภาพ์การบัร่การท่องเที�ยวแลัะให้บัร่การ
ดำาเน่นการท่องเที�ยวออนไลัน์ไดม้ิ่าต์รฐาน”

แผู้นฯ 5 ปีิฉบับััที�  14 ด้านการท่องเที�ยว ได้แสดงท่ศทางการพ์ฒันาการ 
ท่องเที�ยวจี้น ซึ�งมุ่ิ่งเน้นการบูัรณาการ “การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่” ที�อาศยัเทคโนโลัยี
ด่จ่้ทลััเพ่์�อสรา้งต์วัแบับัธุรก่จ้ใหม่ิ่ๆ ในอุต์สาหกรรมิ่ภาคบัร่การ ขณะเดียวกนัก็เป็ินการ
สะทอ้นภาพ์การปิรบััเปิลีั�ยนบัทบัาทของการท่องเที�ยวจ้าก “หนึ�งในก่จ้กรรมิ่ทางเล่ัอก
เม่ิ่�อมีิ่เวลัาแลัะมีิ่เง่น” มิ่าสู่การเป็ินส่วนหนึ�งของว่ถีชีว่ต์ปิกต่์ของปิระชาชน โดยเฉพ์าะ
อย่างย่�งเม่ิ่�อระดบััรายได้ของปิระชาชนจี้นกำาลังักา้วเข้าสู่กลุ่ัมิ่ปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้  
การยกระดบััคุณภาพ์ชีว่ต์แลัะความิ่มีิ่อารยะของปิระชาชนจ้งึเป็ินส่�งจ้ำาเป็ินต่์อการกา้ว
เขา้สู่การเป็ินปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้อย่างสมิ่บูัรณ ์

4.4.2 การพััฒนาผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่่องเท่ี�ยวิไท่ย เพ่ั�อรองรับตลาดนักท่่องเท่ี�ยวิจัีน 
ในชิ่วิงแผู้นฯ จัีน

จ้ากขอ้สรุปิภาพ์รวมิ่แผู้นฯ 14 ดา้นการท่องเที�ยวที�สะทอ้นภาพ์การออกแบับั
ที�สอดคลัอ้งกบััการเปิลีั�ยนแปิลังบัร่บัททางเศรษฐก่จ้ สงัคมิ่ แลัะเทคโนโลัยี ที�นำาไปิสู่การ
เปิลีั�ยนแปิลังทางรสน่ยมิ่การบัร่โภคแลัะว่ถีการดำาเน่นชีว่ต์ของปิระชาชนจี้นที�ส่งผู้ลัต่์อ
พ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยว โดยจุ้ดร่วมิ่ของการเปิลีั�ยนแปิลังสำาคญัค่อ การที�ปิระชาชนจี้น
มีิ่ระดบััรายไดที้�สูงขึ �น การพ์ฒันาคุณภาพ์ชีว่ต์จ้งึเป็ินปิระเด็นหลักัควบัคู่กบััการพ์ฒันา
ทางเศรษฐก่จ้ “การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่” จ้งึถูกออกแบับัเพ่์�อต์อบัสนองว่ถีชีว่ต์ แลัะ
รสน่ยมิ่ของปิระชาชนจี้นที�ต์อ้งการคุณภาพ์ชีว่ต์ที�ดีขึ �น 

อย่างไรก็ดีการออกแบับัผู้ล่ัต์ภณัฑิก์ารท่องเที�ยวให้กบััปิระชาชนจี้นที�มีิ่จุ้ดร่วมิ่ 
ความิ่ต์อ้งการดา้นคุณภาพ์ชีว่ต์ที�สูงขึ �นต์ามิ่ระดบััรายไดที้�สูงขึ �น ปัิจ้จ้ยัดงักล่ัาวไม่ิ่เพี์ยงพ์อ 

ต่์อการออกแบับัผู้ล่ัต์ภณัฑิก์ารท่องเที�ยวที�เหมิ่าะสมิ่สำาหรบััทั�งหมิ่ด เพ์ราะในแต่์ลัะกลุ่ัมิ่
ปิระชากรโดยเฉพ์าะอย่างย่�งเม่ิ่�อจ้ำาแนกต์ามิ่ระดบััอายุ จ้ะพ์บัว่าปิระชาชนจี้นมีิ่รสน่ยมิ่
แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวที�แต์กต่์างกนั
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ต์วัอย่างการว่เคราะหพ์์ฤต่์กรรมิ่เม่ิ่�อจ้ำาแนกต์ามิ่กลุ่ัมิ่อายุของนกัเด่นทาง เช่น 
ขอ้มูิ่ลัจ้าก Ctrip big data [11] รายงานขอ้มูิ่ลัการท่องเที�ยวช่วงเทศกาลัวนัหยุดวนัแรงงาน 
ปีิ พ์.ศ. 2564 (ถ่อเป็ินช่วงเทศกาลัวนัหยุดยาวแรกภายหลังัที�ปิระเทศจี้นได้ทำาการ 
ฉีดวคัซีนให้กบััปิระชาชนในปิระเทศได ้270 ลัา้นคน แลัะไม่ิ่พ์บัการแพ์ร่ระบัาดแบับั 
กลุ่ัมิ่กอ้นภายในปิระเทศ) ไดท้ำาการว่เคราะหพ์์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวจ้ำาแนกต์ามิ่กลุ่ัมิ่
นกัเด่นทางต่์างๆ ค่อ กลุ่ัมิ่นกัเด่นทางที� เก่ดก่อนทศวรรษที�  80 (อายุมิ่ากกว่า 40 ปีิ)  
เก่ดในยุค 80 (อายุ 30-40 ปีิ), ยุค 90 (อายุ 20-30 ปีิ) แลัะหลังัปีิ พ์.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 
(อายุไม่ิ่เก่น 20 ปีิ) รวมิ่ 4 กลุ่ัมิ่พ์บัว่า 

นกัเด่นทางที� เก่ดในยุค 90 มีิ่จ้ำานวนเด่นทางสูงสุด ร้อยลัะ 37 ยุค 80 อยู่ที�
รอ้ยลัะ 27 ขณะที�เก่ดหลังัปีิ พ์.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) Gen Z อยู่ที�รอ้ยลัะ 21  สดัส่วน
ดงักล่ัาวแสดงว่า Gen Z กลัายเป็ินกลุ่ัมิ่ดาวรุ่งมิ่าแทนกลุ่ัมิ่ที� เก่ดก่อนปีิ พ์.ศ. 2523  
(ค.ศ. 1980) (รอ้ยลัะ 15) 

กลุ่ัมิ่นกัเด่นทางที� เก่ดในยุค 80 กบััหลังัปีิ พ์.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ถ่อเป็ิน 
สองกลุ่ัมิ่ที�มีิ่รูปิแบับัการใชจ่้้ายในการท่องเที�ยวที�แต์กต่์างกนัอย่างมีิ่นยัสำาคญั โดยกลุ่ัมิ่หลังั 
ปีิ พ์.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) น่ยมิ่ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวที�มีิ่ความิ่เสี�ยง ทา้ทาย (หวัซาน) 
มีิ่เร่�องราวทางปิระวต่ั์ศาสต์ร ์วฒันธรรมิ่ ปิระสบัการณที์�น่าสนใจ้ ขณะที� ยุค 80 น่ยมิ่
ท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน แนวสวนสนุกต่์างๆ เพ์ราะส่วนใหญ่มิ่ากบััครอบัครวัลูักเล็ัก

ทั�งนี�เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาจ้าก 5 คำาสำาคญัที�นกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่ Gen Z  คน้หามิ่ากที�สุด
ค่อ “ของทานเล่ัน” (小吃) “ต์ลัาดกลัางค่น” (夜市)  “ชานมิ่” (奶茶) “จุ้ดท่องเที�ยวเช็คอ่น”  
(打卡) “สถานที�ที�เป็ินสญัลักัษณข์องทอ้งถ่�น” (地标建筑) ขณะที� 5 คำาสำาคญัที�นกัท่องเที�ยว 
กลุ่ัมิ่ยุค 80 คน้หามิ่ากที�สุดค่อ “แหล่ังท่องเที�ยว” “ซานย่า” (เม่ิ่องต์ากอากาศชายทะเลัเขต์
โซนรอ้นอนัดบััหนึ�งของจี้นอยู่ในมิ่ณฑิลัไห่หนาน) “เสน้ทางขบััรถ” “บัารเ์หลัา้” “ฉางหลัง”  
(ฉางหลัง Safari Park ที�กว่างโจ้ว)

จ้ากต์วัอย่างขา้งต์น้การว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวเพ่์�อออกแบับั
ผู้ล่ัต์ภณัฑิก์ารท่องเที�ยวที� เหมิ่าะสมิ่สำาหรบััรองรบััต์ลัาดจี้น ในหัวข้อ 4.4.2 จ้ะนำา  
“9 ปัิจ้จ้ยัแนวโน้มิ่การท่องเที�ยว” ในแผู้นฯ 14 (MICE สุขภาพ์ การศึกษา พ์กัผู่้อน  
ความิ่รูส้กึ สำารวจ้ วฒันธรรมิ่ ปิระสบัการณ ์เกษต์ร) ร่วมิ่กบััการว่เคราะหจ์้ำาแนกต์ามิ่
กลุ่ัมิ่อายุของนกัเด่นทางเป็ิน 3 กลุ่ัมิ่ค่อ 1) กลุ่ัมิ่วยัรุ่น-วยัทำางานต์อนต์น้ อายุต์ำ�ากว่า 
30 ปีิ 2) กลุ่ัมิ่วยัทำางานมีิ่ครอบัครวั อายุ 30-60 ปีิ แลัะ 3) กลุ่ัมิ่วยัเกษียณ อายุมิ่ากกว่า 
60 ปีิ การเก็บัขอ้มูิ่ลัผู่้านการสมัิ่ภาษณผู์ู้ป้ิระกอบัการท่องเที�ยวแลัะคนจี้นที�พ์ำานกัอยู่
ในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่รวมิ่ 3 กลุ่ัมิ่ค่อ กลุ่ัมิ่ที�หนึ�ง คนจี้นที�เขา้มิ่าพ์ำานกัอาศยัเพ่์�อการลังทุน
ทำาธุรก่จ้ในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ในระหว่าง ปีิ พ์.ศ. 2563-2564 (ช่วงสถานการณ์โคว่ด-19 
ระบัาด) กลุ่ัมิ่ที�สอง ผูู้ป้ิระกอบัการไทยในธุรก่จ้ท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบัันกัท่องเที�ยวจี้น 
รวมิ่ถงึต่์ดต่์อทางธุรก่จ้กบััคนจี้น กลุ่ัมิ่ที�สามิ่ คนจี้นที�เขา้มิ่าศกึษาหร่อมีิ่ลูักเขา้มิ่าเรียน
อยู่ในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ 

ทั�งนี�จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ถ่อเป็ินจ้งัหวดัที�มีิ่คนจี้นพ์ำานกัอาศยัระยะยาวมิ่ากที�สุด
แห่งหนึ�งในปิระเทศไทย ซึ�งขอ้มูิ่ลัจ้ากสำานกังานต์รวจ้คนเข้าเม่ิ่องจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่  
พ์บัว่าจ้ำานวนคนจี้นที�พ์ำานกัในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ใน ปีิ พ์.ศ. 2563 มีิ่จ้ำานวนราวๆ 20,000 คน  
ปิระกอบัไปิดว้ยกลุ่ัมิ่นกัธุรก่จ้หร่อมีิ่ครอบัครวัต์ั�งรกรากในปิระเทศไทย นกัเรียนระดบัั
ชั�นปิระถมิ่ มิ่ธัยมิ่ศึกษาพ์ร้อมิ่กบััผูู้้ปิกครองที� เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาต่์ แลัะ
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นกัศกึษาระดบััอุดมิ่ศกึษา จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ซึ�งเป็ินเม่ิ่องท่องเที�ยวสำาคญั 1 ใน 3 (กรุงเทพ์ 
ภูเก็ต์ แลัะเชียงใหม่ิ่) ที�คนจี้นน่ยมิ่เด่นทางเขา้มิ่าท่องเที�ยวเช่งทศันาจ้รแลัะพ์กัผู่้อน 
จ้งึเป็ินหนึ�งในพ่์�นที�สำาหรบััการศกึษาการเปิลีั�ยนแปิลังในอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวไทย
เพ่์�อรบัันกัท่องเที�ยวจี้นหลังัโคว่ด-19 

แนวิโน�มการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย กลุ่มนักเดินท่างจัีนวิัยรุ่น และวิัยท่ำางานตอนต�น

นกัเด่นทางวยัรุ่นแลัะวยัทำางานต์อนต์น้ถ่อเป็ินกลุ่ัมิ่ที�มีิ่การเต่์บัโต์มิ่ากที� สุด
ในอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวจี้น เป็ินกลุ่ัมิ่ที� เขา้มิ่ามีิ่บัทบัาทต่์อการเปิลีั�ยนแปิลังรูปิ
แบับัระบับัน่เวศการท่องเที�ยวจี้นอย่างสูง โดยเฉพ์าะอย่างย่�งบันแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ออนไลัน ์
เป็ินกลุ่ัมิ่ที� สร้างธุรก่จ้การท่องเที� ยวในรูปิแบับัของ Individualization Platform 
“ออกแบับัต์ามิ่ใจ้ฉนั” ที� ก่อให้เก่ด “การแบ่ังย่อยของแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ก่จ้กรรมิ่ในห่วงโซ่
การท่องเที�ยว” 

งานว่จ้ยัของ ดนยัธญั (2562) ที� ใชเ้ทคน่คการทำาเหม่ิ่องขอ้ความิ่เพ่์�อศกึษา
ก่จ้กรรมิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััห่วงโซ่อุปิทานท่องเที�ยวจี้น แลัะต์วัแบับัธุรก่จ้ออนไลัน์ในต์ลัาด
ท่องเที�ยวจี้นก่อนโคว่ด-19 พ์บัว่า การปิฏ่วต่ั์ด่จ่้ทลััไดก่้อให้เก่ดการเปิลีั�ยนแปิลังสำาคญัขึ �น
สามิ่ปิระการค่อ ปิระการที�หนึ�ง ด่จ่้ทลััทำาให้เก่ดปิรากฎีการณ ์Supply Chain dis-integration 
ในธุรก่จ้ท่องเที�ยวเก่ดใหม่ิ่ ปิระการที�สองด่จ่้ทลััทำาให้เก่ดวงลัอ้ห่วงโซ่อุปิทานแบับั C2B 
(ซึ�งหมิ่ายถงึการนำาเอาขอ้มูิ่ลัก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวที� เก่ดจ้ากฝั้� งอุปิสงคม์ิ่าออกแบับั
ผู้ล่ัต์ภณัฑิก์ารท่องเที�ยว) ในธุรก่จ้ท่องเที�ยวเก่ดใหม่ิ่ แลัะปิระการที�สามิ่ด่จ่้ทลััทำาให้
เก่ดรูปิแบับั Sharing Economy ในธุรก่จ้ท่องเที�ยวเก่ดใหม่ิ่ กระบัวนการเปิลีั�ยนแปิลัง
ดงักล่ัาวทำาให้ก่จ้กรรมิ่หลักัในห่วงโซ่ธุรก่จ้การท่องเที�ยวต์อ้งปิรบััต์วัให้สอดคลัอ้งกบัั
ท่ศทางที�เปิลีั�ยนแปิลังไปิ ทั�งนี�ผูู้น้ำาการเปิลีั�ยนแปิลังสำาคญัที� สุดก็ค่อ “กลุ่ัมิ่นกัเด่นทาง
จี้นวยัรุ่น แลัะวยัทำางานต์อนต์น้” รูปิที�  4.52 ไดส้รุปิให้เห็นท่ศทางการพ์ฒันาท่องเที�ยว
เพ่์�อรบัักบัักลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวที�เก่ดหลังัปีิ พ์.ศ. 2534 (ปีิ ค.ศ. 1990) ซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยว
อายุไม่ิ่เก่น 30 ปีิ ถ่อเป็ินกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวที�มีิ่พ์ฤต่์กรรมิ่แบับั SoLoMo แลัะบัางส่วนเป็ิน 
Neo-SoLoMo 

รู์ปัท่�  4.52 ทิศทางการ์พ้ฒนาท่องเท่�ยุวเพ้�อร้์บก้บกลุ่มห่ล้งปีั พ.ศ. 2534 (ปีั ค.ศ. 1990) 

ท่�มัา: สรุ์ปิร์วบร์วมัโดยุนักวิจัยุ



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

182การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

จ้ากรูปิที�  4.52 พ์บัว่าใน 9 ปัิจ้จ้ยัแนวโน้มิ่การท่องเที�ยวต์ามิ่แผู้นฯ 14 จี้นมีิ่อยู่  
5 ดา้นที�พ์บัว่านกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่ที�เก่ดหลังัปีิ พ์.ศ. 2534 ให้ความิ่สนใจ้ต่์อการเขา้มิ่าท่องเที�ยว 

ในปิระเทศไทยค่อ
1) ควิามงามและสุข้ภาพ ซึ�งไดร้บััอ่ทธ่พ์ลัจ้ากดารานกัแสดงไทย รวมิ่ถึง 

สาวปิระเภทสองที�มีิ่ความิ่สวยเทียบัเท่ากบััหญ่งแท ้ทำาให้คนจี้นรุ่นใหม่ิ่ที�สนใจ้ในการทำา
ศลััยกรรมิ่เสร่มิ่ความิ่งามิ่มิ่องเห็นปิระเทศไทยเป็ินหนึ�งในทางเล่ัอกรองจ้ากเกาหลีัใต์ ้
เม่ิ่� อต์้องการทำาศลััยกรรมิ่เสร่มิ่ความิ่งามิ่ในต่์างปิระเทศ โดยมิ่องว่าปิระเทศไทย 
มีิ่ศลััยแพ์ทยที์�มีิ่ฝี้ม่ิ่อ เทคน่คแลัะเคร่�องม่ิ่อมีิ่ความิ่ทนัสมิ่ยั บัร่การที�ดี มีิ่ความิ่คุม้ิ่ค่าคุม้ิ่ราคา  
การเด่นทางเขา้มิ่าใชบ้ัร่การเสร่มิ่ความิ่งามิ่ที�ปิระเทศไทย ควบัคู่กบััการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน 
ก่อนแลัะหลังัการทำาศลััยกรรมิ่ ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวเพ่์�อการทำาศลััยกรรมิ่เสร่มิ่ความิ่งามิ่ 
จ้งึเป็ินหนึ�งในรูปิแบับัการท่องเที�ยวไทยสำาหรบัันกัท่องเที�ยวจี้นกลุ่ัมิ่นี�ในอนาคต์ 

2) ติลาดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ปัิจ้จุ้บันัคนจี้นจ้ำานวนมิ่ากเล่ัอกที�จ้ะ 
ออกมิ่าเรียนต่์อยงัต่์างปิระเทศเพ่์�มิ่ขึ �น เพ์ราะมิ่องเห็นปิระโยชนที์�จ้ะไดเ้รียนรู้ภาษา 
แลัะมีิ่ปิระสบัการณ์ในการใช้ชีว่ต์ในต่์างปิระเทศ แลัะมิ่องว่าปิระเทศไทยค่อหนึ� ง
ในทางเล่ัอกที� คุ้มิ่ค่าต่์อการใช้เป็ินสปิร่งบัอรด์สู่ต่์างปิระเทศ จ้ำานวนนักศึกษาจี้น 
ที�เล่ัอกเขา้มิ่าศกึษาต่์อในไทยทั�งในทุกๆ ระดบััเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างมีิ่นยัสำาคญั โดยมีิ่ปีิ พ์.ศ. 2561  
นกัศกึษาจี้นที�เด่นทางไปิศกึษาต่์อต่์างปิระเทศมีิ่มิ่ากกว่า 6.7 แสนคน ในจ้ำานวนนี�รอ้ยลัะ 70  
ไปิเรียนต่์อใน สหรฐัฯอเมิ่ร่กา ยุโรปิ ออสเต์รเลีัย รอ้ยลัะ 20 เรียนต่์อในกลุ่ัมิ่ปิระเทศ 
ที� มีิ่คุณภาพ์การศึกษาสูง เช่น ญี� ปุิ� น ส่งคโปิร ์เกาหลีัใต์้ แลัะกลุ่ัมิ่สุดทา้ยร้อยลัะ 10  
เล่ัอกไปิเรียนต่์อในกลุ่ัมิ่ปิระเทศที� ไม่ิ่ใช่กระแสหลักัทางการศกึษา รวมิ่ถงึปิระเทศไทย  
ที�น่าสนใจ้ค่อครึ�งหนึ�งของกลุ่ัมิ่นี� (ปิระมิ่าณ 3 หม่ิ่�นคน) เล่ัอกมิ่าศกึษาต่์อใน/ปิระเทศไทย 
(中国网科技,2021) 

การผูู้กก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวเข้ากบััโอกาสการไดม้ิ่าเรียนแลัะใช้ชีว่ต์ใน
สถาบันัอุดมิ่ศกึษาไทย (หลักัสูต์รระยะสั�นแลัะหลักัสูต์รปิร่ญญา) จ้งึเป็ินหนึ�งในก่จ้กรรมิ่
การท่องเที�ยวที� ไดร้บััความิ่สนใจ้จ้ากกลุ่ัมิ่นกัเด่นทางกลุ่ัมิ่นี� ทั�งนี�ปิระเทศไทยนบััเป็ินหนึ�ง
ในปิระเทศที�คนจี้นเล่ัอกมิ่าศกึษาต่์อในระดบััอุดมิ่ศกึษาเพ์ราะมีิ่ต์น้ทุนต์ำ�า เง่�อนไขทาง
ภาษาไม่ิ่สูง ใกลัก้บััปิระเทศจี้น ขณะเดียวกนัการศกึษาก็มีิ่คุณภาพ์เพี์ยงพ์อต่์อการใช้
เป็ินจุ้ดแข็งเพ่์�อการศกึษาต่์อหร่อการทำางานในอนาคต์

ทั�งนี�ปัิจ้จุ้บันัการเรียนจ้บัจ้ากต่์างปิระเทศ รวมิ่ถงึจ้บัจ้ากมิ่หาว่ทยาลัยัชั�นนำา
ของปิระเทศไทย ยงัมีิ่ปิระโยชนต่์์อการหางานทำาในเม่ิ่องกลุ่ัมิ่เทียรห์นึ�ง เช่น เม่ิ่องเฉ่งตู์  
มิ่ณฑิลัเสฉวน เม่ิ่องหางโจ้ว มิ่ณฑิลัเจ้อ้เจี้ยง รวมิ่ถงึเม่ิ่องอ่�นๆ ซึ�งเม่ิ่องเทียรห์นึ�งเม่ิ่องใหม่ิ่ 
เหล่ัานี� มีิ่ความิ่ต์อ้งการบุัคลัากรที� มีิ่ความิ่รู้แลัะทกัษะให้เข้ามิ่าอาศยัแลัะทำางานเป็ิน
จ้ำานวนมิ่าก จ้งึใชว่้ธีการต่์างๆ เพ่์�อดงึดูดแรงงานทกัษะสูงเขา้มิ่า เช่นการให้เง่นกูอ้ตั์รา 
ดอกเบีั �ยต์ำ�าสำาหรบััการซ่�อบัา้น ซึ�งเป็ินหนึ�งในเง่�อนไขที�ไดร้บััความิ่สนใจ้จ้ากบัณัฑ่ิต์จ้บัใหม่ิ่ 

ให้ยา้ยเขา้มิ่าอยู่พ์ำานกัในเม่ิ่องเหล่ัานี� แต่์ขณะเดียวกนัเม่ิ่องเหล่ัานี�ก็มีิ่หลักัเกณฑิ์ในการ
ให้ทะเบีัยนบัา้น ซึ�งหลักัๆ จ้ะเป็ินหลักัเกณฑิด์า้นพ่์�นฐานการศกึษา ทำาให้การออกมิ่าเรียน
ในต่์างปิระเทศช่วยสรา้งโอกาสให้กบััคนจี้นทั�งต่์อการไดง้านทำา แลัะการไดส่้ทธ่พ์ำานกั
อาศยัในเม่ิ่องใหญ่ที�มีิ่โอกาสทางเศรษฐก่จ้สูง 
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3) การพกัผ่อนั หลีักหนีจ้ากว่ถีชีว่ต์จ้ำาเจ้ในเม่ิ่องใหญ่ที�เต็์มิ่ไปิดว้ยความิ่เครียด
จ้ากการทำางาน ดว้ยการเล่ัอกเด่นทางท่องเที�ยวพ์กัผู่้อน ต์ามิ่เม่ิ่องหร่อสถานที�ท่องเที�ยว
ที� ไม่ิ่ไกลัแลัะใชเ้วลัาไม่ิ่มิ่าก ซึ�งปิระเทศไทยก็เป็ินหนึ�งในทางเล่ัอกดงักล่ัาว ทั�งนี�ว่ธีการ
ท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนของคนกลุ่ัมิ่หนุ่มิ่สาวที�ยงัมีิ่พ์ลังั จ้งึเล่ัอกการเด่นทางท่องเที�ยวใน
รูปิแบับัเด่นทางไปิยงัจุ้ด Check in ที�น่าสนใจ้ซึ�งหาไดจ้้ากขอ้มูิ่ลัของนกัท่องเที�ยวที�เคย
เด่นทางไปิก่อนแบ่ังปัินไวบ้ันสงัคมิ่ออนไลัน ์รวมิ่ไปิถงึขอ้มูิ่ลัจ้าก Influencer ท่องเที�ยว
ที�ต์นเองต่์ดต์ามิ่ ลักัษณะพ่์เศษของการท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนของกลุ่ัมิ่วยัรุ่น วยัทำางาน 
ต์อนต์น้ค่อมีิ่เป้ิาหมิ่ายไปิยงัแหล่ังท่องเที�ยว หร่อเรียนรูป้ิระสบัการณต่์์างๆ แบับั “Check in”  
ผู่้านการถ่ายภาพ์สวยๆ แลัว้แบ่ังปัินลังไปิใน social network 

การท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อนของกลุ่ัมิ่วยัทำางานต์อนต์น้แลัะวยัรุ่นจ้ึงม่ิ่ใช่การ 
ท่องเที�ยวศกึษาในเช่งลักึ หร่อต์อ้งเขา้ถงึทุกๆ เร่�องราวของสถานที�ที� เด่นทางท่องเที�ยว 
แต่์เป็ินรูปิแบับัการบัอกเล่ัาเร่�องราวที�เกี�ยวขอ้งกบััการเด่นทางผู่้านภาพ์ถ่ายสวยๆ 

4) สำารวิจัและประสบการณ ์เป็ินกลุ่ัมิ่นกัเด่นทางในรูปิแบับั Neo-SoLoMo  
ซึ�งเป็ินกระแสใหม่ิ่ในวยัรุ่นแลัะวยัทำางานต์อนต์น้ของปิระเทศจี้น เม่ิ่�อเก่ดปิรากฏการณ์
กลุ่ัมิ่คน Gen Z ที� เก่ดหลังัปีิ พ์.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) หนัมิ่าให้ความิ่สนใจ้กบััก่จ้กรรมิ่
การท่องเที�ยวเช่งคน้หา ผู้จ้ญภยั รวมิ่ถงึเรียนรู้ปิระวต่ั์ศาสต์รผ่์ู้านการเด่นทางไปิยงั 
เสน้ทางการท่องเที�ยว เช่น เสน้ทางการท่องเที�ยวสีแดงเพ่์�อเรียนรูป้ิระวต่ั์ศาสต์รข์อง 
แหล่ังท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบััพ์รรคคอมิ่ม่ิ่วน่สต์จี์้น หร่อก่จ้กรรมิ่เฉพ์าะดา้น เช่น การเรียน 
มิ่วยไทย การฝึ้กฝ้นนั�งสมิ่าธ่ว่ปัิสสนา เป็ินต์น้ ซึ�งคนรุ่นใหม่ิ่เร่�มิ่มิ่องหาก่จ้กรรมิ่เช่งลักึ
ที�สามิ่ารถสรา้งความิ่แต์กต่์างแลัะต์รงกบััความิ่ช่�นชอบัของต์น

5) วิฒันัธ์รรมร่วิมสมยั และควิามเช้�อ เป็ินท่ศทางการท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยว 
กลุ่ัมิ่ดงักล่ัาว เพ์ราะกลุ่ัมิ่วยัทำางานต์อนต์น้แลัะวยัรุ่นจ้ะให้ความิ่สนใจ้กบััการเรียนรูว่้ถี
ชีว่ต์ของคนทอ้งถ่�นที�ต์นเองเด่นทางไปิท่องเที�ยว ทั�งในปิระเด็นการใชชี้ว่ต์ปิกต่์ปิระจ้ำาวนั 
วฒันธรรมิ่การก่น การอยู่ การเด่นทาง ต์ลัอดจ้นปิระเพ์ณีต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบััความิ่เช่�อ 
ความิ่ศรทัธาทางศาสนา ส่�งเหล่ัานี�เป็ินส่�งที�อยู่รอบัๆ ต์วัของเม่ิ่องท่องเที�ยวปิลัายทาง  

อยู่ต์ามิ่ต์รอก ซอกซอยของถนนเส้นต่์างๆ หร่อแมิ่้แต่์ในสถานศึกษา มิ่หาว่ทยาลัยั  
เป็ินรูปิแบับัการท่องเที�ยวที�สะทอ้นภาพ์พ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวที� ช่วยให้ชุมิ่ชนเม่ิ่อง
สามิ่ารถออกแบับัเส้นทางการท่องเที�ยวใหม่ิ่ๆ ที� มุ่ิ่งเน้นการนำาเสนอ “ว่ถีชีว่ต์ปิกต่์”  
ให้น่าสนใจ้ทั�งในรูปิแบับั “ถนน/ย่านวฒันธรรมิ่” ทั�งในแบับัยอ้นอดีต์แลัะแบับัร่วมิ่สมิ่ยั 

จ้ากแนวโน้มิ่การท่องเที�ยว 5 ปัิจ้จ้ยัขา้งต์น้พ์บัว่าในปัิจ้จ้ยัที�  2 ถงึ 5 มีิ่ความิ่ 
เกี�ยวขอ้งกนัทั�งในแง่มุิ่มิ่ของรูปิแบับัพ์ฤต่์กรรมิ่ รูปิแบับัช่องทางการส่�อสารทางการต์ลัาด  
การปิระชาสมัิ่พ์นัธ ์แลัะก่จ้กรรมิ่ที�สามิ่ารถออกแบับั แต์กต่์างกนัเพี์ยงวตั์ถุปิระสงค ์แลัะ
ระยะเวลัาที�ใชก้บััก่จ้กรรมิ่เหล่ัานั�น ดงันั�นกลัยุทธก์ารออกแบับัผู้ล่ัต์ภณัฑิก์ารท่องเที�ยว 
การเล่ัอกใชช่้องทางแลัะว่ธีการนำาเสนอส่งเสร่มิ่การต์ลัาดจ้งึเป็ินส่�งที�ต์อ้งพ่์จ้ารณา เช่น

1) การใชช่้องทาง Social Network ผู่้าน Live streaming ผู่้าน Vlog เพ่์�อนำาเสนอ 
เร่�องราวว่ถีชีว่ต์วฒันธรรมิ่ร่วมิ่สมิ่ยั การใชชี้ว่ต์ในเม่ิ่องท่องเที�ยวเพ่์�อส่�อสารขอ้มูิ่ลัไปิยงั 

กลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่าย รวมิ่ถงึการออกแบับัเสน้ทางการท่องเที�ยวที� มุ่ิ่งเน้นการเรียนรู้ว่ถีชีว่ต์ 
เช่น “เขต์เม่ิ่องเก่าเชียงใหม่ิ่” “ย่านชอ้ปิปิิ�งชีว่ต์กลัางค่นพ่์�นที�ต่์างๆ ในกรุงเทพ์” เป็ินต์น้ 
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2) การออกแบับัก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวแลัะการเรียนรูป้ิระสบัการณที์�ต์รงกบัั 
ความิ่ต์้องการของกลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่าย เช่น “หลักัสูต์รระยะสั�นเพ่์�อการเรียนในสถาบันั
อุดมิ่ศึกษา ควบัคู่กบััการเรียนกีฬาที� ไม่ิ่มีิ่โอกาสไดเ้รียนหร่อเขา้ถงึไดย้ากหากอยู่ใน
ปิระเทศจี้น เช่น การเล่ันกอลัฟ์ื้ การเรียนมิ่วยไทย”

ขณะเดียวกนัผูู้ป้ิระกอบัการแบับัอ่สระจ้ะกลัายเป็ินท่ศทางธุรก่จ้ที�สามิ่ารถ
เขา้มิ่าให้บัร่การกบัันกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่ดงักล่ัาว ผู่้านการเขา้ไปิเป็ินผูู้้ให้บัร่การในชุมิ่ชน
สงัคมิ่ออนไลัน ์เพ์ราะการเขา้มิ่าท่องเที�ยวของคนกลุ่ัมิ่นี�จ้ะเป็ินรูปิแบับั เรียนรูท่้องเที�ยว
ดว้ยต์นเอง แลัะต์อ้งการเพี์ยงการอำานวยความิ่สะดวกบัางอย่างเฉพ์าะบัางจุ้ดภายใน
ระบับัน่เวศการท่องเที�ยวเท่านั�น เช่น การเด่นทาง หร่อ ขอ้มูิ่ลัช่วยเหล่ัอแนะนำา

แนวิโน�มการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย กลุ่มนักเดินท่างจัีนวิัยท่ำางาน อายุ 30-60 ปี

ปิระเทศจี้นวางเป้ิาหมิ่ายสู่การเป็ินปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้ในระยะเวลัา 3-5 ปีิ
ขา้งหน้า ซึ�งหนึ�งในดชันีชี �วดัการเขา้สู่กลุ่ัมิ่ปิระเทศที�พ์ฒันาแลัว้ค่อระดบััรายไดเ้ฉลีั�ย
ต่์อหวัของปิระชากร ซึ�งเป็ินหนึ�งในเป้ิาหมิ่ายที� ถูกปิรบััวางให้สอดคลัอ้งกบััขนาดทาง
เศรษฐก่จ้ที�ใหญ่ขึ �น ปัิจ้จุ้บันัจี้นจ้งึนบััเป็ินปิระเทศที�มีิ่ทั�งเม่ิ่องหร่อมิ่ณฑิลัที�มีิ่รายไดสู้ง 
จ้นถงึระดบััรายไดป้ิานกลัาง ดงัแสดงในต์ารางที�  4.6 ซึ�งแสดงระดบััรายไดที้�จ่้ายไดจ้้ร่ง
เฉลีั�ย (Disposable Income: DI) จ้ำาแนกต์ามิ่มิ่ณฑิลั/มิ่หานคร ปีิ พ์.ศ. 2563

ตาร์างท่� 4.6 ร์ะด้่บร์ายุได้่ท่�จ่ายุได้่จริ์ง (Disposable Income: DI) เฉล่�ยุจำาแนกตามมณ์ฑ์ล ปีั พ.ศ. 2563
มณฑลั/มหานค่ร์ DI (RMB) เติบี่โต (%) มณฑลั/มหานค่ร์ DI (RMB) เติบี่โต (%)

ค่าเฉล่�ยุทั�งปิร์ะเทศ 32,189 4.1% หู้เปิ� ยุ 27,881 -1.5%
เซ่ี�ยุงไฮ้่ 72,232 4.0% เห้อเปิ� ยุ 27,136 5.7%
ปัิกกิ�ง 69,434 2.5% เสฉวน 26,522 7.4%

เจ้อเจ่ยุง 52,397 5.0% ส่านซ่ี 26,226 6.3%
เท่ยุนจิน 43,854 3.4% จ่�ห้ลิน 25,751 4.8%
เจ่ยุงซูี 43,390 4.8% ห้นิงเซ่ี�ยุ 25,735 5.4%

กวางตุ้ง 41,029 5.2% ซีานซ่ี 25,214 5.8%
ฝูเจ่�ยุน 37,202 4.5% เฮ่ยุห้ลงเจ่ยุง 24,902 2.7%
ซีานตง 32,886 4.1% เห้อห้นาน 24,810 3.8%

เห้ล่ยุวห้นิง 32,738 2.9% กวางส่ 24,562 5.3%
มัองโกเล่ยุใน 31,497 3.1% ชิ่งไห่้ 24,037 6.3%

ฉงชิ่�ง 30,824 6.6% ซิีนเจ่ยุง 23,845 3.2%
หู้ห้นาน 29,380 6.1% ยูุนนาน 23,295 5.5%
อันฮุ่ยุ 28,103 6.4% กุ้ยุโจว 21,795 6.9%
เจ่ยุงซ่ี 28,017 6.7% ทิเบต 21,744 11.5%

ไห่้ห้นาน 27,904 4.6% กานซู่ี 20,335 6.2%
ท่�มัา: http://finance.people. com.cn/n1/2021/0122/c1004-32008733.html
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จ้ากต์ารางที�  4.6 พ์บัว่าแมิ่ว่้าปีิ พ์.ศ. 2563 ที� ผู่้านมิ่าจี้นจ้ะเป็ินปิระเทศแรก
ที�มีิ่รายงานการแพ์ร่ระบัาดของไวรสัโคว่ด-19 จ้นต์อ้งทำาการปิิดเม่ิ่องแลัะปิิดปิระเทศ
ต์ั�งแต่์ช่วงปิลัายเด่อนมิ่กราคมิ่ พ์.ศ. 2563 ซึ�งกระทบัต่์อการเต่์บัโต์ทางเศรษฐก่จ้ภายใน
ปิระเทศ อย่างไรก็ดีดว้ยมิ่าต์รการควบัคุมิ่การแพ์ร่ระบัาดที� ไดผู้้ลัแลัะรวดเร็วทำาให้จี้น
กลับััมิ่าดำาเน่นก่จ้กรรมิ่ทางเศรษฐก่จ้ภายในปิระเทศอีกครั�งเก่อบัสมิ่บูัรณภ์ายหลังัการ
ปิิดเม่ิ่องในไต์รมิ่าสที�หนึ�งของปีิ พ์.ศ. 2563 เท่านั�น แลัะทำาให้ปีิ พ์.ศ. 2563 เศรษฐก่จ้
จี้นยงัคงอตั์ราการเต่์บัโต์เป็ินบัวก แลัะต์วัเลัขระดบััรายไดเ้ฉลีั�ยต่์อหวัของปิระชากร 
ก็ยงัคงปิรบััต์วัสูงขึ �น 

โดยเม่ิ่�อพ่์จ้ารณาต์วัเลัข DI ปีิ พ์.ศ. 2563 ดงัแสดงในต์ารางที�  4.6 พ์บัว่า 
รายไดพ้์รอ้มิ่จ่้ายเฉลีั�ยต่์อหวัของปิระชาชนจี้นอยู่ที�  32,189 หยวนต่์อปีิ เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 
4.1 เม่ิ่�อเทียบักบััปีิที� ผู่้านมิ่า โดยมิ่หานครเซี�ยงไฮ่เ้ป็ินเม่ิ่องที�มีิ่ค่า DI ต่์อคนสูงที� สุดใน
ปิระเทศอยู่ที�  72,232 หยวน รองลังมิ่าค่อกรุงปัิกก่�ง 69,434 หยวน แลัะอนัดบััสามิ่ไดแ้ก่
มิ่ณฑิลัเจ้อ้เจี้ยง 52,397 หยวนต์ามิ่ลัำาดบัั 

ทั�งนี�เม่ิ่�อพ่์จ้ารณามิ่ณฑิลั/มิ่หานครที� มีิ่ระดบััรายได้พ์ร้อมิ่จ่้ายเฉลีั�ยต่์อหัว
มิ่ากกว่า 30,000 หยวนพ์บัว่ามีิ่จ้ำานวนทั�งส่ �น 11 มิ่ณฑิลั/มิ่หานคร ในจ้ำานวนนี�มีิ่ถงึ 9 
มิ่ณฑิลั/มิ่หานครที�เป็ินเม่ิ่องอยู่ต่์ดกบััชายฝั้� งทะเลัต์ะวนัออกจ้ากเหน่อจ้รดใต์ ้มีิ่เพี์ยง
มิ่องโกเลีัย (ทางต์อนกลัางทางเหน่อ) แลัะมิ่หานครฉงช่�ง (ทางต์ะวนัต์กเฉียงใต์)้ ที� ไม่ิ่ใช่
เม่ิ่องต่์ดกบััชายฝั้� งทะเลัต์ะวนัออก แสดงว่ามิ่ณฑิลั/มิ่หานครที�มีิ่ระดบััรายไดสู้งกระจุ้ก
ต์วัอยู่ในบัร่เวณมิ่ณฑิลัฝั้� งทะเลัต์ะวนัออกเป็ินหลักั 

อย่างไรก็ดีนโยบัายกระจ้ายความิ่มิ่ั�งคั�งสู่มิ่ณฑิลัต์อนในทำาให้เม่ิ่องใหญ่ๆ ที�
เป็ินเม่ิ่องเอกของแต่์ลัะมิ่ณฑิลัก็มีิ่ระดบััรายไดเ้ฉลีั�ยต่์อหัวแลัะการเจ้ร่ญเต่์บัโต์ทาง
เศรษฐก่จ้สูงเช่นกนั เช่น การเพ่์�มิ่ขึ �นของระดบััรายไดพ้์รอ้มิ่จ่้ายเฉลีั�ยต่์อหวัปิระชาชน
ของมิ่ณฑิลัเสฉวน (เพ่์�มิ่ขึ �นร้อยลัะ 7.4) มิ่หานครฉงช่�ง (เพ่์�มิ่ขึ �นร้อยลัะ 6.6) มิ่ณฑิลั 

หูหนาน (เพ่์�มิ่ขึ �นร้อยลัะ 6.1) มิ่ณฑิลัอนัฮุ่ย (เพ่์�มิ่ขึ �นร้อยลัะ 6.4) แลัะมิ่ณฑิลัเจี้ยงซี  
(เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 6.7) ที� ถ่อเป็ินกลุ่ัมิ่มิ่ณฑิลัที�มีิ่รายไดเ้ฉลีั�ยในกลุ่ัมิ่กลัางต์ารางที�มีิ่อตั์รา
การเต่์บัโต์สูง

กำาลังัซ่�อของเม่ิ่องต่์างๆ ขา้งต์น้เป็ินส่�งจ้ำาเป็ินต่์อการศกึษากลัยุทธด์า้นการ 
ท่องเที�ยวไทยเพ่์�อรบัักบัันกัท่องเที�ยวทั�งในกลุ่ัมิ่เม่ิ่องหลักั แลัะเม่ิ่องหลักัเก่ดใหม่ิ่ที�
ปิระชาชนมีิ่กำาลังัซ่ �อสูง (Middle to High Income) โดยเฉพ์าะอย่างย่�งกลุ่ัมิ่วยัทำางานอายุ
ระหว่าง 30-60 ปีิซึ�งกลุ่ัมิ่นี�น่ยมิ่เด่นทางท่องเที�ยวพ์รอ้มิ่กลุ่ัมิ่เพ่์�อนในองคก์ร กลุ่ัมิ่เพ่์�อนที�มีิ่ 

รสน่ยมิ่ความิ่ช่�นชอบัเหม่ิ่อนๆ กนั แลัะกบัักลุ่ัมิ่ครอบัครวัโดยสามิ่ารถสรุปิท่ศทางการ
พ์ฒันาท่องเที�ยวเพ่์�อรบัักบัันกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่อายุ 30-60 ปีิไดด้งันี�

1) กลุ่มสุข้ภาพและ Wellness ซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่ผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวที�สอดคลัอ้งกบัั
กลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่รายไดป้ิานกลัางถงึสูง ซึ�งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวยัทำางาน 30-60 ปีิ 
ที�สนใจ้ ใส่ใจ้ต่์อสุขภาพ์ แลัะมิ่องว่าปิระเทศไทยค่อหนึ�งในปิระเทศที�มีิ่จุ้ดเด่นในดา้นนี�

การสร้างผู้ล่ัต์ภัณฑิ ์Wellness แลัะสุขภาพ์อย่างครบัวงจ้รทั�งในด้าน  
1) อาหารการก่นที�ปิระเทศไทยมีิ่จุ้ดเด่นของอาหารคุณภาพ์ อุดมิ่ดว้ยสมุิ่นไพ์รบัำารุง 
สุขภาพ์ รสชาต่์อร่อย สดใหม่ิ่ในทุกฤดูกาลั  2) ก่จ้กรรมิ่การออกกำาลังักายในส่�งแวดลัอ้มิ่
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ธรรมิ่ชาต่์ 3) ก่จ้กรรมิ่ฝึ้กฝ้นเยียวยาเพ่์�อการพ์กัผู่้อนทางจ่้ต์ใจ้ แลัะ 4) รกัษาทางการ
แพ์ทยท์ั�งแบับัแผู้นไทยแลัะร่วมิ่สมิ่ยั ควบัคู่กบััการให้บัร่การแบับัห้าดาวซึ�งเป็ินจุ้ดเด่น
ดา้นบัร่การของคนไทย แลัะหากสามิ่ารถสรา้งระบับัการบัร่การในทุกๆ ห่วงโซ่อุปิทาน
การท่องเที�ยวแบับัไรร้อยต่์อเพ่์�มิ่เต่์มิ่ซึ�งยงัเป็ินจุ้ดอ่อนสำาคญัของการท่องเที�ยวไทยได ้
ก็จ้ะช่วยส่งเสร่มิ่ภาพ์ลักัษณ์ใหม่ิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทยในกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวรายได้
ปิานกลัาง-สูง ยกระดบััสู่การเป็ินเม่ิ่องหร่อปิระเทศท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์กัผู่้อนเช่งสุขภาพ์
อย่างครบัวงจ้รต่์อไปิ

รู์ปัท่� 4.53 ทิศทางการ์พ้ฒนาท่องเท่�ยุวเพ้�อร้์บก้บกลุ่มเกิด่ในยุุค 60 70 และ 80 ปีั พ.ศ. 2504-2534 

ท่�มัา: สรุ์ปิร์วบร์วมัโดยุนักวิจัยุ

2) การท่ีองเทีี�ยวิเชิงการศกึษา ในช่วงสถานการณ์โคว่ด-19 ที�ทำาให้คนจี้น
ในจ้งัหวดัท่องเที�ยวหลักั เช่น จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่หายไปิ แต่์ปิรากฏว่าก็ยงัสามิ่ารถพ์บัเห็น
คนจี้นอยู่ต์ามิ่ศูนยก์ารคา้ รา้นอาหารหร่อย่านต์ลัาดนดัถนนคนเด่น ซึ�งก็ค่อกลุ่ัมิ่คนจี้น
ที�พ์ำานกัอาศยัระยะยาวอยู่ในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ ซึ�งพ์บัว่ามิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 50 เป็ินการพ์ำานกั
อาศยัในรูปิแบับัของการนำาเอาลูักหลัานมิ่าเรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาต่์ ทั�งในระดบัั
ปิระถมิ่ แลัะมิ่ธัยมิ่ศกึษา 

การเพ่์�มิ่ขึ �นของโรงเรียนนานาชาต่์แลัะหลักัสูต์รภาษาองักฤษ (English Program) 
ในโรงเรียนที� เปิิดสอนระดบััปิระถมิ่แลัะมิ่ธัยมิ่ศกึษาของจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ในระยะเวลัา 
3-5 ปีิที�ผู่้านมิ่า ส่วนหนึ�งเป็ินผู้ลัพ์วงจ้ากอุปิสงคข์องนกัเรียนจ้ากปิระเทศจี้น จ้นปัิจ้จุ้บันั
โรงเรียนนานาชาต่์หลัายแห่งมีิ่จ้ำานวนนกัเรียนจี้นในสดัส่วนมิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 40 ต่์อชั�นเรียน 
ซึ�งเป็ินสดัส่วนที�ทางโรงเรียนนานาชาต่์พ์ยายามิ่จ้ำากดัไม่ิ่ให้มีิ่จ้ำานวนมิ่ากเก่นไปิเพ์ราะจ้ะ
ส่งผู้ลัต่์อคุณภาพ์การเรียนหากเด็กนกัเรียนชาวจี้นเล่ัอกใชภ้าษาจี้นในการส่�อสารพู์ดคุย
ระหว่างกนัแทนที�จ้ะใชภ้าษาองักฤษ 
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การเขา้มิ่าเรียนของนกัเรียนหนึ�งคนยงัพ่์วงดว้ยผูู้ป้ิกครองที� เขา้มิ่าอยู่ดว้ย
อย่างน้อยอีกหนึ�งคน (陪读妈妈) โดยน่ยมิ่พ์กัอาศยัในคอนโดม่ิ่เนียมิ่หร่อบั้านเช่าใน
หมู่ิ่บัา้นต่์างๆ ที�สามิ่ารถเด่นทางไปิเรียนไดส้ะดวก ทำาให้ในคอนโดม่ิ่เนียมิ่หลัายแห่ง 
แลัะหลัายหมู่ิ่บัา้นที�อยู่ในทำาเลัที�สะดวก เก่ดเป็ินชุมิ่ชนคนจี้นขนาดย่อมิ่ๆ ขึ �นมิ่า คนจี้นที�
เป็ินผูู้ป้ิกครองซึ�งเขา้มิ่าพ์รอ้มิ่กบัับุัต์รหลัานที�มิ่าเรียนส่วนใหญ่ ค่อ บ่ัดา มิ่ารดา คุณย่า  
คุณยาย ของครอบัครวัชนชั�นกลัางในปิระเทศจี้นที�สามิ่ารถสรา้งทางเล่ัอกให้กบััลูักของต์น  
ดว้ยการส่งมิ่าเรียนยงัโรงเรียนนานาชาต่์ในปิระเทศไทย เพ่์�อสร้างทกัษะทางภาษา
องักฤษ ควบัคู่กบััการลัดความิ่เครียดจ้ากการระบับัการศกึษาภายในปิระเทศที�เต็์มิ่ไปิ
ดว้ยการแข่งขนั ซึ�งปิระเทศไทยถ่อเป็ินทางเล่ัอกที� คุม้ิ่ค่าคุม้ิ่ราคา เพ์ราะเม่ิ่�อคำานึงถงึ 
ค่าใชจ่้้าย รวมิ่ถงึการให้ผูู้ป้ิกครองต่์ดต์ามิ่มิ่าอยู่ดูแลัลูักหนึ�งคน (มิ่ารดา) ส่วนอีกคน (บ่ัดา)  
ทำาหน้าที�ทำางานเป็ินหวัหน้าครอบัครวั แลัะสามิ่ารถใชเ้วลัาว่างช่วงวนัหยุดสุดสปัิดาห์
เพ่์�อมิ่าเยี�ยมิ่เย่อนลูักแลัะภรรยาได ้จ้งึเป็ินทางเล่ัอกที�ลังต์วั 

ต์ลัาดการศึกษาระดับัปิระถมิ่มิ่ัธยมิ่สำาหรับัคนจี้นในจ้ังหวัดเชียงใหม่ิ่  
เป็ินอีกหนึ�งภาพ์สะทอ้นต์ลัาดขนาดใหญ่ดา้นการท่องเที�ยวเช่งการศกึษา ที�ไม่ิ่จ้ำากดัเฉพ์าะ 
การเขา้มิ่าเรียนเต็์มิ่รูปิแบับั แต่์ยงัรวมิ่ถงึต์ลัาดการศกึษาระยะสั�น เช่น Summer camp 
แลัะ Winter camp เพ์ราะคนจี้นสมิ่ยัใหม่ิ่มีิ่คุณภาพ์ชีว่ต์ที� ดีขึ �น มีิ่จ้ำานวนบุัต์รน้อยลัง 
จ้งึต์อ้งการมิ่อบัคุณภาพ์การศึกษาที� ดี ควบัคู่กบััการฝึ้กฝ้นให้ลูักหลัานมีิ่ความิ่เขา้ใจ้
ในบัร่บัทการเป็ิน “พ์ลัเม่ิ่องโลัก” มีิ่ความิ่เป็ินสากลั ซึ�งภาษาองักฤษแลัะปิระสบัการณ์
ใช้ชีว่ต์ในต่์างปิระเทศต์ั�งแต่์วยัเด็กจ้ะช่วยให้ต์วัเด็กมีิ่ความิ่แต์กต่์างกบััเพ่์�อนในวยั
เดียวกนัที�อยู่ในปิระเทศจี้น การจ้ดัก่จ้กรรมิ่ที� ส่งเสร่มิ่การเรียนภาษา แลัะเสร่มิ่สรา้ง
ปิระสบัการณน์อกห้องเรียนจ้ึงเป็ินต์ลัาดขนาดใหญ่ที�ปิระเทศไทยมีิ่ความิ่เหมิ่าะสมิ่ 
ทั�งในดา้น ราคา ความิ่สะดวกในการเด่นทาง ก่จ้กรรมิ่ที�สามิ่ารถเล่ัอกสรร ความิ่ปิลัอดภยั  
ความิ่เป็ินสากลั ต์ลัอดจ้นความิ่สมัิ่พ์นัธที์�ดีระหว่างปิระเทศไทยกบััปิระเทศจี้น ที�มีิ่ส่วน
ต่์อการต์ดัส่นใจ้ส่งลูักหลัานเขา้มิ่าใชชี้ว่ต์

3) MICE โดยเฉพ์าะในกลุ่ัมิ่ Meeting แลัะ Incentive ซึ�งปิระเทศไทยเป็ินหนึ�ง
ในฐานการจ้ดัปิระชุมิ่สมัิ่มิ่นาระดบััภูม่ิ่ภาคที�องคก์รระดบััสากลัในภาคพ่์�นเอเชียแปิซ่ฟิื้ก 
น่ยมิ่เขา้มิ่าจ้ดัก่จ้กรรมิ่ปิระชุมิ่สมัิ่มิ่นาปิระจ้ำาปีิ รวมิ่ถงึบัร่ษทั แลัะองคก์รขนาดใหญ่จ้าก
ปิระเทศจี้น ซึ�งจุ้ดเด่นดา้นการบัร่การ การจ้ดัก่จ้กรรมิ่สำาหรบััพ์นกังาน ความิ่ปิลัอดภยั 
อาหาร ที�พ์กั แลัะราคาถ่อเป็ินจุ้ดแข็งสำาคญั เช่นเดียวกบััต์ลัาด Incentive ที�บัร่ษทัแลัะ
องคก์รขนาดใหญ่ของปิระเทศจี้นน่ยมิ่ให้รางวลัักบััพ์นกังานเป็ินการเขา้มิ่าท่องเที�ยวเช่ง
พ์กัผู่้อน แลัะจ้ดัก่จ้กรรมิ่ในปิระเทศไทย 

ปิระสบัการณก์ารทำาทวัรที์�ทำาให้เขา้ใจ้ในพ์ฤต่์กรรมิ่ของคนจี้น ร่วมิ่กบััการ
วางแผู้นก่จ้กรรมิ่ (Organize) ต์อ้งถูกนำามิ่าปิระยุกต์์ใชใ้นก่จ้กรรมิ่การจ้ดัปิระชุมิ่สมัิ่มิ่นา
แลัะการให้รางวลัั โดยปิรบััเปิลีั�ยนรูปิแบับัก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวให้สอดคลัอ้งกบััการ
สรา้ง Synergy ในองคก์ร รวมิ่ไปิถงึก่จ้กรรมิ่เช่ง CSR เพ่์�อสงัคมิ่ซึ�งเป็ินหนึ�งในเง่�อนไข
ขององคก์รขนาดใหญ่ ที�ต์อ้งการแสดงออกถงึการมีิ่ส่วนร่วมิ่ต่์อการพ์ฒันาสงัคมิ่โลัก 
เช่น ก่จ้กรรมิ่การเขา้ไปิพ์ฒันาโรงเรียนในพ่์�นที�ชนบัท การมิ่อบัอุปิกรณกี์ฬา สอนหนงัส่อ
แลัะเลีั �ยงอาหารกลัางวนั เป็ินต์น้ 
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4) การท่ีองเทีี�ยวิเชิงพกัผ่อนัในั “สวินัหลงับา้นั” ค่อ หลักัค่ดในการต์อบัโจ้ทย์
ความิ่ต์อ้งการของกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวจี้นกลุ่ัมิ่รายไดก้ลัาง-บัน ที�มีิ่ความิ่ต์อ้งการท่องเที�ยว
เช่งพ์กัผู่้อน การออกแบับัก่จ้กรรมิ่ที�ให้ความิ่รูส้กึในการเด่นทางเขา้มิ่าเพ่์�อการพ์กัผู่้อน 
ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินก่จ้กรรมิ่ที�ออกแบับัให้ใชเ้วลัาเพ่์�อการออกกำาลังักาย เช่น ออกรอบัตี์กอลัฟ์ื้
กบัักลุ่ัมิ่เพ่์�อน การทำาก่จ้กรรมิ่อยู่ภายในโรงแรมิ่ร่วมิ่กบััครอบัครวั หร่อก่จ้กรรมิ่บัา้นพ์กั 
ต์ากอากาศร่มิ่ชายหาด พ์รอ้มิ่กบััทานอาหารทะเลัสด สำาหรบััครอบัครวัคนจี้นที�มิ่าจ้าก
พ่์�นที�ต์อนเหน่อที�มีิ่อากาศหนาว ยามิ่บ่ัายสามิ่ารถเล่ัอกใชบ้ัร่การนวดสปิา หร่อชอ้ปิปิิ�ง
ในศูนยก์ารคา้ นั�งอยู่ในรา้นกาแฟื้ที�มีิ่บัรรยากาศผู่้อนคลัาย ส่วนยามิ่คำ�าสามิ่ารถเด่นเล่ัน 
ในย่านหร่อถนนคนเด่น พ์ร้อมิ่กบััรบััปิระทานของทานเล่ันร่มิ่ทางที� เป็ินอาหารแลัะ
บัรรยากาศของทอ้งถ่�นนั�นๆ

ก่จ้กรรมิ่ทั�งหมิ่ดที�กล่ัาวถงึในขา้งต์น้สามิ่ารถใชเ้วลัาในช่วงวนัหยุดสุดสปัิดาห์
หร่อเทศกาลัวนัหยุดระยะสั�น หร่อแมิ่ก้ระทั�งการลัาพ์กัรอ้นเพ่์�อมิ่าท่องเที�ยวเช่งพ์กัผู่้อน 
โดยก่จ้กรรมิ่มีิ่ต์น้ทุนค่าใชจ่้้ายที�ต์ำ�ากว่าการท่องเที�ยวภายในปิระเทศ 

ทั�งนี�ผูู้ป้ิระกอบัการในระบับัน่เวศการท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19 ต์อ้งปิรบััต์วั
เพ่์�อเขา้ถงึต์ลัาดนกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่นี�ทั�งในรูปิแบับัการออกแบับัช่องทางแลัะผู้ล่ัต์ภณัฑิ์
การท่องเที�ยวรองรบัักลุ่ัมิ่ Neo-SoLoMo แลัะกลุ่ัมิ่ทวัรข์นาดเล็ักที�มิ่าพ์ร้อมิ่กบััเพ่์�อน 
แลัะครอบัครวั รวมิ่ไปิถงึต์ลัาดท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบััการศกึษา แลัะการจ้ดัก่จ้กรรมิ่
ปิระชุมิ่สมัิ่มิ่นา แลัะการให้รางวลัั ซึ�งทั�งหมิ่ดจ้ำาเป็ินต์อ้งอาศยัการออกแบับัผู้ล่ัต์ภณัฑิ์
การท่องเที�ยวสรา้งมูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่มิ่ากกว่าการเป็ินก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวให้บัร่การแบับัการ
ท่องเที�ยวทั�วไปิ  

แนวิโน�มการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย กลุ่มนักเดินท่างจัีนวิัยท่ำางาน อายุ 60 ปีขี้�นไป

กลุ่ัมิ่นักเด่นทางสูงวยัจี้นเป็ินอีกหนึ� งต์ลัาดเป้ิาหมิ่ายสำาคญัสำาหรับัการ 
ท่องเที�ยวไทยหลังัโคว่ด-19 เพ์ราะเป็ินต์ลัาดที�มีิ่ทั�งปิร่มิ่าณแลัะคุณภาพ์ การทำาความิ่
เขา้ใจ้เพ่์�อหากลัยุทธด์า้นการท่องเที�ยวเพ่์�อรบัักบััต์ลัาดดงักล่ัาวจ้งึมีิ่ความิ่สำาคญั ทั�งนี�
เพ่์�อให้มิ่องเห็นภาพ์ของต์ลัาดกลุ่ัมิ่ดงักล่ัาว การศึกษาโครงสร้างจ้ำานวนผูู้สู้งอายุจี้น 
ต์ลัอดจ้นพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวจ้งึมีิ่ความิ่สำาคญั โดยมีิ่รายลัะเอียดดงันี�

การวิิเคราะห์โครงสรา้งประชากรและพฤติิกรรมการท่ีองเทีี�ยวิกลุ่มนักัท่ีองเทีี�ยวิสูงวิยั

1) โครงสรา้งประชากรผูสู้งอายุในัประเทีศจีันั 
ขอ้มูิ่ลัจ้ากการสำารวจ้สำามิ่ะโนปิระชากรครั�งที� 7 (การสำารวจ้ครั�งใหม่ิ่จ้ะทำาทุกๆ 

10 ปีิ) (中国新闻网,2021) รายงานเม่ิ่�อเด่อนพ์ฤศจ่้กายน พ์.ศ. 2563 พ์บัว่าจี้นมีิ่ปิระชากร
ทั�งส่ �น 1,411.78 ลัา้นคน เพ่์�อขึ �นจ้ากการสำารวจ้เม่ิ่�อ ปีิ พ์.ศ. 2553 72.06 ลัา้นคน  

ค่ดเป็ินจ้ำานวนปิระชากรที�เพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 5.38 หร่อเฉลีั�ยรอ้ยลัะ 0.53 ต่์อปีิ เป็ินอตั์รา
การเพ่์�มิ่ขึ �นที�ลัดลัง 0.04 จุ้ดเม่ิ่�อเทียบักบััการสำารวจ้ในรอบัก่อนหน้า 
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ขณะที�โครงสรา้งปิระชากรจี้นพ์บัว่าเป็ินเด็กอายุระหว่าง 0-14 ปีิ จ้ำานวน 253.38 
ลัา้นคน ค่ดเป็ินสดัส่วนร้อยลัะ 17.95 ของปิระชากรทั�งหมิ่ด อายุระหว่าง 15-59 ปีิ
จ้ำานวน 894.38 ลัา้นคน ค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 63.35 ของปิระชากรทั�งหมิ่ด แลัะอายุ
ต์ั�งแต่์ 60 ปีิขึ �นไปิจ้ำานวน 264.02 ลัา้นคนค่ดเป็ินสดัส่วนรอ้ยลัะ 18.70 ของปิระชากร
ทั�งหมิ่ด แลัะค่ดเป็ินสดัส่วนปิระชากรที� มีิ่อายุต์ั�งแต่์ 65 ปีิขึ �นไปิที�ร้อยลัะ 13.50 ของ
ปิระชากรทั�งหมิ่ด เป็ินต์วัเลัขที� เขา้ใกลัร้ะดบััการเป็ินปิระเทศผูู้สู้งวยั ซึ�งกำาลังัเป็ินขอ้
คำาถามิ่สำาคญัถงึความิ่พ์ร้อมิ่ของปิระเทศจี้นต่์อการบัร่หารจ้ดัการกบััสถานการณนี์� 
ดงัแสดงในรูปิที�  4.54 ที�แสดงขอ้ความิ่เกี�ยวกบัั “การสำารวจ้สำามิ่ะโนปิระชากรครั�งที�  7 
ที�จ้ำานวนอตั์ราเด็กเก่ดใหม่ิ่กลับััมิ่าเพ่์�มิ่ขึ �น จ้ากนโยบัายอนุญาต์ให้มีิ่ลูักคนที�สอง ขณะที�
จ้ำานวนปิระชากรผูู้้สูงอายุก็มีิ่สดัส่วนเพ่์�มิ่ขึ �น รวมิ่ถึงมีิ่แนวโน้มิ่อายุที� ย่นยาวมิ่ากขึ �น 
เพ์ราะในปีิ พ์.ศ. 2563 จ้ำานวนผูู้สู้งอายุจี้นที�มีิ่อายุต์ั�งแต่์ 80 ปีิขึ �นไปิมีิ่จ้ำานวน 35.80 ลัา้นคน
เพ่์�มิ่ขึ �นกว่า 14.85 ลัา้นคนจ้ากปีิ พ์.ศ. 2553

รู์ปัท่�  4.54  แสด่งภาพโปัสเตอร์์ร์ายุงานโคร์งสร้์างปัร์ะชากร์จ่นขีอง Chinanews.com 

ท่�มัา: https://www.chinanews.com/gn/2021/05-11/9475074.shtml 
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ในการวางแผู้นเพ่์�อรบัักบััสถานการณนี์� รฐับัาลัจี้นไดว้างแผู้นให้กลุ่ัมิ่ผูู้สู้งอายุ 
ระดบััต์น้อายุระหว่าง 60-69 ปีิ (สดัส่วนร้อยลัะ 55.83 ของปิระชากรสูงวยัทั�งหมิ่ด)  
ที�ยงัมีิ่ความิ่พ์รอ้มิ่ทางร่างกาย ให้กลับััเขา้มิ่าทำางานได ้หากความิ่รู ้ปิระสบัการณแ์ลัะทกัษะ 
ที� มีิ่ยงัคงมีิ่ปิระโยชนเ์ป็ินที�ต์อ้งการของต์ลัาดแรงงาน ขณะเดียวกนัรฐับัาลัจ้ะมุ่ิ่งเน้น 
การลัดค่าใชจ่้้ายหร่อต์น้ทุนสำาหรบััการมีิ่ลูัก เพ่์�อจู้งใจ้ให้ปิระชาชนมีิ่ลูักมิ่ากขึ �น ควบัคู่กบัั 
มิ่าต์รการที�ปัิจ้จุ้บันัอนุญาต์ให้ครอบัครวัที�ทั�งสามีิ่แลัะภรรยาเป็ินลูักคนเดียวให้สามิ่ารถ
มีิ่ลูักได้สองคน (单独二孩) สู่ให้ทุกๆ ครอบัครวัสามิ่ารถมีิ่ลูักได้สองคน (全面两孩) 
มิ่าต์รการทั�งหมิ่ดถูกเร่งรีบัดำาเน่นการเพ่์�อชะลัอการเขา้สู่สงัคมิ่สูงวยัของปิระเทศจี้น
ให้ย่ดยาวออกไปิ 

ทั�งนี�นกัเศรษฐศาสต์รป์ิระชากรคาดการณว่์าเม่ิ่�อถงึปีิ พ์.ศ. 2573 จ้ำานวน
ปิระชากรจี้นวยัทำางานซึ�งนับัจ้ากอายุ 15-65 ปีิจ้ะมีิ่จ้ำานวนลัดลัง 70 ลัา้นคนจ้ากปีิ  
พ์.ศ. 2563 โดยจ้ำานวนปิระชากรจี้นจ้ะเพ่์�มิ่ขึ �นสู่ระดบััสูงสุดในอีก 5 ปีิต่์อจ้ากนี�ค่อ  
ปีิ พ์.ศ. 2568 จ้ากนั�นจ้ำานวนปิระชากรจ้ะเร่�มิ่ลัดลังต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2572 แลัะเม่ิ่�อถงึปีิ  
พ์.ศ. 2608 ปิระชากรจี้นจ้ะลัดลังมิ่าอยู่ที�  1,248 ลัา้นคนซึ�งเป็ินจ้ำานวนเดียวกบััจ้ำานวน 
ปิระชากรจี้นในปีิ พ์.ศ. 2539 สถานการณด์งักล่ัาวทำาให้จี้นจ้ะมีิ่ปิระชากรในวยัทำางานลัดลัง 
แต่์มีิ่ค่าใชจ่้้ายที�ต์อ้งใชส้ำาหรบััการดูแลัผูู้สู้งอายุเพ่์�มิ่ขึ �น [16] อย่างไรก็ดีดว้ยโครงสรา้ง
ระบับัปิระกนัสงัคมิ่จี้นที�วางพ่์�นฐานการออมิ่เง่นสำาหรบััวยัเกษียณเอาไว ้ร่วมิ่กบััแนวทาง
การเร่งเพ่์�มิ่สดัส่วนโครงสร้างวยัทำางาน รวมิ่ถงึเรียนรูจ้้ากปิระเทศอ่�นๆ ที� เขา้สู่สงัคมิ่ 
ผูู้สู้งวยัไปิก่อนหน้าไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินยุโรปิแลัะในเอเชียดว้ยกนั เช่น ญี�ปุิ� น เกาหลีัใต์ ้ฮ่่องกง
แลัะไต์ห้วนั ก็คาดว่าจี้นจ้ะสามิ่ารถวางแผู้นรบััม่ิ่อกบััสถานการณด์งักล่ัาวได้

2) พฤติิกรรมการเดินัทีางท่ีองเทีี�ยวิข้องนักัท่ีองเทีี�ยวิสูงวิยัผ่านั OTA Ctrip.com
ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวสูงวยัจ้งึเป็ินอีกหนึ�งต์ลัาดการท่องเที�ยวที�มีิ่กำาลังัซ่ �อ แลัะ

พ์รอ้มิ่ต่์อการเด่นทางท่องเที�ยวทั�งในปิระเทศแลัะต่์างปิระเทศ รายงานจ้าก Ctrip.com 
[17] ที�ทำาการสอบัถามิ่นกัท่องเที�ยวผูู้สู้งอายุจี้นในช่วงวนัหยุดเทศกาลัวนัชาต่์จี้น ตุ์ลัาคมิ่ 
พ์.ศ. 2562 (Ctrip กำาหนดให้นกัท่องเที�ยวที� มีิ่อายุต์ั�งแต่์ 50 ปีิขึ �นไปิจ้ดัอยู่ในกลุ่ัมิ่นกั 
ท่องเที�ยวสูงวยั) พ์บัว่ากลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวสูงอายุที�ต์อบัแบับัสอบัถามิ่ รอ้ยลัะ 65 เด่นทาง 
ท่องเที�ยวเฉลีั�ยต่์อคนมิ่ากกว่า 3 ครั�งต่์อปีิ แลัะพ์บัว่ามีิ่นกัท่องเที�ยวสูงวยัเด่นทางท่องเที�ยว 

ไปิยงั 74 ปิระเทศ 858 แหล่ังท่องเที�ยวปิลัายทาง ทร่ปิการท่องเที�ยวที�ใชเ้วลัามิ่ากกว่า 7 วนั 
ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 24 แลัะผูู้สู้งวยัส่วนใหญ่มิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 85 เล่ัอกทร่ปิการท่องเที�ยวที�
สะดวกสบัาย โดยเล่ัอกใชบ้ัร่การทวัรร์าคาสูง 

ในรายงานยงัพ์บัว่าร้อยลัะ 75 ของผูู้้สูงอายุมีิ่หลัานแลั้ว แต่์ในจ้ำานวนนี� 
รอ้ยลัะ 70 ไม่ิ่จ้ำาเป็ินต์อ้งทำาหน้าที�ดูแลัหลัานเป็ินปิระจ้ำา มีิ่เพี์ยงรอ้ยลัะ 12.2 ที�มีิ่หน้าที�
ดูแลัเต็์มิ่เวลัา แลัะรอ้ยลัะ 13.4 ต์อ้งใชเ้วลัาส่วนใหญ่เพ่์�อดูแลัหลัาน รายงานยงัศกึษา 
ไปิถงึขอ้มูิ่ลัที�เกี�ยวขอ้งกบััการพ์ำานกัอาศยักบัับุัต์รหลัานซึ�งพ์บัว่ารอ้ยลัะ 61 ของผูู้สู้งอายุ 
ไม่ิ่ไดอ้ยู่บัา้นเดียวกนักบััลูัก มีิ่เพี์ยงรอ้ยลัะ 20 ที�พ์กัอาศยัอยู่บัา้นเดียวกนักบััลูัก จ้ากขอ้มูิ่ลั 
ทั�งหมิ่ดแสดงว่าผูู้สู้งวยัจี้นทุกวนันี�มีิ่ค่ดที�ต์อ้งการความิ่เป็ินอ่สระต่์อการใชชี้ว่ต์หลังั 
วยัเกษียณเพ่์�อต์วัเองมิ่ากขึ �น ลัดบัทบัาททั�งในเช่งการต์อ้งพ์ึ�งพ่์งบุัต์รหลัานหร่อการให้
บุัต์รหลัานมิ่าพ์ึ�งพ่์ง 
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Ctrip ยงัได้รายงานการว่เคราะห ์ข้อมูิ่ลักลุ่ัมิ่ทวัรผู์ู้้สูงวยัพ์บัว่า มิ่ากกว่า 
รอ้ยลัะ 50 ชอบัเด่นทางท่องเที�ยวกบัักลุ่ัมิ่ทวัรสู์งวยัต์ามิ่ลัำาพ์งั หร่อมิ่าร่วมิ่กลุ่ัมิ่ทวัรพ์์รอ้มิ่
เพ่์�อนสน่ท แต่์ไม่ิ่ชอบัมิ่าท่องเที�ยวพ์รอ้มิ่กบััคู่ชีว่ต์หร่อบุัต์รหลัาน ดงันั�นกลุ่ัมิ่ทวัรผู์ู้สู้งอายุ 
จ้งึมิ่กัจ้ะเป็ินกลุ่ัมิ่เพ่์�อนที�ทำางาน กลุ่ัมิ่เพ่์�อนสมิ่ยัเรียน หร่อกลุ่ัมิ่เพ่์�อนในชุมิ่ชนที�รวมิ่กลุ่ัมิ่
กนัมิ่าเที�ยว การท่องเที�ยวไดก้ลัายเป็ินสงัคมิ่ชุมิ่ชนของผูู้สู้งอายุในอีกรูปิแบับัหนึ�งที� ไม่ิ่
เกี�ยวขอ้งกบััที�บัา้น 

เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาปิระเด็นดา้นการใชอ่้นเทอรเ์น็ต์เพ่์�อการท่องเที�ยวในกลุ่ัมิ่ผูู้สู้งอายุ 
ก็พ์บัว่า ผูู้สู้งอายุจ้ำานวนมิ่ากมีิ่ทศันคต่์ที�ดีต่์อการใชแ้อปิพ์ล่ัเคชนับันม่ิ่อถ่อ แลัะพ์ยายามิ่
หมิ่ั�นฝึ้กฝ้นใชง้านเพ์ราะทราบัถงึคุณปิระโยชนข์องการใชเ้ป็ินอุปิกรณช่์วยเหล่ัอต่์อการ 
ท่องเที�ยว โดยพ์บัว่ามิ่ากกว่าร้อยลัะ 50 ของนกัท่องเที�ยวสูงวยัสามิ่ารถทำาธุรกรรมิ่ 
การจ้องต่์างๆ ผู่้านอ่นเทอรเ์น็ต์ดว้ยต์นเอง ที�เหล่ัออีกปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 40 เล่ัอกใชบ้ัร่การ
ผู่้านต์วัแทนท่องเที�ยวแบับัออฟื้ไลัน ์มีิ่เพี์ยงที� เหล่ัออีกไม่ิ่ถงึรอ้ยลัะ 10 ที� ให้บุัต์รหลัาน 
ต่์ดต่์อดำาเน่นการให้ ทั�งนี�ปัิจ้จ้ยัการเล่ัอกแพ็์กเกจ้ท่องเที�ยวของผูู้สู้งอายุ จ้ะพ่์จ้ารณาขอ้มูิ่ลั 
ดา้นการปิระกนัความิ่ปิลัอดภยั สุขอนามิ่ยัของโรงแรมิ่ที�พ์กั แลัะต์ารางก่จ้กรรมิ่ที�ไม่ิ่แน่น 
เป็ินสามิ่ปัิจ้จ้ยัแรกที�พ่์จ้ารณา รวมิ่ถงึสอบัถามิ่ขอ้มูิ่ลัการใชห้ร่อการเขา้ถงึอ่นเทอรเ์น็ต์
ระหว่างการเด่นทาง เพ่์�อจ้ะแบ่ังปัินปิระสบัการณท่์องเที�ยวไปิในสงัคมิ่ออนไลัน์

ขอ้มูิ่ลัอีกปิระการหนึ�งที� น่าสนใจ้ค่อ นกัท่องเที�ยวสูงวยัจี้นก็น่ยมิ่วางแผู้น
เสน้ทางการท่องเที�ยวโดยใชข้อ้มูิ่ลัจ้าก KOL (Key Opinion Leader) ดา้นการท่องเที�ยว 
ที�ต์นเองต่์ดต์ามิ่เช่นกนั โดยพ์บัว่ารอ้ยลัะ 70 ของนกัท่องเที�ยวสูงวยัวางแผู้นการท่องเที�ยว 
โดยพ่์จ้ารณาจ้ากการแนะนำาของ KOL กล่ัาวไดว่้าแนวโน้มิ่การทำาการต์ลัาดกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยว 
สูงวยัจี้นในอนาคต์สามิ่ารถเล่ัอกใชช่้องทางแลัะแนวทางเดียวกนักบัันกัท่องเที�ยวในวยั
อ่�นๆ

การศ้ักษาท่ิศัท่างการพััฒนาท่่องเท่ี�ยวิไท่ยเพ่ั�อรับกับกลุ่มนักท่่องเท่ี�ยวิส้งวิัย

จ้ากขอ้มูิ่ลัการเปิลีั�ยนแปิลังโครงสร้างปิระชากรจี้นที�กำาลังักา้วเขา้สู่สงัคมิ่ 
ผูู้สู้งอายุ ปิระกอบักบััพ์ฤต่์กรรมิ่ของผูู้สู้งอายุจี้นที�มีิ่ความิ่ค่ดอ่สระเพ่์�มิ่ขึ �น ซึ�งส่วนหนึ�ง 

มิ่าจ้ากความิ่พ์ร้อมิ่ทางรายไดข้องผูู้้สูงอายุที� ไม่ิ่จ้ำาเป็ินต์อ้งพ์ึ�งพ์าบุัต์รหลัาน จ้ึงเป็ิน
โอกาสสำาหรบััการท่องเที�ยวไทยที�จ้ะทำาต์ลัาดกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวสูงวยั 

ข้อมูิ่ลัจ้ากนักลังทุนจี้นที� เข้ามิ่ายงัจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่พ์บัว่า หนึ� งในธุรก่จ้ที�  
นกัลังทุนจี้นเล่ัอกเขา้มิ่าลังทุนค่อ การทำาธุรก่จ้ทวัรส์ำาหรบััการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ แลัะ
พ์ำานกัระยะยาวสำาหรบััผูู้สู้งอายุจี้น ดงัแสดงในรูปิที�  4.55 ซึ�งแสดงท่ศทางการพ์ฒันา
ท่องเที�ยวเพ่์�อรบัักลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวสูงอายุจี้น โดยปัิจ้จ้ยัสนบััสนุนที�ทำาให้นกัลังทุนจี้น
สนใจ้ขา้มิ่าลังทุนในธุรก่จ้ดงักล่ัาวค่อ

ปิระการที�หนึ�งการสนบััสนุนจ้ากรฐับัาลัจี้นในรูปิแบับัมิ่าต์รการอุดหนุนสำาหรบัั 
ธุรก่จ้เอกชนที� เข้ามิ่าทำาธุรก่จ้ Long stay ซึ�งเก่ดจ้ากการมิ่าถึงของสงัคมิ่ผูู้้สูงอายุ 
อย่างรวดเร็ว จ้งึทำาให้รฐับัาลัจี้นจ้ำาเป็ินต์อ้งมิ่องหาแนวทางบัร่หารจ้ดัการกบััผูู้สู้งอายุ
ที� เพ่์�มิ่ขึ �นอย่างรวดเร็ว รูปิแบับัการสรา้งที�พ์กัอาศยัเฉพ์าะสำาหรบััผูู้สู้งอายุเป็ินหนึ�งใน
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แนวทางที�รฐับัาลัให้การสนบััสนุน โดยการออกนโยบัายอุดหนุนให้กบัับัร่ษทัเอกชน
เพ่์�อทำาการก่อสรา้งโครงการที�พ์กัอาศยัสำาหรบััผูู้สู้งอายุที�มีิ่มิ่าต์รฐานทั�งในปิระเทศแลัะ
ต่์างปิระเทศ จ้งึทำาให้ปัิจ้จุ้บันันกัลังทุนจี้นในธุรก่จ้พ์ฒันาอสงัหาร่มิ่ทรพั์ยห์นัมิ่าให้ความิ่สนใจ้
ต่์อโครงการที�พ์ำานกัระยะยาวสำาหรบััผูู้สู้งอายุ แลัะมิ่องว่าปิระเทศไทยโดยเฉพ์าะอย่างย่�ง
จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่เป็ินหนึ�งในทางเล่ัอกที�มีิ่ศกัยภาพ์

รู์ปัท่�  4.55 ทิศทางการ์พ้ฒนาท่องเท่�ยุวเพ้�อร้์บกลุ่มเกิด่ก่อนปีั พ.ศ. 2504 (ปีั ค.ศ. 1960) 

ท่�มัา: สรุ์ปิและร์วบร์วมัโดยุนักวิจัยุ

ปิระการที�สองความิ่เหมิ่าะสมิ่ของจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ต่์อการเป็ินที�พ์ำานกัอาศยั
ระยะยาวของผูู้้สูงอายุ ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน ความิ่พ์ร้อมิ่ในดา้น 1) บุัคลัากรทางการแพ์ทย ์
บุัคลัากรสำาหรบััการอภ่บัาลัผูู้สู้งอายุ แลัะสถานพ์ยาบัาลัที�ทนัสมิ่ยั 2) พ่์ �นฐานความิ่เป็ิน
เม่ิ่องท่องเที�ยว เพ่์�อการพ์กัผู่้อน โดยเฉพ์าะอย่างย่�งภายในพ่์�นที�ต์วัเม่ิ่องเก่าเชียงใหม่ิ่ 
มีิ่ลักัษณะที�ต์อบัโจ้ทยค์วามิ่ต์อ้งการของผูู้สู้งอายุจี้น ที� ไม่ิ่น่ยมิ่การพ์ำานกัอาศยัในสถานที�
ที�อยู่ไกลัจ้ากความิ่เป็ินเม่ิ่องหร่อโดดเดี�ยว (แต์กต่์างจ้ากผูู้สู้งอายุชาต่์ต์ะวนัต์กที�อยู่ไกลั
จ้ากเม่ิ่อง ช่�นชอบัความิ่เงียบัสงบั) สามิ่ารถเด่นทางเพ่์�อไปิทำาก่จ้กรรมิ่ในว่ถีชีว่ต์ปิระจ้ำาวนั
ปิกต่์ได ้เช่น ออกกำาลังักาย เด่นเที�ยวถนนคนเด่น ทานขา้วในรา้นอาหาร ชอ้ปิปิิ�งในศูนยก์ารคา้ 
เป็ินต์น้ แลัะ 3) ต์น้ทุนการลังทุนเพ่์�อดำาเน่นโครงการทั�งการลังทุนดา้นที�พ์ำานกัอาศยั 
ที�สามิ่ารถเล่ัอกรูปิแบับัการลังทุนเพ่์�อก่อสรา้งใหม่ิ่หร่อการปิรบััโรงแรมิ่ขนาดกลัางใน
เขต์ชุมิ่ชนเม่ิ่อง ให้เป็ินที�พ์ำานกัอาศยัระยะยาว 

ทั�งนี�เน่�องจ้ากการเด่นทางจ้ากเม่ิ่องใหญ่ของจี้นสู่จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ก่อนโคว่ด-19 
เป็ินไปิอย่างสะดวก ใชเ้วลัาเด่นทางจ้ากทุกๆ เม่ิ่องใหญ่ของจี้นใชเ้วลัาเด่นทางอยู่ระหว่าง 
1 ถงึ 5 ชั�วโมิ่ง รวมิ่ถงึค่าครองชีพ์ต์ำ�า อาหารการก่นหลัากหลัาย แลัะมีิ่ชุมิ่ชนคนจี้นพ์ำานกั
อาศยัอยู่เป็ินจ้ำานวนมิ่าก จ้งึเหมิ่าะสมิ่สำาหรบััการพ์ำานกัอาศยัระยะยาวในลักัษณะของ
การเป็ินบัา้นหลังัที�สอง 
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4.5 สรุป

การศกึษาแผู้นฯ 14 ดา้นการท่องเที�ยวซึ�งเปิรียบัเสม่ิ่อนเข็มิ่ท่ศบัอกท่ศทาง
การเปิลีั�ยนแปิลังทางเศรษฐก่จ้ ต์ลัอดจ้นการเปิลีั�ยนแปิลังดา้นพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยว 
ของนกัท่องเที�ยวจี้น อนัเป็ินขอ้มูิ่ลัสำาคญัต่์อการปิระยุกต์์ใชเ้พ่์�อการวางท่ศทางการพ์ฒันา 
การท่องเที�ยวของปิระเทศไทยเพ่์�อให้พ์รอ้มิ่ต่์อการรบัันกัท่องเที�ยวจี้นหลังัสถานการณ์
โคว่ด-19 คลีั�คลัายลัง ทั�งนี�ในส่วนของภาพ์รวมิ่แลัว้หากสถานการณเ์ร่�มิ่คลีั�คลัายลัง 

ก็คาดว่าปิระเทศไทยยงัคงเป็ินปิลัายทางเม่ิ่องท่องเที�ยวอนัดบััต์น้ๆ ของจี้น เพ์ราะดว้ย 
ระยะทางที� ใกลั้ ปิระกอบักบััการท่องเที�ยวยงัปิระเทศอ่�นๆ นอกเอเชียยงัมีิ่ความิ่ไม่ิ่
แน่นอนสูง ทั�งในม่ิ่ต่์ความิ่ขดัแยง้ทางการเม่ิ่องระหว่างจี้นกบััสหรฐัอเมิ่ร่กา ออสเต์รเลีัย 
แลัะยุโรปิ ( โดยเฉพ์าะกบัักลุ่ัมิ่ที� เป็ินพ์นัธม่ิ่ต์รกบััสหรฐัอเมิ่ร่กา) รวมิ่ถึงความิ่สภาพ์
เศรษฐก่จ้ที�แมิ่ว่้าจี้นจ้ะยงัคงมีิ่อตั์ราการเจ้ร่ญเต่์บัโต์ทางเศรษฐก่จ้เป็ินบัวก แต่์ก็ต์ำ�ากว่า 
สถานการณป์ิกต่์แลัะส่งผู้ลัต่์อการมิ่ั�นคงทางการเง่นของครวัเร่อนจี้น การเล่ัอกเด่นทาง 
ท่องเที�ยวในปิระเทศที�สามิ่ารถเด่นทางไดส้ะดวก ราคาไม่ิ่แพ์งแลัะใช้เวลัาสั�นจ้ึงเป็ิน 
ทางเล่ัอกที�ดีกว่า 

ดงันั�นการเต์รียมิ่การรบััม่ิ่อกบัันกัท่องเที�ยวจี้นที�จ้ะกลับััเขา้มิ่าจ้งึควรจ้ดัการ
มิ่าต์รการในสองลักัษณะ ค่อ แบับัที�หนึ�งสำาหรบัันกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่ทั�วไปิที�เด่นทางเขา้มิ่า
ท่องเที�ยวเช่งทศันาจ้ร เช่งพ์กัผู่้อน ทั�งในแบับันกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่ทวัร ์แลัะนกัท่องเที�ยว
อ่สระ แลัะแบับัที�สอง ค่อ สำาหรบัักลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่ายเช่งกลัยุทธที์� เป็ินกลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวที�  

ผูู้ป้ิระกอบัการท่องเที�ยวไทยต์อ้งวางกลัยุทธเ์พ่์�อสรา้งมูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ใหม่ิ่ๆ ให้กบััผู้ล่ัต์ภณัฑิ์
การท่องเที�ยวเหล่ัานี� ซึ�งในหวัขอ้ที�  4.4.2 ไดใ้ห้ความิ่สำาคญักบััการพ่์จ้ารณาการมิ่องหา 

ผู้ล่ัต์ภณัฑิก์ารท่องเที�ยวใหม่ิ่ๆ ผู่้านการว่เคราะหท่์ศทางการเปิลีั�ยนแปิลังดา้นการท่องเที�ยว 
ต์ามิ่แผู้นฯ 14 ดา้นการท่องเที�ยวจี้น ร่วมิ่กบััการจ้ำาแนกกลุ่ัมิ่นกัเด่นทางต์ามิ่ช่วงอายุ 
เพ่์�อทำาการว่เคราะหก์ลุ่ัมิ่ปัิจ้จ้ยัท่ศทางเปิลีั�ยนแปิลังดา้นการท่องเที�ยวที� เหมิ่าะสมิ่กบัั
แต่์ลัะกลุ่ัมิ่นักท่องเที�ยว เพ่์�อนำาไปิใช้สำาหรบััต่์อยอดสร้างผู้ล่ัต์ภณัฑิ์ใหม่ิ่ๆ สำาหรบัั 
นกัท่องเที�ยวจี้นต่์อไปิ 

อย่างไรก็ดีความิ่ไม่ิ่แน่นอนของสถานการณ์โคว่ด-19 ที�นำาไปิสู่สถานการณ ์
“ความิ่ปิกต่์ใหม่ิ่ของการท่องเที�ยว” แลัะการปิฏ่วต่ั์ด่จ่้ทลััที�ทำาให้พ์ฤต่์กรรมิ่การของ 
นกัท่องเที�ยวจี้นเปิลีั�ยนไปิ ถ่อเป็ินสองปัิจ้จ้ยัพ่์ �นฐานที� ผูู้้ปิระกอบัการท่องเที�ยวไทย 

ต์อ้งปิรบััต์วั เพ่์�อให้พ์รอ้มิ่ต่์อการเปิิดรบัันกัท่องเที�ยวจี้นอีกครั�งไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน 
1) การจ้ดัทำา Standard Operation Procedure (SOP) สำาหรบััทุกๆ ก่จ้กรรมิ่การ 

ท่องเที�ยวต์ั�งแต่์ การเด่นทาง ที�พ์กั รา้นอาหาร แหล่ังท่องเที�ยว สถานบันัเท่ง รา้นจ้ำาหน่าย
ส่นคา้ รวมิ่ไปิถึงสถานที�แลัะสถานปิระกอบัการต่์างๆ ที� เกี�ยวขอ้งในระบับัน่เวศการ 
ท่องเที�ยว เพ์ราะใน “ความิ่ปิกต่์ใหม่ิ่ของการท่องเที�ยว” มีิ่แนวโน้มิ่ที�จ้ะใช ้SOP เพ่์�อเป็ิน
ใบัอนุญาต์สำาหรบััการเปิิดใชบ้ัร่การในระดบััสากลั โดยเฉพ์าะอย่างย่�งเม่ิ่�อสถานการณ์
แพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 มีิ่แนวโน้มิ่ไม่ิ่สามิ่ารถจ้บัลังอย่างเบ็ัดเสร็จ้สมิ่บูัรณ์ไดด้ว้ย
วคัซีน (เพ์ราะไวรสัมีิ่การกลัายพ์นัธุ)์ จ้ึงมีิ่โอกาสเก่ดการต่์ดเช่�อแบับักลุ่ัมิ่กอ้นเล็ักๆ  
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ไดเ้สมิ่อ ก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวจ้งึต์อ้งยกระดบััมิ่าต์รฐานสุขอนามิ่ยัของต์นให้พ์รอ้มิ่ต่์อการ
ควบัคุมิ่ ลัดความิ่เสี�ยง รวมิ่ถงึการมีิ่มิ่าต์รการที� เป็ินขั�นต์อนมิ่าต์รฐานเพ่์�อสรา้งความิ่
เช่�อมิ่ั�นแก่นกัท่องเที�ยว 

2) การเรียนรูก้ารใชแ้พ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ออนไลันด่์จ่้ทลัั เพ่์�อมุ่ิ่งสู่การเป็ินผูู้ป้ิระกอบัการ 
อ่สระเช่งด่จ่้ทลััดา้นการท่องเที�ยว เพ์ราะปัิจ้จุ้บันัช่องทางอ่นเทอรเ์น็ต์ไดก้ลัายเป็ินส่วนหนึ�ง 
ในว่ถีชีว่ต์ของคนจี้น แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ออนไลัน ์ค่อ พ่์ �นที�ใหม่ิ่สำาหรบััการส่�อสารขอ้มูิ่ลั เพ่์�อการ 

ปิระชาสมัิ่พ์นัธ ์การต์ลัาดแลัะสรา้งเคร่อข่ายกบัักลุ่ัมิ่ลูักคา้ ดงันั�นความิ่สามิ่ารถในการ
ใชช่้องทางออนไลันเ์พ่์�อสรา้งเคร่อข่ายลูักคา้ทั�งในธุรก่จ้ทั�วไปิแลัะธุรก่จ้ท่องเที�ยวจ้งึมีิ่
ความิ่สำาคญั 

ต์ัวอย่างเช่น มิ่ัคคุเทศกภ์าษาจี้นจ้ำานวนหนึ� งที� เคยสร้างกลุ่ัมิ่วีแชทกับั 
นกัท่องเที�ยวจี้นที� เคยมิ่าเที�ยวปิระเทศไทย แลัะเคยใชช่้องทางนี�เพ่์�อต่์ดต่์อกบััลูักคา้ 

นกัท่องเที�ยวแบับักลุ่ัมิ่เล็ักที�ต์อ้งการท่องเที�ยวปิระเทศไทย ผู่้านการแนะนำากนัในเคร่อข่าย 
สงัคมิ่ออนไลัน ์ปัิจ้จุ้บันัแมิ่้ว่าไม่ิ่มีิ่นกัท่องเที�ยวเด่นทางเข้ามิ่าแต่์มิ่คัคุเทศกก์ลุ่ัมิ่นี�ก็
ยงัอาศยัช่องทางชุมิ่ชนสงัคมิ่ออนไลันส์ำาหรบััแนะนำาส่นคา้ไทย หร่อรบััจ้ดัซ่�อแลัะส่ง 
ส่นคา้ไทยไปิให้กบัักลุ่ัมิ่ผูู้ซ่้ �อในปิระเทศจี้น 

ดว้ยรูปิแบับัเดียวกนั หากกลุ่ัมิ่ผูู้ป้ิระกอบัการอ่�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบััระบับัน่เวศ 
การท่องเที� ยวสามิ่ารถเรียนรู้ว่ธีการเข้าถึงกลุ่ัมิ่นักท่องเที� ยวต์ลัาดปิลัายทางใน 
ปิระเทศจี้นได ้นอกเหน่อจ้ากการแนะนำาส่นคา้ไทยแลัว้ ผู้ล่ัต์ภณัฑิอ่์�นๆ ที�กลุ่ัมิ่คนจี้น
ที� เคยมิ่าท่องเที�ยวปิระเทศไทย หร่อต์อ้งการเขา้มิ่าซ่�อส่นคา้หร่อบัร่การบัางอย่างใน
ปิระเทศไทยก็สามิ่ารถใชช่้องทางการทำาการต์ลัาดออนไลันเ์พ่์�อส่�อสารกบัักลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่าย
เหล่ัานั�นไดเ้ช่นกนั การต่์อยอดจ้ากธุรก่จ้ท่องเที�ยวไปิสู่ธุรก่จ้อ่�นๆ ที� เกี�ยวขอ้ง โดยใช้
แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ด่จ่้ทลััเป็ินส่�อกลัางจ้งึเป็ินหนึ�งในยุทธศาสต์รก์ารสรา้งผูู้ป้ิระกอบัการอ่สระ 
เช่งด่จ่้ทลััดา้นการท่องเที�ยวที�ผูู้ป้ิระกอบัการในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไทยสามิ่ารถเรียนรู ้ 
เพ่์�อสรา้งความิ่มิ่ั�นคงแลัะทางเล่ัอกทางอาชีพ์ให้พ์รอ้มิ่ต่์อสถานการณที์�อาจ้จ้ะเก่ดขึ �น
ในแบับัของการแพ์ร่ระบัาดของสถานการณ์โคว่ด-19
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บท่ท่ี� 5 
ผู้ลกระท่บขีองโควิิด-19 
และการฟื้้� นตัวิ
ขีองการท่่องเท่ี�ยวิ 

ในปีิ พ์.ศ. 2562 รายรบััจ้ากการท่องเที�ยวทั�วโลักขยายต์วัรอ้ยลัะ 2.19 มีิ่มูิ่ลัค่า
ถงึ 1.49 พ์นัลัา้นเหรียญสหรฐั (ปิรบััอตั์ราเง่นเฟ้ื้อแลัว้) ซึ�งสูงเป็ินปิระวต่ั์การณ ์ในปีิ  
พ์.ศ. 2562 (WTO, 2021) ยอดรวมิ่การส่งออกดา้นท่องเที�ยวแลัะการเด่นทางมีิ่ขนาด
เทียบัเท่าร้อยลัะ 7 ของการส่งออกโลัก แลัะร้อยลัะ 29 ของการส่งออกภาคบัร่การ 
(WTO, 2019)

เม่ิ่�อเก่ดการแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 ไปิถงึกว่า 221 ปิระเทศแลัะอาณาเขต์  
(Territories) ทั�วโลัก เศรษฐก่จ้โลักจ้งึไดร้บััผู้ลักระทบัอย่างรุนแรง พ์ลัวตั์ของเศรษฐก่จ้โลัก 
จ้ึงเป็ินต์วักำาหนดความิ่เป็ินไปิได้ในการฟ้ื้�นต์วัของการเด่นทางแลัะการท่องเที� ยว  
ในเด่อนมิ่กราคมิ่ พ์.ศ. 2564 UNWTO ปิระกาศว่าในปีิ พ์.ศ. 2563 การท่องเที�ยวทั�งโลัก 
ลัดลังรอ้ยลัะ 73 แลัะเม่ิ่�อต์น้เด่อนกุมิ่ภาพ์นัธ ์พ์.ศ. 2564 ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 34 ของจุ้ดหมิ่าย 
ปิลัายทางด้านการท่องเที�ยวยงัไม่ิ่เปิิดให้มีิ่การท่องเที�ยว ซึ� งในกลุ่ัมิ่นี�ปิระกอบัด้วย
ลูักคา้ใหญ่ของไทย ค่อ ปิระเทศจี้น ปิระเทศเยอรมิ่นี แลัะปิระเทศรสัเซีย นอกจ้ากนี�ยงั 
คาดการณว่์าในช่วงไต์รมิ่าสแรกปีิ พ์.ศ. 2564 จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวนานาชาต่์จ้ะลัดลัง
รอ้ยลัะ 85 หร่อลัดลังปิระมิ่าณ 260 ลัา้นคน (WTO, March 2021) เม่ิ่�อเทียบักบััไต์รมิ่าส
เดียวกนัในปีิ พ์.ศ. 2563

บัทนี�มีิ่วตั์ถุปิระสงคที์�จ้ะทบัทวน 1) การปิระเม่ิ่นสถานการณก์ารท่องเที�ยวโลัก 
ขององคก์รนานาชาต่์ เพ่์�อนำามิ่าเป็ินขอ้มูิ่ลัปิระกอบัการคาดการณถ์งึผู้ลัที�อาจ้จ้ะกระทบั
ต่์อการฟ้ื้�นต์วัของอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยว แลัะต์ลัาดท่องเที�ยวที�สำาคญัของไทย  

2) ผู้ลักระทบัของโคว่ด-19 ต่์อเศรษฐก่จ้แลัะการท่องเที�ยวไทย แลัะ 3) ว่เคราะหค์วามิ่
พ์รอ้มิ่ของนกัท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19
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5.1 การฟ้ื้� นตัวิขีองการท่่องเที่�ยวิโลก

การท่องเที�ยวโลักจ้ะกลับััไปิเหม่ิ่อนเด่มิ่เม่ิ่�อไหร่ คำาต์อบัที�ชดัเจ้นที�สุดสำาหรบัั
คำาถามิ่นี�ก็ค่อ เม่ิ่�อการระบัาดของโคว่ด-19 สงบัลัง ซึ�งนกัระบัาดว่ทยาคาดว่าน่าจ้ะใช้
เวลัาปิระมิ่าณ 2 ปีิหลังัจ้ากที�นานาปิระเทศไดเ้ร่�มิ่ฉีดวคัซีนไปิแลัว้ค่อปิระมิ่าณปิลัายปีิ 
พ์.ศ. 2566 แต่์โคว่ด-19 ไดส้รา้งบัาดแผู้ลัทางเศรษฐก่จ้ไวอ้ย่างรุนแรง การฟ้ื้�นต์วัของ 
เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวก็คงชา้กว่านั�น แลัะขึ �นกบัั 3 ปัิจ้จ้ยัหลักั ค่อ 1) ความิ่รวดเร็วในการฟ้ื้�นต์วั 

ของอุต์สาหกรรมิ่การบ่ัน 2) การฟ้ื้�นต์วัของเศรษฐก่จ้ของปิระเทศที�สำาคญัดา้นการ 
ท่องเที�ยว แลัะ 3) นโยบัายของรฐับัาลัของปิระเทศต์น้ทาง โดยเฉพ์าะอย่างย่�งปิระเทศจี้น

คำาถามิ่ต่์อมิ่าก็ค่อ การเด่นทางปิระเภทไหนจ้ะฟ้ื้�นต์วัก่อน โดยทั�วไปิมิ่กัจ้ะ 
คาดการณว่์าการเด่นทางเพ่์�อธุรก่จ้เป็ินเร่�องสำาคญั ดงันั�น การเด่นทางเพ่์�อการทำาธุรก่จ้ 

น่าจ้ะฟ้ื้�นต์วัก่อน แต่์ความิ่จ้ร่งไม่ิ่เป็ินเช่นนั�น ในปีิ พ์.ศ. 2540 หลังัว่กฤต่์เศรษฐก่จ้  
การท่องเที�ยวเพ่์�อธุรก่จ้ลัดลังเร็วกว่าการท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์กัผู่้อน แลัะยงัฟ้ื้�นต์วัหลังั
การท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์กัผู่้อน โรงแรมิ่มีิ่การฟ้ื้�นต์วัของอตั์ราการเขา้พ์กัในวนัหยุดดีกว่า 
ในวนัธรรมิ่ดา (Skift Research, 2020) สาเหตุ์ที�การเด่นทางเพ่์�อธุรก่จ้นั�นมีิ่การฟ้ื้�นต์วัชา้ 

ก็เพ์ราะธุรก่จ้สามิ่ารถใชเ้คร่�องม่ิ่อส่�อสารทางไกลัในการเจ้รจ้าแลัะปิระชุมิ่ได ้นอกจ้ากนั�น  
ธุรก่จ้ขนาดใหญ่ก็ยงัให้ความิ่สำาคญักบััความิ่รบััผู่้ดชอบัเกี�ยวกบััสุขภาพ์ของบุัคลัากร
แลัะกฎีระเบีัยบัของรฐั จ้งึทำาให้การฟ้ื้�นต์วัของการเด่นทางในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบััธุรก่จ้
ค่อนขา้งชา้ 

การเด่นทางเพ่์�อธุรก่จ้นั�น ปิกต่์มีิ่สดัส่วนปิระมิ่าณร้อยลัะ 15-20 ของการ
เด่นทางทั�งหมิ่ดหากนบััจ้ากจ้ำานวนผูู้เ้ด่นทาง แต่์หากนบััจ้ากรายไดแ้ลัว้การเด่นทาง
เพ่์�อธุรก่จ้นั�นมีิ่ความิ่สำาคญัมิ่าก แลัะสามิ่ารถสรา้งกำาไรให้กบััสายการบ่ันแลัะโรงแรมิ่ 
ไดม้ิ่ากกว่าการเด่นทางเพ่์�อการพ์กัผู่้อน สำาหรบััสายการบ่ัน ถงึแมิ่ว่้าการเด่นทางของ 
นกัธุรก่จ้จ้ะเป็ินสดัส่วนน้อย ค่อ ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 10 ของผูู้้โดยสาร แต่์ก็มีิ่ส่วนแบ่ังในกำาไร 
ถึงร้อยลัะ 55-75 ผูู้้บัร่หารของบัร่ษัทต์วัแทนท่องเที� ยวขนาดใหญ่มีิ่ความิ่เห็นว่า  
หากโคว่ด-19 ไม่ิ่ย่ดเย่ �อไปิเป็ิน 4-5 ปีิแลัว้ การเด่นทางเพ่์�อธุรก่จ้น่าจ้ะกลับััมิ่าเทียบักบัั
ก่อนโคว่ด-19 ไดภ้ายในสองปีิ

สาเหตุ์หนึ�งที�ทำาให้การเด่นทางเพ่์�อการพ์กัผู่้อนฟ้ื้�นก่อนการเด่นทางเพ่์�อธุรก่จ้ 
ในยุโรปิแลัะสหรฐัอเมิ่ร่กาเก่ดจ้ากการที�ผูู้ค้นหนีศูนยก์ลัางแห่งโรคระบัาดไปิอยู่ชนบัท 
การสำารวจ้ของ McKinsey & Company พ์บัว่าใน 5 ปิระเทศ ไดแ้ก่ ออสเต์รเลีัย แคนาดา 
ฮ่่องกง สหราชอาณาจ้กัร แลัะสหรฐัอเมิ่ร่กา การเด่นทางเพ่์�อเยี�ยมิ่เพ่์�อนแลัะญาต่์ 
จ้ะเป็ินปัิจ้จ้ยัหนุนที�สำาคญัที� สุดสำาหรบััการเด่นทางเพ่์�อการพ์กัผู่้อน Skift Research  
คาดการณว่์า การเด่นทางเพ่์�อการพ์กัผู่้อนจ้ะกลับััมิ่าเหม่ิ่อนเด่มิ่ก่อนการเด่นทางเพ่์�อ
ธุรก่จ้ก็จ้ร่ง แต่์การเด่นทางเพ่์�อพ์กัผู่้อนนี�จ้ะมีิ่ขนาดกลุ่ัมิ่เล็ักลัง ไม่ิ่ใชม้ิ่คัคุเทศก ์เป็ินการ
เด่นทางเข้าสู่แหล่ังท่องเที�ยวธรรมิ่ชาต่์ ฟ้ื้�นฟูื้สุขภาพ์ การออกกำาลังักาย แลัะสนใจ้
ก่จ้กรรมิ่ที�สมิ่าช่กในครอบัครวัสามิ่ารถมีิ่ส่วนร่วมิ่ได ้ผูู้เ้ชี�ยวชาญต่์างปิระเทศคาดว่า
แนวโน้มิ่นี�จ้ะยงัคงอยู่หลังัจ้ากที�โคว่ด-19 ไดส่้ �นสุดลังแลัว้ 
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ส่�งที� เก่ดขึ �นในเม่ิ่องไทยก็ดูจ้ะมีิ่แนวโน้มิ่คลัา้ยคลัึงกนั เม่ิ่�อรฐับัาลัเปิิดการ 

ท่องเที�ยวหลังัล็ัอกดาวนจ์้ากการระบัาดครั�งที�  1 รีสอรท์ในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ขายห้องได ้
ดีกว่าโรงแรมิ่ในเม่ิ่อง แลัะธุรก่จ้ในเม่ิ่องในวนัธรรมิ่ดานั�นยงัต์อ้งปิิดอยู่มิ่าก อย่างไรก็ดี 
แนวโน้มิ่ที�พ์บัในปิระเทศไทยก็ค่อ คนไทยจ้ะเที�ยวระยะสั�นมิ่ากกว่าที�จ้ะใชก้ารเด่นทาง
โดยเคร่�องบ่ัน ทำาให้จ้งัหวดัใกลัก้บัักรุงเทพ์มิ่หานครที�สามิ่ารถเด่นทางไดด้ว้ยรถยนต์์
ส่วนต์วัมีิ่การฟ้ื้�นต์วัที�ดีขึ �นกว่าจ้งัหวดัที�ต์อ้งเด่นทางไกลั

อีกขอ้คน้พ์บัที�น่าสนใจ้ของสถาบันัว่จ้ยัต่์างปิระเทศก็ค่อว่า ในช่วงเวลัาของ
โคว่ด-19 นั�นราคาไม่ิ่ไดเ้ป็ินปัิจ้จ้ยัที�สำาคญั ปัิจ้จ้ยัที�สำาคญัมิ่ากกว่าเป็ินเร่�องเกี�ยวกบัั
ความิ่ปิลัอดภยั ความิ่ใกลั้ไกลัของแหล่ังท่องเที�ยวจ้ากถ่�นที�อยู่อาศยั แลัะความิ่หนาแน่น
ของมิ่นุษย์ในจุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง นโยบัายใหม่ิ่ เช่น Work from home (WFH) จ้ะนำาไปิสู่ 
Working from anywhere แลัะโคว่ด-19 ทำาให้เสน้แบ่ังระหว่างการเด่นทางเพ่์�อธุรก่จ้แลัะ
การเด่นทางเพ่์�อพ์กัผู่้อนนั�นชดัเจ้นน้อยลัง ในอนาคต์ผูู้ค้นก็จ้ะเด่นทางเพ่์�อธุรก่จ้แลัะ
เพ่์�อท่องเที�ยวในทร่ปิเดียวกนัมิ่ากขึ �น หากสามิ่ารถจ้ดัสรรเวลัาแลัะงบัปิระมิ่าณไดล้ังต์วั

ในปิระเทศที� เขา้ถงึกนัไดง่้ายโดยการเด่นทางดว้ยรถยนต์ ์ปิรากฏว่าบุัค๊ก่ �ง 
การเด่นทางโดยการเด่นทางทางอากาศนั�นลัดลังอย่างมิ่าก เช่น ในปิระชาคมิ่ยุโรปิ เป็ินต์น้  
ส่วนการเด่นทางระหว่างปิระเทศนั�น McKinsey คาดการณว่์าการเด่นทางระหว่างปิระเทศ 
จ้ะเร่�มิ่ต์้นระหว่างปิระเทศที�อยู่ใกลั้กนัมิ่ากกว่าการเด่นทางระยะไกลั ในปิระเทศจี้น 
ซึ�งปิระชาชนมีิ่ความิ่รูส้กึว่าสถานการณป์ิลัอดภยัแลัว้ การเด่นทางก็ขยายต์วัขึ �นเร่�อยๆ 
โดยเฉพ์าะอย่างย่�งการเด่นทางในปิระเทศช่วงวนัหยุดยาวเน่� องในวนัแรงงานเด่อน
พ์ฤษภาคมิ่ พ์.ศ. 2564 แลัะแมิ่แ้ต่์ผูู้เ้กษียณอายุก็ยงัต์อ้งการเด่นทางท่องเที�ยวเช่นกนั 
แต่์สำาหรบััการเด่นทางระหว่างปิระเทศ ปิระเทศจี้นอนุญาต์ให้เฉพ์าะกลุ่ัมิ่คนที�มีิ่ความิ่
จ้ำาเป็ินสามิ่ารถเด่นทางไดเ้ท่านั�น แลัะต์อ้งปิฏ่บัต่ั์ต์นต์ามิ่มิ่าต์รการกกัต์วั ทำาให้คนจี้น
ส่วนใหญ่ไม่ิ่สามิ่ารถเด่นทางระหว่างปิระเทศได้

รายงานของ Skift (Skift Research, 2020) คาดคะเนว่า เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวโลัก 
วดัจ้ากรายรบััรวมิ่ทั�งโลักจ้ะกลับััมิ่าดีเหม่ิ่อนกบััปีิ พ์.ศ. 2562 นั�นจ้ะไม่ิ่เก่ดขึ �นก่อนปีิ 
พ์.ศ. 2566 แต่์ไม่ิ่น่าจ้ะเก่นปีิ พ์.ศ. 2567 จี้นจ้ะฟ้ื้�นต์วัเร็วกว่าทั�งโลัก 1 ปีิ แลัะเศรษฐก่จ้
ท่องเที� ยวจี้นจ้ะฟ้ื้�นฟูื้เช่นเด่มิ่ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2565-2566 แต่์จ้ะเด่นทางได้หร่อไม่ิ่ 
ขึ �นอยู่กบัันโยบัายรฐับัาลัจี้น ซึ�งขณะนี�เน้นให้คนจี้นท่องเที�ยวในปิระเทศ ส่วนญี� ปุิ� น 

คาดว่าจ้ะไดร้ายรบััจ้ากการท่องเที�ยวถงึระดบััปีิ พ์.ศ. 2562 ภายในปีิ พ์.ศ. 2567-2568 
สาธารณรฐัเยอรมิ่นีก็ฟ้ื้�นต์วัภายใน พ์.ศ. 2565-2566 แลัะสหรฐัอเมิ่ร่กาชา้ที� สุด ค่อ 
ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2567-2568 ส่วนไทยนั�น Skift เห็นว่า โอกาสจ้ะใชท่้องเที�ยวภายในปิระเทศ 
มิ่าชดเชยนั�นคงจ้ะยากที�จ้ะทดแทนไดเ้ต็์มิ่ที�  รายงานของ Skift Research ระบุัว่า แมิ่แ้ต่์
ในสหรฐัอเมิ่ร่กาที�อาศยัการท่องเที�ยวในปิระเทศเพ่์�อสรา้งรายไดใ้ห้พ์อๆ กบััรายไดจ้้าก
การท่องเที�ยวระหว่างปิระเทศ ยงัไม่ิ่สามิ่ารถชดเชยการสูญเสียรายไดจ้้ากการท่องเที�ยว
ระหว่างปิระเทศได ้ไทยจ้งึต์อ้งพ์ึ�งความิ่สมัิ่พ์นัธที์�ดีระหว่างภาครฐับัาลัแลัะภาคเอกชน
ของไทยกบััจี้น เพ่์�อเรียกต์ลัาดจี้นซึ�งเป็ินต์ลัาดต่์างปิระเทศที� ใหญ่ที� สุดกลับััมิ่าให้ได้
บัางส่วน
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รู์ปัท่�  5.1 การ์คาด่การ์ณ์์ร์ายุได้่ร์วมจากภาคการ์ท่องเท่�ยุว 

ห้มัายุเห้ตุ: คาดการ์ณ์การ์ท่องเท่�ยุวข้อง 10 ปิร์ะเทศ ได้แก่ 1) เยุอร์มัน่ 2) อินเด่ยุ 3) จ่น 4) ฝรั์�งเศส 5) อิตาล่ 6) สเปิน 
7) เม็ักซิีโก 8) สห้รั์ฐฯ 9) สห้ร์าช่อาณาจักร์ และ 10) ญ่่� ปุิ� น 

ท่�มัา: McKinsey & Company (2020)

5.2 การฟ้ื้� นตัวิขีองอุตสาหกรรมที่�เกี�ยวิข้ีองกับการท่่องเที่�ยวิและ
การเดินท่าง

ภาคส่วนที�จ้ะขยายต์วัก่อนน่าจ้ะเป็ินการเจ้รจ้าธุรก่จ้ที�จ้ำาเป็ินต์อ้งพ์บัปิะกนั 
ต่์อหน้า ส่วนภาคธุรก่จ้ท่องเที�ยวที�จ้ะเต่์บัโต์ทา้ยสุด ค่อ ธุรก่จ้ที� ว่าดว้ยอีเวนทแ์ลัะการ
ปิระชุมิ่ระหว่างปิระเทศขนาดใหญ่ สำาหรบััปิระเภทของอุต์สาหกรรมิ่ที�จ้ะฟ้ื้�นต์วัพ์รอ้มิ่ 
ที�จ้ะเด่นทางเพ่์�อทำาธุรก่จ้ก่อน ค่อ อุต์สาหกรรมิ่ทางการแพ์ทย ์อุต์สาหกรรมิ่การผู้ล่ัต์  
แลัะการขนส่ง ส่วนอุต์สาหกรรมิ่ที� ฟ้ื้�นต์วัต่์อมิ่าจ้ะเป็ินภาคส่วนที� เกี� ยวกบััการเง่น
อสงัหาร่มิ่ทรพั์ย ์พ์ลังังาน แลัะอุต์สาหกรรมิ่เทคโนโลัยี ส่วนอุต์สาหกรรมิ่ที�จ้ะฟ้ื้�นต์วั
ทา้ยสุดน่าจ้ะเป็ินอุต์สาหกรรมิ่เกี�ยวกบััการศึกษา การให้บัร่การทางว่ชาชีพ์ แลัะการ
ให้บัร่การ ซึ�งสามิ่ารถให้บัร่การออนไลัน์ได ้แต่์การคาดการณป์ิระการหลังัอาจ้ไม่ิ่จ้ร่ง
สำาหรบััปิระเทศไทย ซึ�งมีิ่ผูู้้ต์้องการหนีโคว่ด-19 มิ่าอ่งอาศยัเน่� องดว้ยสถ่ต่์การต่์ด 
โคว่ด-19 ของไทยต์ำ�า Skift Research ยงัได้คาดการณอ์นาคต์ของอุต์สาหกรรมิ่ 
ท่องเที�ยวหลักัต่์างๆ ไว ้ดงันี�

1) อุต์สาหกรรมิ่ดา้นการบ่ันไดร้บััการกระทบักระเท่อนอย่างรุนแรง แลัะไม่ิ่
ค่ดว่าจ้ะกลับััมิ่าเท่าเด่มิ่ (ปีิ พ์.ศ. 2562) จ้นกระทั�งปีิ พ์.ศ. 2567 อุต์สาหกรรมิ่การบ่ัน 
ในเอเชียลัว้นมีิ่สถานการณที์�ดีกว่าในยุโรปิแลัะสหรฐัฯมิ่าก สำาหรบััสถานการณก์ารบ่ัน 
ในยุโรปิค่อนขา้งที�จ้ะเลัวรา้ย เพ์ราะผูู้บ้ัร่โภคมีิ่ทางเล่ัอกในการเด่นทาง โดยทางบักแลัะ
เร่อ เช่น สายการบ่ันเยอรมิ่นั ไดแ้ก่ ลุัฟื้ทฮ์่นัซ่ามีิ่รายไดล้ัดลังถงึรอ้ยลัะ 89 ส่วนรายได้
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ของ Air France/ KLM ก็ลัดลังรอ้ยลัะ 82 มีิ่การคาดการณว่์า แมิ่ว่้าสายการบ่ันจ้ะเร่�มิ่ 
ฟ้ื้�นต์วัไดใ้นปีิ พ์.ศ. 2567 แต่์สถานการณก็์อาจ้จ้ะไม่ิ่เหม่ิ่อนเด่มิ่ เพ์ราะว่ารฐับัาลัซึ�งให้
ความิ่ช่วยเหล่ัอแก่สายการบ่ันเหล่ัานี�ไดเ้พ่์�มิ่เง่�อนไขให้สายการบ่ันที�ขอการสนบััสนุน
จ้ากรฐัให้ลังทุนในอากาศยานที� มีิ่การปิล่ัอยคารบ์ัอนต์ำ�า ซึ�งหมิ่ายความิ่ว่าในอนาคต์
แมิ่แ้ต่์สายการบ่ันของปิระเทศกำาลังัพ์ฒันา เช่น ปิระเทศไทยก็ต์อ้งสนใจ้เง่�อนไขดา้น 
ส่�งแวดลัอ้มิ่มิ่ากขึ �นกว่าเด่มิ่อีก โคว่ด-19 ไดเ้ร่งกระบัวนการของนวตั์กรรมิ่เทคโนโลัยีการบ่ัน 
ดา้นการลัดพ์ลังังาน แลัะลัดผู้ลักระทบัต่์อส่�งแวดลัอ้มิ่ นอกจ้ากนี� ในระยะสั�นผูู้บ้ัร่โภค
อาจ้จ้ะไดร้บััผู้ลัปิระโยชนก์บััการแข่งขนัการต์ดัราคากนัเช่นที� เก่ดขึ �นในปิระเทศจี้น  
แต่์ในระยะยาว เน่�องจ้าก Supply ที�ลัดลัง ราคาต์ั�วเร่อบ่ันก็อาจ้มีิ่แนวโน้มิ่สูงขึ �น เน่�องจ้าก
ต์น้ทุนสูงขึ �นจ้ากความิ่จ้ำาเป็ินของสายการบ่ันที�ต์อ้งชำาระหนี�ที� เพ่์�มิ่ขึ �น แลัะค่าใชจ่้้าย 

เกี�ยวกบััการดูแลัสุขภาพ์ของผูู้้ใชบ้ัร่การ
2) สำาหรบััอุต์สาหกรรมิ่โรงแรมิ่แลัะที�พ์กัที� ไดร้บััผู้ลักระทบัอย่างรุนแรง เช่น 

ในสหรฐัฯ ผู้ลักระทบัที�เก่ดขึ �นในปีิ พ์.ศ. 2563 มิ่ากกว่าผู้ลักระทบัที�เก่ดขึ �นในสองว่กฤต์
ที�ผู่้านมิ่า (ว่กฤต์เศรษฐก่จ้ แลัะว่กฤต์โรคซาส)์ โดยมิ่ากกว่าถงึ 4 เท่า แลัะคาดว่าความิ่
ต์อ้งการของโรงแรมิ่แลัะที�พ์กัจ้ะไม่ิ่เหม่ิ่อนเด่มิ่จ้นกระทั�งปีิ พ์.ศ. 2566 ส่วนรายไดต่้์อห้อง 
หร่อ RevPar ลัดลังปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 44-47 ต์ลัอดปีิ พ์.ศ. 2563 เม่ิ่�อเทียบักบััราคาห้อง
ในปีิก่อนหน้า สำาหรบััรายไดต่้์อห้องนั�นจ้ะฟ้ื้�นต์วัชา้กว่าจ้ำานวนห้อง โดยจ้ะฟ้ื้�นต์วัเต็์มิ่ที�
ในปีิ พ์.ศ. 2567 อย่างไรก็ดี จี้นซึ�งเป็ินลูักคา้หลักัของไทยไดเ้ห็นการฟ้ื้�นต์วัที� ค่อนขา้ง
ดีกว่าปิระเทศอ่�นทั�งอตั์ราการเขา้พ์กั รายรบััต่์อห้อง แลัะอตั์ราค่าห้องต่์อวนัที� เพ่์�มิ่ขึ �น 
เน่�องจ้ากการท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์กัผู่้อนสำาหรบััฤดูกาลัในฤดูรอ้นปีิ พ์.ศ. 2563

ขอ้มูิ่ลัในอดีต์ชี�ให้เห็นว่าเม่ิ่�อเก่ดว่กฤต์การณท์างเศรษฐก่จ้ กลุ่ัมิ่ที�สายปิ� านยาว 
ก็ค่อองคก์รขนาดใหญ่นั�นจ้ะไดเ้ปิรียบักว่ากลุ่ัมิ่อ่�น แลัะหลังัว่กฤต์แลัว้องคก์รเหล่ัานี� 
ก็มิ่กัจ้ะมีิ่ขนาดที� ใหญ่ขึ �น หลังัโคว่ด-19 แลัว้ส่�งที� โรงแรมิ่อ่สระเล็ักๆ จ้ะต์อ้งทำาก็ค่อ  

สรา้งเคร่อข่ายแลัะสรา้งแบัรนดร่์วมิ่กนั หร่อ หาแนวร่วมิ่โดยทำาการต์ลัาดร่วมิ่กนั จุ้ดเด่น 
ของส่นคา้ที�ต่์างกนั หร่อใชพ่้์ �นที�ซึ�งอาจ้จ้ะอยู่ในโลัเกชนัต่์างกนั

เน่�องจ้ากการท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์กัผู่้อนน่าจ้ะกลับััมิ่าไดเ้ร็วกว่าการเด่นทาง
เพ่์�อธุรก่จ้ รีสอรท์หร่อที�พ์กันอกเม่ิ่องจ้ะดีกว่าในเม่ิ่อง จ้ากการดูขอ้มูิ่ลัของ Club Med 
ที�ปิระเทศจี้น พ์บัว่า อตั์ราการเขา้พ์กัเพ่์�มิ่ขึ �นจ้นกระทั�งสูงถงึรอ้ยลัะ 88 ในเด่อนส่งหาคมิ่ 
พ์.ศ. 2563 ส่�งที�จ้ะเก่ดขึ �นต่์อไปิก็ค่อการแข่งขนัระหว่างโรงแรมิ่กบััอพ์ารท์เมิ่นทห์ร่อ
ที�พ์กัให้เช่ารุนแรงขึ �น Vrbo ซึ�งเป็ินแบัรนดข์องที�พ์กัให้เช่าของ Expedia ไดร้บััการจ้องที�
ดีขึ �น แต่์ Airbnb ซึ�งอาศยัการขายที�พ์กัในเม่ิ่องมิ่ากกว่าต์อ้งลัดการจ้า้งงานของต์นเอง
ลังถงึรอ้ยลัะ 25 ในปีิ พ์.ศ. 2563

3) สำาหรบัับัร่ษทัทวัรซ์ึ�งเป็ินอุต์สาหกรรมิ่หลักัของอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว 
รองจ้ากอุต์สาหกรรมิ่สายการบ่ันแลัะอุต์สาหกรรมิ่โรงแรมิ่แลัะที�พ์กั มีิ่สดัส่วนของรายได ้
ปิระมิ่าณหนึ� งในส่บัของรายได้จ้ากการท่องเที� ยวแลัะเด่นทางทั�งหมิ่ด การสำารวจ้ 
บัร่ษทัทวัร ์1,200 แห่งทั�วโลัก พ์บัว่า ในเด่อนเมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 การระบัาดของโคว่ด-19  
ได้ทำาให้ยอดจ้องห้องพ์กัผู่้านบัร่ษัททวัรล์ัดลังถึงร้อยลัะ 85 ในปีิ พ์.ศ. 2563 ทั�งนี�  
เป็ินเพ์ราะบัร่ษทัทวัรน์ั�นโฟื้กสัที�กลุ่ัมิ่ทวัรก์รุป๊ิเป็ินส่วนใหญ่ ในกลุ่ัมิ่นี�บัร่ษทัทวัรอ์อนไลัน์
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เป็ินบัร่ษทัที� ไดเ้ปิรียบักว่าบัร่ษทัทวัรอ่์�น หลังัโคว่ด-19 อาจ้จ้ะเห็นว่ากลุ่ัมิ่ที�มีิ่คุณภาพ์จ้ะ
เป็ินกลุ่ัมิ่ที� ไดเ้ปิรียบักว่า

4) อุต์สาหกรรมิ่เร่อสำาราญเป็ินอุต์สาหกรรมิ่ที� ไดร้บััผู้ลักระทบัที� รุนแรง
มิ่าก จ้นกระทั�งบัางปิระเทศจ้ำาเป็ินต์อ้งใชเ้ร่อสำาราญเป็ินที�พ์กัชั�วคราวหร่อฉุกเฉ่น เช่น 
ปิระเทศส่งคโปิร์ใชเ้ร่อสำาราญเป็ินที�พ์กัชั�วคราวของคนงานต่์างดา้วที�ต์อ้งพ์กัฟ้ื้�นจ้าก
โคว่ด-19 สำาหรบััโอกาสในอนาคต์ก็ขึ �นอยู่กบััความิ่สามิ่ารถในการเรียกความิ่เช่�อมิ่ั�น 
ของลูักคา้ เพ์ราะเร่อสำาราญเป็ินอุต์สาหกรรมิ่ที�มีิ่นกัท่องเที�ยวที�ค่อนขา้งจ้ะมีิ่ความิ่จ้งรกั
ภกัดีสูง

การคาดการณพ์์ลัวตั์เศรษฐก่จ้โลักชี�ให้เห็นว่า อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวจ้ะ
ยงักลับััมิ่าไม่ิ่ถงึเทรนดเ์ด่มิ่ (ปีิ พ์.ศ. 2562) ในระยะเวลัาอนัใกลันี้� อย่างเร็วที� สุดก็คง
เป็ินปีิ พ์.ศ. 2567 ซึ�งสอดคลัอ้งกบััการคาดการณมู์ิ่ลัค่าการใชจ่้้ายของนกัท่องเที�ยว
เปิรียบัเทียบักบััช่วงก่อนที� มีิ่การระบัาดโรคโคว่ด-19 ของ McKinsey & Company 
(Binggeli, U., Constantin, M., & Pollack, E., 2020) ระบุัว่า มูิ่ลัค่าการใชจ่้้ายของ 
นกัท่องเที�ยวจ้ะกลับััมิ่าเท่ากบััปีิ พ์.ศ. 2562 ในปีิ พ์.ศ. 2567 ซึ�งแต่์ลัะปิระเทศจ้ะมีิ่ 
ระยะเวลัาการฟ้ื้�นต์วัที�แต์กต่์างกนั อย่างเร็วอาจ้จ้ะฟ้ื้�นต์วักลับััขึ �นมิ่าเทียบัเท่ากบััปีิ 
พ์.ศ. 2562 ได้ในปีิ พ์.ศ. 2565 หร่อ 2566 ต์ารางที�  5.1 แสดงอตั์รารายไดข้องภาค 
การท่องเที�ยวรวมิ่ในปีิ พ์.ศ. 2563 ที�คาดว่าจ้ะลัดลัง เม่ิ่�อเปิรียบัเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2562 
แลัะ การคาดการณปี์ิที�รายไดจ้้ะฟ้ื้�นต์วักลับััมิ่าเทียบัเท่าปีิ พ์.ศ. 2562 ของนานาปิระเทศ 
อย่างไรก็ต์ามิ่ การฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐก่จ้ของหลัายปิระเทศอาจ้สามิ่ารถกลับััมิ่าเทียบัเท่ากบัั 
ปีิ พ์.ศ. 2562 ได ้แต่์โครงสรา้งหร่อบัร่บัทบัางอย่างจ้ะต์อ้งเปิลีั�ยนแปิลังไปิ ซึ�งผูู้ป้ิระกอบัการ 
ต์อ้งเต์รียมิ่พ์รอ้มิ่รบััม่ิ่อกบััความิ่เปิลีั�ยนแปิลังนี�

ตาร์างท่�  5.1 การ์ลด่ลงและการ์คาด่การ์ณ์์ขีองร์ายุได้่ในภาคการ์ท่องเท่�ยุวขีองต่างปัร์ะเทศ
เปัร่์ยุบเท่ยุบก้บปีั พ.ศ. 2562

ปร์ะเทศ อัตร์าการ์ลัดัลัง (ร์�อยุลัะ) ปีที�ร์ายุไดั�จัะกลัับี่มาเท่าปี พั.ศ. 2562

เยุอร์มัน่ 30-45 2565-2566

อินเด่ยุ 30-40 2565-2566

จ่น 40-50 2565-2566

ฝรั์�งเศส 35-50 2566

อิตาล่ 35-50 2566-2567

สเปิน 40-60 2566-2567

เม็ักซิีโก 35-50 2566-2568

สห้รั์ฐอเมัริ์กา 35-50 2567

สห้ร์าช่อาณาจักร์ 45-55 2567

ญ่่�ปุิ� น 20-30 2567-2568
    ท่�มัา: McKinsey & Company (2020)
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สำาหรบััการฟ้ื้�นต์วัของอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวของปิระเทศไทย การท่องเที�ยว 
แห่งปิระเทศไทย (ศูนยว่์จ้ยัดา้นต์ลัาดการท่องเที�ยว, 2563) ไดท้ำาการคาดการณร์ะยะเวลัา 
การฟ้ื้�นต์วัไวว่้าอาจ้ใชเ้วลัาอย่างน้อย 6 ปีิ (พ์.ศ. 2569) ต์ลัาดการท่องเที�ยวไทยจ้งึจ้ะ
กลับััมิ่าเทียบัเท่ากบััปีิ พ์.ศ. 2562 เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาระดบััการฟ้ื้�นต์วัของอุต์สาหกรรมิ่หลักั
ในปิระเทศ พ์บัว่า อุต์สาหกรรมิ่การบ่ันจ้ะฟ้ื้�นต์วัไดก่้อนอุต์สาหกรรมิ่อ่�นในปีิ พ์.ศ. 2569 
หลังัจ้ากนั�นอุต์สาหกรรมิ่โรงแรมิ่แลัะที�พ์กัจ้ึงจ้ะฟ้ื้�นต์วัต์ามิ่มิ่าในปีิ พ์.ศ. 2571 ขณะ
ที� ธุรก่จ้ทวัรมี์ิ่แนวโน้มิ่การฟ้ื้�นต์วัอย่างค่อยเป็ินค่อยไปิ อาจ้จ้ะสามิ่ารถฟ้ื้�นต์วัได้ในปีิ  
พ์.ศ. 2573 หร่อใชร้ะยะเวลัาเวลัามิ่ากกว่านั�น เน่�องจ้ากธุรก่จ้ทวัรมี์ิ่หลัายปัิจ้จ้ยัที�เกี�ยวขอ้ง  

แลัะแมิ่ว่้าบัร่ษทัจ้ะมีิ่มิ่าต์รการดา้นความิ่สะอาดเพ่์�มิ่ขึ �น แต่์นกัท่องเที�ยวยงัคงไม่ิ่วางใจ้
ที�จ้ะเด่นทางเป็ินกลุ่ัมิ่ใหญ่ อนาคต์ของธุรก่จ้ทวัรจ์้งึขึ �นกบััพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยว
เป็ินส่วนใหญ่ ซึ�งมีิ่แนวโน้มิ่จ้ะท่องเที�ยวอย่างอ่สระมิ่ากขึ �น แลัะใชบ้ัร่การบัร่ษทัทวัรล์ัดลัง

5.3 ผลกระท่บขีองโควิิด-19 ต่อเศรษฐกิจัและการเม่องโลก

การแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 ทำาให้ธุรก่จ้สายการบ่ันแลัะการท่องเที�ยว 
หยุดชะงกั ระดบััรายไดต่้์อหวัของปิระชากรแลัะการจ้บััจ่้ายส่นคา้ลัดลัง โดยเฉพ์าะการ
ใชจ่้้ายนอกบัา้น ซึ�งรวมิ่ไปิถงึการใชจ่้้ายดา้นการท่องเที�ยวดว้ย น่ต์ยสาร Foreign Policy  
ไดช้วนนกัค่ดชั�นนำาของโลักจ้ำานวน 12 คน ไดแ้ก่ ผูู้เ้ชี�ยวชาญดา้นเศรษฐก่จ้ ยุทธศาสต์ร ์
แลัะความิ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างปิระเทศ รวมิ่ถงึนกัเขียนม่ิ่อรางวลัั มิ่าร่วมิ่กนัคาดการณห์น้าต์า 
ของโลักหลังัจ้ากยุคไวรสัโคว่ด-19 (กานต์ธี์รา ภูร่ว่กรยั, 2563) ส่วนใหญ่เห็นพ์อ้งกนั
ว่าการที�สหรฐัอเมิ่ร่กาปิระสบัความิ่ลัม้ิ่เหลัวในการรบััม่ิ่อการว่กฤต์โรคระบัาดในครั�งนี� 
จ้ะทำาให้บัทบัาทผูู้น้ำาระดบัันานาชาต่์ถูกถ่ายโอนไปิยงัฝั้� งต์ะวนัออก (จี้น) 

ทั�งนี� โคว่ด-19 ยงัส่งผู้ลัทางการเม่ิ่องอีกดว้ย หลัายปิระเทศที�ลัม้ิ่เหลัวในการ
รบััม่ิ่อกบััสถานการณ์โคว่ด ส่งผู้ลัให้ปิระชาชนสูญเสียความิ่เช่�อมิ่ั�นในเร่�องโลักาภ่วตั์น ์
แลัะแทบัเป็ินไปิไมิ่ไดเ้ลัยที�โลักจ้ะหวนกลับััมิ่าคำานึงถงึผู้ลัปิระโยชนส่์วนรวมิ่ เน่�องจ้ากไม่ิ่มีิ่ 
แรงจู้งใจ้ที�จ้ะปิกป้ิองผู้ลัปิระโยชนที์�มิ่าจ้ากการฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐก่จ้ร่วมิ่กนั (กานต์ธี์รา ภูร่ว่กรยั,  
2563) ทั�งนี� การที�รฐับัาลัของแต่์ลัะปิระเทศมีิ่แนวโน้มิ่การสนใจ้ต์วัเอง (Inward) แลัะการ
พ์ึ�งพ่์งต์วัเองมิ่ากขึ �น จ้ะส่งผู้ลัให้เก่ดความิ่อ่อนแอดา้นห่วงโซ่อุปิทาน (Supply chains) 
ระหว่างปิระเทศ ปิระกอบักบััการที�ปิระชากรในปิระเทศหนัเขา้หาการปิกป้ิองจ้ากภาครฐั 
ของต์นมิ่ากขึ �น อำานาจ้ของรฐับัาลัก็อาจ้เปิลีั�ยนแปิลังไปิ ผูู้น้ำาปิระเทศจ้ำานวนมิ่ากอาจ้
ลังัเลัที�จ้ะสลัะอำานาจ้ใหม่ิ่ที� ไดม้ิ่า 

นกัค่ดยงัไดเ้ล็ังเห็นการเปิลีั�ยนแปิลังในการผู้ล่ัต์ภาคอุต์สาหกรรมิ่ จ้ากเด่มิ่ 
ใชก้ารผู้ล่ัต์ระบับั Just-in-time (ผู้ล่ัต์ต์ามิ่จ้ำานวนความิ่ต์้องการซ่�อ) ซึ� งโคว่ด-19 
แสดงให้เห็นว่าระบับันี�ก่อให้เก่ดความิ่เสียหายจ้ำานวนมิ่าก ดงันั�น บัร่ษทัต่์างๆ จ้ึงมีิ่ 
แนวโน้มิ่ที�ต์อ้งต์ดัส่นใจ้เกี�ยวกบััรูปิแบับัการผู้ล่ัต์ใหม่ิ่ แลัะรฐับัาลัอาจ้เขา้มิ่าแทรกแซง
ในกระบัวนการมิ่ากขึ �น ซึ�งจ้ะทำาให้บัร่ษทัไดก้ำาไรลัดลัง แต่์ช่วยให้ระบับัมีิ่ความิ่มิ่ั�นคง
แลัะย่ดหยุ่นมิ่ากขึ �น



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

202การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

การคาดการณ์โลักนี�อาจ้นำาไปิสู่การเปิลีั�ยนแปิลังในระดบััรากฐาน โดยสามิ่ารถ 
แบ่ังไดเ้ป็ิน 2 ระยะ ค่อ ระยะสั�น แลัะ ระยะยาว ในระยะสั�นจ้ะก่อให้เก่ดการอภ่ปิราย 
เร่�องแผู้นยุทธศาสต์รที์�กำาหนดนโยบัายของปิระเทศแลัะเอนเอียงไปิทางชาต่์น่ยมิ่ แต่์ใน 
ระยะยาว แนวโน้มิ่เกี�ยวกบััปิระชาธ่ปิไต์ยจ้ะกลับััมิ่าอีกครั�ง พ์ร้อมิ่กบััความิ่เป็ินสากลั 
รูปิแบับัใหม่ิ่ที�เน้นการปิกป้ิองแลัะการนำาไปิปิฏ่บัต่ั์

สำาหรบััการคาดการณอ์ย่างเลัวร้ายมิ่ากที� สุด ค่อ ศกัยภาพ์เศรษฐก่จ้โลัก 
อาจ้ลัดลัง โดยเฉพ์าะปิระเทศที�กำาลังัพ์ฒันานั�นมีิ่ความิ่เสี�ยงอย่างมิ่ากที�จ้ะต์อ้งถูกโยก
ยา้ยฐานการผู้ล่ัต์ไปิยงัแหล่ังที�เหมิ่าะสมิ่กว่า หร่อ กลับััสู่บัร่ษทัแม่ิ่สำาหรบััอุต์สาหกรรมิ่ 
ที�มีิ่ความิ่สำาคญัในการครองชีพ์หร่อที�เป็ินแกนของห่วงโซ่อุปิทาน ในส่วนระดบัันานาชาต่์
อาจ้ก่อให้เก่ดความิ่ไร้เสถียรภาพ์แลัะความิ่ขดัแย้งทั�งภายในแลัะระหว่างปิระเทศ  
ซึ�งหลัายปิระเทศจ้ะต์อ้งเผู้ช่ญกบััช่วงเวลัาที�ยากลัำาบัากในการฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐก่จ้ อย่างไรก็ต์ามิ่  
ยงัมีิ่ปิระโยชนที์� ไดร้บััจ้ากว่กฤต์การณ์ในครั�งนี� ค่อ ความิ่แข็งแกร่งในระบับัสุขภาพ์ 
ระดบััโลักที�เพ่์�มิ่ขึ �น แลัะอาจ้เก่ดความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อแบับัพ์หุภาคี เพ่์�อรบััม่ิ่อกบััปิระเด็นระดบััโลัก 

ร่วมิ่กนั

5.4 ผลกระท่บขีองโควิิด-19 ต่อประเท่ศไท่ย

5.4.1 ผู้ลกระท่บต่อเศัรษฐกิจัไท่ย

ปิระเทศไทยปิระสบักบััว่กฤต์การแพ์ร่ระบัาดของโคว่ด-19 ปิระมิ่าณช่วงต์น้ปีิ 
พ์.ศ. 2563 ซึ�งไดส่้งผู้ลักระทบัต่์อเศรษฐก่จ้ของปิระเทศไทยเป็ินอย่างมิ่าก เศรษฐก่จ้ไทย 
หดต์วัรุนแรงที�สุดในรอบั 23 ปีิ จ้ากว่กฤต์เศรษฐก่จ้ก่จ้ต์ม้ิ่ยำากุง้ในปีิ พ์.ศ. 2540 จ้ากการ 
ปิระกาศล็ัอกดาวนข์องแต่์ลัะปิระเทศ เพ่์�อควบัคุมิ่การแพ์ร่ระบัาดของโรค ทำาให้ปิระเทศไทย 
ไม่ิ่สามิ่ารถส่งออกส่นคา้ไปิยงัปิระเทศเหล่ัานั�นได ้การส่งออกของไทยในปีิ พ์.ศ. 2563  
หดต์วัปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 19.6 แลัะภาพ์รวมิ่ผู้ล่ัต์ภณัฑิม์ิ่วลัรวมิ่ในปิระเทศปีิ พ์.ศ. 2563 
ต่์ดลับัรอ้ยลัะ 6.1 เม่ิ่�อเทียบักบััปีิ พ์.ศ. 2562 (สำานกังานสภาพ์ฒันาการเศรษฐก่จ้แลัะ
สงัคมิ่แห่งชาต่์, 2564) เน่�องจ้ากการปิิดเม่ิ่องป้ิองกนัการแพ์ร่ระบัาดโคว่ด-19 แลัะการ
ลังทุนของเอกชนที�ปิรบััลัดลัง รวมิ่ถงึการใชจ่้้ายภายในปิระเทศที�หดต์วัลังดว้ย ขณะที�
การใชจ่้้ายภาครฐัยงัขยายต์วั

กองทุนการเง่นระหว่างปิระเทศ (International Monetary Fund: IMF)  
ไดแ้สดงให้เห็นว่า หลังัจ้ากการแพ์ร่ระบัาดของโรคโคว่ด-19 ในปิลัายปีิ พ์.ศ. 2562 ส่งผู้ลั
ให้ปีิ พ์.ศ. 2563 เก่ดการหดต์วัทางเศรษฐก่จ้ในหลัายปิระเทศ นอกจ้ากนี� IMF ไดมี้ิ่การ
ปิรบััการพ์ยากรณก์ารเต่์บัโต์ทางเศรษฐก่จ้ในปีิ พ์.ศ. 2564 ในช่วงเด่อนมิ่กราคมิ่แลัะ
มีิ่นาคมิ่ดีขึ �น เน่�องจ้ากปิระชาชนในหลัายปิระเทศไดร้บััการฉีดวคัซีนมิ่ากขึ �น สำาหรบัั
ปิระเทศไทยมีิ่การปิรบััการพ์ยากรณล์ัดลังจ้ากเด่อนมิ่กราคมิ่ (ต์ารางที�  5.2)
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ตาร์างท่� 5.2 การ์พยุากร์ณ์์การ์เติบโตทางเศร์ษฐกิจก่อนและห่ล้งการ์แพร่์ร์ะบาด่ขีองโร์คโควิด่-19

ปร์ะเทศ/ กลุ่ัม

อัตร์าการ์เติบี่โตทางเศร์ษฐกิจั

ปี พั.ศ. 2562 ปี พั.ศ. 2563
พัยุากร์ณ์ปี พั.ศ. 2564

เดืัอนมกร์าค่ม เดืัอนเมษายุน

โลก 2.8 -3.3 5.5 6.0

สห้รั์ฐอเมัริ์กา 2.2 -3.5 5.1 6.4

กลุ่มัปิร์ะเทศยุุโร์ปิ 1.3 -6.6 4.2 4.4

จ่น 6.0 2.3 8.1 8.4

ญ่่� ปุิ� น 0.3 -4.8 3.1 3.3

อินเด่ยุ 4.2 -8.0 11.5 12.5

ไทยุ 2.4 -6.1 2.7 2.6
ท่�มัา: IMF, World Economic Outlook (2021)

สำานกังานสภาพ์ฒันาการเศรษฐก่จ้แลัะสงัคมิ่แห่งชาต่์ (2564) ไดท้ำาการว่เคราะห ์
การเต่์บัโต์ทางเศรษฐก่จ้ของปิระเทศไทยในปีิ พ์.ศ. 2563 พ์บัว่า นอกจ้ากการนำาเขา้แลัะ
การส่งออกจ้ะถูกผู้ลักระทบัอย่างหนกัแลัว้ ยงัพ์บัว่า ภาคบัร่การในปิระเทศมีิ่การหดต์วั
มิ่ากถงึรอ้ยลัะ 6.5 โดยอุต์สาหกรรมิ่ที� ไดร้บััผู้ลักระทบัโดยต์รง ค่อ อุต์สาหกรรมิ่ภาค
การผู้ล่ัต์แลัะอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว ไดแ้ก่ ธุรก่จ้โรงแรมิ่ รา้นอาหาร ธุรก่จ้สายการบ่ัน 
ธุรก่จ้ก่อสรา้งแลัะอสงัหาร่มิ่ทรพั์ย ์ธุรก่จ้นำ �ามิ่นั แลัะธุรก่จ้ยานยนต์ ์ซึ�งไม่ิ่สามิ่ารถฟ้ื้�นต์วั 
สู่ระดบััเด่มิ่ (ในปีิ พ์.ศ. 2562) ไดภ้ายใน 2 ปีิขา้งหน้า แต่์จ้ะเป็ินแบับัค่อยเป็ินค่อยไปิ 
(ธนาคารไทยพ์าณ่ชยจ์้ำากดั, 2563)

ผู้ลักระทบัจ้ากสถานการณ์โคว่ด-19 ที�ต์ามิ่มิ่าอีกอย่าง ค่อ เก่ดการเล่ักจ้า้งงาน 
หร่อลัดชั�วโมิ่งทำางาน โดยเฉพ์าะแรงงานในกลุ่ัมิ่ธุรก่จ้นนัทนาการที� ถูกลัดค่าจ้า้งแลัะ
เวลัาการทำางานลังเป็ินจ้ำานวนมิ่าก นอกจ้ากนี� การสำารวจ้ขอ้มูิ่ลัผูู้ว่้างงานในไต์รมิ่าสที�  2  
ปีิ พ์.ศ. 2563 มีิ่จ้ำานวนผูู้ว่้างงานกว่า 4.29 แสนคน แลัะจ้ากการสำารวจ้ในไต์รมิ่าสที�  1 
พ์.ศ. 2564 พ์บัว่า มีิ่จ้ำานวนผูู้ว่้างงานเพ่์�มิ่ขึ �นเป็ิน 7.58 แสนคน โดยมิ่าจ้ากภาคการผู้ล่ัต์
แลัะบัร่การเป็ินหลักั (สำานกังานสถ่ต่์แห่งชาต่์, 2564)

เศรษฐก่จ้ไทยในปีิ พ์.ศ. 2563 ไดร้บััผู้ลักระทบัจ้ากโคว่ด-19 หนกักว่าเก่อบั
ทุกปิระเทศในแถบัอาเซียน เน่� องจ้ากปิระเทศไทยมีิ่การพ์ึ� งพ์าการท่องเที�ยวสูงกว่า
ปิระเทศอ่�น ธุรก่จ้ต่์างๆ โดยเฉพ์าะธุรก่จ้ในกลุ่ัมิ่ภาคการท่องเที�ยวต์อ้งดงึเง่นสำารอง 
ที� มีิ่อยู่มิ่าใช้จ่้ายในชีว่ต์ปิระจ้ำาวนัเป็ินระยะเวลัานาน ซึ� งอาจ้จ้ะใช้เวลัานานไปิจ้นถึง 
ช่วงต์น้ปีิ พ์.ศ. 2565 นอกจ้ากนี� มีิ่งานว่จ้ยัที� ไดท้ำาการศกึษาผู้ลักระทบัโคว่ด-19 ในสอง
ระลัอกที� ผู่้านมิ่าต่์อสถานการณค์วามิ่ยากจ้น พ์บัว่า ปิระเทศไทยมีิ่คนจ้นเพ่์�มิ่ขึ �นจ้าก
ปีิ พ์.ศ. 2562 ถงึ 5.1 ลัา้นคน รวมิ่เป็ิน 9.4 ลัา้นคน (รอ้ยลัะ 13.57 ของปิระชากรไทย 
ทั�งหมิ่ด) แลัะหากมิ่าต์รการช่วยเหล่ัอเยียวยาสามิ่ารถเข้าถึงผูู้้ที� ได้รบััผู้ลักระทบั 
อย่างเต็์มิ่ที�  จ้ะสามิ่ารถช่วยให้คนไทยหลุัดพ์น้จ้ากการเป็ินคนจ้นหร่อคนเก่อบัจ้นไดถ้งึ 
5.4 ลัา้นคน (พ่์ร่ยะ ผู้ลัพ่์รุฬห ์แลัะคณะ, 2564)
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รู์ปัท่�  5.2 ผลกร์ะทบจากโควิด่-19 ต่อภาคอุตสาห่กร์ร์มในปัร์ะเทศไทยุ

ท่�มัา: ธนาคาร์ไทยุพื่าณิช่ย์ุ จำากัด (2563)

แมิ่ป้ิระเทศไทยจ้ะปิระสบัความิ่สำาเร็จ้ในการควบัคุมิ่การระบัาดของโรคโคว่ด-19 
แต่์กลับััส่งผู้ลักระทบัต่์อเศรษฐก่จ้อย่างมิ่ากดงัที�กล่ัาวมิ่าขา้งต์น้ ภาครฐัจ้งึมีิ่บัทบัาท
สำาคญัในการเขา้มิ่าช่วยพ์ยุงเศรษฐก่จ้ แลัะบัรรเทาความิ่เด่อดรอ้นของปิระชาชนที� ได้
รบััผู้ลักระทบั โดยการใชน้โยบัายการเง่นการคลังั ซึ�งไดมี้ิ่การออกพ์ระราชกำาหนดให้
กระทรวงการคลังักูเ้ง่น 1 ลัา้นลัา้นบัาท เพ่์�อฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐก่จ้แลัะสงัคมิ่ อย่างไรก็ต์ามิ่
นโยบัายกระตุ์น้เศรษฐก่จ้ดว้ยการแจ้กเง่น มีิ่ผู้ลัที� ไม่ิ่ยั�งย่นในระยะยาว นอกจ้ากนี� รฐับัาลั
ให้ธนาคารแห่งปิระเทศไทยจ้ดัสรร Soft loan วงเง่นรวมิ่ 5 แสนลัา้นบัาท ที�อตั์รา 0.01% 
ต่์อปีิให้แก่ธนาคารพ์าณ่ชยน์ำาไปิปิล่ัอยกูต่้์อแก่ธุรก่จ้ SME ซึ�งหากเป็ินหนี�เสียปิระชาชน
ก็ต์อ้งมิ่ารบััภาระหนี�สาธารณะในอนาคต์ (ปิรานี ท่นกร, 2563) ทั�งนี� สำานกังานสภาพ์ฒันา
การเศรษฐก่จ้แลัะสงัคมิ่แห่งชาต่์ (2564) ไดแ้สดงขอ้มูิ่ลัหนี�ครวัเร่อนในไต์รมิ่าสที�  4 
ปีิ พ์.ศ. 2563 มีิ่หนี�ส่นครวัเร่อนจ้ำานวน 14.02 ลัา้นลัา้นบัาท ขยายต์วัเพ่์�มิ่ขึ �นรอ้ยลัะ 3.9 
จ้ากปีิ พ์.ศ. 2562 มีิ่สดัส่วนหนี�ส่นรอ้ยลัะ 89.3 ต่์อจี้ดีพี์ ซึ�งยงัคงเพ่์�มิ่สูงขึ �นอย่างต่์อเน่�อง
ต์ามิ่การหดต์วัของภาวะเศรษฐก่จ้

ภาคการท่องเที�ยวเป็ินกลุ่ัมิ่อุต์สาหกรรมิ่ที� ไดร้บััผู้ลักระทบัอย่างมิ่ากที�สุดจ้าก
สถานการณ์โคว่ด-19 สำาหรบััการฟ้ื้�นต์วัของการท่องเที�ยวในทุกปิระเทศ การท่องเที�ยว
ในปิระเทศจ้ะฟ้ื้�นต์วักลับััมิ่าก่อนการท่องเที�ยวนานาชาต่์ เน่�องจ้ากการท่องเที�ยวในปิระเทศ
เป็ินว่ธีการกระตุ์น้อุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวโดยรวมิ่ อย่างไรก็ต์ามิ่ การท่องเที�ยวใน
ปิระเทศก็ยงัไม่ิ่สามิ่ารถชดเชยการท่องเที�ยวจ้ากนกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ได ้โดยเฉพ์าะ
ปิระเทศที�พ์ึ�งพ่์งการท่องเที�ยวจ้ากต่์างปิระเทศอย่างมิ่าก (รูปิที�  5.3) ปิระเทศเหล่ัานั�น
โดยเฉพ์าะปิระเทศไทย จ้งึไดร้บััผู้ลักระทบัทางเศรษฐก่จ้มิ่ากเป็ินพ่์เศษ ดงันั�นการเปิิด
ปิระเทศแลัะการฟ้ื้�นต์วัดา้นการท่องเที�ยวคาดการณว่์าจ้ะเป็ินไปิอย่างค่อยเป็ินค่อยไปิ 
(การท่องเที�ยวแห่งปิระเทศไทย, 2563)
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รู์ปัท่�  5.3 อ้ตร์าการ์พึ�งพาร์ายุได้่การ์ท่องเท่�ยุวจากต่างชาติขีองปัร์ะเทศท่�เป็ันจุด่ห่มายุปัลายุทาง
สำาค้ญขีองโลกปีั พ.ศ. 2562

ห้น่วยุ: ร้์อยุละ

ท่�มัา: WTTC (2021)

แมิ่ว่้ามิ่าต์รการควบัคุมิ่โรคโคว่ด-19 ของปิระเทศไทยจ้ะสามิ่ารถควบัคุมิ่การ
แพ์ร่ระบัาดของโรคไดใ้นระดบััหนึ�ง ทั�งนี� ก็ยงัเก่ดคำาถามิ่ว่ารฐับัาลัใชม้ิ่าต์รการที�เขม้ิ่งวด 

มิ่ากเก่นไปิหร่อไม่ิ่ ซึ�งยงัไม่ิ่มีิ่งานว่จ้ยัในปิระเทศไทยที�ต์อบัคำาถามิ่นี� แต่์จ้ากในต่์างปิระเทศ 
ไดมี้ิ่การว่จ้ยัเปิรียบัเทียบัอตั์ราการแพ์ร่ระบัาดก่อนแลัะหลังัมิ่าต์รการควบัคุมิ่การ
แพ์ร่ระบัาดโรคโคว่ด-19 โดย Hsiang et al. (2020) พ์บัว่าจ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อในปิระเทศ
จี้น เกาหลีัใต์ ้อ่ต์าลีั อ่หร่าน ฝ้รั�งเศส แลัะสหรฐัอเมิ่ร่กา จ้ะเพ่์�มิ่ขึ �นมิ่ากกว่า 60 ลัา้นราย 
หากไม่ิ่ไดมี้ิ่การดำาเน่นมิ่าต์รการใดๆ เพ่์�อยบััยั�งการแพ์ร่ระบัาด แลัะหากว่าปิระเทศ
สหรฐัอเมิ่ร่กามีิ่มิ่าต์รการบังัคบััให้สวมิ่หน้ากากอนามิ่ยัในเด่อนมีิ่นาคมิ่ปีิ พ์.ศ. 2563 
จ้ะช่วยลัดจ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อในเด่อนเมิ่ษายน พ์.ศ. 2563 ไดถ้งึรอ้ยลัะ 10 ขณะที� งานว่จ้ยั 
ของ Brauner et al. (2021) พ์บัว่ามิ่าต์รการที�ช่วยลัดอตั์ราการแพ์ร่ระบัาดที�ไดผู้้ลัมิ่ากที�สุด  
ค่อ การไม่ิ่อนุญาต์ให้มีิ่การรวมิ่กลุ่ัมิ่เก่น 10 คน แลัะปิิดสถานศกึษา แต่์การศกึษาไม่ิ่ได ้
พ่์จ้ารณาถึงมิ่าต์รการบังัคบััสวมิ่หน้ากากอนามิ่ยัที� มีิ่ต์้นทุนทางเศรษฐก่จ้ต์ำ�ากว่า
มิ่าต์รการอ่�น (อา้งใน นฎีา แลัะ ธน่สา, 2564)

5.4.2 ผู้ลกระท่บต่อการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย

สำาหรบััการท่องเที�ยวของปิระเทศไทยนบััว่ามีิ่การเต่์บัโต์อย่างกา้วกระโดด
ต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2552 ต่์อเน่�องเร่�อยมิ่าจ้นกระทั�งก่อนเก่ดสถานการณ์โคว่ด-19 จ้ากการ
ป้ิองกนัการแพ์ร่ระบัาดดว้ยการปิระกาศล็ัอกดาวน ์พ์.ร.ก.ฉุกเฉ่น มิ่าต์รการเคอรฟิ์ื้ว 
ยกเล่ักก่จ้กรรมิ่ดา้นการท่องเที�ยวต่์างๆ ซึ�งส่งผู้ลักระทบัต่์อการจ้า้งงานปิระกอบักบัั 
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เผู้ช่ญการปิฏ่รูปิหร่อการเปิลีั� ยนแปิลังที� เก่ดจ้ากการใช้เทคโนโลัยี (Disruption)  
อย่างรวดเร็ว ทำาให้สถานปิระกอบัการจ้ำานวนมิ่ากต์อ้งรบััม่ิ่อกบััเหตุ์การณร์อบัดา้น
แลัะปัิจ้จ้ยัเสี�ยงที�มิ่ากขึ �น แลัะต์ลัาดแรงงานอาจ้มีิ่แนวโน้มิ่เปิลีั�ยนรูปิแบับัการจ้า้งงาน
ไปิจ้ากเด่มิ่ให้มีิ่ความิ่ย่ดหยุ่นมิ่ากขึ �น เป็ินการจ้า้งงานรายชั�วโมิ่ง เพ่์�อให้สอดคลัอ้งกบัั
สถานการณค์วามิ่ปิกต่์แบับัใหม่ิ่ (New Normal)

การปิระกาศล็ัอกดาวนท์ำาให้ปิระชากรต์อ้งหยุดทำางาน อยู่บั้าน แลัะ ห้ามิ่
อากาศยานนำาการบ่ันสู่ปิระเทศไทย (มีิ่ Timeline ในบัทที�  1) ส่งผู้ลัให้นกัท่องเที�ยวที�เคย
เด่นทางเขา้มิ่าในปิระเทศไทยในปีิ พ์.ศ. 2562 จ้ำานวน 39.2 ลัา้นคน ลัดลังอย่างฉบััพ์ลันั
จ้นกลัายเป็ินศูนย ์ในเด่อนเมิ่ษายน ปีิ พ์.ศ. 2563ทั�งนี� ที�ผู่้านมิ่าเศรษฐก่จ้ไทยพ์ึ�งพ์าภาค
การท่องเที�ยวค่อนขา้งสูง ศูนยว่์จ้ยัเศรษฐก่จ้แลัะธุรก่จ้ ธนาคารไทยพ์าณ่ชยร์ะบุัรายได ้
นักท่องเที� ยวรวมิ่ทั�งไทยแลัะต่์างชาต่์ ปีิ พ์.ศ. 2562 สูงถึงร้อยลัะ 18.6 ต่์อจี้ดีพี์  
เม่ิ่�อปิระกาศล็ัอกดาวนท์ำาให้กลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวซึ�งเป็ินอุปิสงคที์�สำาคญัต่์อการขายบัร่การ
ดา้นการท่องเที�ยว แลัะเป็ินภาคส่วนที�มีิ่จ้ำานวนแรงงานมิ่ากถงึปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 45 จ้าก
แรงงานทั�งหมิ่ด 38 ลัา้นคน ไดร้บััผู้ลักระทบั (ปิรานี ท่นกร, 2563) ปิระกอบักบััการ
ระบัาดโคว่ด-19 ถงึสามิ่ระลัอกส่งผู้ลัให้ต์ลัาดแรงงานมีิ่ความิ่เปิราะบัางมิ่ากขึ �น แลัะ
จ้ำานวนผูู้ว่้างานหร่อเสม่ิ่อนว่างงานเพ่์�มิ่สูงขึ �น

ตาร์างท่�  5.3 จำานวนผู้เยุ่�ยุมเยุ้อนและร์ายุได้่จากผู้เยุ่�ยุมเยุ้อน ปีั พ.ศ. 2563
จัำานวินผู�เยีุ�ยุมเยืุอน ร์ายุไดั�จัากผู�เยีุ�ยุมเยืุอน

(ลั�านค่น) %YoY (พัันลั�านบี่าท) %YoY

คนไทยุ 123.21 -46.37 482.47 -55.40

ช่าวต่างช่าติ 13.82 -82.15 310.07 -81.16

ร์วมั 137.03 -55.39 792.54 -70.95
ท่�มัา: กร์ะทร์วงการ์ท่องเท่�ยุวและก่ฬา (2564)

การท่องเที�ยวแห่งปิระเทศไทยมีิ่แผู้นส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวที� มีิ่เป้ิาหมิ่ายให้
ปิระเทศไทยต่์ดอนัดบัั 1 ใน 5 ของปิระเทศที�มีิ่รายไดจ้้ากนกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ของโลัก  
ซึ�งแผู้นการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวจ้ะกระตุ์้นการเด่นทางอย่างต่์อเน่� อง โดยมุ่ิ่งเน้น
กระตุ์น้ต์ลัาดการปิระชุมิ่สมัิ่มิ่นา ภายใต์ส้โลัแกน “ปิลุักภาคท่องเที�ยวไทยจ้ากเถา้ถ่าน 
ให้เก่ดใหม่ิ่เหม่ิ่อนนกฟีื้น่กซ ์(Pheonix Plan)” ภาคอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวจ้งึต์อ้งเต์รียมิ่ 
ความิ่พ์รอ้มิ่ภายใต์ก้ารดำาเน่นการทั�งดา้นการปิฏ่บัต่ั์งานแลัะการต์ลัาดให้เขม้ิ่แข็งขึ �น
ภายใต์ก้รอบัแนวค่ดใหม่ิ่ บัร่หารจ้ดัการว่ธีใหม่ิ่แลัะสรา้งสรรค ์โดยเน้นการดูแลัสุขภาพ์ 
ความิ่ปิลัอดภยั ความิ่สะอาด แลัะการรกัษาส่�งแวดลัอ้มิ่

ทั�งนี� สำาหรบััแผู้นดงักล่ัาวคาดว่าการฟ้ื้�นต์วัในปีิ พ์.ศ. 2564 อาจ้เป็ินการฟ้ื้�นต์วั 

อย่างชา้ๆ เน่�องจ้ากยงัมีิ่อีกหลัายปัิจ้จ้ยัที�ยงัส่งผู้ลักระทบัต่์อการท่องเที�ยว ซึ�งคาดว่า
ไต์รมิ่าสที�  3 หร่อ 4 ของปีิ พ์.ศ. 2564 อาจ้มีิ่การฟ้ื้�นต์วัมิ่ากขึ �น สอดคลัอ้งกบััองคก์าร
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ท่องเที�ยวโลักแห่งสหปิระชาชาต่์ (UNWTO) ซึ�งไดค้าดการณ์ไวว่้าต์ลัาดการท่องเที�ยว
ของปิระเทศไทยจ้ะฟ้ื้�นต์วัอีกครั�งในช่วงไต์รมิ่าส 3 หร่อ อย่างชา้ที� สุดในปีิ พ์.ศ. 2565 
สำาหรบััจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวในปีิ พ์.ศ. 2564 อาจ้ยงัไม่ิ่ชดัเจ้น เน่�องจ้ากปัิจ้จ้ยัเร่�องความิ่
เช่�อมิ่ั�นในความิ่ปิลัอดภยัแลัะผู้ลัของการใชว้คัซีน 

เพ่์�อให้เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวของปิระเทศฟ้ื้�นต์วักลับััมิ่าไดเ้ร็วขึ �น รฐับัาลัจ้งึได้
ดำาเน่นโครงการนำาร่อง “ภูเก็ต์แซนดบ็์ัอกซ ์(Phuket Sandbox)” ในวนัที�  1 กรกฎีาคมิ่ 
พ์.ศ. 2564 ซึ�งเปิิดปิระเทศอนุญาต์ให้นกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ที� ได้รบััวคัซีนครบั
แลัะมีิ่เอกสารรบััรอง (Vaccine Passport) สามิ่ารถเข้าปิระเทศได้โดยไม่ิ่ต์อ้งกกัต์วั 
แลัะสามิ่ารถท่องเที�ยวในจ้งัหวดัภูเก็ต์ไดเ้ป็ินเวลัา 14 วนั หลังัจ้ากผู้ลัการต์รวจ้ไม่ิ่พ์บั
เช่�อโคว่ด-19 นกัท่องเที�ยวสามิ่ารถเด่นทางไปิยงัพ่์ �นที�จ้งัหวดัอ่�นๆ ในปิระเทศได ้แลัะ 

หลังัจ้ากแผู้นนำาร่องภูเก็ต์แซนดบ็์ัอกซป์ิระสบัความิ่สำาเร็จ้แลัว้ รฐับัาลัมีิ่แผู้นที�จ้ะผู้ลักัดนั 
เม่ิ่องใหญ่ที�เป็ินแหล่ังท่องเที�ยวสำาคญัของปิระเทศไทยอีก 9 แห่ง ปิระกอบัดว้ยจ้งัหวดั 
กระบีั� พ์งังา สุราษฎีรธ์านี เชียงใหม่ิ่ กรุงเทพ์ฯ พ์ทัยา ชะอำา หวัห่น แลัะบุัรีรีมิ่ย ์ซึ�งรฐับัาลั
มีิ่เป้ิาหมิ่ายที�จ้ะการเปิิดปิระเทศภายใน 120 วนั หร่อช่วงไต์รมิ่าสที�  4 ในเด่อนตุ์ลัาคมิ่ 
พ์ฤศจ่้กายน ธนัวาคมิ่ นี�

5.5 คาดการณ์์สถานการณ์์ โควิิค-19 ขีองประเท่ศไท่ย

การแพ์ร่ระบัาดโคว่ด-19 ในปิระเทศยงัมีิ่จ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างต่์อเน่�อง  

แลัะพ์บัว่ามีิ่เช่ �อไวรสักลัายพ์นัธุจ์้ากต่์างปิระเทศเข้ามิ่าในปิระเทศไทย ในช่วงปิลัาย
เด่อนกรกฎีาคมิ่จ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อรายวนัมีิ่จ้ำานวนมิ่ากกว่า 10,000 ราย ทั�งนี�ว่จ้ยักรุงศรี 
ไดค้าดการณจ์้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อในช่วงเด่อนกรกฎีาคมิ่ถงึธนัวาคมิ่ ปีิ พ์.ศ. 2564 ของ
ปิระเทศไทยออกเป็ิน 3 กรณี (รูปิที�  5.4) ไดแ้ก่ กรณีที�  1) จ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อรายวนัต์ำ�ากว่า  

10,000 ราย (Best case: เสน้สีเหล่ัอง) ภายใต์ก้ารควบัคุมิ่การระบัาดอย่างเขม้ิ่งวด  
ส่วนกรณีที�  2) จ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อรายวนัยงัคงเพ่์�มิ่ขึ �น (Base case: เสน้สีสม้ิ่) จ้ากการ 

ผู่้อนคลัายก่จ้กรรมิ่ทางเศรษฐก่จ้ ซึ�งจ้ะเพ่์�มิ่จ้นถงึจุ้ดสูงสุดในช่วงปิลัายเด่อนส่งหาคมิ่
คมิ่ พ์.ศ. 2564 ก่อนจ้ะลัดลังต์ามิ่การฉีดวคัซีนที�เพ่์�มิ่ขึ �น แลัะในช่วงเด่อนพ์ฤศจ่้กายน 
พ์.ศ. 2564 คาดว่าจ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อรายวนัจ้ะลัดลังต์ำ�ากว่า 1,000 ราย แลัะในกรณีที�   
3) เป็ินกรณีที� เลัวรา้ยที� สุด (Prolonged case: เสน้สีแดง) มีิ่ผูู้ต่้์ดเช่ �อเพ่์�มิ่มิ่ากขึ �นอย่าง
รวดเร็วคลั้ายกบััปิระเทศบัราซ่ลัแลัะอ่ต์าลีั เน่� องจ้ากการผู่้อนคลัายก่จ้กรรมิ่ทาง
เศรษฐก่จ้ที� เร็วกว่าการเก่ดภูม่ิ่คุม้ิ่กนัหมู่ิ่ของปิระชากรที� ไดร้บััวคัซีน คาดการณว่์า
จ้ำานวนผูู้ต่้์ดเช่ �อรายวนัจ้ะอยู่ในระดบััที�สูงแมิ่จ้้ะพ์น้จ้ากเด่อนตุ์ลัาคมิ่ไปิแลัว้

รฐับัาลัไดต้์ั�งเป้ิาหมิ่ายให้จ้ำานวนปิระชากรในปิระเทศไดร้บััวคัซีนไม่ิ่น้อยกว่า 
50 ลัา้นคน หร่อ รอ้ยลัะ 70 ของปิระชากรทั�งปิระเทศ ภายในปีิ พ์.ศ. 2564 เพ่์�อให้ความิ่
มิ่ั�นใจ้ให้กบััคนไทยแลัะสรา้งความิ่เช่�อมิ่ั�นให้กบัันกัท่องเที�ยวในการเด่นทางเขา้มิ่ากระตุ์น้ 
เศรษฐก่จ้ภายในปิระเทศ ภาคอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวในปีิ พ์.ศ. 2564 อาจ้จ้ะเปิิด
ปิระเทศเพ่์�อการท่องเที�ยวไดใ้นเด่อนตุ์ลัาคมิ่ เน่�องจ้ากปิระชากรในปิระเทศไดร้บััวคัซีน
มิ่ากขึ �น สถาบันับัณัฑ่ิต์พ์ฒันบัร่หารศาสต์ร ์(น่ดา้) คาดว่าในช่วงไต์รมิ่าสสุดทา้ยของปีิ 
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จ้ะมีิ่นกัท่องเที�ยวเด่นทางมิ่าปิระมิ่าณ 6-7 ลั้านคน แลัะ อาจ้ใช้เวลัาปิระมิ่าณ 2 ปีิ 
จ้ะมีิ่จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวกลับััมิ่าเท่ากบััจ้ำานวนครึ�งหนึ�งจ้ากจ้ำานวนเด่มิ่ก่อนโคว่ด-19 
(ปิระมิ่าณ 40 ลัา้นคน) พ์รอ้มิ่กบััลักัษณะการท่องเที�ยวที�เปิลีั�ยนรูปิแบับัไปิ

รู์ปัท่�  5.4 แบบจำาลองสถานการ์ณ์์การ์ร์ะบาด่โควิด่-19 ท่�ปัร์ะเมินโด่ยุวิจ้ยุกรุ์งศร่์

ท่�มัา: วิจัยุกรุ์งศร่์ (2564)

5.6 ควิามพัร้อมขีองนักท่่องเที่�ยวิ การศึกษาขีอง PATA

คำาถามิ่ถดัไปิ ค่อ หากไทยเปิิดปิระเทศเพ่์�อการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์
มีิ่ความิ่พ์ร้อมิ่ที�จ้ะเด่นทางหร่อไม่ิ่ ปัิจ้จุ้บันัแนวโน้มิ่ที� เร่� มิ่เห็นก็ค่อ นกัท่องเที�ยวเพ่์�อ
การพ์กัผู่้อนมีิ่ความิ่พ์รอ้มิ่ที�จ้ะเด่นทางมิ่ากกว่านกัธุรก่จ้ การต่์ดต์ามิ่การเด่นทางของ
สหรฐัอเมิ่ร่กาโดย Skift Research พ์บัว่า ในเด่อนกนัยายนพ์.ศ. 2563 การเด่นทาง
เพ่์�อการพ์กัผู่้อนยงัมีิ่สดัส่วนถงึรอ้ยลัะ 82 ในสหรฐัอเมิ่ร่กาแลัะที�เหล่ัอเป็ินการเด่นทาง
เพ่์�อธุรก่จ้ ในปิระเทศจี้น การสำารวจ้ของแมิ่คค่นซี�พ์บัว่า กว่ารอ้ยลัะ 70 ของผูู้ต้์อบัแบับั
สำารวจ้เซนต่์เมิ่นต์ ์(Sentiment survey) ในเด่อนเดียวกนัระบุัว่าพ์รอ้มิ่จ้ะเด่นทางภายใน
ส่�นปีิ พ์.ศ. 2563 

การสำารวจ้ผูู้บ้ัร่โภคของ PATA ซึ�งใชข้อ้มูิ่ลัที�สำารวจ้ในเด่อนกรกฎีาคมิ่ พ์.ศ. 2563 
จ้าก Tripadvisor Consumer Sentiment Tracking พ์บัว่า กว่ารอ้ยลัะ 90 ของผูู้บ้ัร่โภค
ใน Asia-Pacific มีิ่ความิ่กงัวลัเกี�ยวกบััผู้ลักระทบัของโคว่ด-19 ต่์อชีว่ต์ แลัะ รอ้ยลัะ 72 
ค่ดว่าผู้ลักระทบัที�จ้ะย่ดเย่ �อไปิอีก 1-2 ปีิ อย่างไรก็ดี ผูู้บ้ัร่โภครอ้ยลัะ 26.8 จ้ะเที�ยวใน
ทอ้งถ่�นเดียวก่อนใน 4 อาท่ต์ยข์า้งหน้า แลัะ ขา้มิ่ภูม่ิ่ภาคใน 4-6 เด่อน ผูู้บ้ัร่โภครอ้ยลัะ 
62.6 คาดว่าจ้ะไม่ิ่เด่นทางไปิต่์างปิระเทศก่อนปีิขา้งหน้า แต่์รอ้ยลัะ 68.2 ของผูู้บ้ัร่โภค 
ยงัค่ดว่าการท่องเที�ยวเป็ินเร่�องสำาคญั แลัะรอ้ยลัะ 61.5 ยงัค่ดที�จ้ะเด่นทาง
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รู์ปัท่�  5.5 การ์ต้ด่สินใจเดิ่นทางท่องเท่�ยุวห่ล้งโควิด่-19 ขีองปัร์ะชากร์ในภูมิภาคเอเช่ยุ-แปัซิีฟิื้ก 

ท่�มัา: The Pacific Asia Travel Association (2019)

5.7 พัฤติกรรม และควิามพัร้อมขีองนักท่่องเที่�ยวิไท่ย

 จ้ากสถานการณ์โคว่ด-19 ที�แพ์ร่เขา้มิ่าในปิระเทศไทยในช่วงต์น้ปีิ พ์.ศ. 2562 
ที� ผู่้านมิ่า ไดก่้อให้เก่ดผู้ลักระทบัต่์อภาคธุรก่จ้ของปิระเทศไทยอย่างมิ่าก โดยเฉพ์าะ
ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว ที�ต์อ้งหยุดชะงกัลังไม่ิ่สามิ่ารถดำาเน่นก่จ้กรรมิ่ได ้อีกทั�งการ
ระบัาดของโคว่ด-19 อาจ้ส่งผู้ลัต่์อการต์ดัส่นในเด่นทางท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวทั�งใน 
ระยะสั�นแลัะในระยะยาว ทีมิ่ว่จ้ยัจ้งึไดท้ำาการสำารวจ้ความิ่ค่ดเห็นของคนไทยเกี�ยวกบัั 
การต์ดัส่นใจ้ท่องเที� ยวหลังัการระบัาดของโคว่ด-19 ในระลัอกที�  1 ผู่้อนคลัายลัง 
(ปิระมิ่าณปิลัายเด่อนพ์ฤษภาคมิ่เป็ินต์น้ไปิ แลัะปิระกาศส่�นสุดการระบัาดระลัอกที�  1 
ในเด่อนกรกฎีาคมิ่ พ์.ศ. 2563) แลัะการวางแผู้น ท่องเที�ยวในอนาคต์ ภายใต์้โครงการ 
“ยุทธศาสต์รก์ารว่จ้ยัพ์ฒันาสำาหรบััการท่องเที�ยวไทยหลังัโคว่ด-19” ซึ�งโครงการได้
สำารวจ้ความิ่ค่ดเห็นของคนไทยดว้ยแบับัสอบัถามิ่ออนไลัน ์โดยกลุ่ัมิ่ปิระชากรค่อ ผูู้ที้�
มีิ่อายุต์ั�งแต่์ 18 ปีิขึ �นไปิ ที�มีิ่การท่องเที�ยวทั�งภายในแลัะต่์างปิระเทศในช่วง 3 ปีิที�ผู่้านมิ่า 
แต่์เน่�องจ้ากสถานการณ์โคว่ด-19 จ้งึสำารวจ้ดว้ยออนไลันที์�เป็ินลักัษณะของการเล่ัอก
ต์วัอย่างแบับัต์ามิ่สะดวกในช่วงระหว่างเด่อนพ์ฤศจ่้กายน-ธนัวาคมิ่ พ์.ศ. 2563 ซึ�งมีิ่ 
ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่รวมิ่ทั�งหมิ่ด 606 คน

ผู้ลัการสำารวจ้การต์ดัส่นใจ้ท่องเที�ยวภายในปิระเทศของคนไทยในช่วงโคว่ด-19

5.7.1 ขี�อม้ลท่ั�วิไปขีองกลุ่มตัวิอย่าง

จ้ากกลุ่ัมิ่ต์วัอย่างทั�งหมิ่ด 606 คน มีิ่ขอ้มูิ่ลัทั�วไปิโดยสรุปิ ดงันี�
• เป็ินเพ์ศหญ่งรอ้ยลัะ 74 เพ์ศชายรอ้ยลัะ 26
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• ภูม่ิ่ลัำาเนาของผูู้้ต์อบัแบับัสอบัถามิ่กว่าร้อยลัะ 38 อาศยัอยู่ในกรุงเทพ์ 
แลัะจ้งัหวดัปิร่มิ่ณฑิลั อยู่ภาคเหน่อรอ้ยลัะ 21 ส่วนภาคใต์ ้ภาคต์ะวนัออกเฉียงเหน่อ 
แลัะภาคกลัางปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 10 ส่วนในภาคต์ะวนัออกแลัะภาคต์ะวนัต์กมีิ่น้อยกว่า
รอ้ยลัะ 10 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่

• ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่รอ้ยลัะ 32 ยงัคงเป็ินนกัเรียนแลัะนกัศกึษา รอ้ยลัะ 21  
เป็ินพ์นกังานของรฐั ในที�นี�ปิระกอบัไปิดว้ยอาชีพ์รบััราชการ พ์นกังานของรฐั แลัะพ์นกังาน 
รฐัว่สาหก่จ้ เป็ินพ์นกังานบัร่ษทัรอ้ยลัะ 15 แลัะผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ที�เป็ินผูู้เ้กษียณอายุ
แลัะไม่ิ่ปิระกอบัอาชีพ์ ปิระกอบัอาชีพ์อ่สระ แลัะเป็ินเจ้า้ของก่จ้การมีิ่สดัส่วนใกลัเ้คียง
กนัที�ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 10

• ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่กว่ารอ้ยลัะ 38 มีิ่รายไดต้์ำ�ากว่า 1.5 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน 
สอดคลัอ้งกบััการปิระกอบัอาชีพ์ที� ส่วนใหญ่ยงัคงเป็ินนกัเรียน/นกัศกึษา รองลังมิ่ามีิ่
รายไดป้ิระมิ่าณ 1.5-3 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 21 แลัะรอ้ยลัะ 17 มีิ่รายได้
อยู่ในช่วง 3-5 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน ส่วนผูู้ที้�มีิ่รายได ้5-8 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน แลัะมิ่ากกว่า 
8 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน มีิ่สดัส่วนใกลัเ้คียงกนัที�ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 10

รู์ปัท่�  5.6 ข้ีอมูลกลุ่มต้วอยุ่างในภาพร์วม 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

เม่ิ่�อจ้ดักลุ่ัมิ่ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ต์ามิ่ Generation (Gen) พ์บัว่า มีิ่ลักัษณะ
แต์กต่์างกนั ค่อ 

• Gen BB (มีิ่อายุ 56-74 ปีิ) ส่วนใหญ่เป็ินผูู้เ้กษียณอายุที�มีิ่รายไดสู้ง แต่์ค่อนขา้ง 
กระจ้ายต์วั โดยรอ้ยลัะ 27 มีิ่รายได ้3-5 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน ส่วนอีกรอ้ยลัะ 23 แลัะ 21 
มีิ่รายไดม้ิ่ากกว่า 8 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน แลัะ 5-8 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน ต์ามิ่ลัำาดบัั สำาหรบัั
กลุ่ัมิ่ที�มีิ่รายได ้ 1.5-3.0 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน แลัะต์ำ�ากว่า 1.5 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน มีิ่สดัส่วน
ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 18 แลัะ 11 ต์ามิ่ลัำาดบัั
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• Gen X (มีิ่อายุ 41-55 ปีิ) ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 40 ของคน Gen X ปิระกอบัอาชีพ์
รบััราชการ พ์นกังานของรฐั/รฐัว่สาหก่จ้ รองลังมิ่าเป็ินพ์นกังานบัร่ษทั ทำางานอ่สระ แลัะ
ทำาธุรก่จ้ส่วนต์วัต์ามิ่ลัำาดบัั แลัะกว่ารอ้ยลัะ 31 มีิ่รายได ้3-5 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน ส่วนคน
ที�มีิ่รายได ้1.5-3.0 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน แลัะ 5-8 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน แลัะมิ่ากกว่า 8 หม่ิ่�น
บัาทต่์อเด่อน มีิ่สดัส่วนใกลัเ้คียงกนัปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 20 

• Gen Y (มีิ่อายุ 23-40 ปีิ) ส่วนใหญ่จ้ะอยู่ใน 2 กลุ่ัมิ่อาชีพ์หลักั ค่อ 1) พ์นกังาน
บัร่ษทัแลัะ 2) พ์นกังานของรฐั/รฐัว่สาหก่จ้ แลัะรบััราชการ โดยทั�ง 2 กลุ่ัมิ่อาชีพ์ มีิ่สดัส่วน
ใกลัเ้คียงกนัปิระมิ่าณร้อยลัะ 30 ส่วนรายไดข้องคน Gen Y กว่าร้อยลัะ 41 มีิ่รายได ้
1.5-3.0 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน รองลังมิ่า รอ้ยลัะ 23 มีิ่รายไดต้์ำ�ากว่า 1.5 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน 
ทั�งนี�เพ์ราะคนใน Gen Y มีิ่ทั�งที�ยงัเป็ินนกัเรียน/นกัศกึษา ถงึแมิ่ว่้าจ้ะทำางานแลัว้ก็ยงัเป็ิน
พ์นกังานที�มีิ่อายุงานไม่ิ่มิ่ากทำาให้มีิ่รายได้ไม่ิ่สูงนกัเม่ิ่�อเทียบักบััคนใน Gen BB แลัะ Gen X

• Gen Z (มีิ่อายุน้อยกว่า 23 ปีิ) เก่อบัรอ้ยลัะ 100 ของ Gen Z เป็ินนกัเรียน/
นกัศกึษา แลัะมีิ่รายไดต้์ำ�ากว่า 1.5 หม่ิ่�นบัาทต่์อเด่อน

จ้ากลักัษณะต่์างๆ ทั�งอายุ อาชีพ์ รายได้ ของคนในแต่์ลัะ Gen ซึ�งมีิ่ความิ่ 
แต์กต่์างกนัดงัที�กล่ัาวมิ่าขา้งต์น้ อาจ้ส่งผู้ลัต่์อพ์ฤต่์กรรมิ่แลัะการต์ดัส่นใจ้ท่องเที�ยว 
เช่น ช่วงเวลัาในการท่องเที�ยว จุ้ดปิระสงค์ในการท่องเที�ยว ในแต่์ลัะ Gen มีิ่ความิ่ 
แต์กต่์างกนั รวมิ่ไปิถงึการวางแผู้นการท่องเที�ยวในอนาคต์มีิ่ความิ่แต์กต่์างกนั ซึ�งจ้ะ
อธ่บัายในหวัขอ้ต่์อไปิ

       
รู์ปัท่�  5.7 อาช่พ และร์ายุได้่ขีองกลุ่มต้วอยุ่างในแต่ละ Generation 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

5.7.2  ชิ่วิงเวิลา วิัตถุประสงค์ และปัจัจััยท่ี�กระตุ�นให�ท่่องเท่ี�ยวิ

1) ช่วิงเวิลาในัการท่ีองเทีี�ยวิ
ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่กว่ารอ้ยลัะ 59 สามิ่ารถท่องเที�ยวในเวลัาใดก็ไดที้�สะดวก 

ไม่ิ่จ้ำากดัว่าเป็ินวนัใด แลัะอีกกว่ารอ้ยลัะ 41 สามิ่ารถท่องเที�ยวไดเ้ฉพ์าะวนัเสาร-์อาท่ต์ย ์
แลัะวนัหยุดนกัขตั์ฤกษเ์ท่านั�น แลัะเม่ิ่�อพ่์จ้ารณาต์ามิ่ Generation พ์บัว่า Generation 
ที�แต์กต่์างกนัจ้ะเล่ัอกวนัในการเด่นทางท่องเที�ยวแต์กต่์างกนั (c-squared = 73.525, 
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p-value < 0.001) โดยคน Gen BB Gen X แลัะ Gen Y น่ยมิ่เล่ัอกวนัในการท่องเที�ยวคลัา้ยกนั  
ค่อ ส่วนใหญ่ (เก่นกว่าครึ�งหนึ�ง) จ้ะเด่นทางต์ามิ่สะดวก แต่์คน Gen Z กว่ารอ้ยลัะ 69  
จ้ะท่องเที�ยวเฉพ์าะวนัเสาร-์อาท่ต์ย ์แลัะวนัหยุดนกัขตั์ฤกษ ์ทั�งนี�อาจ้เป็ินเพ์ราะคนใน 
Gen Z เป็ินคนที�อยู่ในวยัเรียน ซึ�งส่วนใหญ่จ้งึมีิ่เวลัาว่างเฉพ์าะวนัหยุดเท่านั�น

       
รู์ปัท่�  5.8 ช่วงเวลาในการ์ท่องเท่�ยุวขีองกลุ่มต้วอยุ่างในแต่ละ Generation

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

2) จุัดประสงคใ์นัการท่ีองเทีี�ยวิ
จ้ากการสำารวจ้ พ์บัว่า รอ้ยลัะ 92 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ มีิ่วตั์ถุปิระสงคใ์นการ 

ท่องเที�ยวเพ่์�อพ์กัผู่้อน ผู่้อนคลัายความิ่เครียด ให้รางวลัักบััต์วัเอง รองลังมิ่าปิระมิ่าณ
รอ้ยลัะ 55 ต์อ้งการท่องเที�ยวเพ่์�อเปิิดโลัก เรียนรูท้กัษะ วฒันธรรมิ่ หร่อส่�งแวดลัอ้มิ่ใหม่ิ่  
ส่วนการสร้างความิ่สมัิ่พ์นัธร่์วมิ่กบััคนใกลัช่้ดหร่อคนในครอบัครวั แลัะการผู้จ้ญภยั 
สมัิ่ผู้สัธรรมิ่ชาต่์ในสภาพ์แวดลัอ้มิ่ที� ไม่ิ่คุน้เคย มีิ่สดัส่วนใกลัเ้คียงกนัปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 45 
ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ ส่วนการท่องเที�ยวเพ่์�อต่์ดต์ามิ่ไปิสถานที�เก่ดใหม่ิ่ๆ เช่น คาเฟื้�  
รา้นอาหาร หร่อก่จ้กรรมิ่ที�จ้ดัขึ �นต์ามิ่ความิ่สนใจ้ เช่น คอนเส่รต์์ งานแสดงศ่ลัปิะ สถานที�  
ถ่ายทำาภาพ์ยนต์รมี์ิ่ปิระมิ่าณร้อยลัะ 28 ส่วนการท่องเที�ยวเพ่์�อทำาอะไรที�แปิลักใหม่ิ่  
ไม่ิ่สามิ่ารถทำาไดเ้ม่ิ่�ออยู่ที�พ์กัอาศยัเด่มิ่มีิ่ผูู้ต้์อบัน้อยที�สุดปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 12 ของผูู้ต้์อบั
แบับัสอบัถามิ่ (รูปิที�  5.9)

3) ปัจัจัยัทีี�กระตุิน้ัใหท่้ีองเทีี�ยวิ
ปัิจ้จ้ยัที�กระตุ์้นให้ท่องเที�ยวโดยภาพ์รวมิ่เก่ดจ้ากความิ่รู้สึกอยากพ์กัผู่้อน 

มิ่ากที�สุด (มีิ่สดัส่วนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 34) ส่วนสภาพ์คล่ัองทางการเง่นเป็ินปัิจ้จ้ยักระตุ์น้
ในลัำาดบััรองลังมิ่า ค่ดเป็ินสดัส่วนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 16 สำาหรบััความิ่ต์อ้งการที�จ้ะเรียนรู้
ปิระสบัการณ์ใหม่ิ่ที�แต์กต่์างจ้ากภูม่ิ่ลัำาเนา มีิ่เวลัาว่าง ภาพ์บัรรยากาศ แลัะโปิรโมิ่ชั�น/
รีว่ว สามิ่ารถกระตุ์น้ให้เก่ดการท่องเที�ยวไดใ้กลัเ้คียงกนัในสดัส่วนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 10 
(รูปิที�  5.10)
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รู์ปัท่�  5.9 จุด่ปัร์ะสงค์ ในการ์ท่องเท่�ยุว 

ห้มัายุเห้ตุ: ผูู้้ตอบแบบสอบถามัสามัาร์ถตอบได้มัากกว่า 1 คำาตอบ 
ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

ร์ปูั ท่�  5.10 ปััจจยุ้ ท่�กร์ะต้นุ ให้่ท่องเท่�ยุว

ท่ม่ั า: จากการ์สาำ  ร์วจในช่ว่ งเดอ่ นพื่ฤศจกิ ายุน-ธนั วาคมั 2563

เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาในแต่์ลัะ Generation พ์บัว่า คนในแต่์ลัะ Generation มีิ่ปัิจ้จ้ยัที�
กระตุ์น้ให้ออกเด่นทางท่องเที�ยวแต์กต่์างกนั (c-squared = 46.236, p-value < 0.001)  
โดยเฉพ์าะคนใน Gen BB แลัะ Gen Z โดยพ์บัว่า คนใน Gen BB มีิ่ 2 ปัิจ้จ้ยัสำาคญัที�กระตุ์น้ให้
ท่องเที�ยว ไดแ้ก่ ความิ่รูส้กึอยากพ์กัผู่้อน แลัะความิ่ต์อ้งการที�จ้ะเรียนรูป้ิระสบัการณ์ใหม่ิ่ 
ที�แต์กต่์างจ้ากภูม่ิ่ลัำาเนา ส่วนสภาพ์คล่ัองทางการเง่นมีิ่ผู้ลักบััคนใน Gen BB ไม่ิ่มิ่ากนกั 
สำาหรบััคนใน Gen Z ความิ่รูส้กึอยากพ์กัผู่้อนเป็ินปัิจ้จ้ยัที�สำาคญัที� สุดเหม่ิ่อน Gen อ่�นๆ 
แต่์เวลัาว่างแลัะภาพ์บัรรยากาศของสถานที� ท่องเที�ยวกลับััเป็ินปัิจ้จ้ยักระตุ์น้ที�สำาคญั
ในลัำาดบััที�  2 ใน Gen Z กลับััไม่ิ่ไดเ้ป็ินปัิจ้จ้ยัที�สำาคญันกัใน Gen อ่�นๆ นอกจ้ากนี�ยงัพ์บัว่า  

คนใน Gen Z ถูกกระตุ์น้ให้ท่องเที�ยวจ้ากความิ่ต์อ้งการที�จ้ะเรียนรู้ปิระสบัการณ์ใหม่ิ่
ที�แต์กต่์างจ้ากภูม่ิ่ลัำาเนา ส่วนคนใน Gen X แลัะ Gen Y มีิ่ปัิจ้จ้ยักระตุ์น้คลัา้ยกนั พ์บัว่า 
มิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 30 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ที�เป็ินคนใน Gen X แลัะ Gen Y เห็นว่าความิ่
รูส้กึอยากพ์กัผู่้อนเป็ินปัิจ้จ้ยักระตุ์น้ที�สำาคญัที�สุด ขณะที�ปัิจ้จ้ยัสภาพ์คล่ัองทางการเง่น 
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มีิ่ความิ่สำาคญัในลัำาดบััรองลังมิ่า สำาหรบััความิ่ต์อ้งการที�จ้ะเรียนรูป้ิระสบัการณ์ใหม่ิ่ที�
แต์กต่์างจ้ากภูม่ิ่ลัำาเนา มีิ่เวลัาว่าง ภาพ์บัรรยากาศ แลัะโปิรโมิ่ชั�น/รีว่ว สามิ่ารถกระตุ์น้
ให้เก่ดการท่องเที�ยวในกลุ่ัมิ่ Gen X แลัะ Gen Y ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 10 (รูปิที�  5.11)

รู์ปัท่�  5.11 ปััจจ้ยุสำาค้ญท่�กร์ะตุ้นให้่ท่องเท่�ยุวในแต่ละ Generation 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

5.7.3 พัฤติกรรมและการตัดสินใจัท่่องเท่ี�ยวิก่อนและหลังโควิิด-19

ในช่วง 3 ปีิก่อนเก่ดโคว่ด-19 คนไทยมีิ่การท่องเที�ยวในปิระเทศเฉลีั�ย 4 ครั�ง
ต่์อปีิ ส่วนการเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ พ์บัว่า คนใน Gen BB Gen X แลัะ Gen Y จ้ะ
เด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศเฉลีั�ย 1 ครั�งต่์อปีิ ส่วนคนใน Gen Z พ์บัว่ารอ้ยลัะ 81 ของ
คนใน Gen Z ยงัไม่ิ่มีิ่การเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ ส่วนพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยว
ก่อนช่วงโคว่ด-19 พ์บัว่า คนไทยน่ยมิ่ท่องเที�ยวกบััครอบัครวั รองลังมิ่าค่อ ท่องเที�ยว 
กบััเพ่์�อน โดยจ้ดัรูปิแบับัหร่อวางแผู้นการเด่นทางดว้ยต์นเอง อาศยัขอ้มูิ่ลัข่าวสารจ้าก
ช่องทางออนไลันเ์ป็ินหลักั ทั�งนี�แมิ่ว่้าส่วนใหญ่จ้ะจ้องบัร่การทางการท่องเที�ยวดว้ยต์นเอง 
ผู่้านช่องทางออนไลัน ์แต่์คนใน Gen Z จ้ะจ้องผู่้านทางโทรศพั์ทม่์ิ่อถ่อมิ่ากกว่าเม่ิ่�อเทียบั
กบัักลุ่ัมิ่คนใน Gen อ่�นๆ แลัะคนใน Gen BB ยงัใชก้ารจ้องผู่้านบัร่ษทัทวัร ์จ้องผู่้านงาน
แสดงส่นคา้ท่องเที�ยวมิ่ากกว่ากลุ่ัมิ่คนใน Gen อ่�นๆ โดยเปิรียบัเทียบั สำาหรบััเคร่�องม่ิ่อ/
ช่องทางที� ใชร้ะหว่างการท่องเที�ยว คนในทุก Generation ยงัคงน่ยมิ่ใช้แอปิพ์ล่ัเคชนั
เป็ินส่วนใหญ่ แต่์คนใน Gen BB จ้ะใชเ้ว็บัไซต์ม์ิ่ากกว่าคนใน Gen อ่�นๆ ส่วนคนใน Gen Y  
จ้ะน่ยมิ่ใชเ้คร่�องม่ิ่อ/ช่องทางระหว่างการท่องเที�ยวร่วมิ่กนัหลัายอย่าง

1) การเดินัทีางท่ีองเทีี�ยวิภายในัประเทีศ และต่ิางประเทีศในัช่วิง 3 ปีก่อนัโควิิด-19
จ้ากการสำารวจ้การเด่นทางท่องเที�ยวในช่วง 3 ปีิก่อนเก่ดการระบัาดของโรค

โคว่ด-19 ซึ�งมีิ่สมิ่ต่์ฐานว่าคนไทยในแต่์ลัะ Generation จ้ะมีิ่พ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยว 
แต์กต่์างกนั แลัะคาดว่า Generation ที�มีิ่สภาพ์คล่ัองทางการเง่น ไดแ้ก่ คนใน Gen BB 
Gen X แลัะ Gen Y จ้ะเด่นทางท่องเที�ยวมิ่ากกว่าคนใน Gen Z ซึ�งมีิ่ขอ้จ้ำากดัทั�งดา้นรายได ้
แลัะเวลัา แต่์จ้ากผู้ลัสำารวจ้ พ์บัว่า คนไทยทุกช่วงวยัมีิ่จ้ำานวนครั�งของการท่องเที�ยวภายใน
ปิระเทศไม่ิ่แต์กต่์างกนั (F-value = 0.207, p-value = 0.891) โดยจ้ะท่องเที�ยวเฉลีั�ย 4 
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ครั�งต่์อปีิ ส่วนการเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ พ์บัว่า โดยเฉลีั�ยแลัว้ คนใน Gen Z ไม่ิ่มีิ่
การท่องเที�ยวต่์างปิระเทศในช่วง 3 ปีิที� ผู่้านมิ่า ซึ�งแต์กต่์างจ้ากคนใน Gen BB Gen X 
แลัะ Gen Y ที�มีิ่การท่องเที�ยวต่์างปิระเทศเฉลีั�ยปีิลัะ 1 ครั�ง (F-value = 21.27, p-value 
< 0.001) (รูปิที�  5.11)

รู์ปัท่�  5.12 จำานวนคร้์�งขีองการ์ท่องเท่�ยุวในและต่างปัร์ะเทศในแต่ละ Generation

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

2) การเดินัทีางท่ีองเทีี�ยวิภายในัประเทีศในัช่วิงเด้อนัพฤษภาคม-ตุิลาคม พ.ศ. 2563
หลังัจ้ากการระบัาดของโคว่ด-19  พ์บัว่า เม่ิ่�อสถานการณก์ารระบัาดครั�งที� 1 ดีขึ �น  

(ปิระมิ่าณช่วงเด่อนพ์ฤษภาคมิ่-ตุ์ลัาคมิ่ พ์.ศ. 2563) ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่กว่ารอ้ยลัะ 67  
ไดมี้ิ่การเด่นทางท่องเที�ยว โดยมีิ่รายลัะเอียดของขอ้มูิ่ลัการเด่นทางท่องเที�ยว ดงันี�

2.1) เพ่์�อนร่วมิ่ทาง พ์บัว่า ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 46 เด่นทาง
ท่องเที�ยวร่วมิ่กบััครอบัครวัมิ่ากที�สุด รองลังมิ่า เป็ินการเด่นทางร่วมิ่กบััเพ่์�อน (ปิระมิ่าณ
รอ้ยลัะ 44) ส่วนอีกปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 10 เป็ินการท่องเที�ยวคนเดียว หร่อเด่นทางกบััเพ่์�อน
ร่วมิ่งาน 

2.2) การจ้ดัรูปิแบับัหร่อการวางแผู้นการเด่นทาง พ์บัว่า กว่ารอ้ยลัะ 94 จ้ะจ้ดัการ 
ดว้ยต์นเอง มีิ่เพี์ยงรอ้ยลัะ 6 เท่านั�น ที�ใชว่้ธีการซ่�อทวัร ์

2.3) การเขา้ถงึขอ้มูิ่ลัข่าวสาร พ์บัว่า ผูู้ที้�เด่นทางท่องเที�ยวกว่ารอ้ยลัะ 69 อาศยั 
ขอ้มูิ่ลัข่าวสารผู่้านทางช่องทางออนไลันเ์พี์ยงอย่างเดียว ส่วนอีกร้อยลัะ 31 จ้ะอาศยั
ขอ้มูิ่ลัข่าวสารจ้ากหลัายช่องทางร่วมิ่กนั ทั�งจ้ากคนใกลัช่้ด ช่องทางออนไลัน ์แลัะส่�อ
ส่�งพ่์มิ่พ์ต่์์างๆ

2.4) การเต์รียมิ่การท่องเที�ยว พ์บัว่า ผูู้ที้�เด่นทางท่องเที�ยวกว่ารอ้ยลัะ 69 จ้อง
บัร่การดา้นการท่องเที�ยว เช่น โรงแรมิ่ ก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยว ฯลัฯ ผู่้านช่องทางออนไลัน์
ดว้ยต์นเอง โดยรอ้ยลัะ 19 จ้องผู่้านทางโทรศพั์ท ์แลัะรอ้ยลัะ 12 จ้องผู่้านช่องทางอ่�นๆ 
เช่น ให้บัร่ษทัทวัรจ์้ดัการจ้องทั�งหมิ่ด จ้องผู่้านงานแสดงส่นคา้ท่องเที�ยว เป็ินต์น้ แต่์เม่ิ่�อ
พ่์จ้ารณาในแต่์ลัะ Generation พ์บัว่า คนในแต่์ลัะ Generation มีิ่การเต์รียมิ่การท่องเที�ยว



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

216การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

แต์กต่์างกนัอย่างมีิ่นยัสำาคญัทางสถ่ต่์ที�  0.05 (c-squared = 38.861,  p-value < 0.001) 
แมิ่ว่้าคนส่วนใหญ่ในแต่์ลัะ Generation จ้ะจ้องบัร่การทางการท่องเที�ยวดว้ยต์นเองผู่้าน
ช่องทางออนไลัน ์แต่์คนใน Gen Z จ้ะจ้องผู่้านทางโทรศพั์ทม์ิ่ากกว่าเม่ิ่�อเทียบักบััคนใน 
Gen อ่�นๆ ส่วนคนใน Gen BB ยงัใชก้ารจ้องรูปิแบับัอ่�นๆ เช่น บัร่ษทัทวัรจ์้ดัการจ้อง
ทั�งหมิ่ด จ้องผู่้านงานแสดงส่นคา้ท่องเที�ยวมิ่ากกว่าคนใน Gen อ่�นๆ (รูปิที� 5.13 ดา้นซา้ย)

 รู์ปัท่�  5.13 การ์จ้ด่เตร่์ยุมการ์ท่องเท่�ยุว และเคร้์�องม้อ/ช่องทางท่� ใช้ร์ะห่ว่างการ์ท่องเท่�ยุวในแต่ละ 
Generation 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

2.5) เคร่�องม่ิ่อ/ช่องทางที�ใชร้ะหว่างการท่องเที�ยว พ์บัว่า ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่
กว่าร้อยลัะ 65 ของผูู้เ้ด่นทางจ้ะใช้แอปิพ์ล่ัเคชนั smartphone ระหว่างการเด่นทาง 
ท่องเที�ยว เช่น Google Map, Klook, Wongnai เป็ินต์น้ แลัะรอ้ยลัะ 24 จ้ะใชห้ลัายช่องทาง 
ร่วมิ่กนั ทั�งแอปิพ์ล่ัเคชนั เว็บัไซต์ ์แลัะส่�อส่�งพ่์มิ่พ์ต่์์างๆ เช่น หนงัส่อท่องเที�ยว แผู้นที� เป็ินต์น้  

ส่วนอีกรอ้ยลัะ 11 ใชเ้ว็บัไซต์เ์ป็ินต์วัช่วยระหว่างท่องเที�ยวเพี์ยงอย่างเดียว นอกจ้ากนี�ยงั
พ์บัว่า คนในแต่์ลัะ Generation ใชเ้คร่�องม่ิ่อ/ช่องทางที�ใชร้ะหว่างการท่องเที�ยวแต์กต่์าง
กนัอย่างมีิ่นยัสำาคญัทางสถ่ต่์ที�  0.05 (c-squared = 41.545,  p-value < 0.001) แมิ่ว่้า
คนในทุก Generation จ้ะน่ยมิ่ใชแ้อปิพ์ล่ัเคชนัเป็ินส่วนใหญ่ แต่์คนใน Gen BB ยงัคงน่ยมิ่
ใชเ้ว็บัไซต์ร์ะหว่างการท่องเที�ยวมิ่ากกว่าคนใน Gen อ่�นๆ ส่วนคนใน Gen Y มีิ่สดัส่วนผูู้ที้�
ใชเ้คร่�องม่ิ่อ/ช่องทางระหว่างการท่องเที�ยวร่วมิ่กนัหลัายอย่างมิ่ากกว่าคนใน Gen อ่�นๆ 
(รูปิที�  5.13 ดา้นขวา) 

สำาหรบััผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ที�ไม่ิ่มีิ่การเด่นทางท่องเที�ยวในช่วงเด่อนพ์ฤษภาคมิ่- 
ตุ์ลัาคมิ่ พ์.ศ. 2563 ที� ผู่้านมิ่า (ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 33) ให้เหตุ์ผู้ลัว่า ยงักลัวัโคว่ด-19 อยู่ 
(ปิระมิ่าณร้อยลัะ 55) แลัะอีกกว่าร้อยลัะ 45 ให้เหตุ์ผู้ลัอ่�นๆ เช่น ไม่ิ่มีิ่เง่น ไม่ิ่มีิ่เวลัา  
ต่์ดภารก่จ้ครอบัครวั เป็ินต์น้
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5.7.4  การวิางแผู้นท่่องเท่ี�ยวิภายในประเท่ศั และต่างประเท่ศั

สำาหรบััการวางแผู้นการเด่นทางท่องเที�ยว แบ่ังออกเป็ิน 2 ช่วง ไดแ้ก่ 1) ช่วงเด่อน 
มีิ่นาคมิ่-กนัยายน พ์.ศ. 2564 ซึ�งเป็ินการวางแผู้นการท่องเที�ยวภายในปิระเทศ พ์บัว่า 
เพ่์�อนร่วมิ่ทางในการท่องเที�ยวยงัคงเป็ินครอบัครวัแลัะเพ่์�อนเป็ินหลักั แต่์คนใน Gen BB  
แลัะ Gen Y มีิ่การวางแผู้นที�จ้ะเที�ยวร่วมิ่กบััเพ่์�อนมิ่ากขึ �นเม่ิ่�อเทียบักบััช่วงก่อนหน้า  

ส่วนการวางแผู้น/การจ้ดัการท่องเที�ยวนั�น พ์บัว่า มิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 85 ยงัคงจ้ะวางแผู้น
ท่องเที�ยวดว้ยต์นเอง แลัะ 2) ต์ั�งแต่์ช่วงเด่อนตุ์ลัาคมิ่ พ์.ศ. 2564 เป็ินต์น้ไปิ พ์บัว่า หากเป็ิน 
การท่องเที�ยวระยะใกลั ้ไดแ้ก่ การเด่นทางท่องเที�ยวภายในจ้งัหวดั แลัะภายในปิระเทศ 
คนส่วนใหญ่จ้ะเด่นทางภายใน 1-3 เด่อน ส่วนการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศนั�น ผูู้ต้์อบัเก่อบั
ร้อยลัะ 50 ต์ดัส่นใจ้จ้ะไม่ิ่เด่นทาง ส่วนคนที�คาดว่าจ้ะยงัเด่นทางปิระมิ่าณร้อยลัะ 24  
ของผูู้้ต์อบัแบับัสอบัถามิ่ทั�งหมิ่ด มีิ่แผู้นที�จ้ะเด่นทางภายใน 1 ปีิ ซึ� งแต่์ลัะช่วงมีิ่ 
รายลัะเอียดเพ่์�มิ่เต่์มิ่พ์อสงัเขปิ ดงันี�

1) แผนัท่ีองเทีี�ยวิภายในัประเทีศในัช่วิงเด้อนัมีนัาคม-กนััยายนั พ.ศ. 2564
ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่กว่ารอ้ยลัะ 32 ยงัไม่ิ่มีิ่แผู้นการท่องเที�ยวภายในปิระเทศ

ช่วงเด่อนมีิ่นาคมิ่-กนัยายน พ์.ศ. 2564 โดยในแต่์ลัะ Generation มีิ่การให้เหตุ์ผู้ลัที�  
แต์กต่์างกนั (c-squared = 29.579, p-value < 0.001) ส่วนใหญ่กลุ่ัมิ่คนใน Gen X Gen Y  
แลัะ Gen Z ยงัไม่ิ่มีิ่แผู้นท่องเที�ยวเพ์ราะ ไม่ิ่มีิ่เง่น/ไม่ิ่มีิ่เวลัา ส่วนคนใน Gen BB ปิระมิ่าณ 
รอ้ยลัะ 67 ยงัไม่ิ่มีิ่แผู้นท่องเที�ยวเพ์ราะ ยงักลัวัโคว่ด-19 แลัะความิ่สะดวกอ่�นๆ แลัะบัางส่วน 
ยงัไม่ิ่แน่ใจ้ในสถานการณ์ในอนาคต์ (รูปิที�  5.14)

รู์ปัท่� 5.14 สาเห่ตุท่�จะไม่ท่องเท่�ยุวในช่วงเด้่อนม่นาคม-ก้นยุายุน พ.ศ. 2564 ในแต่ละ Generation

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

ทั�งนี� เม่ิ่�อสอบัถามิ่ถงึเพ่์�อนร่วมิ่ทาง พ์บัว่า ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ร้อยลัะ 68 
คาดว่าจ้ะเด่นทางท่องเที�ยว โดยรอ้ยลัะ 51 วางแผู้นจ้ะไปิท่องเที�ยวกบััครอบัครวั แลัะ
รอ้ยลัะ 41 วางแผู้นจ้ะท่องเที�ยวกบััเพ่์�อน ส่วนรอ้ยลัะ 8 จ้ะท่องเที�ยวคนเดียวหร่อไปิกบัั
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ที�ทำางาน อย่างไรก็ต์ามิ่ เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาในแต่์ลัะ Generation พ์บัว่า มีิ่ความิ่แต์กต่์างกนั  
(c-squared = 14.767,  p-value = 0.022) โดยคนใน Gen BB แลัะ Gen Z ปิระมิ่าณ 
ร้อยลัะ 50 วางแผู้นจ้ะเที�ยวกบััครอบัครวั แลัะปิระมิ่าณร้อยลัะ 40 จ้ะเที�ยวกบััเพ่์�อน  
ส่วนคนใน Gen X ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 64 จ้ะเที�ยวกบััครอบัครวั ส่วนอีกรอ้ยลัะ 27 จ้ะเที�ยว
กบััเพ่์�อน ส่วนคนใน Gen Y จ้ะแต์กต่์างจ้าก Gen อ่�นๆ เพ์ราะส่วนใหญ่กว่ารอ้ยลัะ 50 
ของคนใน Gen Y วางแผู้นจ้ะเที�ยวกบััเพ่์�อน แลัะอีกร้อยลัะ 40 จ้ะเที�ยวกบััครอบัครวั  
(รูปิที�  5.15) ส่วนการวางแผู้น/การจ้ดัการท่องเที�ยวนั�น พ์บัว่า ผูู้้ต์อบัแบับัสอบัถามิ่
มิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 85 ในทุก Generation ค่ดว่าจ้ะวางแผู้นท่องเที�ยวดว้ยต์นเอง

       
รู์ปัท่�  5.15 เพ้�อนร่์วมทางท่�จะไปัท่องเท่�ยุวด้่วยุในช่วงเด้่อนม่นาคม–ก้นยุายุน พ.ศ. 2564 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

2) แผนัท่ีองเทีี�ยวิในัจังัหวิดั ในัประเทีศ และต่ิางประเทีศติั�งแต่ิเด้อนัตุิลาคม พ.ศ. 2564  
เป็นัติน้ัไป

ส่วนการวางแผู้นท่องเที�ยวช่วงต์ั�งแต่์เด่อนตุ์ลัาคมิ่ พ์.ศ. 2564 เป็ินต์น้ไปิ ทั�งที�  
เป็ินการท่องเที�ยวในจ้งัหวดั ในปิระเทศ แลัะต่์างปิระเทศ (รูปิที�  5.16) พ์บัว่า ในระยะสั�น
ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่จ้ะวางแผู้นเด่นทางท่องเที�ยวในระยะใกลัก่้อน แลัะสถานที�ท่องเที�ยว
ที�มีิ่ระยะทางไกลัออกไปิก็วางแผู้นจ้ะเด่นทางท่องเที�ยวชา้ลัง เห็นไดจ้้ากสดัส่วนของผูู้้
วางแผู้นจ้ะเด่นทางท่องเที�ยวในจ้งัหวดัของต์นเองภายในระยะเวลัา 1-3 เด่อน มีิ่สดัส่วน
สูงถงึรอ้ยลัะ 67 ส่วนการเด่นทางภายในปิระเทศในระยะเวลัา 1-3 เด่อน มีิ่เพี์ยงรอ้ยลัะ 
46 สำาหรบััการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศนั�น ผูู้ต้์อบัเก่อบัรอ้ยลัะ 50 ต์ดัส่นใจ้จ้ะไม่ิ่เด่นทาง 
ส่วนผูู้ต้์อบัที�คาดว่าจ้ะยงัเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ กว่ารอ้ยลัะ 24 มีิ่แผู้นจ้ะเด่นทาง 
ภายใน 1 ปีิ หลังัจ้ากเด่อนตุ์ลัาคมิ่ พ์.ศ. 2564 เป็ินต์น้ไปิ สาเหตุ์ที� เล่ัอกจ้ะเด่อนทาง 
ในระยะใกลัก่้อนอาจ้เน่�องมิ่าจ้ากปัิจ้จ้ยัดา้นการเง่น แลัะความิ่ไม่ิ่มิ่ั�นใจ้ในสถานการณ์
การระบัาดของโรคโคว่ด-19 
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รู์ปัท่�  5.16 การ์วางแผนท่องเท่�ยุวในช่วงต้�งแต่เด้่อนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็ันต้นไปั

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

5.7.5  การเปิดประเท่ศัและการเดินท่างท่่องเท่ี�ยวิในอนาคต

นอกจ้ากการวางแผู้นการท่องเที�ยวในช่วงหลังัการระบัาดของโรคโคว่ด-19 
การสำารวจ้ครั�งนี�ยงัไดมี้ิ่การสอบัถามิ่ความิ่เห็นเร่�องการเปิิดปิระเทศ โดยถามิ่ใน 2 
ปิระเด็น ค่อ 

1) การเปิิดปิระเทศให้นักท่องเที� ยวต่์างชาต่์เด่นทางเข้ามิ่าท่องเที� ยวใน
ปิระเทศไทย ซึ�งผู้ลัการสำารวจ้พ์บัว่า ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่กว่ารอ้ยลัะ 61 เห็นว่ายงัไม่ิ่ควร 
เปิิดปิระเทศ ทั�งนี�อาจ้เป็ินเพ์ราะยงักงัวลัเร่�องสถานการณ์โคว่ด-19 อยู่ แลัะเม่ิ่�อพ่์จ้ารณา 

ต์ามิ่ Generation พ์บัว่า แต่์ลัะ Generation มีิ่ความิ่ค่ดเห็นต่์อการเปิิดปิระเทศแต์กต่์างกนั  
(c-squared = 17.409, , p-value < 0.001) โดยพ์บัว่า คนใน Gen Y แลัะ Gen Z ปิระมิ่าณ
รอ้ยลัะ 70 ไม่ิ่เห็นดว้ยกบััการเปิิดปิระเทศ ส่วนคนใน Gen BB แลัะ Gen X มีิ่สดัส่วนการ
ต์อบัใกลัเ้คียงกนั กล่ัาวค่อ ปิระมิ่าณครึ�งของคนในทั�งสอง Generation ไม่ิ่เห็นดว้ยกบัั
การเปิิดปิระเทศ อาจ้เน่�องจ้ากความิ่กงัวลัดา้นสถานการณเ์ศรษฐก่จ้ แลัะการท่องเที�ยว
ของปิระเทศ ส่วนอีกครึ�งหนึ�งของคนในทั�งสอง Generation เห็นว่า ควรเปิิดปิระเทศให้
ต่์างชาต่์เขา้มิ่าท่องเที�ยว (รูปิที�  5.17)

        
รู์ปัท่� 5.17 ความเห็่นต่อการ์เปิัด่ปัร์ะเทศให้่น้กท่องเท่�ยุวต่างชาติเดิ่นทางเข้ีามาท่องเท่�ยุวในปัร์ะเทศไทยุ 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563
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2) การเปิิดปิระเทศแลัะอนุญาต์ให้คนไทยเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศในปีิ 
พ์.ศ. 2564 พ์บัว่า ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 65 เห็นว่ายงัไม่ิ่เด่นทางท่องเที�ยว
ต่์างปิระเทศ แลัะปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 35 จ้ะเด่นทางท่องเที�ยว แลัะเม่ิ่�อพ่์จ้ารณาต์ามิ่ Gen 
ก็พ์บัว่าคนส่วนใหญ่ในทุก Gen มีิ่ความิ่เห็นไปิในท่ศทางเดียวกนั (c-squared = 5.0405, 
p-value = 0.1689)

5.7.6  การรับร้�เกี�ยวิกับ “มาตรฐานควิามปลอดภัยด�านสุขีอนามัย (SHA)”

หลังัจ้ากการระบัาดของโรคโคว่ด-19 ทำาให้ภาคการท่องเที�ยวของไทย รวมิ่ถงึ 
ปิระเทศทั� วโลัก ได้รบััผู้ลักระทบัอย่างมิ่าก นักท่องเที�ยวไม่ิ่มีิ่ความิ่มิ่ั�นใจ้ด้านความิ่
ปิลัอดภยัในการท่องเที�ยว แลัะเพ่์�อเรียกความิ่เช่�อมิ่ั�นจ้ากนกัท่องเที�ยว จ้ึงมีิ่โครงการ
ยกระดบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไทยมิ่าต์รฐานความิ่ปิลัอดภยัดา้นสุขอนามิ่ยั (Amazing 
Thailand Safety & Health Administration: SHA) โดยความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อระหว่างกระทรวง
การท่องเที�ยวแลัะกีฬา กระทรวงสาธารณสุข แลัะภาคเอกชน เพ่์�อสรา้งความิ่มิ่ั�นใจ้แก่
นกัท่องเที�ยวว่าจ้ะไดร้บััความิ่ปิลัอดภยัดา้นสุขภาพ์อนามิ่ยัจ้ากส่นคา้แลัะบัร่การดา้น
การท่องเที�ยวที�มีิ่เคร่�องหมิ่าย SHA 

จ้ากการสำารวจ้พ์บัว่า ผูู้้ต์อบัแบับัสอบัถามิ่ปิระมิ่าณร้อยลัะ 57 รบััรู้ แลัะ
ปิระมิ่าณร้อยลัะ 43 ไม่ิ่รบััรู้เกี�ยวกบััมิ่าต์รฐาน SHA  (รูปิที�  5.18) แลัะเม่ิ่�อพ่์จ้ารณา
การรบััรู้ในแต่์ลัะ Generation พ์บัว่า Gen Z มีิ่สดัส่วนของผูู้ที้� ไม่ิ่รบััรูม้ิ่ากที� สุด (ค่ดเป็ิน 
รอ้ยลัะ 51 ของคนใน Gen Z) รองลังมิ่าค่อ Gen BB แลัะ Gen Y มีิ่สดัส่วนเท่ากนัปิระมิ่าณ
ร้อยลัะ 44 ของคนใน Gen นั�นๆ ส่วน Gen X มีิ่ผูู้้ที� ไม่ิ่รู้ในสดัส่วนน้อยที� สุดปิระมิ่าณ 
รอ้ยลัะ 31 (c-squared = 18.034, p-value < 0.001) ทั�งนี�เป็ินที�น่าสงัเกต์ว่ามีิ่สดัส่วน 
ผูู้้ ไม่ิ่รบััรู้ถึงมิ่าต์รฐาน SHA ค่อนข้างสูง เป็ินไปิได้ว่าการปิระชาสมัิ่พ์นัธข์องรฐัไม่ิ่
ครอบัคลุัมิ่เท่าที�ควร

        
รู์ปัท่�  5.18 การ์ร้์บรู้์เก่�ยุวก้บมาตร์ฐานความปัลอด่ภ้ยุด้่านสุขีอนาม้ยุ (SHA) ในแต่ละ Generation 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563
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ในกลุ่ัมิ่ผูู้ที้�รบััรูเ้คร่�องหมิ่าย SHA ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 57 พ์บัว่า มิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 
70 เห็นว่าเคร่�องหมิ่าย SHA มีิ่ผู้ลัต่์อการต์ดัส่นใจ้ซ่�อส่นคา้แลัะบัร่การดา้นการท่องเที�ยว
ทั�ง 5 แบับั แต่์มีิ่ผู้ลักบััโรงแรมิ่/ที�พ์กัแรมิ่มิ่ากที�สุด รองลังมิ่าไดแ้ก่ ภตั์ต์าคาร/รา้นอาหาร 
สถานบัร่การดา้นสุขภาพ์แลัะความิ่งามิ่ ห้างสรรพ์ส่นคา้/ศูนยก์ารคา้ แลัะสถานบันัเท่ง/
สถานที�ท่องเที�ยวยามิ่ราต์รี ต์ามิ่ลัำาดบัั (รูปิที�  5.19)

รู์ปัท่�  5.19 การ์ต้ด่สินใจซ้ี�อสินค้าและบริ์การ์ด้่านการ์ท่องเท่�ยุวเม้�อม่ส้ญล้กษณ์์ SHA 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

5.7.7 การตอบสนองต่อโครงการสนับสนุนด�านการท่่องเท่ี�ยวิโดยรัฐบาล

1)  โครงการสนับัสนุันัดา้นัการท่ีองเทีี�ยวิโดยรฐับาล
 จ้ากการระบัาดของโรคโคว่ด-19 ในระยะที� 1 ในช่วงเด่อนมิ่กราคมิ่-ม่ิ่ถุนายน 

พ์.ศ. 2563 (ไม่ิ่พ์บัผูู้ต่้์ดเช่�อต์ั�งแต่์ปิลัายเด่อนพ์ฤษภาคมิ่ พ์.ศ. 2563 แต่์ปิระกาศส่�นสุด 
การระบัาดระลัอกที� 1 ในเด่อนกรกฎีาคมิ่ พ์.ศ. 2563) ธุรก่จ้ท่องเที�ยว ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินโรงแรมิ่  
ร้านคา้ ร้านอาหาร แลัะสถานที� ท่องเที�ยวต่์างๆ ไดร้บััผู้ลักระทบัอย่างมิ่าก รฐับัาลัจ้งึ
มีิ่โครงการซึ�งกระตุ์้นให้ปิระชาชนเก่ดการใชจ่้้ายผู่้านการท่องเที�ยวภายในปิระเทศ  
เพ่์�อช่วยเหล่ัอผูู้้ปิระกอบัการโรมิ่แรมิ่ ร้านอาหาร แลัะสถานที� ท่องเที�ยวต่์างๆ โดยมีิ่
ทั�งหมิ่ด 4 โครงการ ดงันี� (www.เราเที�ยวดว้ยกนั.com, 2563; The Bangkok Insight 
Editorial Team, 2563; Techsauce Team, 2020)

1.1) โครงการเราเทีี�ยวิดว้ิยกนัั ให้ส่ทธ่กบัับุัคคลัที�มีิ่สญัชาต่์ไทยที�มีิ่อายุต์ั�งแต่์ 
18 ปีิบัร่บูัรณข์ึ �นไปิ แลัะต์อ้งมีิ่บัตั์รปิระจ้ำาต์วัปิระชาชน โดยมีิ่ 3 ส่ทธ่ปิระโยชนที์�จ้ะไดร้บัั
จ้ากโครงการ ไดแ้ก่ 1) ไดร้บััส่วนลัดค่าโรงแรมิ่รอ้ยลัะ 40 ของราคาที�พ์กัต่์อห้องต่์อค่น  
แต่์ต์อ้งไม่ิ่เก่น 3,000 บัาทต่์อห้องต่์อค่น 2) คูปิองสำาหรบััค่าอาหาร แลัะท่องเที�ยวเม่ิ่�อ 
check-in ที� โรงแรมิ่เสร็จ้เรียบัรอ้ย แลัะ 3) รฐัช่วยสนบััสนุนค่าต์ั�วเคร่�องบ่ันรอ้ยลัะ 40 
ของมูิ่ลัค่าต์ั�ว แต่์ต์อ้งไม่ิ่เก่น 2,000 บัาทต่์อคน

1.2) โครงการเทีี�ยวิปันัสุข้ ให้ส่ทธ่กบััปิระชาชนทั�วไปิไม่ิ่น้อยกว่า 2 ลัา้นคน  
มุ่ิ่งเน้นการช่วยจ่้ายค่าเด่นทางเป็ินหลักั ดว้ยรูปิแบับัการเด่นทาง 3 เเบับั ค่อ รถขนส่งไม่ิ่
ปิระจ้ำาทางขา้มิ่จ้งัหวดั รถเช่า สายการบ่ันในปิระเทศ รฐับัาลัจ้ะช่วยค่าใชจ่้้ายการเด่นทาง 
รอ้ยลัะ 40 ของค่าเด่นทาง แต่์ไม่ิ่เก่น 1,000 บัาท แลัะโคด้ส่วนลัด แลัะส่วนลัดโปิรโมิ่ชั�น 
ต์ามิ่แคมิ่เปิญ
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1.3) โครงการเราไปเทีี�ยวิกนัั ใหสิ้ทีธิ์กบัประชาชนัทีั�วิไป โดยรฐับัาลัจ้ะสนบััสนุน 
ค่าที�พ์กั ในลักัษณะร่วมิ่จ่้าย (Co-pay) โดยรฐับัาลัจ้ะช่วยจ่้ายค่าที�พ์กัรอ้ยลัะ 40 ต่์อค่น 
แต่์สูงสุดไม่ิ่เก่น 3,000 บัาทต่์อค่น แลัะไม่ิ่เก่น 5 ค่น (หร่อสูงสุดไม่ิ่เก่น 15,000 บัาทต่์อ 
5 ค่น) แลัะสนบััสนุนค่าอาหารแลัะค่าใชจ่้้ายอ่�นๆ ในรูปิแบับั E-Voucher แลัะ E-Wallet 
จ้ำานวน 600 บัาทต่์อห้องต่์อค่น สูงสุดไม่ิ่เก่น 5 ค่น

1.4) โครงการกำาลงัใจั จ้ดัขึ �นเพ่์�อต์อบัแทนบุัคลัากรแนวหน้าในการรบััม่ิ่อกบัั
โคว่ด-19 ไดแ้ก่ อาสาสมิ่คัรสาธารณสุขปิระจ้ำาหมู่ิ่บัา้น (อสมิ่.) อาสาสมิ่คัรสาธารณสุข 
(อสส.) แลัะเจ้า้หน้าที�โรงพ์ยาบัาลั ส่งเสร่มิ่สุขภาพ์ต์ำาบัลั (รพ์.สต์.) โดยรฐับัาลัสนบััสนุน 
ค่าใชจ่้้ายเพ่์�อการท่องเที�ยวแลัะศกึษาดูงานต่์างจ้งัหวดั 2,000 บัาทต่์อคน รวมิ่ 1.2 ลัา้นคน  
ผู่้านบัร่ษทันำาเที�ยวที� ร่วมิ่โครงการกว่า 13,000 บัร่ษทั โดยผูู้ส้นใจ้ต์อ้งแจ้ง้ความิ่จ้ำานง 
ในการท่องเที�ยวแลัะศกึษาดูงานผู่้านทางแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ของธนาคารกรุงไทย 

2) การติอบสนัองโครงการสนับัสนุันัดา้นัการท่ีองเทีี�ยวิโดยรฐับาล
สำาหรบััการรบััรูแ้ลัะต์อบัสนองต่์อโครงการทั�ง 4 โครงการของรฐับัาลั ซึ�ง 3 

โครงการปิระกอบัดว้ยโครงการเราเที�ยวดว้ยกนั โครงการเที�ยวปัินสุข แลัะโครงการเรา
ไปิเที�ยวกนั เป้ิาหมิ่ายของโครงการค่อปิระชาชนทั�วไปิ พ์บัว่า โครงการเราเที�ยวดว้ยกนัมีิ่
ปิระชาชนรบััรูม้ิ่ากที�สุด รองลังมิ่าค่อ โครงการเราไปิเที�ยวกนั แลัะโครงการเที�ยวปัินสุข 
ต์ามิ่ลัำาดบัั แต่์ในภาพ์รวมิ่แลัว้ทั�ง 3 โครงการมีิ่การรบััรูม้ิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 60 ของผูู้ต้์อบั
แบับัสอบัถามิ่ ดา้นผู้ลัการลังทะเบีัยนโครงการ พ์บัว่า สดัส่วนปิระชาชนที�ลังทะเบีัยน
สำาเร็จ้เป็ินไปิในท่ศทางเดียวกบััการรบััรูถ้งึการมีิ่โครงการ ส่วนสาเหตุ์ที� ไม่ิ่ลังทะเบีัยน
นั�นคลัา้ยคลังึกนัทั�ง 3 โครงการ ค่อ ไม่ิ่มีิ่เง่น/ไม่ิ่มีิ่เวลัาในการท่องเที�ยว ส่วนสาเหตุ์จ้าก
ความิ่กลัวัโคว่ด-19 มีิ่สดัส่วนน้อยที�สุดในแต่์ลัะโครงการ (ต์ารางที�  5.4)

ตาร์างท่�  5.4 การ์ร้์บรู้์ และการ์ลงทะเบ่ยุนในโคร์งการ์สน้บสนุนการ์ท่องเท่�ยุวขีองภาคร้์ฐ

ร์ายุการ์
โค่ร์งการ์ 

เร์าเที�ยุวิดั�วิยุกัน
โค่ร์งการ์ 

เที�ยุวิปันสุข
โค่ร์งการ์ 

เร์าไปเที�ยุวิกัน
โค่ร์งการ์ 
กำาลัังใจั

จัำานวิน ร์�อยุลัะ จัำานวิน ร์�อยุลัะ จัำานวิน ร์�อยุลัะ จัำานวิน ร์�อยุลัะ
การ์ร้์บรู้์

รู้์ 542 89.44 363 59.90 411 67.82 197 32.51
ไม่ัรู้์ 64 10.56 243 40.10 195 32.18 409 67.49
ร์วมั 606 100 606 100 606 100 606 100

ลงทะเบ่ยุน 320 59.04 126 34.71 212 51.58 64 32.49
   ลงทะเบ่ยุนสำาเร็์จ 202 37.27 36 9.92 117 28.47 12 6.09

   ลงทะเบ่ยุนไม่ัสำ าเร็์จ 118 21.77 90 24.79 95 23.11 52 26.40
ไม่สนใจลงทะเบ่ยุน 222 40.96 237 65.29 199 48.42 133 67.51

ไม่ัม่ัเงิน/ไม่ัม่ัเวลา 119 21.96 144 39.67 115 27.98 69 35.03
   ยัุงกลัวโควิด-19 อยูุ่ 43 7.93 44 12.12 40 9.73 27 13.71

   อ่�นๆ 60 11.07 49 13.50 44 10.71 37 18.78
ร์วมั 542 100 363 100 411 100 197 100

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563
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ส่วนโครงการกำาลังัใจ้ ซึ�งมีิ่บุัคลัากรแนวหน้าในการรบััม่ิ่อกบััโรคโคว่ด-19 
เป็ินกลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่าย พ์บัว่า มีิ่ผูู้ที้� ไม่ิ่รบััรูก้ารมีิ่โครงการรอ้ยลัะ 67 แลัะมีิ่ผูู้ร้บััรูร้อ้ยลัะ 33 
ซึ�งในกลุ่ัมิ่นี�มีิ่ผูู้ล้ังทะเบีัยนโครงการสำาเร็จ้เพี์ยงรอ้ยลัะ 6 เท่านั�น (ต์ารางที�  5.4) ทั�งนี�อาจ้
เป็ินเพ์ราะกลุ่ัมิ่ต์วัอย่างส่วนใหญ่ไม่ิ่ไดอ้ยู่ในกลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่ายของโครงการ จ้งึไม่ิ่สามิ่ารถ 
รบััรูข่้าวสารของโครงการ ซึ�งคาดว่ามีิ่การปิระชาสมัิ่พ์นัธที์�เจ้าะจ้งเฉพ์าะกลุ่ัมิ่

เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาในแต่์ลัะโครงการมีิ่รายลัะเอียดดงันี�

2.1) โครงการเราเทีี�ยวิดว้ิยกนัั 
ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ที�ทราบัถงึการมีิ่โครงการมีิ่ปิระมิ่าณร้อยลัะ 90 แลัะมีิ่ 

ผูู้ส้นใจ้ลังทะเบีัยนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 53 โดยสามิ่ารถลังทะเบีัยนไดส้ำาเร็จ้ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 
33 (หร่อ ค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 63 ของผูู้ล้ังทะเบีัยนทั�งหมิ่ด) (รูปิที� 5.20) แลัะเม่ิ่�อพ่์จ้ารณากลุ่ัมิ่
ที�ลังทะเบีัยนสำาเร็จ้ (รูปิที� 5.21) พ์บัว่า คนใน Gen Y มีิ่สดัส่วนมิ่ากที�สุดปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 42  
ของผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้ ส่วนคนใน Gen Z ลังทะเบีัยนสำาเร็จ้น้อยที�สุดปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 11  
นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่ผูู้้ที� ไม่ิ่สนใจ้ลังทะเบีัยนอีกปิระมิ่าณร้อยลัะ 40 ของผูู้้ที�รบััทราบัว่ามีิ่
โครงการนี� ทั�งนี�เม่ิ่�อพ่์จ้ารณาถงึเหตุ์ผู้ลัที� ไม่ิ่ลังทะเบีัยนต์ามิ่แต่์ลัะ Generation พ์บัว่า  

ในแต่์ลัะ Generation มีิ่เหตุ์ผู้ลัของการไม่ิ่ลังทะเบีัยนแต์กต่์างกนั (c-squared = 41.804,  
p-value < 0.001) โดยคนใน Gen X Gen Y แลัะ Gen Z ไม่ิ่สนใจ้ลังทะเบีัยน เน่�องจ้ากไม่ิ่มีิ่
เง่น/ไม่ิ่มีิ่เวลัา ส่วนคนใน Gen BB โดยส่วนใหญ่มีิ่สาเหตุ์ของการไม่ิ่ลังทะเบีัยนอนัเน่�อง
มิ่าจ้ากความิ่ไม่ิ่สะดวกอ่�นๆ เช่น ไม่ิ่สนใจ้โครงการ ไม่ิ่เขา้ใจ้ระบับั ซึ�งมีิ่สดัส่วนมิ่ากกว่า
รอ้ยลัะ 50 ของคนที� ไม่ิ่ลังทะเบีัยน ส่วนคนใน Gen BB ที� ไม่ิ่ลังทะเบีัยนเพ์ราะไม่ิ่มีิ่เง่น/
ไม่ิ่มีิ่เวลัามีิ่เพี์ยงรอ้ยลัะ 21 ของคนที� ไม่ิ่ลังทะเบีัยนเท่านั�น

รู์ปัท่�  5.20 การ์ตอบสนองต่อโคร์งการ์เร์าเท่�ยุวด้่วยุก้น 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563
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รู์ปัท่�  5.21 การ์ตอบสนองต่อโคร์งการ์เร์าเท่�ยุวด้่วยุก้นแบ่งตาม Generation

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

สำาหรบััผูู้ที้�ลังทะเบีัยนสำาเร็จ้แลัะไดใ้ชเ้ง่นในโครงการแลัว้มีิ่ทั�งหมิ่ด 146 คน 
หร่อร้อยลัะ 72 ของผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้ โดยคนใน Gen Y มีิ่สดัส่วนสูงที� สุดปิระมิ่าณ
ร้อยลัะ 42 ของผูู้้ที� ใช้จ่้ายทั�งหมิ่ด รองลังมิ่าค่อ คนใน Gen X Gen BB แลัะ Gen Z  
ค่ดเป็ินสดัส่วนร้อยลัะ 27 ร้อยลัะ 21 แลัะร้อยลัะ 9 ต์ามิ่ลัำาดบัั โดยสดัส่วนผูู้้ใชจ่้้าย
แปิรผู้นัต์ามิ่จ้ำานวนผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้ในลัะแต่์ Generation อย่างไรก็ต์ามิ่ เม่ิ่�อพ่์จ้ารณา
จ้ำานวนเง่นส่วนต์วัโดยเฉลีั�ยที�ใชจ่้้ายในการท่องเที�ยว ซึ�งเป็ินส่วนเพ่์�มิ่จ้ากเง่นที�โครงการ
ช่วยจ่้ายนั�น พ์บัว่า การใชจ่้้ายของแต่์ลัะ Generation ไม่ิ่แต์กต่์างกนั (F-value = 2.204, 
p-value = 0.090) โดยมีิ่การใชจ่้้ายเฉลีั�ยปิระมิ่าณ 13,100 บัาทต่์อคน (ส่วนเบีั�ยงเบัน
มิ่าต์รฐานเท่ากบัั 21,102.36 บัาทต่์อคน)

2.2) โครงการเทีี�ยวิปันัสุข้ 
การต์อบัสนองต่์อโครงการเที�ยวปัินสุข พ์บัว่า ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ปิระมิ่าณ

รอ้ยลัะ 60 รบััรูถ้งึโครงการ แลัะสนใจ้ลังทะเบีัยนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 21 โดยสามิ่ารถลัง
ทะเบีัยนไดส้ำาเร็จ้ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 6 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ หร่อปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 29 
ของผูู้ล้ังทะเบีัยนทั�งหมิ่ด (รูปิที�  5.22) สำาหรบััผู้ลัการลังทะเบีัยนโครงการเที�ยวปัินสุข 
พ์บัว่า ในแต่์ลัะ Generation มีิ่สดัส่วนผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้แลัะไม่ิ่สำาเร็จ้ไม่ิ่แต์กต่์างกนั

ส่วนกลุ่ัมิ่ที� ไม่ิ่สนใจ้ลังทะเบีัยนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 65 ของผูู้ที้�รบััทราบัโครงการ 
มีิ่สาเหตุ์ที� ไม่ิ่ลังทะเบีัยนกว่ารอ้ยลัะ 60 ของผูู้้ไม่ิ่สนใจ้ลังทะเบีัยนว่า ยงัไม่ิ่มีิ่เง่นแลัะไม่ิ่มีิ่
เวลัาสำาหรบััการท่องเที�ยว ส่วนอีกปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 20 ยงัคงกลัวัโคว่ด-19 อยู่ แลัะอีก
รอ้ยลัะ 20 ไม่ิ่ลังทะเบีัยนดว้ยเหตุ์ผู้ลัอ่�นๆ เช่น ไม่ิ่เขา้ใจ้ระบับั ไม่ิ่สนใจ้โครงการ เป็ินต์น้ 
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สำาหรบััผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้แลัะไดใ้ชส่้ทธ่ปิระโยชนจ์้ากโครงการเที�ยวปัินสุข
ซึ�งมีิ่เพี์ยง 20 คน หร่อค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 56 ของผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้ พ์บัว่า มีิ่การใชจ่้้ายเง่น
ส่วนต์วัเพ่์�มิ่เต่์มิ่จ้ากส่ทธ่ปิระโยชนที์� ไดจ้้ากโครงการเฉลีั�ยปิระมิ่าณ 4,700 บัาทต่์อคน 
(ส่วนเบีั�ยงเบันมิ่าต์รฐานเท่ากบัั 4,539.64 บัาทต่์อคน)

รู์ปัท่�  5.22 การ์ตอบสนองต่อโคร์งการ์เท่�ยุวปัันสุขี

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

2.3) โครงการเราไปเทีี�ยวิกนัั 
โครงการเราเที�ยวดว้ยกนัมีิ่ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ทราบัถงึการมีิ่โครงการปิระมิ่าณ 

รอ้ยลัะ 70 แลัะมีิ่ผูู้ส้นใจ้ลังทะเบีัยนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 35 โดยสามิ่ารถลังทะเบีัยนสำาเร็จ้ 
ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 20 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ หร่อค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 55 ของผูู้ล้ังทะเบีัยน 
ทั�งหมิ่ด (รูปิที� 5.23) แลัะเม่ิ่�อพ่์จ้ารณากลุ่ัมิ่ที�ลังทะเบีัยนสำาเร็จ้ พ์บัว่า คนใน Gen Y มีิ่สดัส่วน 

มิ่ากที�สุดปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 45 ของผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้ ส่วนคนใน Gen Z ลังทะเบีัยนสำาเร็จ้
น้อยที�สุดปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 10 นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่ผูู้้ไม่ิ่สนใจ้ลังทะเบีัยนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 45 
ซึ�งเม่ิ่�อพ่์จ้ารณาถงึสาเหตุ์ที� ไม่ิ่ลังทะเบีัยนในแต่์ลัะ Generation พ์บัว่า มีิ่ความิ่แต์กต่์างกนั  
(c-squared = 27.476, p-value < 0.001) โดยคนใน Gen X Gen Y แลัะ Gen Z ไม่ิ่สนใจ้ 
ลังทะเบีัยนเน่�องจ้ากไม่ิ่มีิ่เง่น/ไม่ิ่มีิ่เวลัา ส่วนคนใน Gen BB ซึ�งเป็ินกลุ่ัมิ่เสี�ยงต่์อโรคโคว่ด-19  
กลับััพ์บัว่าไม่ิ่ลังทะเบีัยนเพ์ราะกลัวัโคว่ด-19 เพี์ยงรอ้ยลัะ 21 เท่านั�น ส่วนใหญ่เก่ดจ้าก
ความิ่ไม่ิ่สะดวกอ่�นๆ เช่น ไม่ิ่สนใจ้โครงการ ไม่ิ่เขา้ใจ้ระบับั ซึ�งมีิ่สดัส่วนมิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 42  
ของคนที� ไม่ิ่ลังทะเบีัยนใน Gen BB (รูปิที�  5.24)
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รู์ปัท่�  5.23 การ์ตอบสนองต่อโคร์งการ์เร์าไปัเท่�ยุวก้น

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

  
รู์ปัท่�  5.24 การ์ตอบสนองต่อโคร์งการ์เร์าไปัเท่�ยุวก้นแบ่งตาม Generation

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

สำาหรบััผูู้ที้�ลังทะเบีัยนสำาเร็จ้แลัะได้ใชเ้ง่นในโครงการแลัว้มีิ่ทั�งหมิ่ด 89 คน 
หร่อร้อยลัะ 94 ของผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้ โดยคนใน Gen Y มีิ่สดัส่วนสูงที� สุดปิระมิ่าณ 
รอ้ยลัะ 45 ของผูู้ที้�ใชจ่้้ายทั�งหมิ่ด รองลังมิ่าค่อ คนใน Gen X Gen BB แลัะ Gen Z ค่ดเป็ิน
รอ้ยลัะ 24 รอ้ยลัะ21 แลัะ รอ้ยลัะ10 ต์ามิ่ลัำาดบัั (ต์ารางที�  5.5) นอกจ้ากนี� เม่ิ่�อพ่์จ้ารณา
จ้ำานวนเง่นส่วนต์วัโดยเฉลีั�ยที�ใชจ่้้ายในการท่องเที�ยว ซึ�งเป็ินส่วนเพ่์�มิ่จ้ากเง่นที�โครงการ
ช่วยจ่้ายนั�น พ์บัว่า การใชจ่้้ายโดยเฉลีั�ยของคนในแต่์ลัะ Generation มีิ่ความิ่แต์กต่์างกนั 
(F-value = 3.165, p-value = 0.029) โดยคนใน Gen BB ใชเ้ง่นส่วนต์วัเฉลีั�ยปิระมิ่าณ 
18,200 บัาทต่์อคน ส่วนใน Gen X Gen Y แลัะ Gen Z ใชจ่้้ายเง่นส่วนต์วัเฉลีั�ยปิระมิ่าณ 
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15,000 บัาทต่์อคน 10,000 บัาทต่์อคน แลัะ 1,800 บัาทต่์อคน ต์ามิ่ลัำาดบัั อย่างไรก็ต์ามิ่
เม่ิ่�อทำาการเปิรียบัเทียบัค่าเฉลีั�ยภายหลังัการทดสอบัรวมิ่ (Post hoc test) พ์บัว่าจ่้ายเง่น
ส่วนต์วัโดยเฉลีั�ยของ Gen BB แลัะ Gen Z เท่านั�นที�แต์กต่์างกนัอย่างมีิ่นยัสำาคญัทาง
สถ่ต่์ (p-value = 0.0394) 

ตาร์างท่� 5.5 การ์ใช้จ่ายุเงินส่วนต้วเพิ�มจากการ์ลด่ลงในโคร์งการ์เร์าไปัเท่�ยุวก้นในแต่ละ Generation

Generations จัำานวินค่นที� ใช�สิทธิ 
(ร์�อยุลัะ)

จัำานวินเงินส่วินตัวิ
ที� ใช�  (บี่าท)

ค่่าเบีี่�ยุงเบี่น
มาตร์ฐาน

F-test
F-value p-value

Gen BB 21.35 18,215.79 17,719.30

3.165 0.029
Gen X 23.60 14,952.38 15,714.57
Gen Y 44.94 9,993.00 13,823.63
Gen Z 10.11 1,777.78 1,602.95

ร์วมั 89 (คน) 12,087.87 15,106.31 - -
ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

2.4) โครงการกำาลงัใจั
ผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 33 รบััรูถ้งึโครงการนี� ซึ�งเป็ินสดัส่วน

ค่อนขา้งน้อยเม่ิ่�อเทียบักบััโครงการอ่�น ทั�งนี�อาจ้เป็ินเพ์ราะว่า เป็ินโครงการที�เจ้าะจ้งให้
กบัับุัคลัากรแนวหน้าที�รบััม่ิ่อโคว่ด-19 เช่น อสมิ่. อสส. แลัะเจ้า้หน้าที�  รพ์.สต์. เป็ินต์น้ 
การปิระชาสมัิ่พ์นัธอ์ยู่ในวงจ้ำากดั สำาหรบััผูู้ที้�รบััรูมี้ิ่ผูู้ส้นใจ้ลังทะเบีัยนรอ้ยลัะ 11 แลัะลัง
ทะเบีัยนสำาเร็จ้เพี์ยงรอ้ยลัะ 2 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ (รูปิที�  5.25) หร่อค่ดเป็ินรอ้ยลัะ 
19 ของผูู้ล้ังทะเบีัยนทั�งหมิ่ด แลัะจ้ากผูู้ล้ังทะเบีัยนสำาเร็จ้มีิ่ผูู้ที้� ไดใ้ชส่้ทธ่ปิระโยชนข์อง
โครงการเพี์ยง 6 คน โดยมีิ่การใชจ่้้ายเง่นส่วนต์วัเฉลีั�ย 3,800 บัาทต่์อคน

รู์ปัท่�  5.25 การ์ตอบสนองต่อโคร์งการ์ กำาล้งใจ

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563
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ส่วนผูู้ที้�ทราบัถงึโครงการแต่์ไม่ิ่สนใจ้ลังทะเบีัยน พ์บัว่า ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 52 
ของผูู้้ไม่ิ่สนใจ้ลังทะเบีัยนเห็นว่ายงัไม่ิ่มีิ่เง่น/ไม่ิ่มีิ่เวลัาเพี์ยงพ์อสำาหรบััท่องเที�ยว แลัะอีก
รอ้ยลัะ 20 ยงักลัวัโคว่ด-19 อยู่ ส่วนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 28 ไม่ิ่ลังทะเบีัยน เน่�องจ้ากเหตุ์ผู้ลั
อ่�นๆ เช่น ไม่ิ่ใช่กลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่ายของโครงการ ไม่ิ่สนใจ้ หร่อไม่ิ่เขา้ใจ้โครงการ

5.7.8 ปัญี่หาด�านการท่่องเท่ี�ยวิท่ี�สำาคัญี่สำาหรับคนไท่ย

การเด่นทางท่องเที�ยว ผูู้เ้ด่นทางย่อมิ่หวงัว่าจ้ะไดพ้์กัผู่้อน ผู่้อนคลัาย สรา้งความิ่ 
สมัิ่พ์นัธที์�ดีกบััคนใกลัช่้ด เด่นทางเพ่์�อเปิิดโลักเรียนรูส่้�งใหม่ิ่ วฒันธรรมิ่ใหม่ิ่ ปิระสบัการณใ์หม่ิ่  
หร่อเพ่์�อการผู้จ้ญภยั สมัิ่ผู้สัธรรมิ่ชาต่์ที�สวยงามิ่ (จ้ากผู้ลัการสำารวจ้ในหวัขอ้ที� 2) แน่นอน
ว่าทุกคนที�เด่นทางท่องเที�ยวย่อมิ่ต์อ้งการปิระสบัการณที�ดี ต์อ้งการความิ่พ์งึพ์อใจ้สูงสุด 
จ้ากการเด่นทางท่องเที�ยว แต่์บัางครั�งการเด่นทางก็จ้ะปิระสบักบััปัิญหาดา้นการท่องเที�ยว 
ที�มิ่กัจ้ะคอยบัั�นทอนความิ่พ์งึพ์อใจ้ของนกัท่องเที�ยว ซึ�งผูู้้ให้บัร่การดา้นการท่องเที�ยว
จ้ะต์อ้งคำานึงถงึ หาว่ธีหร่อแนวทางในการป้ิองกนัแลัะจ้ดัการปัิญหานั�น เพ่์�อสรา้งความิ่
ปิระทบััใจ้แก่นกัท่องเที�ยว

จ้ากการสำารวจ้ปัิญหาดา้นการท่องเที�ยวผู่้านแบับัปิระเม่ิ่นความิ่พ์ึงพ์อใจ้  
ดว้ยคำาถามิ่ที� ว่า “เม่ิ่�อนกัท่องเที�ยวเผู้ช่ญปัิญหาดา้นการท่องเที�ยวจ้ะทำาให้ความิ่พ์ึง
พ์อใจ้ลัดลังในระดบััใด” ซึ�งมีิ่ปัิญหาทั�งหมิ่ด 13 ดา้น ปัิญหาที�ผูู้ต้์อบัส่วนใหญ่ปิระเม่ิ่นว่า  
หากเก่ดขึ �นระหว่างท่องเที�ยวจ้ะทำาให้ความิ่พ์ึงพ์อใจ้ลัดลังมิ่ากที� สุด มีิ่ทั�งหมิ่ด 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) มิ่ลัพ่์ษทางอากาศ (รอ้ยลัะ 31 เห็นว่าจ้ะทำาให้ความิ่พ์ึงพ์อใจ้ลัดลังมิ่ากที� สุด) 
2) ขยะในเม่ิ่องท่องเที�ยว 3) ความิ่ปิลัอดภยัในแหล่ังท่องเที�ยว 4) ความิ่ปิลัอดภยัในการ
เด่นทาง 5) มิ่ลัพ่์ษทางนำ �า 6) ความิ่แออดัของนกัท่องเที�ยว แลัะ 7) มิ่ลัภาวะทางเสียง  
โดยปัิญหาที�  2 ถงึ 7 เป็ินปัิญหาที�มีิ่สดัส่วนของผูู้ที้�ค่ดว่าทำาให้ความิ่พ์งึพ์อใจ้ลัดลังมิ่าก
ที�สุดใกลัเ้คียงกนั ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 25 ของผูู้ต้์อบัแบับัสอบัถามิ่ (รูปิที�  5.26)

รู์ปัท่� 5.26 ปััญห่าด้่านการ์ท่องเท่�ยุวท่�คนส่วนให่ญ่เห็่นว่าทำาให้่ความพึงพอใจลด่ลงในร์ะด้่บมากท่�สุด่

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563
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ส่วนปัิญหาดา้นที�  8 ถึง 13 ได้แก่ 8) การจ้ราจ้รภายในเม่ิ่องแลัะระหว่าง 
แหล่ังท่องเที�ยว 9) การขาดแคลันรถสาธารณะภายในเม่ิ่องแลัะระหว่างแหล่ังท่องเที�ยว 
10) ความิ่เพี์ยงพ์อของสถานที�จ้อดรถ 11) ความิ่สะอาดของอาหาร 12) ความิ่เส่�อมิ่โทรมิ่
ของสภาพ์แวดลัอ้มิ่แลัะทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์ แลัะ 13) ความิ่เพี์ยงพ์อของห้องนำ �าสะอาด 
เป็ินปัิญหาที�ผูู้ต้์อบัส่วนใหญ่ปิระเม่ิ่นว่าจ้ะทำาให้ความิ่พ์งึพ์อใจ้ลัดลังในระดบััปิานกลัาง 
(รูปิที�  5.27)

รู์ปัท่� 5.27 ปััญห่าด้่านการ์ท่องเท่�ยุวท่�คนส่วนให่ญ่เห็่นว่าทำาให้่ความพึงพอใจลด่ลงในร์ะด้่บปัานกลาง 

ท่�มัา: จากการ์สำาร์วจในช่่วงเด่อนพื่ฤศจิกายุน-ธันวาคมั พื่.ศ. 2563

 

5.8  สรุป

การทบัทวนผู้ลักระทบัของโคว่ด-19 ในนานาปิระเทศ คาดว่าในภาพ์รวมิ่
เศรษฐก่จ้ของแต่์ลัะปิระเทศจ้ะสามิ่ารถฟ้ื้�นต์วักลับััมิ่าเทียบัเท่ากบััปีิ พ์.ศ. 2562 ได้
ภายในปีิ พ์.ศ. 2567 แต่์ปิระเทศจี้นจ้ะสามิ่ารถฟ้ื้�นต์วัไดเ้ร็วกว่าปิระเทศอ่�นๆ 1 ปีิ สำาหรบัั
อุต์สาหกรรมิ่ดา้นการท่องเที�ยวแลัะการเด่นทางที�จ้ะกลับััมิ่าไดก่้อนในช่วงปีิ พ์.ศ. 2567 
ค่อ อุต์สาหกรรมิ่โรงแรมิ่แลัะที�พ์กั แลัะอุต์สาหกรรมิ่การบ่ัน แต่์สำาหรบัับัร่ษทัทวัรอ์าจ้จ้ะ 
ต์อ้งใชร้ะยะเวลัาในการฟ้ื้�นต์วันานกว่ามิ่าก เน่�องจ้ากแนวโน้มิ่การเด่นทางที�จ้ะเปิลีั�ยนว่ถี
การท่องเที�ยวแบับัเด่มิ่ไปิเป็ินแบับัน่วนอรม์ิ่ลัั

รูปิแบับัการท่องเที�ยวใหม่ิ่นี�จ้ะมีิ่ลักัษณะการเด่นทางแบับัคนเดียว หร่อเด่นทาง 
กบัักลุ่ัมิ่คนใกลัช่้ด ซึ�งเป็ินการท่องเที�ยวแบับัเน้นความิ่ปิลัอดภยัดา้นสุขอนามิ่ยัแลัะใช้
เทคโนโลัยีเพ่์�อความิ่สะดวก เช่น การเล่ัอกจ้องห้องพ์กัที� มีิ่มิ่าต์รฐานการรกัษาความิ่
สะอาด แลัะการทำาก่จ้กรรมิ่ทั�งหมิ่ดผู่้านระบับัออนไลัน ์เป็ินต์น้ นอกจ้ากนี� เพ่์�อหลีักเลีั�ยง 

คนจ้ำานวนมิ่าก การเด่นทางไปิยงัสถานที�ท่องเที�ยวใหม่ิ่ๆ ที�ยงัไม่ิ่ไดร้บััความิ่น่ยมิ่ หร่อ 
สถานที� Unseen จ้ะไดร้บััความิ่น่ยมิ่มิ่ากขึ �น ดงันั�น ในช่วงระยะแรกๆ ราคาจ้ะไม่ิ่ใช่ปัิจ้จ้ยั
ที�สำาคญัสำาหรบััการท่องเที�ยว
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ผู้ลัของการสำารวจ้แบับัสอบัถามิ่ออนไลันค์นไทยที� เป็ินนกัท่องเที�ยวจ้ำานวน 
606 คน พ์บัว่า ปัิจ้จ้ยักระตุ์น้ดา้นการท่องเที�ยวมีิ่ความิ่แต์กต่์างกนัในแต่์ลัะรุ่น โดยคนใน 
Gen BB มีิ่ความิ่ต์อ้งการพ์กัผู่้อน แลัะต์อ้งการเรียนรูป้ิระสบัการณ์ใหม่ิ่เป็ินปัิจ้จ้ยักระตุ์น้
ให้ท่องเที�ยว แลัะสามิ่ารถท่องเที�ยวในวนัใดก็ได้ไม่ิ่จ้ำากดัเวลัา ส่วนคนใน Gen X แลัะ Gen Y  
มีิ่ความิ่คลัา้ยคลังึกนั ค่อ ส่วนใหญ่จ้ะสามิ่ารถท่องเที�ยวไดเ้ฉพ์าะวนัหยุดเสาร-์อาท่ต์ย ์
หร่อวนัหยุดนกัขตั์ฤกษที์� ไม่ิ่ต์อ้งไปิเรียนหนงัส่อ

ในช่วง 3 ปีิก่อนเก่ดโคว่ด-19 คนไทยมีิ่การท่องเที�ยวในปิระเทศเฉลีั�ย 4 ครั�งต่์อปีิ  
ส่วนการเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ คนใน Gen BB Gen X แลัะ Gen Y จ้ะเด่นทาง
เฉลีั�ย 1 ครั�งต่์อปีิ ส่วนคนใน Gen Z โดยเฉลีั�ยยงัไม่ิ่มีิ่การเด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ 

สำาหรบััดา้นพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยวในช่วงเด่อนพ์ฤษภาคมิ่-ตุ์ลัาคมิ่ พ์.ศ. 2563  
ซึ�งเป็ินการเที�ยวหลังัโคว่ด-19 ระลัอกที�  1 พ์บัว่า คนไทยน่ยมิ่เที�ยวกบััครอบัครวั แลัะ
เที�ยวกบััเพ่์�อน มิ่กัจ้ดัรูปิแบับัหร่อการวางแผู้นการเด่นทางดว้ยต์นเอง โดยอาศยัขอ้มูิ่ลั
ข่าวสารจ้ากช่องทางออนไลันเ์ป็ินหลักั แต่์คนใน Gen BB ยงัใชก้ารจ้องผู่้านบัร่ษทัทวัร ์ 
แลัะจ้องผู่้านงานแสดงส่นค้าท่องเที�ยวมิ่ากกว่าคนใน Gen อ่� นๆ โดยเปิรียบัเทียบั  
ดา้นเคร่�องม่ิ่อ/ช่องทางที�ใชร้ะหว่างการท่องเที�ยวในคนทุก Gen จ้ะน่ยมิ่ใชแ้อปิพ์ล่ัเคชนั
เป็ินส่วนใหญ่

ดา้นเคร่�องหมิ่าย SHA ซึ�งเป็ินสญัลักัษณก์ารนัตี์มิ่าต์รฐานความิ่ปิลัอดภยั
ดา้นสุขอนามิ่ยั เพ่์�มิ่ความิ่มิ่ั�นใจ้ในการท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19นั�น พ์บัว่า มีิ่ผูู้ร้บััรูป้ิระมิ่าณ 
ร้อยลัะ 57 ของผูู้้ต์อบัแบับัสอบัถามิ่ทั�งหมิ่ด แลัะในกลุ่ัมิ่นี�กว่าร้อยลัะ 70 เห็นว่า
เคร่�องหมิ่าย SHA มีิ่ผู้ลัต่์อการต์ดัส่นใจ้ซ่�อส่นคา้แลัะบัร่การดา้นการท่องเที�ยว

ส่วนการรบััรู้แลัะการใช้โครงการต่์างๆ ได้แก่ โครงการเราเที�ยวด้วยกนั 
โครงการเที�ยวปัินสุข โครงการเราไปิเที�ยวกนั แลัะโครงการกำาลังัใจ้ พ์บัว่า โครงการเรา
เที�ยวดว้ยกนัมีิ่ผูู้ร้บััรู ้มีิ่ผูู้ล้ังทะเบีัยนมิ่ากที�สุด แลัะมีิ่ผูู้้ใชส่้ทธ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 24 ของผูู้้
ต์อบัแบับัสอบัถามิ่ ซึ�งมิ่ากที�สุดเม่ิ่�อเทียบักบััโครงการอ่�นๆ แลัะสามิ่ารถกระตุ์น้ให้เก่ด
การใชจ่้้ายเง่นส่วนต์วัเพ่์�มิ่ขึ �นปิระมิ่าณ 13,000 บัาทต่์อคน

ปัิญหาด้านการท่องเที� ยวที� เผู้ช่ญระหว่างการท่องเที� ยวที� ส่งผู้ลัให้ความิ่ 

พ์ึงพ์อใจ้ในการท่องเที�ยวของคนไทยลัดลังในระดบััมิ่ากที� สุด ส่วนใหญ่จ้ะเป็ินปัิญหา
ดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่ ไดแ้ก่ มิ่ลัพ่์ษทางอากาศ มิ่ลัพ่์ษทางนำ �า มิ่ลัภาวะทางเสียง ขยะในเม่ิ่อง
ท่องเที�ยว ความิ่แออดัของนกัท่องเที�ยว แลัะดา้นความิ่ปิลัอดภยั ไดแ้ก่ ความิ่ปิลัอดภยั
ในแหล่ังท่องเที�ยว แลัะความิ่ปิลัอดภยัในการเด่นทาง

การวางแผู้นการท่องเที�ยวภายในปิระเทศในช่วงหลังัโคว่ด-19 ต์ั�งแต่์เด่อน
ตุ์ลัาคมิ่ พ์.ศ.2564 เป็ินต์น้ไปิ พ์บัว่า จ้ะวางแผู้นเด่นทางท่องเที�ยวในระยะทางใกลั้ๆ  ก่อน 
ค่อ เร่�มิ่ท่องเที�ยวภายในจ้งัหวดั ภายในปิระเทศก่อน ส่วนการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศนั�น 
ผูู้ต้์อบัเก่อบัรอ้ยลัะ 50 ต์ดัส่นใจ้จ้ะไม่ิ่เด่นทางท่องเที�ยว

จ้ากการสำารวจ้ความิ่ค่ดเห็นต่์อการเปิิดปิระเทศให้นกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์ 
เด่นทางมิ่าเที�ยวปิระเทศไทยพ์บัว่า ผูู้้ต์อบัปิระมิ่าณร้อยลัะ 61 เห็นว่ายงัไม่ิ่ควรเปิิด
ปิระเทศ โดยเฉพ์าะคนใน Gen Y แลัะ Gen Z ซึ�งมีิ่ปิระมิ่าณร้อยลัะ 70 ไม่ิ่เห็นดว้ยกบัั
การเปิิดปิระเทศ ในขณะที�คนใน Gen BB แลัะ Gen X มีิ่สดัส่วนที�ต์อบัว่าเห็นดว้ยแลัะ
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ไม่ิ่เห็นด้วยใกลั้เคียงกนั สำาหรบััการเปิิดปิระเทศแลัะอนุญาต์ให้คนไทยเด่นทางไปิ 
ท่องเที�ยวต่์างปิระเทศในปีิ พ์.ศ. 2564 พ์บัว่า ผูู้ต้์อบัส่วนใหญ่กว่ารอ้ยลัะ 65 จ้ะยงัไม่ิ่ 
เด่นทางท่องเที�ยวต่์างปิระเทศ
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บท่ท่ี� 6  
การสังเคราะห์วิรรณ์กรรม
งานวิิจััยด�านการท่่องเท่ี�ยวิไท่ย 

ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2563 เป็ินช่วงที� การท่องเที� ยวมีิ่บัทบัาทสำาคญัต่์อ
เศรษฐก่จ้ไทยมิ่ากขึ �น (มีิ่สดัส่วนต่์อ GDP ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 17 แลัะมีิ่สดัส่วนการจ้า้งงาน
ไม่ิ่น้อยกว่ารอ้ยลัะ 10) ขณะเดียวกนัภาครฐัแลัะหน่วยงานต่์างๆ ภายในปิระเทศก็ได้
ให้ความิ่สำาคญักบััภาคเศรษฐก่จ้การท่องเที�ยวมิ่ากขึ �นเช่นเดียวกนั ทั�งนี�จ้ะเห็นไดจ้้าก
การที�ปิระเทศไทยมีิ่การจ้ดัทำาแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ต์ามิ่พ์ระราชบัญัญต่ั์
นโยบัายการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ พ์.ศ. 2551 มิ่าแลัว้ 2 ฉบับัั โดยฉบับััแรกครอบัคลุัมิ่ปีิ 
พ์.ศ. 2555-2559 ส่วนฉบับััที� 2 ครอบัคลุัมิ่ปีิ พ์.ศ. 2560-2564 (คณะกรรมิ่การนโยบัาย
การท่องเที�ยวแห่งชาต่์, 2560)

วตั์ถุปิระสงคข์องบัทนี�เพ่์�อสำารวจ้พ์รมิ่แดนความิ่รู้ทางว่ชาการที� เกี�ยวขอ้ง
กบััการท่องเที�ยวไทย แลัะท่ศทางการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทย (ไม่ิ่ใช่การปิระเม่ิ่น
งานว่จ้ยั) โดยการสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทยที�ครอบัคลุัมิ่ทั�ง
บัทความิ่ว่ชาการที�เผู้ยแพ์ร่ในวารสารไทยแลัะวารสารต่์างปิระเทศ รวมิ่ถงึโครงการว่จ้ยั
ที�สนบััสนุนโดยหน่วยงานหลักัอย่างสำานกังานคณะกรรมิ่การว่จ้ยัแห่งชาต่์ (วช.) แลัะ
สำานกังานกองทุนสนบััสนุนการว่จ้ยั (สกว.) แลัะพ์ยายามิ่ให้ครอบัคลุัมิ่ในหลัากหลัาย
สาขาว่ชา เช่น มิ่นุษยว่ทยา สงัคมิ่ว่ทยา เศรษฐศาสต์ร ์การจ้ดัการ การพ์ฒันา เท่าที�
ปิรากฎีในฐานขอ้มูิ่ลัที�นำาเสนอในบัทนี�

ในลัำาดบััแรกเป็ินการนำาเสนอผู้ลัการว่เคราะหฐ์านขอ้มูิ่ลังานว่จ้ยัดา้นการ 
ท่องเที�ยวของไทย เพ่์�อให้ภาพ์รวมิ่เกี�ยวกบััระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลังานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว 

ที�มีิ่อยู่ในปิระเทศไทย ต์ามิ่ดว้ยการให้ขอ้เสนอสำาหรบััปิรบััปิรุงพ์ฒันาระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลั
งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวของไทยให้พ์รอ้มิ่สำาหรบััการปิระยุกต์์ใชก้ารว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั
ขนาดใหญ่ (Big data analysis) ในอนาคต์ หลังัจ้ากนั�นเป็ินการนำาเสนอเน่�อหาการ
สงัเคราะหว์รรณกรรมิ่งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทย โดยเร่�มิ่ต์น้จ้ากการนำาเสนอสาระ
สำาคญัของงานศกึษาที�เคยมีิ่การทบัทวนวรรณกรรมิ่ดา้นการท่องเที�ยวในปิระเทศไทย 
มิ่าแลัว้ในอดีต์จ้ำานวน 3 ช่ �นงาน ต่์อดว้ยผู้ลัการสงัเคราะหบ์ัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทย  
แลัะวารสารต่์างปิระเทศ ต์ามิ่ดว้ยการสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่ปิระเภทโครงการว่จ้ยั  
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ส่วนสุดทา้ยเป็ินสรุปิแลัะขอ้สงัเกต์สำาคญัจ้ากการสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่งานว่จ้ยัดา้น
การท่องเที�ยวไทย ดงันั�น บัทนี�จ้งึเป็ินการปิระเม่ิ่นองคค์วามิ่รูข้องปิระเทศที�เกี�ยวกบััการ
ท่องเที�ยวแลัะศกัยภาพ์ของนกัว่จ้ยัโดยวดัจ้ากจ้ำานวนนกัว่จ้ยั แลัะการว่เคราะห์ในบัทนี�
ไม่ิ่ใช่การปิระเม่ิ่นผู้ลัผู้ล่ัต์ ผู้ลัลัพั์ธข์องงานว่จ้ยั ซึ�งจ้ะต์อ้งใชว่้ธีการปิระเม่ิ่นที�แต์กต่์างกนั

6.1 การวิิเคราะห์ฐานข้ีอม่ลงานวิิจััยด้านการท่่องเที่�ยวิขีองไท่ย

หวัขอ้นี�มีิ่เป้ิาหมิ่ายเพ่์�อสำารวจ้แลัะทบัทวนฐานขอ้มูิ่ลังานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว 
ในปิระเทศไทยอย่างเป็ินระบับั ในช่วงระยะเวลัา 10 ปีิที� ผู่้านมิ่า (พ์.ศ. 2551-2562)  
เพ่์�อสรา้งความิ่เขา้ใจ้เกี�ยวกบััการจ้ดัการระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลังานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว
ของไทย รวมิ่ทั�งการไดม้ิ่าซึ�งขอ้เสนอแนะสำาหรบััการปิรบััปิรุงระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลังาน
ว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวของไทย สำาหรบััการเต์รียมิ่พ์รอ้มิ่เพ่์�อนำามิ่าใช้ในการว่เคราะหห์า 
ช่องว่าง การส่งเสร่มิ่ แลัะการพ์ฒันางานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวในปิระเทศไทยภายใต์้
การว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัขนาดใหญ่ (Big data analysis) ต่์อไปิในอนาคต์

ในการศกึษาไดด้ำาเน่นการสำารวจ้ ต์รวจ้สอบั แลัะทดลัองใชร้ะบับั/ฐานขอ้มูิ่ลั
งานว่จ้ยัที� มีิ่การพ์ฒันาแลัะเผู้ยแพ์ร่ภายใต์ห้น่วยงานต่์างๆ ทั�งที� เป็ินรายงานว่จ้ยัแลัะ
บัทความิ่ว่ชาการ จ้ำานวน 8 ระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลัสำาคญัในปิระเทศไทย ไดแ้ก่

1) ระบับัขอ้มูิ่ลัสารสนเทศว่จ้ยัแลัะนวตั์กรรมิ่แห่งชาต่์ (NRIIS) เป็ินระบับัที�
พ์ฒันามิ่าจ้ากการรวมิ่ระบับัการบัร่หารงานว่จ้ยัขนาดใหญ่ของไทย 3 ระบับั ที�อยู่ภายใต์ ้
การดูแลัของ สกสว. แลัะ วช. โดย NRIIS จ้ะช่วยให้ภาคส่วนที� เกี�ยวขอ้งต์ั�งแต่์สำานกั
งบัปิระมิ่าณ หน่วยงานสนบััสนุนทุน ผูู้ท้รงวุฒ่ ผูู้ป้ิระสานงาน แลัะนกัว่จ้ยั สามิ่ารถใช ้
ปิระโยชนจ์้ากขอ้มูิ่ลังานว่จ้ยัทั�งหมิ่ดที�ไดร้บัังบัปิระมิ่าณจ้ากกองทุนส่งเสร่มิ่ว่ทยาศาสต์ร ์ 
ว่จ้ยัแลัะนวตั์กรรมิ่ในการบัร่หารจ้ดัการ สนบััสนุน ส่งเสร่มิ่ แลัะพ์ฒันางานว่จ้ยัของไทย 
จ้ากการต์รวจ้สอบัพ์บัว่า ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2551-2562 มีิ่งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว
จ้ำานวน 3,761 รายการ

2) ห้องสมุิ่ดอ่เล็ักทรอน่กส ์(E-Library) ของสำานกังานคณะกรรมิ่การส่งเสร่มิ่
ว่ทยาศาสต์ร ์ว่จ้ยัแลัะนวตั์กรรมิ่ (สกสว.) เป็ินห้องสมุิ่ดที�เก็บัรวบัรวมิ่ผู้ลังานว่จ้ยัที� ไดร้บัั
การสนบััสนุนจ้าก สกสว. (ต์อ้งสมิ่คัรสมิ่าช่ก) จ้ากการต์รวจ้สอบัพ์บัว่า ระหว่างปีิ พ์.ศ. 
2551-2562 มีิ่ผู้ลังานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวที� ไดร้บััการสนบััสนุนจ้าก สกสว. จ้ำานวน 
1,026 โครงการ (รวมิ่โครงการย่อย) แบ่ังเป็ินงานว่จ้ยั R&D แลัะว่ชาการดา้นการท่องเที�ยว  
แลัะงานว่จ้ยัท่องเที�ยวเพ่์�อทอ้งถ่�น

3) ศูนยข์อ้มูิ่ลัการว่จ้ยั Digital “วช.” (Digital Research Information Center) 
เป็ินเว็บัไซต์ที์� ให้บัร่การรายงานว่จ้ยัฉบับััสมิ่บูัรณ์ในลักัษณะเดียวกบัั E-Library ของ 
สกสว. (ต์อ้งสมิ่คัรสมิ่าช่ก) จ้ากการส่บัคน้พ์บัว่า ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2551-2562  
มีิ่งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวจ้ำานวน 1,346 รายการ

4) คลังัขอ้มูิ่ลังานว่จ้ยัไทย (TNRR) เป็ินคลังัขอ้มูิ่ลัสำาหรบััส่บัคน้โครงการว่จ้ยั 
ที�ดำาเน่นการเสร็จ้แลั้ว โดย TNRR เป็ินระบับัที� เช่�อมิ่โยงกบััฐานข้อมูิ่ลังานว่จ้ยัของ 
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หน่วยงานต่์างๆ ซึ�งส่วนใหญ่อยู่ภายในปิระเทศ ดงันั�นจ้งึม่ิ่ไดมี้ิ่ฐานขอ้มูิ่ลัรายงานว่จ้ยั
เป็ินของต์นเอง (ใชว่้ธีการเช่�อมิ่ต่์อ) จ้ากการต์รวจ้สอบัพ์บัว่า ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 
2551-2562 มีิ่งานว่จ้ยัที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวจ้ำานวน 2,884 รายการ

5) ระบับัฐานขอ้มูิ่ลัวารสารอ่เล็ักทรอน่กสก์ลัางของปิระเทศไทย (Thai Journal  
Online: ThaiJO) เป็ินแหล่ังรวบัรวมิ่บัทความิ่ว่ชาการที�มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยที�อยู่ใน
การควบัคุมิ่คุณภาพ์โดยศูนยด์ชันีการอา้งอ่งวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 
Centre: TCI) ซึ�งจ้ากการส่บัคน้แลัะคดักรองพ์บัว่า ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2551-2562 
มีิ่บัทความิ่ว่ชาการที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวจ้ำานวน 3,048 รายการ 

6) ห้องสมุิ่ดการท่องเที�ยวแห่งปิระเทศไทย (TAT Library) เป็ินแหล่ังรวบัรวมิ่
รายงานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวจ้ากหน่วยงานต่์างๆ ที�ดำาเน่นการรวบัรวมิ่โดย ททท.  
ซึ�งจ้ากการต์รวจ้สอบัพ์บัว่า ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2551-2562 มีิ่รายงานว่จ้ยัดา้นการ
ท่องเที�ยวใน TAT Library จ้ำานวน 3,894 รายการ 

7) ระบับัเคร่อข่ายห้องสมุิ่ดอุดมิ่ศกึษาในปิระเทศไทยเพ่์�อการใชท้รพั์ยากร
สารสนเทศ (ThaiLIS) ซึ�งมีิ่โครงการ Thai Digital Collection (TDC) ที�ให้บัร่การส่บัคน้
ฐานขอ้มูิ่ลัเอกสารฉบับััเต็์มิ่ที� เป็ินว่ทยาน่พ์นธ ์แลัะรายงานว่จ้ยัของอาจ้ารยที์�รวบัรวมิ่
จ้ากมิ่หาว่ทยาลัยัต่์างๆ ภายในปิระเทศไทย จ้ากการส่บัคน้พ์บัว่า ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 
2551-2562 มีิ่งานศกึษาเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวจ้ำานวน 4,736 รายการ

8) ฐานขอ้มูิ่ลัของสถาบันัการศึกษาซึ�งมีิ่การจ้ดัเก็บัขอ้มูิ่ลัอย่างเป็ินระบับั
ที� สะดวกต่์อการใช้งาน แลัะสามิ่ารถดาวน์ โหลัดเอกสารฉบัับัเต็์มิ่ได้ เช่น CUIR  
(Chulalongkorn University Intellectual Repository) ของจุ้ฬาลังกรณม์ิ่หาว่ทยาลัยั, 
TU Digital Collections ของมิ่หาว่ทยาลัยัธรรมิ่ศาสต์ร ์เป็ินต์น้

ผู้ลัการสำารวจ้แลัะทบัทวนงานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวเช่งระบับัจ้ากระบับั/
ฐานขอ้มูิ่ลัสำาคญัดา้นงานว่จ้ยัหลักัของปิระเทศ 4 ระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลั ไดแ้ก่ ระบับัขอ้มูิ่ลั
สารสนเทศว่จ้ยัแลัะนวตั์กรรมิ่แห่งชาต่์ (NRIIS) ห้องสมุิ่ดอ่เล็ักทรอน่กส ์(E-Library) 
ศูนยข์้อมูิ่ลัการว่จ้ยั Digital “วช.” แลัะระบับัคลังัข้อมูิ่ลังานว่จ้ยัไทย (TNRR) พ์บัว่า 
ระหว่าง ปีิ พ์.ศ. 2551-2562 มีิ่จ้ำานวนงานว่จ้ยัทั�งส่ �น 3,761 โครงการ แลัะมีิ่งบัปิระมิ่าณ
จ้ดัสรรจ้ำานวน 3,325 ลัา้นบัาท (ค่ดเป็ินงบัปิระมิ่าณต่์อโครงการปิระมิ่าณ 8.8 แสนบัาท)  
แลัะมีิ่จ้ำานวนนกัว่จ้ยัจ้ากระบับัสารสนเทศว่จ้ยั NRIIS (ระบับัสนบััสนุนงบัปิระมิ่าณว่จ้ยั)  
จ้ำานวน 7,726 คน แต่์นกัว่จ้ยัจ้ากระบับัฐานข้อมูิ่ลัว่จ้ยัทั�งหมิ่ดมีิ่จ้ำานวนไม่ิ่น้อยกว่า 
15,395 คน (หากไม่ิ่รวมิ่การนบััซำ �าจ้ะมีิ่จ้ำานวนนกัว่จ้ยัปิระมิ่าณ 8,817 คน) ค่ดเป็ิน 
งบัปิระมิ่าณต่์อนกัว่จ้ยัปิระมิ่าณ 2-4 แสนบัาทต่์อคน โดยการทำาว่จ้ยัในปิระเทศยงัคง 
กระจุ้กต์วัอยู่ในบัางจ้งัหวดั เช่น เชียงใหม่ิ่ กรุงเทพ์ฯ เชียงราย ภูเก็ต์ นครราชสีมิ่า 
เป็ินต์น้ แลัะเชียงใหม่ิ่เป็ินจ้งัหวดัที�มีิ่งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวมิ่ากที� สุด (จ้ำานวน 212 
โครงการ ค่ดเป็ินงบัปิระมิ่าณ 125 ลัา้นบัาท) นอกจ้ากนี� ยงัพ์บัว่า กลุ่ัมิ่มิ่หาว่ทยาลัยัของ
รฐัแลัะมิ่หาว่ทยาลัยัราชภฏัไดร้บััการจ้ดัสรรงบัปิระมิ่าณเม่ิ่�อเทียบัต่์อโครงการแลัะต่์อ
นกัว่จ้ยัสูงกว่ากลุ่ัมิ่มิ่หาว่ทยาลัยัว่จ้ยัแห่งชาต่์ (ต์ารางที�  6.1)
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ตาร์างท่�  6.1 การ์เปัร่์ยุบเท่ยุบงบปัร์ะมาณ์ท่� ใช้ต่อน้กวิจ้ยุและต่อโคร์งการ์

กลุ่ัม งบี่ปร์ะมาณ 
(ลั�านบี่าท)

จัำานวิน
นักวิิจััยุ 

(ค่น)

จัำานวิน
โค่ร์งการ์ 

(โค่ร์งการ์)

จัำานวิน
บี่ทค่วิาม

(บี่ทค่วิาม)

สัดัส่วิน
งบี่ปร์ะมาณ
ต่อนักวิิจััยุ  

(แสนบี่าท/ค่น)

สัดัส่วิน
งบี่ปร์ะมาณ
ต่อโค่ร์งการ์  
(แสนบี่าท/
โค่ร์งการ์)

มัห้าวิทยุาลัยุข้องรั์ฐ 964 3,957 1,816 2,166 2.44 5.31

มัห้าวิทยุาลัยุร์าช่ภัูฏ 918 3,842 2,009 1,447 2.39 4.57

มัห้าวิทยุาลัยุวิจัยุแห่้งช่าติ 498 2,818 1,395 993 1.77 3.57

มัห้าวิทยุาลัยุเทคโนโลยุ่ร์าช่มังคล 174 1,207 640 317 1.44 2.72

มัห้าวิทยุาลัยุเอกช่น 70 566 271 933 1.27 2.65

ค่าเฉล่�ยุ 525 2,478 1,226 1,171 1.86 3.75

สำาหรบัับัทความิ่ที� ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยที�อยู่ในฐานขอ้มูิ่ลั ThaiJo มีิ่จ้ำานวน 
3,048 บัทความิ่ โดยกว่ารอ้ยลัะ 36 เป็ินการตี์พ่์มิ่พ์์โดยผูู้เ้ขียนจ้ากมิ่หาว่ทยาลัยัของรฐั 
ส่วนมิ่หาว่ทยาลัยัราชภฎัีมีิ่การตี์พ่์มิ่พ์์ในสดัส่วนรองลังมิ่าปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 24 สำาหรบัั
มิ่หาว่ทยาลัยัแห่งชาต่์ซึ�งมีิ่สดัส่วนปิระมิ่าณร้อยลัะ 15 อาจ้มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสาร 
ต่์างปิระเทศมิ่ากกว่าวารสารไทย

จ้ากการส่บัค้นแลัะต์รวจ้สอบัระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลัข้างต์้น มีิ่ขอ้สงัเกต์สำาคญั
สำาหรบัันำามิ่าสู่การพ์ฒันาแลัะจ้ดัการระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลัในอนาคต์สำาหรบัันำามิ่าใชภ้ายใต์้
การว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัขนาดใหญ่ (Big data analysis) พ์อสงัเขปิดงันี�

1) หากต์อ้งการนำาขอ้มูิ่ลัจ้ากฐานขอ้มูิ่ลัทั�งหมิ่ดมิ่าใชภ้ายใต์ก้ารว่เคราะห์
ขอ้มูิ่ลัขนาดใหญ่ (Big data analysis) ในลัำาดบััแรกจ้ำาเป็ินต์อ้งมีิ่การชำาระแลัะต์รวจ้สอบั 
เร่�องความิ่ซำ �าซ้อนของขอ้มูิ่ลัระหว่างฐานขอ้มูิ่ลัต่์างๆ ก่อนนำาขอ้มูิ่ลัมิ่าใช้ เน่� องจ้าก  
เม่ิ่�อต์รวจ้สอบัระบับั/ฐานขอ้มูิ่ลังานว่จ้ยัแลัะบัทความิ่ใน 5 ลัำาดบััแรกที�นำาเสนอขา้งต์น้ 
พ์บัว่า มีิ่รายงานว่จ้ยัแลัะบัทความิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวในช่วงปีิ พ์.ศ. 2551-2562 
จ้ำานวน 25,233 รายการ ซึ�งหลังัจ้ากการชำาระแลัะต์รวจ้สอบัความิ่ซำ �าซอ้นของขอ้มูิ่ลั
ระหว่างฐานขอ้มูิ่ลัต่์างๆ พ์บัว่า เหล่ัอขอ้มูิ่ลัอยู่จ้ำานวน 10,028 รายการ (หร่อปิระมิ่าณ
รอ้ยลัะ 40 ของทั�งหมิ่ด) ปิระกอบัดว้ยรายงานว่จ้ยัจ้ำานวน 6,980 รายการ (รอ้ยลัะ 70) 
แลัะบัทความิ่จ้ำานวน 3,048 บัทความิ่ (รอ้ยลัะ 30) 

2) ระบับั/ฐานข้อมูิ่ลัทั�งหมิ่ดยังมีิ่การนำาเสนอคุณลัักษณะของข้อมูิ่ลั  
(Attribute) ที�เหม่ิ่อนแลัะแต์กต่์างกนั ซึ�งทำาให้ยากต่์อการนำาไปิใช้ในการว่เคราะห ์ดงันั�น 
ในอนาคต์ควรมีิ่การกำาหนดคุณลักัษณะของขอ้มูิ่ลัให้สอดคลัอ้งแลัะเหม่ิ่อนกนั เพ่์�อความิ่
สะดวกแลัะง่ายต่์อการนำาไปิใชภ้ายใต์ก้ารว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัขนาดใหญ่ เหม่ิ่อนกบััฐานขอ้มูิ่ลั
ในระดบัันานาชาต่์ที�มีิ่การกำาหนดคุณลักัษณะของขอ้มูิ่ลัไวเ้ป็ินมิ่าต์รฐานเดียวกนั เช่น 
ฐานขอ้มูิ่ลั Scopus เป็ินต์น้ โดยต์วัอย่างคุณลักัษณะของขอ้มูิ่ลัที�สำาคญัสำาหรบัันำาไปิใชใ้น 
การว่เคราะหพ์์รมิ่แดนความิ่รูเ้พ่์�อคน้หาช่องว่างแลัะปิระเด็นการว่จ้ยั เช่น ช่�อโครงการ 
หวัหน้าโครงการ ระยะเวลัา (ปีิเร่�มิ่ต์น้โครงการ ปีิส่ �นสุด ปีิเผู้ยแพ์ร่) แหล่ังทุน งบัปิระมิ่าณ  
คำาสำาคญั วตั์ถุปิระสงค ์บัทคดัย่อ ฯลัฯ 
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ระบับั NRIIS ซึ�งมีิ่ความิ่สำาคญัในการใชบ้ัร่หารจ้ดัการโครงการว่จ้ยัที� ไดร้บัั
งบัปิระมิ่าณสนบััสนุนจ้ากภาครฐั มีิ่ขอ้จ้ำากดัสำาคญับัางปิระการ เช่น ความิ่สมิ่บูัรณ์
ของข้อมูิ่ลั การไม่ิ่สามิ่ารถจ้ำาแนกข้อมูิ่ลัว่าเป็ินข้อเสนอโครงการหร่อโครงการที�
ได้ดำาเน่นการเสร็จ้ส่ �นแลั้ว งบัปิระมิ่าณที�นำาเสนอในบัางรายการเป็ินภาพ์รวมิ่ของ 
งบัปิระมิ่าณที�นำาไปิจ้ดัสรรต่์อ เป็ินต์น้ ทำาให้การนำาขอ้มูิ่ลัดงักล่ัาวไปิรวมิ่กบััฐานขอ้มูิ่ลั
อ่�นๆ ที� เป็ินการเผู้ยแพ์ร่โครงการว่จ้ยัที�ดำาเน่นการเสร็จ้แลัว้กระทำาไดอ้ยาก ดงันั�นอาจ้
ต์อ้งกำาหนดคุณลักัษณะเพ่์�มิ่เต่์มิ่หากต์อ้งรวมิ่ขอ้มูิ่ลัทุกฐานเขา้ดว้ยกนั หร่อการกำาหนด
เป้ิาหมิ่ายที�ชดัเจ้นว่าต์อ้งการทราบัสารสนเทศ (Information) จ้ากการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั
งานว่จ้ยัแลัะบัทความิ่ในการต์ดัส่นใจ้ในเร่�องอะไรบัา้ง

6.2 สาระสำาคัญขีองงานศึกษาที่�เคยท่บท่วินวิรรณ์กรรมเกี�ยวิกับ
การท่่องเที่�ยวิ

เน่�อหาส่วนนี� เป็ินการนำาเสนอสาระสำาคญัของงานศกึษาที�เคยมีิ่การทบัทวน
วรรณกรรมิ่เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวที�สำาคญั 3 ช่ �นงาน ดงัพ์อสรุปิสาระสำาคญัของแต่์ลัะ
ช่�นงานไดพ้์อสงัเขปิดงันี� (สรุปิมิ่าจ้ากรายงานของ ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์
อั�นทอง, 2557)

1) งานช่�นแรกเป็ินการปิระมิ่วลังานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวของไทยในช่วง
ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2529-2539 โดย ดวงใจ้ หล่ัอธนวณ่ชย ์แลัะนฤต์ย ์น่�มิ่สมิ่บุัญ (2542) 
ซึ�งไดป้ิระมิ่วลังานว่จ้ยัจ้ำานวน 360 เร่�อง แลัว้พ์บัว่า งานว่ชาการที�มีิ่กว่ารอ้ยลัะ 60 เก่อบั
ทั�งหมิ่ดเป็ินว่ทยาน่พ์นธร์ะดบัับัณัฑ่ิต์ศกึษาที� ไม่ิ่สามิ่ารถนำาไปิใช้ในทางปิฏ่บัต่ั์แลัะเช่ง
นโยบัายได ้ขณะที�งานว่จ้ยัที�นอกเหน่อจ้ากว่ทยาน่พ์นธ ์(ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 40) ส่วนใหญ่
เป็ินงานว่จ้ยัที�เกี�ยวขอ้งกบััการวางแผู้นดา้นท่องเที�ยวที�สนบััสนุนโดยหน่วยงานของรฐั 
โดยเน่�อหาของงานว่จ้ยัมีิ่ปิระโยชนต่์์ออุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยวเพี์ยงเล็ักน้อยมิ่าก  
เน่�องมิ่าจ้ากขอ้จ้ำากดัที�สำาคญัว่า นกัว่ชาการในขณะนั�นไม่ิ่เห็นว่าการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว 

เป็ินสหว่ทยาการ จ้งึมุ่ิ่งศกึษาว่จ้ยัภายใต์ค้วามิ่รูภ้ายในสาขาว่ชาการของต์นเอง เก่อบัทั�งหมิ่ด 
เป็ินงานว่จ้ยัเช่งปิระยุกต์จ์้ากทฤษฎีีแลัะแนวค่ดทางสงัคมิ่ศาสต์ร ์ส่วนใหญ่ใชว่้ธีเก็บั
รวบัรวมิ่ขอ้มูิ่ลัดว้ยแบับัสอบัถามิ่ที� เป็ินการสำารวจ้ภาคสนามิ่ แลัะใชก้ารว่เคราะหเ์ช่ง
คุณภาพ์ที� ไม่ิ่ใชส้ถ่ต่์หร่อใชเ้พี์ยงสถ่ต่์พ์รรณา งานศกึษาส่วนหนึ�งที�เป็ินการศกึษาในเช่ง
สงัคมิ่ว่ทยาที�มิ่กัมิ่องผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยวอย่างผู่้วเผู่้น แลัะนำาเสนอถงึผู้ลักระทบั 
ในเช่งลับัมิ่ากกว่าในเช่งบัวก ขณะที�งานว่จ้ยัเช่งนโยบัายเก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินรายงานว่จ้ยั
ที�สนบััสนุนการทำาแผู้น ซึ�งมิ่กัเป็ินการศึกษาถงึผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยวจ้ากการ
พ่์จ้ารณาในปิระเด็นของรายได ้แนวโน้มิ่ ทศันคต่์ ความิ่พ์ึงพ์อใจ้ แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ของ 
นกัท่องเที�ยว รวมิ่ถงึผู้ลักระทบัที�มีิ่ต่์อชุมิ่ชนแลัะ/ทอ้งถ่�น

2) งานช่�นที�สองเป็ินลักัษณะของการสงัเคราะหง์านว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว
แลัะท่ศทางการว่จ้ยัในอนาคต์ ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2545-2553 โดย นร่ศา คำาแก่น, 
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พ์รรณี สวนเพ์ลัง แลัะเบัญจ้พ์ร ดามิ่าพ์งศ ์(2555) ซึ�งไดส้งัเคราะหง์านว่จ้ยัดา้นการ
ท่องเที�ยวที� ไดร้บััการสนบััสนุนทุนว่จ้ยัจ้าก สกว. ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2545-2553 
จ้ำานวน 151 เร่�อง (เฉพ์าะที�มีิ่รายงานฉบับััสมิ่บูัรณแ์ลัะสามิ่ารถส่บัคน้ไดจ้้าก e-library. 
trf.ro.th เท่านั�น) พ์บัว่า เม่ิ่� อแบ่ังกลุ่ัมิ่งานว่จ้ยัด้านการท่องเที� ยวออกเป็ิน 8 กลุ่ัมิ่  
ต์ามิ่แผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ พ์.ศ. 2555-2559 กลุ่ัมิ่งานว่จ้ยัที�มีิ่มิ่าก 3 อนัดบััแรก  
ไดแ้ก่ กลุ่ัมิ่ท่องเที�ยวอารยธรรมิ่อีสานใต์ ้กลุ่ัมิ่ท่องเที�ยวอารยธรรมิ่ลัา้นนา แลัะกลุ่ัมิ่ท่องเที�ยว 
มิ่หศัจ้รรยส์องสมุิ่ทร โดยสามิ่ารถแบ่ังเน่�อหาของงานว่จ้ยัไดเ้ป็ิน 3 ก่จ้กรรมิ่หลักั ไดแ้ก่ 
(1) การดำาเน่นงานว่จ้ยัดา้นอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวที�ส่วนใหญ่เป็ินการศกึษาเกี�ยวกบัักลุ่ัมิ่
ต์ลัาดเป้ิาหมิ่าย/กลุ่ัมิ่ที�มิ่าท่องเที�ยว (2) การดำาเน่นงานว่จ้ยัดา้นอุปิทานการท่องเที�ยว
ที�ให้ความิ่สำาคญักบััการศกึษาเกี�ยวกบััสถานที�พ์กัแรมิ่ รา้นขายของที�ระลักึ ธุรก่จ้การ
คมิ่นาคมิ่/ขนส่ง มิ่คัคุเทศก/์ล่ัามิ่แปิลัภาษา ภตั์ต์าคาร/รา้นอาหาร พ่์ �นที�/แหล่ังก่จ้กรรมิ่
ท่องเที�ยว แลัะ (3) การดำาเน่นงานว่จ้ยัที� เกี�ยวขอ้งกบััการศึกษาแนวทางการพ์ฒันา
ดุลัยภาพ์ระหว่างอุปิสงคแ์ลัะอุปิทาน ซึ�งเป็ินก่จ้กรรมิ่ที�มิ่กัจ้ะเน้นการศึกษาเกี�ยวกบัั
แนวทางการดำาเน่นการพ์ฒันาแลัะการแกปั้ิญหาดา้นการต์ลัาดแลัะดา้นการให้บัร่การ  
ทั�งนี�ในรายงานดงักล่ัาวได้นำาเสนอถึงแนวโน้มิ่ของการว่จ้ยัด้านอุต์สาหกรรมิ่การ 
ท่องเที�ยวแลัะการบัร่การในอนาคต์ 8 ปิระเด็นสำาคญั ไดแ้ก่ medical tourism, IT for 
tourism marketing, MICE, gastronomic tourism, handicraft tourism, event tourism, 
sport tourism แลัะ shopping tourism นอกจ้ากนี� ยงัให้ขอ้เสนอถงึช่องว่างของการว่จ้ยั
ดา้นการท่องเที�ยว (Research gap) ที�สำาคญั 2 ดา้น ค่อ (1) ดา้นนโยบัาย แลัะ (2) ดา้นการ 
พ์ฒันา โดยสามิ่ารถสรุปิสาระสำาคญัไดพ้์อสงัเขปิดงันี�

2.1) ดา้นนโยบัายการให้ทุนว่จ้ยัของ สกว. ซึ�งมีิ่ช่องว่างของการว่จ้ยัที�สำาคญั 
8 ปิระเด็น ไดแ้ก่ (1) การไม่ิ่มีิ่การกำาหนดนโยบัายในการพ์ฒันางานว่จ้ยัที�เป็ินรูปิธรรมิ่ 
(2) การไม่ิ่มีิ่การกำาหนดนโยบัายในการปิระเม่ิ่นผู้ลังานว่จ้ยัที� ได้ให้ทุนสนบััสนุนไปิแลัว้  
(3) กรอบันโยบัายการพ่์จ้ารณาในการสนับัสนุนการว่จ้ยัยงัไม่ิ่ครอบัคลุัมิ่ทุกด้าน  
(4) ขาดกรอบันโยบัายดา้นการให้ทุนสนบััสนุนการว่จ้ยัดา้นการต์ลัาดการท่องเที�ยวในทุก
รูปิแบับั (5) ขาดการกำาหนดนโยบัายในการให้ทุนสนบััสนุนการว่จ้ยัในทุกพ่์�นที�ท่องเที�ยว  
(6) ขาดงานว่จ้ยัดา้นอุปิสงคแ์ลัะอุปิทานเกี�ยวกบััการบัร่การของอุต์สาหกรรมิ่การ 
ท่องเที�ยวแบับัใหม่ิ่ (7) ขาดงานว่จ้ยัเกี�ยวกบััการว่เคราะหปั์ิจ้จ้ยัทางดา้นเศรษฐศาสต์ร์
แลัะแนวโน้มิ่นโยบัายดา้นการท่องเที�ยว แลัะ (8) ขาดการว่เคราะหเ์กี�ยวกบััแนวโน้มิ่การ
เปิลีั�ยนแปิลังของต์ลัาดการท่องเที�ยวในต่์างปิระเทศ 

2.2) ดา้นการพ์ฒันามีิ่ช่องว่างของการว่จ้ยัที�สำาคญั 6 ปิระเด็น ค่อ (1) ขาดงาน 
ว่จ้ยัที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวแบับัยั�งย่นต์ามิ่บัร่บัทของปิระเทศ (2) ขาดการพ์ฒันา
ต์น้แบับัหร่อแนวทางการปิฏ่บัต่ั์ที�ดีดา้นการท่องเที�ยว (3) ขาดการว่จ้ยัเพ่์�อว่เคราะหค์วามิ่
เช่�อมิ่โยงของอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวแลัะการบัร่การกบััอุต์สาหกรรมิ่อ่�นๆ (4) ขาดการ 
ว่จ้ยัเพ่์�อพ์ฒันาต์ราส่นคา้แลัะการต่์ดต์ามิ่ต์ราส่นคา้ทางดา้นการท่องเที�ยว (5) ขาดการ
ว่จ้ยัเพ่์�อสรา้ง “มูิ่ลัค่า” ของการต์ลัาดการท่องเที�ยว แลัะ (6) ขาดการสงัเคราะหแ์ลัะถอด
องคค์วามิ่รูด้า้นการท่องเที�ยวเพ่์�อการพ์ฒันา
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3) งานช่�นที�สามิ่เป็ินการปิร่ทศันส์ถานภาพ์ความิ่รูเ้ร่�องเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว 
โดย ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) ซึ�งไดท้บัทวนความิ่รู้เกี�ยวกบัั
เศรษฐศาสต์รก์ารท่องเที�ยวจ้ากเอกสารงานว่จ้ยัทั�งภายในแลัะต่์างปิระเทศจ้ำานวน 492 
ฉบับัั (แบ่ังเป็ินภาษาไทย 175 ฉบับัั แลัะภาษาองักฤษ 317 ฉบับัั) โดยเอกสารภาษาไทย
เน้นเอกสารที�เผู้ยแพ์ร่ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2539-กลัางปีิ พ์.ศ. 2557) ในรายงานดงักล่ัาวไดใ้ห้
ขอ้สงัเกต์ที�สำาคญั ดงันี� (ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2557)

3.1) งานว่จ้ยัในปิระเทศไทยยงัขาดงานที�ต์อบัโจ้ทยเ์ช่งนโยบัายที�ทำาให้เห็น
ภาพ์รวมิ่ของการท่องเที�ยวไทย ซึ�งอาจ้ทำาให้การวางนโยบัายผู่้ดพ์ลัาด งานว่จ้ยัส่วนใหญ่
เป็ินการศึกษาในระดบััปัิจ้เจ้กบุัคคลัแลัะจุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง แต่์ไม่ิ่สามิ่ารถจ้ดัลัำาดบัั
ความิ่สำาคญัของต์ลัาดหร่อปิระเภทอุต์สาหกรรมิ่ได้ เช่น ควรผู้ล่ัต์บัณัฑ่ิต์ดา้นไหน  
ควรศกึษาเกี�ยวกบััโรงแรมิ่หร่ออาหารแลัะเคร่�องด่�มิ่ เป็ินต์น้

3.2) การวางแผู้นดา้นการท่องเที�ยว ยงัขาดงานว่จ้ยัเช่งเศรษฐศาสต์รส์นบััสนุน 
การวางนโยบัาย ใชก้ารว่เคราะหอ์ย่างผู่้วเผู่้น เช่น SWOT เป็ินต์้น ทำาให้หลังผู่้ดได ้ 
อย่างกรณีที� ค่ดว่าปัิญหาท่องเที�ยวไทยอยู่ที� อุปิสงคท์ั�งที�ความิ่เป็ินจ้ร่งเป็ินเร่�องของ
อุปิทาน

3.3) งานว่จ้ยัดา้นนโยบัายสาธารณะมีิ่น้อยมิ่าก เน่�องจ้ากหน่วยงานรฐัสนใจ้
การเพ่์�มิ่อุปิสงค ์แลัะการจ้ดังานอีเว้นท ์แลัะนกัว่จ้ยัส่วนใหญ่ขาดความิ่เข้าใจ้เร่� อง
นโยบัายสาธารณะ

3.4) ขอ้เสนอแนะเช่งนโยบัายขาดงานว่ชาการรองรบัั เช่น green tourism, 
community-based tourism เป็ินต์น้ 

3.5) ปัิญหาสำาคญัที�มิ่กัพ์บัเสมิ่อในการทำาว่จ้ยั ไดแ้ก่ การขาดการทบัทวน
วรรณกรรมิ่ที� ดี การทบัทวนวรรณในงานว่จ้ยัเก่อบัทั�งหมิ่ดมีิ่ลักัษณะบัรรณน่ทศัน ์
(Annotated bibliography) งานว่จ้ยับัางช่�นนกัว่จ้ยัไม่ิ่มีิ่ความิ่เขา้ใจ้ในแนวค่ด ทฤษฏี 
แลัะเคร่�องม่ิ่อว่เคราะห ์แลัะยงัมีิ่การใชเ้คร่�องม่ิ่อว่เคราะห์ไม่ิ่เหมิ่าะสมิ่แลัะสอดคลัอ้ง
กบััโจ้ทยว่์จ้ยั

3.6) การว่จ้ยัดา้นการต์ลัาดท่องเที�ยวยงัขาดการว่จ้ยัเช่งลักึที�ทำาให้เขา้ใจ้การ
เปิลีั�ยนแปิลังโครงสรา้งต์ลัาด เน่�องจ้าก งานของการท่องเที�ยวแห่งปิระเทศไทย (ททท.) 
ส่วนใหญ่ต์อบัโจ้ทยก์ารต์ลัาดปีิต่์อปีิ หร่อแก้ไขปัิญหาเฉพ์าะหน้า ขณะเดียวกนันกัว่จ้ยั
ในมิ่หาว่ทยาลัยัขาดโอกาสที�จ้ะมีิ่ปิระสบัการณ์ในงานว่จ้ยัดา้นการต์ลัาด

3.7) งานว่จ้ยัหลัายช่�นมิ่กัใชก้รอบัที�เป็ิน supply driven มิ่ากกว่า market driven  
แลัะมิ่กัให้ขอ้เสนอแนะ แต่์เป็ินขอ้เสนอแนะที�ไม่ิ่เหมิ่าะสมิ่กบัักลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่าย เช่น ทวัร ์9 วดั  
ของผูู้สู้งอายุ, ขอ้เสนอแนะเป็ินแหล่ังเรียนรู ้แต่์นกัท่องเที�ยวเป็ินกลุ่ัมิ่ที�ต์อ้งการพ์กัผู่้อน 
ฯลัฯ เป็ินต์น้

3.8) ยงัไม่ิ่มีิ่ระบับัให้ทุนว่จ้ยัที�แยกระดบััต์ามิ่ความิ่สามิ่ารถของนกัว่จ้ยั ทำาให้
ไม่ิ่สามิ่ารถสรา้งผู้ลังานที�ต่์อเน่�องแลัะลุ่ัมิ่ลักึ

นอกจ้ากนี� ในงานดงักล่ัาวยงัไดส้รุปิให้เห็นถงึความิ่เขม้ิ่ขน้ของการว่จ้ยัใน
อดีต์ในแต่์ลัะปิระเด็น รวมิ่ทั�งแสดงให้เห็นถงึช่องว่างที�เป็ินขอ้เสนอแนะสำาหรบััการว่จ้ยั
ในอนาคต์ ซึ�งสามิ่ารถดูรายลัะเอียดของสรุปิความิ่เขม้ิ่ขน้ ขอ้สงัเกต์ แลัะขอ้เสนอแนะ
สำาหรบััอนาคต์ไดใ้นต์ารางที�  6.2
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ตาร์างท่�  6.2 สรุ์ปัความเข้ีมข้ีนขีองงานวิจ้ยุด้่านการ์ท่องเท่�ยุวและข้ีอเสนอแนะสำาห่ร้์บอนาคต
ปร์ะเด็ัน

งานวิิจััยุดั�านการ์ท่องเที�ยุวิ
ขนาดั

ค่วิามเข�มข�น ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะสำาหรั์บี่อนาค่ต

1. ด้านอุปิสงค์และ
พื่ฤติกร์ร์มั

• ศ้กษากลุ่มั high value/คุณภูาพื่
• วิเคร์าะห์้ร์ะดับกลุ่มั/outbound/เท่�ยุวในปิร์ะเทศ/เท่�ยุวแบบ
ปิร์ะห้ยัุด/ดูงานนักท่องเท่�ยุวช่าวต่างช่าติ **** ควร์เพิื่�มักลุ่มั high 

value /คุณภูาพื่

นักท่องเท่�ยุวช่าวไทยุ ** ควร์วิเคร์าะห์้ร์ะดับ
กลุ่มั/outbound

2. ด้านอุปิทาน ** ข้าดงานร์ะดับ
อุตสาห้กร์ร์มั 

/supply chain

• ศ้กษาร์ะดับอุตสาห้กร์ร์มั/ธุร์กิจ 
• ศ้กษา supply chain 
• ศ้กษาเก่�ยุวกับแร์งงาน
• ศ้กษาเก่�ยุวกับ total factor productivity/labor productivity

3. ด้านความัสามัาร์ถ
ในการ์แข่้งขั้น

*** ข้าดการ์ศ้กษา
ร์ะดับ 

แห้ล่งท่องเท่�ยุว

• ศ้กษาร์ะดับจังห้วัด/จุดห้มัายุปิลายุทาง
• ศ้กษาในเชิ่งพื่ลวัต

4. ด้านมัห้ภูาค ** ข้าดการ์ศ้กษาผู้ลก
ร์ะทบ 

ข้องนโยุบายุ

• ศ้กษาผู้ลกร์ะทบข้องนโยุบายุ
• ศ้กษาปิร์ะสิทธิภูาพื่ข้องการ์ใช้่งบปิร์ะมัาณ
• Tourism multiplier

5. ด้านการ์ปิร์ะเมิันมูัลค่า **** ส่วนให้ญ่่เป็ินงาน
วิทยุานิพื่นธ์

• สังเคร์าะห์้และนำามูัลค่ามัาคำานวณเป็ินผู้ลกร์ะทบ/ข้้อเสนอแนะ
ในเชิ่งนโยุบายุ

6. ด้านผู้ลกร์ะทบ *** ม่ังานเชิ่งคุณภูาพื่  
/ควร์เพิื่�มัเชิ่ง

ปิร์ะจักษ์

• การ์ปิร์ะเมิันมูัลค่าทางเศร์ษฐศาสตร์์ข้องผู้ลกร์ะทบเชิ่งสังคมั
• การ์ศ้กษาค่าธร์ร์มัเน่ยุมัและ/ภูาษ่การ์ใช้่ทรั์พื่ยุากร์

7. ด้านนโยุบายุ * ร์ะดับช่าติ/อปิท.  
และนโยุบายุ
สาธาร์ณะ

• ปิร์ะเมิันการ์ใช้่ปิร์ะโยุช่น์ทรั์พื่ยุากร์ท่องเท่�ยุว
• ภูาษ่/ค่าธร์ร์มัเน่ยุมัการ์ใช้่ทรั์พื่ยุากร์
• การ์เปิิดเสร่์
• การ์ส่งเสริ์มัการ์ลงทุนด้านการ์ท่องเท่�ยุว
• ผู้ลปิร์ะโยุช่น์สุทธิข้องงานเทศกาลท่� จัดโดยุรั์ฐ
• การ์ปิร์ะเมิันบทบาทข้อง อปิท.

ห้มัายุเห้ตุ: **** ค่อ ม่ัจำานวนการ์ศ้กษามัาก, *** ค่อ ม่ัจำานวนการ์ศ้กษาปิานกลาง, ** ค่อ ม่ัจำานวนการ์ศ้กษาน้อยุ * ค่อ เพิื่�งเริ์�มัต้น
ท่�มัา: มิั�งสร์ร์พ์ื่ ข้าวสอาด และอัคร์พื่งศ์ อั�นทอง (2557)

 

นอกจ้ากนี� เท่ดชาย ช่วยบัำารุง (2553) ไดร้วบัรวมิ่งานว่จ้ยัที� ไดร้บััทุนสนบััสนุน
จ้ากสำานกังานกองทุนสนบััสนุนการว่จ้ยั (สกว.) ผู่้านทางสถาบันัว่จ้ยัเพ่์�อการพ์ฒันาการ
ท่องเที�ยวไทย ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2546-2553 (รวมิ่ 8 ปีิ) งานว่จ้ยัในกลุ่ัมิ่นี�ดำาเน่นงานภายใต์ ้
แนวค่ด “พ่์ �นที�” เป็ินที�ต์ั�ง (Area-based) โดยมุ่ิ่งหวงัที�จ้ะยกระดบััแลัะดำาเน่นการว่จ้ยั 

ในพ่์�นที� เดียวกนัเพ่์�อให้ไดผู้้ลัการว่จ้ยัที�สามิ่ารถใชง้านแลัะนำาไปิกำาหนดยุทธศาสต์ร์
การพ์ัฒนาการท่องเที� ยวได้ สามิ่ารถแบ่ังงานว่จ้ัยออกเป็ิน 2 กลุ่ัมิ่หลััก ค่อ  
(1) ชุดโครงการธนาคารขอ้มูิ่ลัเพ่์�อการวางแผู้นยุทธศาสต์รก์ารพ์ฒันาแลัะจ้ดัการท่องเที�ยว 
เช่งพ่์ �นที�  ทั�งในระดบััปิระเทศ ภูม่ิ่ภาค กลุ่ัมิ่จ้งัหวดั แลัะจ้งัหวดั แลัะ (2) งานว่จ้ยัที� เป็ิน
วาระแห่งชาต่์ดา้นการท่องเที�ยว การดำาเน่นงานว่จ้ยัภายใต์แ้นวค่ดนี�กระจ้ายอยู่หลัาย
พ่์�นที� ในปิระเทศไทย เป็ินการว่จ้ยัในลักัษณะของการใช้แบับัสำารวจ้รวบัรวมิ่ข้อมูิ่ลั
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ทรพั์ยากรการท่องเที�ยว แลัะมีิ่การปิระเม่ิ่นศกัยภาพ์ดา้นท่องเที�ยวในระดบััพ่์�นที�  แลัะ 

การสำารวจ้ขอ้มูิ่ลัจ้ากนกัท่องเที�ยวในปิระเด็นต่์างๆ เช่น ภาพ์ลักัษณ ์ความิ่พ์ึงพ์อใจ้ 
พ์ฤต่์กรรมิ่ เป็ินต์น้ โดยใชว่้ธีว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัที� เป็ินการว่เคราะหเ์ช่งคุณภาพ์แลัะสถ่ต่์
พ์รรณา ทั�งนี�เป็ินที�น่าสงัเกต์ว่า งานว่จ้ยักลุ่ัมิ่นี�มีิ่แนวค่ดแลัะ/ทฤษฏีพ่์�นฐานที�คลัา้ยคลังึ
กนัในการดำาเน่นการว่จ้ยั อย่างไรก็ต์ามิ่ ในระหว่างการดำาเน่นโครงการ สถาบันัว่จ้ยัเพ่์�อ
การพ์ฒันาการท่องเที�ยวไทยไดมี้ิ่การรวบัรวมิ่บัทความิ่แลัะเผู้ยแพ์ร่ออกสู่สาธารณะ 
ในรูปิแบับัต่์างๆ เช่น การจ้ดัทำาวารสารว่ชาการอ่เล็ักทรอน่กสก์ารท่องเที�ยวไทยนานาชาต่์  
(ปัิจ้จุ้บันัไดเ้ปิลีั�ยนช่�อมิ่าเป็ิน วารสารว่ชาการการท่องเที�ยวไทยนานาชาต่์ ซึ�งเป็ินหนึ�ง
ในวารสารว่ชาการดา้นการท่องเที�ยวของปิระเทศไทยที�อยู่ในฐานขอ้มูิ่ลั TCI) การจ้ดั
ทำาหนงัส่อรวมิ่บัทความิ่ว่ชาการการท่องเที�ยวไทยนานาชาต่์ปิระจ้ำาปีิ ฐานขอ้มูิ่ลัที� เผู้ย
แพ์ร่ผู่้านเวปิไซต์ ์เป็ินต์น้

ทั�งนี�เป็ินที� น่าสงัเกต์ว่าจ้ากการส่บัคน้ในฐานขอ้มูิ่ลั TCI แลัะ ThaiJo พ์บัว่า  
มีิ่บัทความิ่ว่ชาการที� มีิ่การทบัทวนวรรณกรรมิ่ที� เกี� ยวข้องกบััการท่องเที�ยวไทยใน
ลักัษณะของการทบัทวนแลัะสงัเคราะหค์วามิ่รูเ้กี�ยวกบััการศกึษาว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว
ในปิระเทศไทยจ้ำานวนน้อยมิ่าก เช่น การว่เคราะหง์านว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวแลัะการ
โรงแรมิ่ของปิระเทศไทยในรอบัทศวรรษ (พ์.ศ. 2543-2553) (อศัว่น แสงพ่์กุลั, 2556) 
การว่เคราะหง์านว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวเช่งน่เวศน์ในปิระเทศไทย (อศัว่น แสงพ่์กุลั, 
2558) เป็ินต์น้ ซึ�งแต์กต่์างจ้ากในระดบัันานาชาต่์ที�มีิ่บัทความิ่ว่ชาการในลักัษณะของ
การสงัเคราะหแ์ลัะ/นำาเสนอการทบัทวนความิ่รูเ้กี�ยวกบััการศกึษาว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว 
ในปิระเด็นต่์างๆ เช่น การศึกษาเกี�ยวกบััภาพ์ลักัษณข์องแหล่ังเที�ยว (Pike, 2007)  
การรบััรูข้องคนทอ้งถ่�นต่์อการพ์ฒันาการท่องเที�ยว (Sharplye, 2014) การท่องเที�ยว 
อย่างยั�งย่น (Zolfani, Sedaghat, Maknoo, & Zavadskas, 2015) การท่องเที�ยว (Koseoglu,  
Rahimi, Okumus, & Liu, 2016) การจ้ดัการการท่องเที�ยว (Chang, & Katrichis, 2016) 
การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ (Richards, 2018) การศกึษาผู้ลักระทบัทางเศรษฐก่จ้ของ
การท่องเที�ยว (Comerio, & Strozzi, 2018) การศกึษาทางดา้นการพ์ยากรณอุ์ปิสงคข์อง
การท่องเที�ยว (Song, Qiu, & Park, 2019; Zhang, Wang, Sun, & Wei, 2020) การท่องเที�ยว 
เช่งน่เวศ (Liu, & Li, 2020) การท่องเที�ยวเช่งเกษต์ร (Rauniyar, Awasthi, Kapoor, & 
Mishra, 2021) เป็ินต์น้ ซึ�งมิ่กัจ้ะมีิ่การปิระมิ่วลัแลัะสงัเคราะห์ในทุก 5 หร่อ 10 ปีิ

6.3 การสังเคราะห์วิรรณ์กรรมวิิจััย

การสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่ว่จ้ยัในครั�งนี�ให้ความิ่สำาคญักบััวรรณกรรมิ่ที�มีิ่การ
เผู้ยแพ์ร่ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 โดยแบ่ังปิระเภทของวรรณกรรมิ่ที�สงัเคราะหอ์อก
เป็ิน 3 กลุ่ัมิ่ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1) วรรณกรรมิ่ปิระเภทบัทความิ่ว่ชาการที� ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทย ซึ�งอยู่ใน
ฐานขอ้มูิ่ลัศูนยด์ชันีการอา้งอ่งวารสารไทย (TCI) โดยการส่บัคน้จ้ากระบับัฐานขอ้มูิ่ลั 
ThaiJo ที� เป็ินภาษาไทย เพ่์�อสำารวจ้ความิ่รูท้างว่ชาการที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวไทย
ที�มีิ่การเผู้ยแพ์ร่ภายในปิระเทศ ซึ�งมีิ่บัทความิ่มิ่ากถงึ 2,836 บัทความิ่ โดยสุ่มิ่เล่ัอกมิ่า
สงัเคราะหแ์ลัะว่เคราะหเ์ช่งลักึจ้ำานวน 167 บัทความิ่ (เฉพ์าะที�มีิ่การเผู้ยแพ์ร่ฉบับััเต็์มิ่) 
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2) วรรณกรรมิ่ปิระเภทบัทความิ่ว่ชาการที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารต่์างปิระเทศที�อยู่
ในฐานขอ้มูิ่ลั Scopus เพ่์�อเป็ินการสำารวจ้ความิ่รูท้างว่ชาการที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว
ไทยในระดบัันานานาชาต่์ ซึ�งมีิ่จ้ำานวน 243 บัทความิ่

3) วรรณกรรมิ่ปิระเภทงานว่จ้ยัที�สนบััสนุนทุนโดยสำานกังานคณะกรรมิ่การ
ว่จ้ยัแห่งชาต่์ (วช.) แลัะสำานกังานกองทุนสนบััสนุนการว่จ้ยั (สกว.) เพ่์�อสำารวจ้ท่ศทาง
การว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทยในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2562 ซึ�งมีิ่โครงการว่จ้ยั
ที� เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวไทยที� ไดร้บััการสนบััสนุนทุนจ้าก วช.-สกว. จ้ำานวน 264 
โครงการ การสงัเคราะหส่์วนนี�จ้งึไม่ิ่รวมิ่งานว่จ้ยัของหน่วยงานบัร่หารแลัะจ้ดัการทุน
ดา้นการเพ่์�มิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของปิระเทศ (บัพ์ข.)

6.3.1 การสังเคราะห์บท่ควิามท่ี�ตีพิัมพ์ัในวิารสารไท่ย

จ้ากการส่บัคน้บัทความิ่ระบับัฐานขอ้มูิ่ลั ThaiJo ที� เผู้ยแพ์ร่ระหว่างปีิ พ์.ศ. 
2555-2563 ดว้ยคำาว่า “ท่องเที�ยว” ภายใต์เ้ง่�อนไขช่�อบัทความิ่ พ์บัว่า มีิ่บัทความิ่จ้ำานวน
มิ่ากถงึ 2,836 บัทความิ่ ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในช่วงเวลัาดงักล่ัาว โดยมีิ่จ้ำานวนบัทความิ่ตี์พ่์มิ่พ์เ์พ่์�มิ่ขึ �น
อย่างต่์อเน่� องจ้นถึงปีิ พ์.ศ. 2561 ก่อนที�ปิรบััต์วัลัดลังในช่วงปีิ พ์.ศ. 2562-2563 
โดยในปีิ พ์.ศ. 2558 เป็ินปีิที�มีิ่การขยายต์วัของการตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่เพ่์�มิ่ขึ �นสูงสุดถงึรอ้ยลัะ 40 
เม่ิ่�อเทียบักบััปีิก่อนหน้า (เป็ินการขยายต์วัมิ่าจ้ากฐานที�ต์ำ�า) ขณะที� ในปีิ พ์.ศ. 2561 
แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่การขยายต์วัของการตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 28 แต่์เป็ินการขยายต์วั
มิ่าจ้ากฐานที�สูง นอกจ้ากนี� จ้ะเห็นไดว่้า ต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2558-2562 มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่
ในแต่์ลัะปีิเพ่์�มิ่สูงขึ �นอย่างต่์อเน่�องจ้าก 330 ฉบับัั ในปีิ พ์.ศ. 2558 เป็ิน 575 ฉบับัั ในปีิ 
พ์.ศ. 2562 (เฉลีั�ยปีิลัะปิระมิ่าณกว่า 400 ฉบับััต่์อปีิ) สำาหรบััในปีิ พ์.ศ. 2563 ที�มีิ่จ้ำานวน
บัทความิ่ลัดลังเหล่ัอ 82 บัทความิ่ หร่อลัดลังปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 80 เม่ิ่�อเทียบักบััปีิก่อนหน้า 
ทั�งนี�อาจ้เน่�องมิ่าจ้ากยงัไม่ิ่มีิ่การอพั์โหลัดแลัะเผู้ยแพ์ร่บัทความิ่ที�ครบัถว้น (ดูรายลัะเอียด
ในต์ารางที�  6.1)

รู์ปัท่�  6.1 จำานวนบทความวิชาการ์ท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์ไทยุร์ะห่ว่างปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: ร์ะบบฐานข้้อมูัล ThaiJo (ส่บค้นเม่ั�อวันท่�  17 มักร์าคมั พื่.ศ. 2564) 
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ต์ารางที�  6.2 เป็ินรายช่�อวารสารไทย (เฉพ์าะที�อยู่ในระบับัฐานขอ้มูิ่ลั ThaiJo) 
ที�มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทยสูงสุด 10 อนัดบััแรก โดยวารสารทั�ง 10 ลัำาดบัั 
มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่กว่ารอ้ยลัะ 20 ของทั�งหมิ่ด แลัะกว่ารอ้ยลัะ 15 ของทั�งหมิ่ด ตี์พ่์มิ่พ์์
ในวารสารใน 5 ลัำาดบััแรก ได้แก่ วารสารว่ทยาลัยัดุส่ต์ธานี วารสารอ่เล็ักทรอน่กส ์
Veridian มิ่หาว่ทยาลัยัศ่ลัปิากร (มิ่นุษยศาสต์รส์งัคมิ่ศาสต์รแ์ลัะศ่ลัปิะ) วารสารการ
บัร่การแลัะการท่องเที�ยวไทย วารสารว่ชาการการท่องเที�ยวไทยนานาชาต่์ แลัะวารสาร
ว่ชาการมิ่หาว่ทยาลัยัหอการคา้ไทย (มิ่นุษยศาสต์รแ์ลัะสงัคมิ่ศาสต์ร)์

รู์ปัท่�  6.2 วาร์สาร์ไทยุท่�ม่การ์ต่พิมพ์บทความด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุมากท่�สุด่ 10 อ้นด้่บแร์ก 
ปีั พ.ศ. 2555-2563

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 2,836 บทความั

ขณะที�ขอ้มูิ่ลัในต์ารางที�  6.3 แสดงให้เห็นว่า บัทความิ่กว่าร้อยลัะ 34 ของ
ทั�งหมิ่ด เป็ินการตี์พ่์มิ่พ์์โดยผูู้้เขียนที�อยู่ในมิ่หาว่ทยาลัยัที� เป็ินผูู้้เขียนที� มีิ่จ้ำานวนการ
ตี์พ่์มิ่พ์สู์งสุด 10 อนัดบััแรก แลัะมีิ่เพี์ยง 4 มิ่หาว่ทยาลัยัเท่านั�น ที�มีิ่จ้ำานวนบัทความิ่สะสมิ่
เก่น 100 บัทความิ่ ไดแ้ก่ มิ่หาว่ทยาลัยัศ่ลัปิากร สถาบันับัณัฑ่ิต์พ์ฒันบัร่หารศาสต์ร ์
มิ่หาว่ทยาลัยัศรีนคร่นทรว่โรฒ แลัะจุ้ฬาลังกรณม์ิ่หาว่ทยาลัยั (มีิ่เพี์ยงจุ้ฬาลังกรณ์
มิ่หาว่ทยาลัยัเท่านั�น ที� ไม่ิ่มีิ่การเปิิดสอนทางดา้นการท่องเที�ยว) ทั�งนี� หากพ่์จ้ารณาใน
อีก 3 ลัำาดบััถดัมิ่า ไดแ้ก่ มิ่หาว่ทยาลัยัพ์ะเยา (98 บัทความิ่) มิ่หาว่ทยาลัยัเกษต์รศาสต์ร ์
(96 บัทความิ่)  แลัะมิ่หาว่ทยาลัยัมิ่หาสารคามิ่ (87 บัทความิ่) เป็ินมิ่หาว่ทยาลัยัที�มีิ่การ
เปิิดสอนทางดา้นการท่องเที�ยวในระดบัับัณัฑ่ิต์ศึกษา จ้ากการพ่์จ้ารณาในเบ่ั �องต์้น
พ์บัว่า บัทความิ่จ้ำานวนมิ่ากเป็ินการตี์พ่์มิ่พ์์โดยผูู้เ้ขียนที�เป็ินนกัศกึษาในระดบัับัณัฑ่ิต์ศกึษา
ทั�งในระดบััปิร่ญญาโทแลัะปิร่ญญาเอก เน่�องจ้าก การตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่ในวารสารว่ชาการ
เป็ินหนึ�งในเง่�อนไขของการสำาเร็จ้การศกึษาในระดบัับัณัฑ่ิต์ศกึษา
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รู์ปัท่�  6.3 มห่าวิทยุาล้ยุท่�ม่การ์ต่พิมพ์บทความมากท่�สุด่ 15 อ้นด้่บแร์ก ปีั พ.ศ. 2555-2563

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 2,836 บทความั 

นอกจ้ากนี� จ้ากการต์รวจ้สอบัเบ่ั�องต์น้โดยใชก้ารว่เคราะหค์วามิ่ถี�ของคำาจ้าก
ช่�อบัทความิ่ (ใชเ้ทคน่ค WordCloud) พ์บัว่า มีิ่คำาสำาคญักระจ้ดักระจ้ายจ้นไม่ิ่สามิ่ารถจ้ดั
กลุ่ัมิ่ไดอ้ย่างชดัเจ้น อย่างไรก็ต์ามิ่ จ้ากการต์รวจ้สอบัช่�อบัทความิ่อย่างรวดเร็วร่วมิ่กบัั 
การพ่์จ้ารณาความิ่ถี�ของคำาที� ไดจ้้ากช่�อบัทความิ่ พ์บัว่า หลัายบัทความิ่เป็ินลักัษณะของ
การนำาเสนอในปิระเด็นที� ใกลัเ้คียงกนั เช่น ชุมิ่ชน (มิ่กัเป็ินกรณีศึกษาที� เกี�ยวขอ้งกบัั
ศกัยภาพ์ การจ้ดัการ การพ์ฒันา การมีิ่ส่วนร่วมิ่ แลัะความิ่ยั�งย่น) อุปิสงคก์ารท่องเที�ยว 
(มิ่กัศกึษาเกี�ยวกบัันกัท่องเที�ยวในเร่�องของพ์ฤต่์กรรมิ่ ความิ่พ์งึพ์อใจ้ ภาพ์ลักัษณ ์แลัะ
การต์ดัส่นใจ้) การต์ลัาด (ส่วนปิระสมิ่การต์ลัาด) อุปิทานการท่องเที�ยว (มิ่กัเกี�ยวขอ้ง
กบััเร่�องของศกัยภาพ์ การปิระกอบัการ การให้บัร่การ นวตั์กรรมิ่/เทคโนโลัยี บุัคลัากร 
ห่วงโซ่อุปิทานแลัะ/โลัจ่้สต่์กส ์การอนุรกัษ ์แลัะการรองรบัั) การแข่งขนั นโยบัายแลัะ
แผู้น กลัยุทธ ์ผู้ลักระทบั เป็ินต์น้ รวมิ่ถงึปิระเด็นความิ่สนใจ้พ่์เศษบัางปิระเด็นที�อยู่ใน
กระแส ณ ขณะนั�น เช่น การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ การท่องเที�ยวเช่งน่เวศ การท่องเที�ยว
เช่งวฒันธรรมิ่ เป็ินต์น้ แต่์แต์กต่์างกนัในเร่�องกลุ่ัมิ่ปิระชากรแลัะ/ต์วัอย่าง หร่อพ่์�นที�  
เช่น พ่์ �นที�ศกึษา (ส่วนใหญ่เป็ินระดบััจ้งัหวดั โดยเฉพ์าะจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ ซึ�งมีิ่บัทความิ่
ตี์พ่์มิ่พ์เ์กี�ยวกบััการท่องเที�ยวของจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่สูงสุดถงึเก่อบั 130 บัทความิ่ สูงกว่า 
อยุธยาแลัะภูเก็ต์ปิระมิ่าณหนึ�งเท่า) ต์ลัาดนกัท่องเที�ยว (เป็ินชาวต่์างชาต่์มิ่ากกว่าชาวไทย)  
อาหารกบััการท่องเที�ยว เป็ินต์น้ (ดูรายลัะเอียดในต์ารางที�  6.4)

นอกจ้ากนี� เม่ิ่�อต์รวจ้สอบัความิ่ถี� ในการตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่ของผูู้เ้ขียน พ์บัว่า  
มีิ่บัทความิ่จ้ำานวนมิ่ากที� ผูู้้เขียนตี์พ่์มิ่พ์เ์พี์ยงครั�งเดียวในรอบัเวลัาที�ศึกษาค่อ ปีิ พ์.ศ. 
2555-2563 โดยมีิ่ผูู้เ้ขียนบัทความิ่ที�มีิ่ช่�อครั�งเดียวปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 83 ของจ้ำานวนผูู้เ้ขียน 
ทั�งหมิ่ด ส่วนใหญ่เป็ินบัทความิ่ที�มิ่าจ้ากว่ทยาน่พ์นธแ์ลัะมีิ่ผูู้เ้ขียนเพี์ยง 23 คน เท่านั�น  
ที�ตี์พ่์มิ่พ์อ์ย่างน้อยเฉลีั�ยปีิลัะหนึ�งฉบับัั (หร่อ 9 ฉบับัั ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2563) ส่วนใหญ่ 
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เป็ินการตี์พ่์มิ่พ์ร่์วมิ่กบัันกัศึกษาในระดบัับัณัฑ่ิต์ศึกษา โดยผูู้้เขียนที� ตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่
สูงสุดมีิ่จ้ำานวน 22 บัทความิ่ รองลังมิ่าค่อ ตี์พ่์มิ่พ์จ์้ำานวน 21 บัทความิ่ แลัะผูู้้เขียน
ที�มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์สู์งสุด 10 ลัำาดบััแรก ส่วนใหญ่ตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่อย่างต่์อเน่�องต์ลัอดช่วงปีิ 
พ์.ศ. 2555-2563 (ต์ารางที�  6.5)

รู์ปัท่�  6.4 คำาสำ าค้ญ 40 อ้นด้่บแร์ก จากช้�อเร้์�องขีองบทความด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 
ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 2,836 บทความั

รู์ปัท่�  6.5 ผู้เข่ียุน 10 ลำาด้่บแร์ก ท่�ต่พิมพ์บทความสูงสุด่ในวาร์สาร์ไทยุ ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 2,836 บทความั 
ห้มัายุเห้ตุ: TC ยุ่อมัาจาก total number of citations 
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ดงันั�นเพ่์� อลัดความิ่ซำ �าซ้อนของปิระเด็นการว่เคราะหที์�อาจ้นำามิ่าสู่อคต่์
ในการว่เคราะห ์จ้ึงกำาหนดเง่� อนไขในการคดักรองบัทความิ่เพ่์� มิ่เต่์มิ่ โดยจ้ะต์้อง
เป็ินบัทความิ่ที� มีิ่ความิ่ถี� ในการตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่ของผูู้้เขียนมิ่ากกว่า 1 บัทความิ่ แลัะ
ลัดความิ่ซำ �าซ้อนของปิระเด็นการว่จ้ยับันพ่์�นฐานของความิ่แต์กต่์างของพ่์�นที�แลัะ 
กลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยว นอกจ้ากนี� จ้ะต์อ้งเป็ินบัทความิ่ที�สามิ่ารถดาวน์โหลัดฉบับััเต็์มิ่ได ้ 
เน่� องจ้ากต์้องนำามิ่าอ่านแลัะสงัเคราะหป์ิระเด็นความิ่รู้เกี� ยวกบััการว่จ้ยัด้านการ 
ท่องเที�ยวไทย

จ้ากการคดักรองต์ามิ่เง่�อนไขข้างต์น้ พ์บัว่า มีิ่บัทความิ่ที� ผู่้านเง่�อนไขรวมิ่
ทั�งหมิ่ดจ้ำานวน 167 ฉบับัั (ส่บัคน้ใน ThaiJo ซึ�งเป็ินฐานขอ้มูิ่ลัที� ส่บัเน่�องจ้าก TCI แลัะ
สามิ่ารถดาวน์โหลัดบัทความิ่ฉบับััเต็์มิ่ได)้  ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 75 เป็ินการตี์พ่์มิ่พ์ห์ลังัปีิ 
พ์.ศ. 2559 (ปีิที�ส่ �นสุดแผู้นการพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ฉบับััที� 1 ที�มีิ่กรอบัระยะเวลัา 

ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2559) แลัะส่วนใหญ่เป็ินบัทความิ่ว่จ้ยัมิ่ากกว่าบัทความิ่ว่ชาการ 
ในการสงัเคราะหบ์ัทความิ่ทั�ง 167 บัทความิ่ ปิระยุกต์์ใช้การว่เคราะหบ์ัรรณม่ิ่ต่์  
(Bibliometric analysis) ในการคน้หาปิระเด็นแลัะสาระความิ่รูข้องบัทความิ่ผู่้านช่�อเร่�อง 
คำาสำาคญั แลัะบัทคดัย่อ

จ้ากการว่เคราะหค์วามิ่ถี�ของคำาสำาคญัในบัทความิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทย 
ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2563 จ้ำานวน 167 บัทความิ่ ดว้ย WordCloud (ต์ารางที�  6.6) พ์บัว่า 
บัทความิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทยมีิ่ปิระเด็นการว่จ้ยัที�ค่อนขา้งหลัากหลัาย โดยมีิ่ปิระเด็นที�
เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนมิ่ากที�สุด ขณะที�การจ้ดัการแลัะการพ์ฒันาเป็ินสอง
ปิระเด็นที�มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้รองลังมิ่า ซึ�งจ้ากการพ่์จ้ารณาพ์บัว่า การจ้ดัการแลัะการพ์ฒันา 
(รวมิ่ถงึศกัยภาพ์) เป็ินคำาที�มิ่กัเช่�อมิ่โยงกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน แลัะ/อุปิทานการ 
ท่องเที�ยว รวมิ่ถงึนโยบัายแลัะ/บัทบัาทของภาครฐั เช่นเดียวกบััการศกึษาอุปิสงคก์าร 
ท่องเที�ยวที�มิ่กัเช่�อมิ่โยงกบััการศกึษาพ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว หร่ออย่างการศกึษาเกี�ยวกบัั 

ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัมิ่กัจ้ะเช่�อมิ่โยงกบััอาเซียนที�ซึ�งเป็ินอีกหนึ�งในปิระเด็นที�มีิ่
ความิ่สำาคญัในช่วงที�ผู่้านมิ่า นอกจ้ากนี� ยงัพ์บัว่า การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ (รวมิ่ถงึการ
ท่องเที�ยวเช่งการแพ์ทย)์ เป็ินอีกหนึ�งปิระเด็นที�เห็นไดถ้งึขนาดของคำา (แสดงถงึความิ่ถี�/
ความิ่เขม้ิ่ขน้) ที�มีิ่ขนาดใกลัเ้คียงกบััอุปิสงคก์ารท่องเที�ยว แลัะการท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น 
(พ์บัร่วมิ่กบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน) นอกนั�นจ้ะเป็ินปิระเด็นในเร่�องของความิ่สนใจ้พ่์เศษ 
แลัะอ่�นๆ เช่น การท่องเที�ยวเช่งสรา้งสรรค ์เป็ินต์น้ จ้ากผู้ลัการว่เคราะหด์งักล่ัาวสามิ่ารถ
จ้ดัแบ่ังกลุ่ัมิ่บัทความิ่ทั�ง 167 บัทความิ่ ออกต์ามิ่แก่นเร่�อง (Theme) แลัะปิระเด็น (Issue) 
ได ้8 กลุ่ัมิ่ ไดแ้ก่ การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน อุปิสงคก์ารท่องเที�ยว อุปิทานการท่องเที�ยว 
นโยบัายแลัะบัทบัาทของภาครฐั การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั 
ความิ่สนใจ้พ่์เศษ เช่น การท่องเที�ยวเช่งอาหาร การท่องเที�ยวเช่งสรา้งสรรค ์การศกึษา
เกี�ยวกบััมิ่าต์รฐาน เป็ินต์น้ แลัะปิระเด็นอ่�นๆ เช่น การศกึษาผู้ลักระทบั ทศันค่ต์ของคน
ทอ้งถ่�น การเปิิดเสรีแลัะ/ปิระเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบััอาเซียน เป็ินต์น้

ต์ารางที�  6.3 แสดงจ้ำานวนแลัะสดัส่วนของบัทความิ่ด้านการท่องเที�ยวที�  
ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 ซึ�งจ้ำาแนกออกต์ามิ่ปิระเด็น 
(พ่์จ้ารณาสดัส่วนในแถวที� 2) แลัะต์ามิ่ปีิ (พ่์จ้ารณาสดัส่วนในแถวที� 3) ของแต่์ลัะปิระเด็น 
หากพ่์จ้ารณาจ้ำานวนบัทความิ่สะสมิ่ที�แสดงในคอลัมัิ่ภสุ์ดท้ายจ้ะเห็นไดว่้า ปิระเด็น 
เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน อุปิสงคก์ารท่องเที�ยว แลัะอุปิทานการท่องเที�ยว  
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เป็ินสามิ่ปิระเด็นแรกที�มีิ่จ้ำานวนบัทความิ่มิ่ากที�สุด (รวมิ่กนัเก่อบัครึ�งหนึ�งของบัทความิ่
ที�นำามิ่าสงัเคราะห)์ ปิระเด็นในเร่�องความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัเป็ินปิระเด็นที�มีิ่จ้ำานวน
บัทความิ่น้อยที�สุด โดยมีิ่สดัส่วนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 8 เท่านั�น 

รู์ปัท่�  6.6 ความถ่�ขีองคำาสำาค้ญในบทความท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์ไทยุ ปีั พ.ศ. 2555-2563

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 167 บทความั

นอกจ้ากนี� ขอ้มูิ่ลัในต์ารางที�  6.3 ยงัแสดงให้เห็นว่า ในช่วงก่อนปีิ พ์.ศ. 2560 
บัทความิ่ส่วนใหญ่จ้ะเกี�ยวขอ้งกบััปิระเด็นอุปิสงคก์ารท่องเที�ยว (ส่วนใหญ่เป็ินการศกึษา
อุปิสงคก์ารท่องเที�ยวรวมิ่ (Aggregate demand) แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว (Tourist 
behavior)) แลัะความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยว (ส่วนใหญ่เป็ินการปิระเม่ิ่น
ขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัแลัะ/การปิระเม่ิ่นศกัยภาพ์ในการแข่งขนั รวมิ่ทั�งการ 
ว่เคราะหค์วามิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยว) ขณะที�ในช่วงต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2560  
เป็ินต์น้มิ่า ปิระเด็นเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน (เก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการนำาเสนอใน
ปิระเด็นของการพ์ฒันาแลัะการจ้ดัการการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน) อุปิทานการท่องเที�ยว 
(ส่วนใหญ่เป็ินการศกึษาในปิระเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบััการจ้ดัการห่วงโซ่อุปิทาน/โลัจ่้สต่์กส ์ 
แนวทางการพ์ฒันาบุัคลัากรแลัะผูู้ป้ิระกอบัการ) แลัะปิระเด็นเกี�ยวกบัันโยบัายแลัะบัทบัาท 
ของภาครฐัที�ส่วนใหญ่จ้ะเกี�ยวขอ้งกบัันโยบัายการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยว เป็ินสามิ่ปิระเด็น 
ที� มีิ่สดัส่วนการตี์พ่์มิ่พ์เ์พ่์�มิ่ขึ �นอย่างเห็นได้ชดัในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2563 ทั�งนี�เป็ินที�  

น่าสงัเกต์ว่า ปิระเด็นเกี�ยวกบััความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวแลัะการ 
ท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ เป็ินสองปิระเด็นที�มีิ่จ้ำานวนบัทความิ่ในสดัส่วนที�ใกลัเ้คียงกนัเก่อบั
ทุกปีิ (ปิระมิ่าณปิระมิ่าณ 1-3 ฉบับััต่์อปีิ)  

ขอ้มูิ่ลัในต์ารางที�  6.4 แสดงให้เห็นว่า บัทความิ่ที�ศกึษาในระดบััอุต์สาหกรรมิ่
ยงัมีิ่อยู่จ้ำานวนน้อยมิ่าก (ปิระมิ่าณร้อยลัะ 8) ขณะที�บัทความิ่กว่าร้อยลัะ 77 เป็ินการ
ศึกษาในระดบััมิ่หภาคทั�งในระดบััปิระเทศ จ้งัหวดั แลัะชุมิ่ชน ส่วนในระดบััธุรก่จ้ยงัมีิ่
บัทความิ่อยู่จ้ำานวนน้อยเม่ิ่�อเทียบักบััในระดบััมิ่หภาค (มีิ่สดัส่วนปิระมิ่าณร้อยลัะ 15) 
โดยบัทความิ่ที� เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนกว่าร้อยลัะ 86 เป็ินการศึกษาระดบัั
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จ้งัหวดัแลัะชุมิ่ชน ขณะที�บัทความิ่ส่วนมิ่ากที�เป็ินการศกึษาดา้นอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวกว่า 
ร้อยลัะ 44 เป็ินการศึกษาระดบััปิระเทศ เช่นเดียวกบััการศึกษาในปิระเด็นที� เกี�ยวกบัั
นโยบัายแลัะบัทบัาทของภาครฐั แลัะการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ (มีิ่สดัส่วนปิระมิ่าณรอ้ยลัะ  
37 แลัะ 46 ต์ามิ่ลัำาดบัั) ส่วนบัทความิ่ที�เป็ินการศกึษาดา้นอุปิทานการท่องเที�ยวเป็ินการ
ศกึษาระดบััจ้งัหวดัแลัะธุรก่จ้ (มีิ่สดัส่วนรวมิ่กนัปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 65) 

ตาร์างท่�  6.3 จำานวนบทความด้่านการ์ท่องเท่�ยุวท่�นำามาส้งเคร์าะห์่ ปีั พ.ศ. 2555-2563
ห้น่วยุ: ฉบับ (ร้์อยุละ)

ปร์ะเด็ัน
พั.ศ. 

2555-
2557

พั.ศ. 
2558

พั.ศ. 
2559

พั.ศ. 
2560

พั.ศ. 
2561

พั.ศ. 
2562

พั.ศ. 
2563

พั.ศ. 
2555-
2563

การ์ท่องเท่�ยุวโดยุชุ่มัช่น -
1

(3.23) 
(5.88)

1
(3.23) 
(5.00)

4
(12.90) 
(16.00)

5
(16.13) 
(17.24)

12
(38.71) 
(34.29)

8
(25.81) 
(22.22)

31
(100.00) 
(18.56)

อุปิสงค์การ์ท่องเท่�ยุว -
4

(14.81) 
(23.53)

7
(25.93) 
(35.00)

2
(7.41) 
(8.00)

6
(22.22) 
(20.69)

1
(3.70) 
(2.86)

7
(25.93) 
(19.44)

27
(100.00) 
(16.17)

อุปิทานการ์ท่องเท่�ยุว -
1

(4.35) 
(5.88)

5
(21.74) 
(25.00)

2
(8.70) 
(8.00)

4
(17.39) 
(13.79)

4
(17.39) 
(11.43)

7
(30.43) 
(19.44)

23
(100.00)  
(13.77)

นโยุบายุและบทบาท 
ข้องภูาครั์ฐ -

1
(6.25) 
(5.88)

-
2

(12.50) 
(8.00)

2
(12.50) 
(6.90)

4
(25.00) 
(11.43)

7
(43.75) 
(19.44)

16
(100.00) 

(9.58)

การ์ท่องเท่�ยุวเชิ่งสุข้ภูาพื่
1

(6.67) 
(20.00)

1
(6.67) 
(5.88)

2
(13.33) 
(10.00)

3
(20.00) 
(12.00)

3
(20.00) 
(10.34)

3
(20.00) 
(8.57)

2
(13.33) 
(5.56)

15
(100.00) 

(8.98)

ความัสามัาร์ถในการ์
แข่้งขั้น

2
(14.29) 
(40.00)

3
(21.43) 
(17.65)

1
(7.14) 
(5.00)

3
(21.43) 
(12.00)

1
(7.14) 
(3.45)

2
(14.29) 
(5.71)

2
(14.29) 
(5.56)

14
(100.00) 

(8.38)
ความัสนใจพิื่เศษ เช่่น  

การ์ท่องเท่�ยุวเชิ่งอาห้าร์ 
เป็ินต้น

1
(7.14)  

(20.00)
-

3
(21.43) 
(15.00)

4
(28.57) 
(16.00)

3
(21.43) 
(10.34)

2
(14.29) 
(5.71)

1
(7.14) 
(2.78)

14
(100.00)  

(8.38)
ปิร์ะเด็นอ่�นๆ 

เช่่น การ์ศ้กษาผู้ลกร์ะทบ 
เป็ินต้น

1
(3.70)  

(20.00)

6
(22.22) 
(35.29)

1
(3.70) 
(5.56)

5
(18.52) 
(20.00)

5
(18.52) 
(17.24)

7
(25.93) 
(20.00)

2
(7.14) 
(5.56)

27
(100.00)  
(16.17)

ร์วมั
5

(2.99) 
(100.00)

17
(10.18) 

(100.00)

20
(11.98) 

(100.00)

25
(14.97) 

(100.00)

29
(17.37) 

(100.00)

35
(20.96) 

(100.00)

36
(21.56) 

(100.00)

167
(100.00) 
(100.00)

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้จากข้้อมูัลท่� ส่บค้นจากฐานข้้อมูัล ThaiJo จำานวน 167 บทความั
ห้มัายุเห้ตุ: เน่�องจากในช่่วงปีิ พื่.ศ. 2555-2557 ม่ัจำานวนบทความัน้อยุมัากจ้งยุุบร์วมักัน

นอกจ้ากนี� ขอ้มูิ่ลัในสามิ่คอลัมัิ่ภสุ์ดทา้ยของต์ารางที�  6.4 แสดงให้เห็นว่า 
บัทความิ่เกี�ยวกบััการศึกษาอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวทั�งหมิ่ดเป็ินการว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณ 
หมิ่ายความิ่ว่า ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณ (Quantitative research) ในการศกึษาว่จ้ยัเพ่์�อคน้หา
คำาต์อบั โดยมีิ่ทั�งที�ใชข้อ้มูิ่ลัทุต่์ยภูม่ิ่แลัะปิฐมิ่ภูม่ิ่ในการศกึษา สำาหรบััการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั
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มีิ่ทั�งการใชส้ถ่ต่์ทดสอบัในการทดสอบัสมิ่มิ่ต่์ฐาน เช่น t-test, F-test เป็ินต์น้ แลัะสถ่ต่์
อนุมิ่านในการพ์ฒันาแบับัจ้ำาลัอง เช่น สมิ่การถดถอยเช่งซอ้น (Multiple regression) 
แบับัจ้ำาลัองสมิ่การโครงสรา้ง (Structural equation model) เป็ินต์น้ ขณะที�บัทความิ่
ที� เกี�ยวกบััปิระเด็นการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน อุปิทานการท่องเที�ยว การศึกษาเกี�ยวกบัั
นโยบัายแลัะบัทบัาทของภาครฐั แลัะการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ โดยมิ่ากกว่ารอ้ยลัะ 50 
เป็ินลักัษณะการว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์ (หร่อใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์ (Qualitative research))  
ในการศกึษาว่จ้ยั เก่อบัทั�งหมิ่ดใชก้ารเก็บัขอ้มูิ่ลัดว้ยการสมัิ่ภาษณแ์ลัะ/ปิระชุมิ่กลุ่ัมิ่กบัั
ผูู้ที้�มีิ่ส่วนเกี�ยวขอ้ง(ส่วนใหญ่เป็ินผูู้้ให้ขอ้มูิ่ลั แลัะผูู้้ให้คำาต์อบั) แลัะปิระยุกต์์ใชแ้นวทาง
ว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัในการว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์ เช่น content analysis เป็ินต์น้ ในการสรุปิความิ่
จ้ากขอ้มูิ่ลัที�รวบัรวมิ่มิ่า 

ตาร์างท่�  6.4 ปัร์ะเด็่น ร์ะด้่บพ้�นท่�  และล้กษณ์ะการ์วิจ้ยุในบทความด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุท่�ต่พิมพ์
ในวาร์สาร์ไทยุ ปีั พ.ศ. 2555-2563

ห้น่วยุ: ฉบับ

ปร์ะเด็ัน
ร์ะดัับี่พืั�นที�/ขอบี่เขต ลัักษณะการ์วิิจััยุ

ปร์ะเทศ จัังหวัิดั ชุมชน อุตสา
หกร์ร์ม ธุร์กิจั เชิง

ปริ์มาณ
เชิง

คุ่ณภาพั
ผสม

ผสาน

การ์ท่องเท่�ยุวโดยุชุ่มัช่น 5 24 31 1 3 2 13 -

อุปิสงศ์การ์ท่องเท่�ยุว 12 9 2 3 1 25 - 2

อุปิทานการ์ท่องเท่�ยุว 5 16 8 4 15 8 12 3

บทบาทข้องภูาครั์ฐ 10 6 5 3 3 4 11 1

การ์ท่องเท่�ยุวเชิ่งสุข้ภูาพื่ 11 5 1 2 5 2 13 -

ความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้น 5 6 2 4 5 5 7 2

ความัสนใจพิื่เศษ เช่่น  
การ์ท่องเท่�ยุวเชิ่งอาห้าร์ เป็ินต้น 2 10 10 1 1 3 10 1

ปิร์ะเด็นอ่�นๆ เช่่น การ์ศ้กษา
ผู้ลกร์ะทบ เป็ินต้น 11 10 10 4 8 17 10 -

ร์วมั 61 86 69 22 41 71 83 13
ท่�มัา: วิเคร์าะห์้จากข้้อมูัลท่� ส่บค้นจากฐานข้้อมูัล ThaiJo จำานวนบทความัทั�งห้มัด 167 บทความั

ทั�งนี�เป็ินที� น่าสงัเกต์ว่า ในบัทความิ่ที�ปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์เก่อบั
ทั�งหมิ่ดม่ิ่ไดน้ำาเสนอเกี�ยวกบััการต์รวจ้สอบัขอ้มูิ่ลัทั�งในเร่�องของความิ่ครบัถว้นสมิ่บูัรณ ์
แลัะความิ่ถูกต์อ้งแลัะความิ่น่าเช่�อถ่อ ขณะที�บัทความิ่ปิระมิ่าณร้อยลัะ 8 (13 ฉบับัั)  
ที�ปิระยุกต์์ใชก้ารว่จ้ยัแบับัผู้สมิ่ผู้สานที�เป็ินการผู้สมิ่ว่ธีว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณแลัะคุณภาพ์เขา้
ดว้ยกนั (Mixed methods research) ไม่ิ่ไดมี้ิ่การอธ่บัายที�ชดัเจ้นว่าไดมี้ิ่การผู้สมิ่ผู้สานว่ธี
ว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณแลัะคุณภาพ์เขา้ดว้ยกนัอย่างไร เช่น ผู้สมิ่ผู้สานในขั�นต์อนการออกแบับั
ว่จ้ยั การวดัต์วัแปิร การว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั เป็ินต์น้ การศกึษาเก่อบัทั�งหมิ่ดในลักัษณะนี�จ้ะ
นำาเสนอว่า ในการศึกษาเช่งปิร่มิ่าณจ้ะใชแ้บับัสอบัถามิ่ในการเก็บัรวบัรวมิ่ขอ้มูิ่ลัจ้าก
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ต์วัอย่าง เช่น นกัท่องเที�ยว พ์นกังาน คนทอ้งถ่�น เป็ินต์น้ แลัะว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัดว้ยสถ่ต่์ 
พ์รรณา ส่วนการศกึษาเช่งคุณภาพ์จ้ะเป็ินการสมัิ่ภาษณก์ลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่าย เช่น ผูู้ป้ิระกอบัการ  
ผูู้้นำา ต์วัแทนชุมิ่ชน เป็ินต์้น อย่างเช่น มีิ่บัทความิ่จ้ำานวนหนึ�งปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่ง
ปิร่มิ่าณศกึษาพ์ฤต่์กรรมิ่แลัะ/ความิ่พ์งึพ์อใจ้ของนกัท่องเที�ยว แลัะปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยั
เช่งคุณภาพ์เพ่์�อคน้หาแนวทางการพ์ฒันาแลัะการจ้ดัการ เป็ินต์น้ เช่น งานศกึษาของ 
ณฏัฐ่นี ทองดี แลัะกนก บุัญศกัด่ � (2560) ขา้วขวญั คุณวุฒ่ แลัะอารีย ์นยัพ่์น่จ้ (2560) 
ว่ร่ยา บุัญมิ่าเล่ัศ แลัะชยัฤทธ่ � ทองรอด (2563) เป็ินต์น้ 

หากพ่์จ้ารณาผู้ลัการว่เคราะหแ์นวโน้มิ่ปิระเด็นของบัทความิ่ที�นำามิ่าสงัเคราะห ์
ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 ต์ามิ่ที�นำาเสนอในต์ารางที�  6.7 จ้ะเห็นไดว่้า ปิระเด็นที�
มีิ่แนวโน้มิ่เพ่์�มิ่ขึ �นอย่างต่์อเน่�องในช่วงต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2560 แลัะ พ์.ศ. 2561 ไดแ้ก่ อุปิสงค์
การท่องเที�ยว อุปิทานการท่องเที�ยว แลัะปิระเด็นที� เกี�ยวกบัันโยบัายแลัะบัทบัาทของ 

ภาครฐั โดยปิระเด็นอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวแลัะอุปิทานการท่องเที�ยวมีิ่การขยายเพ่์�มิ่ขึ �น
อย่างรวดเร็วในช่วงปีิ พ์.ศ. 2557-2558 ก่อนปิรบััต์วัลัดงในปีิ พ์.ศ. 2560 แลัะกลับััมิ่า
ขยายต์วัอีกครั�งหลังัจ้ากนั�น ขณะที�ปิระเด็นเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ ความิ่สนใจ้
พ่์เศษ แลัะปิระเด็นอ่�นๆ มีิ่แนวโน้มิ่ลัดลังในช่วงหลังัปีิ พ์.ศ. 2560 แลัะ พ์.ศ. 2561 สำาหรบัั
ปิระเด็นเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนซึ�งมีิ่จ้ำานวนบัทความิ่เพ่์�มิ่ขึ �นอย่างรวดเร็วต์ั�งแต่์
ปีิ พ์.ศ. 2560 แลัะเร่�มิ่มีิ่การชลัอต์วัลังเล็ักน้อยในปีิ พ์.ศ. 2563 (รอ้ยลัะ 94 ของบัทความิ่
ที�เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนตี์พ่์มิ่พ์์ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2563) ซึ�งเป็ินช่วงหลังั
จ้ากเก่ดกระแสท่องเที�ยวชุมิ่ชนในปีิ พ์.ศ. 2558 (พ์จ้นา สวนศรี, 2561)

รู์ปัท่�  6.7 แนวโน้มปัร์ะเด็่นขีองบทความท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์ไทยุ ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 167 บทความั
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ขอ้มูิ่ลัการว่เคราะหแ์นวโน้มิ่ปิระเด็นของบัทความิ่มีิ่ความิ่สอดคลัอ้งกบััผู้ลัการ
ว่เคราะหแ์นวโน้มิ่หวัขอ้สำาคญัในบัทความิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทยในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 
2555-2563 ที�เสนอในต์ารางที�  6.8 (ว่เคราะหจ์้ากคำาสำาคญั โดยเล่ัอกหวัขอ้ที�มีิ่จ้ำานวน
บัทความิ่ตี์พ่์มิ่พ์สู์งสุด 3 ลัำาดบััแรก) พ์บัว่า ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2559-2560 หวัขอ้ 
เกี�ยวกบััพ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว อุปิสงคก์ารท่องเที�ยว แลัะการต์ลัาดท่องเที�ยว เป็ินหวัขอ้
ที�มีิ่แนวโน้มิ่ของจ้ำานวนบัทความิ่ตี์พ่์มิ่พ์ม์ิ่ากต่์ดอนัดบัั 1 ใน 3 ลัำาดบััแรก ขณะที�หวัขอ้
เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนโดยเฉพ์าะในเร่�องของการจ้ดัการแลัะการพ์ฒันาเป็ิน
หวัขอ้ที�มีิ่จ้ำานวนบัทความิ่ตี์พ่์มิ่พ์ม์ิ่ากที� สุดเพี์ยงหวัขอ้เดียวในปีิ พ์.ศ. 2562 นอกจ้ากนี�  
ผู้ลัการว่เคราะห์ในภาพ์ดงักล่ัาวยงัแสดงให้เห็นว่า การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ การท่องเที�ยว 
เช่งสรา้งสรรค ์แลัะหวัขอ้เกี�ยวกบััเศรษฐก่จ้ฐานรากมีิ่แนวโน้มิ่จ้ำานวนบัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์
มิ่ากในปีิ พ์.ศ. 2560 พ์.ศ. 2561 แลัะ พ์.ศ. 2563 ต์ามิ่ลัำาดบัั ส่วนหวัขอ้เกี�ยวกบััต์ลัาด 
นกัท่องเที�ยวชาวจี้นมีิ่แนวโน้มิ่จ้ำานวนบัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์ม์ิ่ากในปีิ พ์.ศ. 2559 ซึ�งเป็ินช่วง
หลังัจ้ากการขยายต์วัอย่างกา้วกระโดดของต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวจี้นในช่วงปีิ พ์.ศ. 
2553-2558 (ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวจี้นขยายต์วัเฉลีั�ยปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 47 ต่์อปีิ ในช่วง
ดงักล่ัาว ก่อนที�จ้ะขยายต์วัในอตั์ราที�ลัดน้อยถอยลังหลังัจ้ากนั�น)

รู์ปัท่�  6.8 แนวโน้มห้่วข้ีอสำาค้ญในบทความท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์ไทยุ ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 167 บทความั

ผู้ลัการว่เคราะหเ์คร่อข่าย (หร่อ Co-occurrence network) ของคำาสำาคญัใน
บัทความิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทยที�นำามิ่าสงัเคราะห์ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 
(ต์ารางที�  6.9) พ์บัว่า มีิ่เคร่อข่าย (Network) ที� เด่นชดั 5 กลุ่ัมิ่ (Cluster) โดยกลุ่ัมิ่ที�
ใหญ่ที� สุดมีิ่ “การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน” เป็ินคำาที� เป็ินศูนยก์ลัางของเคร่อข่าย (Node) 
โดยมีิ่การเช่�อมิ่โยงกบััคำาที�หลัากหลัาย เช่น การจ้ดัการ ศกัยภาพ์ การท่องเที�ยวอย่าง
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ยั�งย่น เป็ินต์น้ แลัะยงัมีิ่การเช่�อมิ่โยงกบััเคร่อข่ายอ่�นๆ อีก 2 กลุ่ัมิ่ ไดแ้ก่ เคร่อข่ายที�มีิ่ 
“การพ์ฒันา” แลัะ “การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์” เป็ินศูนยก์ลัางของเคร่อข่าย (เป็ินกลุ่ัมิ่
ที�มีิ่เคร่อข่ายขนาดเล็ัก โดยมีิ่สมิ่าช่กภายในกลุ่ัมิ่ปิระมิ่าณ 4-5 คำา) นอกจ้ากนี� ยงัพ์บัว่า 
มีิ่เคร่อข่ายการเช่�อมิ่โยงของคำาที�เห็นไดช้ดัแลัะไม่ิ่มีิ่การเช่�อมิ่โยงกบััทั�ง 3 กลุ่ัมิ่ ขา้งต์น้ 
ค่อ กลุ่ัมิ่ที�มีิ่ “อุปิสงคก์ารท่องเที�ยว” เป็ินคำาที�เป็ินศูนยก์ลัางของเคร่อข่าย ที�มิ่กัเช่�อมิ่โยง 

กบััปิระเด็นดา้นความิ่ย่ดหยุ่นแลัะการท่องเที�ยวไทย หมิ่ายความิ่ว่า บัทความิ่ที�ศึกษา
เกี�ยวกบััอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวมิ่กัเป็ินการศกึษาในปิระเด็นความิ่ย่ดหยุ่นที�เกี�ยวกบััการ
ท่องเที�ยวไทย ส่วนกลุ่ัมิ่สุดทา้ยเป็ินเคร่อข่ายขนาดเล็ักที�มีิ่สมิ่าช่กภายกลุ่ัมิ่เพี์ยง 3 คำา  
เท่านั�น แลัะไม่ิ่มีิ่การเช่�อมิ่โยงกบัักลุ่ัมิ่อ่�นๆ โดยมีิ่ “การต์ลัาด” เป็ินศูนยก์ลัางของเคร่อข่าย  
โดยเช่�อมิ่โยงกบัักลัยุทธแ์ลัะส่วนปิระสมิ่ทางการต์ลัาด หมิ่ายความิ่ว่า บัทความิ่ที�ศกึษา
เกี�ยวกบััการต์ลัาดโดยส่วนใหญ่จ้ะเป็ินการศกึษาในปิระเด็นของกลัยุทธแ์ลัะส่วนปิระสมิ่
ทางการต์ลัาดเป็ินสำาคญั

ผู้ลัการว่เคราะห์ในส่วนนี�แสดงให้เห็นว่า ปิระเด็นสำาคญัในบัทความิ่ดา้นการ
ท่องเที�ยวไทยมีิ่ความิ่หลัากหลัายแลัะความิ่เช่�อมิ่โยงกนัเป็ินเคร่อข่ายน้อย โดยปิระเด็น
เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนแลัะอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวเป็ินปิระเด็นที�มีิ่การเคร่อข่าย
เช่�อมิ่โยงกนัเป็ินกลุ่ัมิ่อย่างชดัเจ้นเม่ิ่�อเทียบักบััปิระเด็นอ่�นๆ 

รู์ปัท่�  6.9 เคร้์อข่ีายุขีองคำาสำาค้ญในบทความท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์ไทยุ ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 167 บทความั

การว่เคราะห ์Co-occurrence network จ้ะทำาให้ทราบัถงึขอ้มูิ่ลัความิ่เช่�อมิ่
โยงระหว่างคำาสำาคญัแลัะความิ่เป็ินศูนยก์ลัางของคำาในเคร่อข่าย ซึ�งเป็ินปิระโยชนที์�จ้ะ
นำามิ่าว่เคราะหเ์พ่์�มิ่เต่์มิ่ในเร่�องของ Thematic map ที�เป็ินการว่เคราะหร่์วมิ่กนัระหว่าง
ระดบััการพ์ฒันา (Development degree) ที�เป็ินการพ่์จ้ารณาจ้ากความิ่เขม้ิ่ขน้ (ความิ่ถี�) 
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ของการเช่�อมิ่โยงของคำา (Density) กบัั ระดบััของความิ่เกี�ยวขอ้ง (Relevance degree) 
ที� เป็ินการพ่์จ้ารณาถงึความิ่เป็ินศูนยก์ลัางของคำาในเคร่อข่าย (Centrality) ซึ�งจ้ากผู้ลั
การว่เคราะห ์Thematic map ของคำาสำาคญัในบัทความิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทยที�นำามิ่า
สงัเคราะห์ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 ที�แสดงในต์ารางที�  6.10 พ์บัว่า ปิระเด็น
ที�จ้ดัอยู่ใน Motor themes ที�มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ในการพ์ฒันาแลัะมีิ่ความิ่สำาคญัต่์อโครงสรา้ง
การว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ ปิระเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัั “การท่องเที�ยวเช่งสรา้งสรรค”์ 
“จุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง” “เศรษฐก่จ้ฐานราก” แลัะ “การท่องเที�ยวเม่ิ่องรอง” ส่วนปิระเด็น
ที�จ้ดัอยู่ใน Niche themes ซึ�งมีิ่การพ์ฒันาภายในปิระเด็นอย่างเขม้ิ่ขน้ (หร่อมีิ่การเช่�อมิ่
โยงกบััคำาอ่�นๆ มิ่าก) แต่์กลับััมีิ่ความิ่เกี�ยวขอ้งกบััการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทยน้อย 
ไดแ้ก่ ปิระเด็นในเร่�องของ “การว่จ้ยันวตั์กรรมิ่” แลัะ “นโยบัาย” สำาหรบัั Emerging or 
Declining themes ซึ�งมีิ่ทั�งระดบััการพ์ฒันาแลัะระดบััของความิ่เกี�ยวขอ้งน้อย (เช่�อมิ่โยง 

กบััคำาอ่�นๆ น้อย แลัะมีิ่ความิ่เป็ินศูนยก์ลัางในเคร่อข่ายต์ำ�า) ไดแ้ก่ ปิระเด็นที� เกี�ยวกบัั  

“สภาวะโลักรอ้น” แลัะ “องคก์รปิกครองส่วนทอ้งถ่�น” ขณะที�  Basic themes ซึ�งมีิ่ความิ่ 
เขม้ิ่ขน้ในการพ์ฒันาน้อย (มีิ่การเช่�อมิ่โยงกบััคำาอ่�นๆ น้อย) แต่์มีิ่ความิ่สำาคญัต่์อโครงสรา้ง 
การว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทย (มีิ่ความิ่เป็ินศูนยก์ลัางในเคร่อข่ายสูง) ปิระกอบัดว้ย 
ปิระเด็นที� เกี�ยวกบัั “การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน” “การท่องเที�ยวเช่งคุณภาพ์” “อาเซียน” 
“การต์ลัาด” แลัะ “พ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว” (ดูรายลัะเอียดในต์ารางที�  6.10)

รู์ปัท่�  6.10 Thematic map ขีองปัร์ะเด็่นความรู้์ด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์ไทยุ 
ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 167 บทความั
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สำาหรบััผู้ลัการว่เคราะห ์Thematic evolution ที�แสดงในต์ารางที�  6.11 แสดง
ให้เห็นถงึว่วฒันาการของปิระเด็นความิ่รูด้า้นการท่องเที�ยวไทย (พ่์จ้ารณาจ้ากคำาสำาคญั
ในบัทความิ่ที�นำามิ่าสงัเคราะห)์ โดยแบ่ังช่วงเวลัาของการว่เคราะหอ์อกเป็ินสองช่วงเพ่์�อ
ให้สอดคลัอ้งกบััแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ ค่อ ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2559 แลัะ
ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2560-2563 ซึ�งผู้ลัลัพั์ธจ์้ากการว่เคราะห ์พ์บัว่า ปิระเด็นความิ่รูด้า้นการ
ท่องเที�ยวไทยมีิ่การแต์กแขนงของความิ่รูเ้พี์ยงเล็ักน้อยแลัะไม่ิ่หลัากหลัาย หร่ออาจ้กล่ัาว
ไดว่้า มีิ่ว่วฒันาการของความิ่รู้ไม่ิ่หลัากหลัาย ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในปิระเด็นความิ่รูเ้ด่มิ่
หร่อปิระเด็นความิ่รูที้�ใกลัเ้คียง เช่น การศกึษาดา้นการต์ลัาดก็ยงัคงศกึษาในเร่�องธุรก่จ้
แลัะส่วนปิระสมิ่ทางการต์ลัาด ขณะที�อุปิสงคก์ารท่องเที�ยวก็ยงัอยู่ในระดบััปิระเทศแลัะ
ศกึษาเกี�ยวกบััพ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว ขณะที�พ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยวก็จ้ะศกึษาเกี�ยวกบัั 

ความิ่พ์งึพ์อใจ้ เป็ินต์น้ อย่างไรก็ต์ามิ่ มีิ่บัางปิระเด็นความิ่รูที้�มีิ่การแต์กแขนงแลัะขยาย
พ์รมิ่แดนความิ่รูเ้พ่์�มิ่ขึ �น อย่างเช่น ปิระเด็นความิ่รูด้า้นการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนที�มีิ่การ
ขยายพ์รมิ่แดนความิ่รูอ้อกไปิศกึษาเพ่์�มิ่เต่์มิ่ในเร่�องของการต์ลัาด (โดยเฉพ์าะในเร่�อง
ของส่วนปิระสมิ่ทางการต์ลัาด) การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น แลัะเกี�ยวกบััเศรษฐก่จ้ฐานราก 
ขณะที�ปิระเด็นความิ่รู้ในเร่� องความิ่ได้เปิรียบัในการแข่งขนัก็ปิระยุกต์์ใช้ศึกษาใน 
หลัากหลัายระดบััมิ่ากขึ �นทั�งในระดบััปิระเทศ ระดบััชุมิ่ชน (การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน) 
ระดบััก่จ้กรรมิ่ (การท่องเที�ยวทางทะเลั) แลัะในระดบััจุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง ส่วนปิระเด็น 
ความิ่รูเ้กี�ยวกบััผู้ลักระทบัทางเศรษฐก่จ้ก็มีิ่การศกึษาเพ่์�มิ่ขึ �นในปิระเด็นของการท่องเที�ยว 

โดยชุมิ่ชนแลัะพ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว เป็ินต์น้

รู์ปัท่�  6.11 วิว้ฒนาการ์ขีองปัร์ะเด็่นความรู้์ด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์ไทยุ 
ปีั พ.ศ. 2555-2563 
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ทั�งนี�เพ่์�อให้ภาพ์รวมิ่ของสาระความิ่รูที้�สำาคญัในการศกึษาว่จ้ยัแต่์ลัะปิระเด็น  

ลัำาดบััต่์อไปิเป็ินการนำาเสนอสรุปิสาระสำาคญัที�ไดจ้้ากการสงัเคราะหบ์ัทความิ่ใน 7 กลุ่ัมิ่หลักั  
(รวมิ่ปิระเด็นในเร่�องความิ่สนใจ้พ่์เศษ แลัะปิระเด็นอ่�นๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั) โดยสาระเน่�อหาใน
การนำาเสนอของแต่์ลัะกลุ่ัมิ่จ้ะครอบัคลุัมิ่ในเร่�องปิระเด็นการศกึษา ว่ธีการว่จ้ยัที�นำามิ่าใช ้
ในการศกึษา สาระสำาคญัของขอ้คน้พ์บั แลัะขอ้สงัเกต์สำาคญับัางปิระการ ดงัมีิ่รายลัะเอียด 
ในแต่์ลัะปิระเด็นพ์อสงัเขปิดงันี�

1) กลุ่มทีี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการศกึษาการท่ีองเทีี�ยวิโดยชุมชนั
บัทความิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััการศกึษาการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนทั�ง 31 บัทความิ่ที�นำา

มิ่าสงัเคราะห ์ตี์พ่์มิ่พ์์ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2563 ถงึรอ้ยลัะ 94 ซึ�งไดน้ำาเสนอไวแ้ลัว้ว่าเป็ิน
ช่วงหลังัจ้ากเก่ดกระแสการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนในปีิ พ์.ศ. 2558 (พ์จ้นา สวนศรี, 2561) 
ขณะเดียวกนัก็มีิ่การสนบััสนุนให้มีิ่การว่จ้ยัในปิระเด็นนี�อย่างต่์อเน่�อง (มีิ่เป้ิาหมิ่ายเพ่์�อ
ให้การท่องเที�ยวเป็ินหนึ�งในเคร่�องม่ิ่อช่วยยกระดบััเศรษฐก่จ้แลัะพ์ฒันาชุมิ่ชน) โดยใน
ช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2563 สำานกังานคณะกรรมิ่การว่จ้ยัแห่งชาต่์ (วช.) แลัะสำานกังาน
กองทุนสนบััสนุนการว่จ้ยั (สกว.) ไดใ้ห้การสนบััสนุนโครงการว่จ้ยัเกี�ยวกบััการท่องเที�ยว
โดยชุมิ่ชนอย่างต่์อเน่�องเก่อบัทุกปีิรวมิ่ 48 โครงการ (จ้าก 260 โครงการ หร่อปิระมิ่าณ
ร้อยลัะ 17 ของจ้ำานวนแลัะงบัปิระมิ่าณที�สนบััสนุนโครงการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว)  
โดยเฉพ์าะหลังัปีิ พ์.ศ. 2560 มีิ่การสนบััสนุนปิระมิ่าณ 7-9 โครงการต่์อปีิ ซึ�งสูงกว่าใน
ช่วงปีิพ์.ศ. 2555-2559 ที�มีิ่การสนบััสนุนปิระมิ่าณ 4-5 โครงการต่์อปีิ (หากพ่์จ้ารณา 
งบัปิระมิ่าณสนบััสนุน พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2563 มีิ่งบัปิระมิ่าณสนบััสนุนปิระมิ่าณ
รอ้ยลัะ 55 ของงบัปิระมิ่าณที�สนบััสนุนโครงการว่จ้ยัเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน
ทั�งหมิ่ด) 

บัทความิ่เก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการศึกษาระดบััชุมิ่ชนต์ามิ่จ้งัหวดัต่์างๆ ทั� ว
ปิระเทศไทย แลัะให้ความิ่สำาคญักบััการศกึษาอุปิทานมิ่ากกว่าอุปิระสงค ์เป็ินการศกึษา
โดยใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์แลัะการว่จ้ยัเช่งปิฏ่บัต่ั์การอย่างมีิ่ส่วนร่วมิ่เป็ินสำาคญั บัทความิ่
เก่อบัทั�งหมิ่ดนำาเสนอในปิระเด็นเกี�ยวกบััการพ์ฒันาแลัะการจ้ดัการการท่องเที�ยว (โดย) 
ชุมิ่ชน ในลักัษณะของการปิระยุกต์์ใชก้ระบัวนการมีิ่ส่วนร่วมิ่ที�เป็ินการเขา้ไปิดำาเน่นการ
ศึกษาในชุมิ่ชนในลักัษณะที�คลัา้ยคลังึกนัต์ั�งแต่์การศึกษาบัร่บัท (สำารวจ้ทรพั์ยากร)  
การปิระเม่ิ่นศกัยภาพ์ แลัะเสนอแนวทางการพ์ฒันา (สอดคลัอ้งกบััผู้ลัการว่เคราะห ์
คำาสำาคญัของบัทความิ่ในกลุ่ัมิ่นี�ที�แสดงในต์ารางที�  6.12 ที�มิ่กัพ์บัเห็นคำาว่า การจ้ดัการ  

การพ์ฒันา การมีิ่ส่วนร่วมิ่ แลัะศกัยภาพ์ในบัทความิ่ที�ศกึษาเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน)  
โดยการปิระเม่ิ่นความิ่พ์รอ้มิ่แลัะศกัยภาพ์มิ่กัเป็ินการว่เคราะหแ์บับั multi-dimensional 
ที�แต์กต่์างกนั แต่์ส่วนใหญ่เป็ินการปิระเม่ิ่นใน 4 ปิระเด็นสำาคญั ไดแ้ก่ สภาพ์แวดลัอ้มิ่ 
ความิ่สะดวก การจ้ดัการ แลัะการมีิ่ส่วนร่วมิ่ ก่อนเสนอแนวทางการพ์ฒันาบันพ่์�นฐานของ
ความิ่โดดเด่นของพ่์�นที�  เช่น อตั์ลักัษณ ์ว่ถีชีว่ต์ วฒันธรรมิ่ สภาพ์แวดลัอ้มิ่ ส่�งดงึดูดใจ้  
เป็ินต์น้ แลัะมิ่กัให้ขอ้เสนอที�เกี�ยวกบััการพ์ฒันาบุัคลัากร/ผูู้น้ำา การสรา้งเคร่อข่าย แลัะ
การส่งเสร่มิ่การมีิ่ส่วนร่วมิ่ของชุมิ่ชน
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การศกึษาดา้นอุปิทานของการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนเก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการว่จ้ยั
เช่งคุณภาพ์ที�ใชก้ารสมัิ่ภาษณ ์(เช่งลัึก) กลุ่ัมิ่ผูู้มี้ิ่ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) เช่น 
ผูู้น้ำา ชาวบัา้น เป็ินต์น้ ดว้ยแบับัสมัิ่ภาษณ ์หร่อการปิระชุมิ่กลุ่ัมิ่ (หร่อการสมัิ่ภาษณก์ลุ่ัมิ่)  
ก่อนปิระยุกต์์ใชก้ารว่เคราะห์ในการว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์ในการคน้หาปิระเด็น แลัะ/นำาขอ้มูิ่ลั
ที�ไดม้ิ่าออกแบับัการให้บัร่การการท่องเที�ยว เช่น ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว เสน้ทางท่องเที�ยว 
เป็ินต์น้ แต่์มีิ่บัางบัทความิ่ที�ใชก้ารปิระเม่ิ่นความิ่พ์รอ้มิ่ในการรองรบัั ศกัยภาพ์ แนวทาง 
การพ์ฒันา แลัะการจ้ดัการการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน โดยทำาแบับัปิระเม่ิ่นต์ามิ่แนวค่ด
แลัะ/เกณฑิก์ารพ์ฒันา/การจ้ดัการการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน แลัะให้ผูู้น้ำาชุมิ่ชนแลัะ/คนใน
ชุมิ่ชนปิระเม่ิ่นก่อนที�นำาขอ้มูิ่ลัมิ่าว่เคราะหด์ว้ยสถ่ต่์เช่งพ์รรณนา เช่นเดียวกบััการมีิ่การ
ทดสอบัความิ่รู้ในการจ้ดัการท่องเที�ยวชุมิ่ชนของคนในชุมิ่ชนที�พ์บัว่า คนในชุมิ่ชนที�
เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนส่วนใหญ่มีิ่ความิ่รูเ้กี�ยวกบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน
เป็ินอย่างดี (วรรณดี สุทธ่นรากร, ภทัรวรรธน ์จี้รพ์ฒันธ์นธร แลัะส่ร่พ์ร ต์นัจ้อ, 2562) 
นอกจ้ากนี� มีิ่บัทความิ่บัางฉบับััที�ปิระยุกต์์ใชว่้ธีเช่งปิร่มิ่าณขั�นสูง เช่น ปิระยุกต์์ใชก้าร
ว่เคราะหอ์งคป์ิระกอบัสกดัองคป์ิระกอบัของการจ้ดัการการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนที�
เป็ิน multi-dimensional หร่อปิระยุกต์์ใชก้ารถดถอยเช่งพ์หุคูณ (Multiple regression) 
คน้หาปัิจ้จ้ยัที�อธ่บัายการจ้ดัการแลัะความิ่สำาเร็จ้ของการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนแลัว้พ์บัว่า  
ความิ่พ์ร้อมิ่ของชุมิ่ชนแลัะการมีิ่ส่วนร่วมิ่ของคนในชุมิ่ชนเป็ินหนึ� งในปัิจ้จ้ยัสำาคญั  
(กฤต่์ยา สมิ่ศ่ลัา แลัะกนกกานต์ ์แกว้นุช, 2561; ก่ต์ต่์ภฏั ฐ่โณทยั แลัะณฐัฐา ว่น่จ้นยัภาค,  
2563)

 ส่วนงานว่จ้ยัด้านอุปิสงคแ์ลัะด้านผูู้้ใช้บัร่การ (นกัท่องเที�ยว/ผูู้้มิ่าเย่อน) 
เป็ินการศกึษาดว้ยว่ธีว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณที�เป็ินการสำารวจ้พ์ฤต่์กรรมิ่แลัะความิ่พ์งึพ์อใจ้ของ
นกัท่องเที�ยวที�มิ่าใชบ้ัร่การการท่องเที�ยวโดย (/ของ) ชุมิ่ชน ดว้ยการใชแ้บับัสอบัถามิ่ 
ในการเก็บัขอ้มูิ่ลัจ้ากผูู้้ใช้บัร่การ (นกัท่องเที�ยวแลัะ/ผูู้ม้ิ่าเย่อน) ปิระมิ่าณ 300-400 
ต์วัอย่าง โดยใชว่้ธีการเล่ัอกต์วัอย่างแบับับังัเอ่ญทั�งหมิ่ด ก่อนที�จ้ะนำาขอ้มูิ่ลัมิ่าว่เคราะห์
ดว้ยสถ่ต่์เช่งพ์รรณาเป็ินส่วนใหญ่ อย่างไรก็ต์ามิ่ มีิ่บัทความิ่บัางฉบับััที�ปิระยุกต์์ใชส้ถ่ต่์
ขั�นสูงอย่างการว่เคราะหอ์งคป์ิระกอบัศกึษามุิ่มิ่มิ่องของนกัท่องเที�ยวต่์อทางการจ้ดัการ
การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน 

จ้ากการทบัทวนวรรณกรรมิ่ทั�ง 31 ฉบับัั พ์อสรุปิไดว่้า การศึกษาที� ผู่้านมิ่า 
มิ่กัเสนอให้มีิ่การพ์ฒันาการท่องเที�ยวบันพ่์�นฐานของการใช้ทรพั์ยากรภายในชุมิ่ชน  
(ทุนของชุมิ่ชน) เช่น วฒันธรรมิ่ อตั์ลักัษณ ์ว่ถีชีว่ต์ ส่�งดงึดูดใจ้ เป็ินต์น้ รวมิ่ถงึการให้
ความิ่สำาคญักบััการเสร่มิ่สรา้งศกัยภาพ์แลัะการมีิ่ส่วนร่วมิ่ของชุมิ่ชนในการจ้ดัการการ
ท่องเที�ยวดว้ยต์นเอง (ทุนทางสงัคมิ่) โดยมุ่ิ่งที�จ้ะให้การท่องเที�ยวช่วยสรา้งรายไดเ้สร่มิ่
ให้กบััคนในชุมิ่ชน ทั�งนี� ผูู้น้ำาแลัะความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อร่วมิ่ใจ้กนัของคนในชุมิ่ชน รวมิ่ถงึการ
มีิ่ส่วนร่วมิ่ของชุมิ่ชนเป็ินหนึ�งในศกัยภาพ์สำาคญั (นอกเหน่อจ้ากการมีิ่ทรพั์ยากรการ 
ท่องเที�ยว) ในการพ์ฒันาแลัะจ้ดัการการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน ขณะที�การนำาเสนอปิระเด็น
ดา้นการต์ลัาด (หร่อ กลัยุทธท์างการต์ลัาด) ยงัอยู่บันพ่์�นฐานแนวค่ดส่วนปิระสมิ่การ
ต์ลัาด (4P’s หร่อ 7P’s) เป็ินสำาคญั ขณะที�ขอ้เสนอแนะเพ่์�มิ่เต่์มิ่ในการพ์ฒันาแลัะการ
จ้ดัการการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนมิ่กัจ้ะเกี�ยวขอ้งกบััปิระเด็นเกี�ยวกบััการปิระชาสมัิ่พ์นัธ ์
ความิ่ปิลัอดภยั ป้ิายบัอกทาง การพ์ฒันาบุัคลัากร แลัะการสรา้งการมีิ่ส่วนร่วมิ่
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ทั�งนี�เป็ินที�น่าสงัเกต์ว่ามีิ่บัทความิ่จ้ำานวนน้อยมิ่ากที�ศกึษาเกี�ยวกบััผู้ลักระทบั
ของการจ้ดัการการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน ( โดยเฉพ์าะในเช่งปิระจ้กัษ)์ ที� ผู่้านมิ่ามีิ่การ
ปิระเม่ิ่นผู้ลักระทบัในลักัษณะของการสอบัถามิ่การรบััรู ้แลัะการปิระเม่ิ่นผู้ลัปิระโยชน์
ทางเศรษฐก่จ้ที� เป็ินการศึกษาต์น้ทุน-ผู้ลัต์อบัแทนของการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน ซึ�งมีิ่
กำาไรแลัะค่าจ้า้งแรงงานเป็ินรายรบััสำาคญัที�ชาวบัา้นไดจ้้ากการท่องเที�ยว(โดย) ชุมิ่ชน 
(อร่ยา เผู่้าเคร่�อง , อคัรพ์งศ ์อั�นทอง , พ่์รุฬหพ์์ฒัน ์ภู่น้อย, 2562) นอกจ้ากนี� บัทความิ่
ที�เกี�ยวกบััการออกแบับัหร่อปิระยุกต์์ใชเ้ทคโนโลัยีแลัะ/นวตั์กรรมิ่ทางดา้นสารสนเทศ
มิ่าใช้ในการพ์ฒันาแลัะ/การจ้ดัการท่องเที�ยวในชุมิ่ชน หร่อสรา้งโอกาสทางการต์ลัาด
ให้กบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน ก็ยงัคงมีิ่อยู่น้อยเช่นเดียวกนั อย่างเช่น การออกแบับั
แลัะพ์ฒันาแอพ์พ์ล่ัเคชั�น เป็ินต์น้

รู์ปัท่� 6.12 คำาสำาค้ญ 20 อ้นด้่บแร์ก ในบทความกลุ่มการ์ท่องเท่�ยุวโด่ยุชุมชน ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 31 บทความั

2) กลุ่มทีี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการศกึษาอุปสงคก์ารท่ีองเทีี�ยวิ
การศกึษาอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวถ่อไดว่้ามีิ่ความิ่กา้วหน้าแลัะความิ่หลัากหลัาย

ทางว่ชาการมิ่ากที�สุดเม่ิ่�อเทียบักบัับัทความิ่กลุ่ัมิ่อ่�นๆ เน่�องจ้ากมีิ่ความิ่พ์รอ้มิ่ดา้นขอ้มูิ่ลั 
แลัะมีิ่ความิ่สะดวกในการเก็บัรวบัรวมิ่ขอ้มูิ่ลัมิ่ากกว่าการศกึษาในกลุ่ัมิ่อ่�นๆ ซึ�งสอดคลัอ้ง
กบััในระดบัันานาชาต่์ที�บัทความิ่ดา้นอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวที�มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์ม์ิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 
2509 มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์ม์ิ่ากกว่าปิระเด็นทางดา้นอ่�นๆ (Crouch, 1994; Song, & Li, 2008;  
ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2557; Song, Qiu, & Park, 2019) โดยเฉพ์าะ
ในเร่�องการพ์ยากรณอุ์ปิสงคก์ารท่องเที�ยวที� มีิ่การนำาเสนอเทคน่คแลัะว่ธีพ์ยากรณ์
ที�หลัากหลัาย (Zhang, Wang, Sun, & Wei, 2020) แต่์ในปิระเทศไทยกลับััพ์บัความิ่
หลัากหลัายของเทคน่คการพ์ยากรณที์� นำามิ่าปิระยุกต์์ใช้เพี์ยงเล็ักน้อย ส่วนใหญ่ 
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เป็ินการปิระยุกต์์ใช้เทคน่คการว่เคราะหข์้อมูิ่ลัอนุเวลัาที� เป็ิน univariate analysis  
ในการพ์ยากรณ ์เช่น time trend analysis, ARIMA เป็ินต์น้ ขณะที�การพ์ฒันาแบับัจ้ำาลัอง
อุปิสงคก์ารท่องเที�ยวที�เป็ิน multivariate analysis จ้ะน่ยมิ่ใชศ้กึษาเกี�ยวกบััความิ่ย่ดหยุ่น
ของอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวมิ่ากกว่านำามิ่าใช้ในการพ์ยากรณ ์(อคัรพ์งศ ์อั�นทอง แลัะ 
กนัต์ส่์นี กนัต์ท์ะวงศว์าร, 2564) 

จ้ากการทบัทวนบัทความิ่ที�นำามิ่าสงัเคราะหท์ั�ง 27 บัทความิ่ พ์บัว่า ทั�งหมิ่ดเป็ิน 
การศกึษา โดยปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณที�มีิ่ทั�งการศกึษาอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวรวมิ่ 
(Aggregate demand) แลัะอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวในระดบัับุัคคลั (Individual demand) 
แลัะเป็ินการศกึษาอุปิสงค์ในระดบัับุัคคลัมิ่ากกว่าการศกึษาอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวรวมิ่ 
ทั�งนี� บัทความิ่ที�เกี�ยวกบััอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวมีิ่ปิระเด็นที�ศกึษาแลัะเกี�ยวขอ้งที�สำาคญั 
3 ปิระเด็นหลักั ไดแ้ก่

2.1) การศกึษาอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวระดบัับุัคคลั ซึ�งมีิ่ทั�งการศกึษาในระดบัั
จ้งัหวดั แลัะจุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง มีิ่ส่วนน้อยที�ศึกษาในระดบััปิระเทศ (เน่�องจ้ากมีิ่การ
ศกึษาแลัว้โดย ททท. จ้ำานวนมิ่าก) เก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการสำารวจ้เกี�ยวกบััพ์ฤต่์กรรมิ่ของ
นกัท่องเที�ยวทั�งที� เป็ินชาวต่์างชาต่์แลัะชาวไทย เช่น การรบััรูภ้าพ์ลักัษณ ์การต์ดัส่นใจ้  
พ์ฤต่์กรรมิ่การเด่นทางแลัะการท่องเที�ยว การใชจ่้้าย ความิ่พ์ึงพ์อใจ้ เป็ินต์น้ โดยใช้
แบับัสอบัถามิ่สมัิ่ภาษณน์กัท่องเที�ยวในปิระเด็นดงักล่ัาวจ้ำานวน 200-400 ต์วัอย่าง แลัะ
น่ยมิ่เล่ัอกต์วัอย่างแบับับังัเอ่ญ ก่อนปิระยุกต์์ใชส้ถ่ต่์พ์รรณาแลัะสถ่ต่์ทดสอบั เช่น t-test 
F-test (ANOVA) เป็ินต์น้ ในการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั ส่วนใหญ่พ์บัว่า คุณลักัษณะส่วนบุัคคลั เช่น  
อายุ รายได ้ระดบััการศกึษา เป็ินต์น้ มีิ่ผู้ลัทำาให้ต์วัแปิรที�สนใจ้ขา้งต์น้มีิ่ความิ่แต์กต่์าง
กนัอย่างมีิ่นยัสำาคญัทางสถ่ต่์ ณ ระดบัั 0.05 

นอกจ้ากการศกึษาในลักัษณะของการสำารวจ้แลัว้ มีิ่บัทความิ่จ้ำานวนหนึ�งที�มีิ่
ศกึษาในลักัษณะของการศกึษาปัิจ้จ้ยัที�มีิ่อ่ทธ่พ์ลัต่์ออุปิสงคก์ารท่องเที�ยวไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินใน
เร่�องของการใชจ่้้าย จ้ำานวนวนัพ์กั แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ในอนาคต์ โดยการศกึษาเกี�ยวกบััการ 
พ์ยากรณพ์์ฤต่์กรรมิ่ในอนาคต์ทั�งที�เป็ินแบับัจ้ำาลัองเช่งเดี�ยว แลัะสมิ่การเช่งโครงสรา้ง
ให้ผู้ลัลัพั์ธที์� สอดคลั้องกนัว่า ภาพ์ลักัษณเ์ป็ินหนึ� งในปัิจ้จ้ยัสำาคญัที� กระตุ์้นให้เก่ด
พ์ฤต่์กรรมิ่ในอนาคต์อย่างการเที�ยวซำ �า (ศล่ัษา ธีรานนท ์แลัะเจ้ร่ญชยั เอกมิ่าไพ์ศาลั, 
2559) แลัะยงัมีิ่อ่ทธ่พ์ลัโดยออ้มิ่ต่์อพ์ฤต่์กรรมิ่ในอนาคต์ผู่้านต์วัแปิรคั�นกลัางที�สำาคญั
อย่างความิ่พ์ึงพ์อใจ้ (อคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2558; อจั้ฉราพ์รรณ ต์ั�งจ้าตุ์รโสภณ, บุัษยา  
วงษช์วล่ัต์กุลั แลัะธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2563) นอกจ้ากนี� ปัิจ้จ้ยัที� เป็ินส่�งกระตุ์้น
ทางการต์ลัาดมีิ่อ่ทธ่พ์ลัสูงต่์อความิ่เต็์มิ่ใจ้ที�จ้ะเด่นทางท่องเที�ยว แลัะยงัมีิ่อ่ทธ่พ์ลัต่์อ
การจ้ดัสรรงบัปิระมิ่าณ แต่์กลับััไม่ิ่มีิ่อ่ทธ่พ์ลัต่์อการกำาหนดจ้ำานวนวนัที�คาดว่าจ้ะพ์ำานกั
ของนกัท่องเที�ยว (อคัรพ์งศ ์อั�นทอง, ดนยัธญั พ์งษพ์์ชัราธรเทพ์ แลัะม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด, 
2563)

ขณะที�การศกึษาเกี�ยวกบััปัิจ้จ้ยัที�มีิ่อ่ทธ่พ์ลัต่์อการใชจ่้้ายของนกัท่องเที�ยวที�
มีิ่ทั�งการปิระยุกต์์ใชส้ถ่ต่์ทดสอบัแลัะการถดถอยเช่งพ์หุคูณในการศกึษานกัท่องเที�ยว
แต่์ลัะกลุ่ัมิ่ เช่น นกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ นกัท่องเที�ยวชาวไทย นกัท่องเที�ยวกลุ่ัมิ่ผูู้สู้งอายุ  
เป็ินต์น้ พ์บัว่า ปัิจ้จ้ยัส่วนบุัคคลั เช่น รายได ้อายุ เป็ินต์น้ แลัะปัิจ้จ้ยัเกี�ยวกบััการเด่นทาง 
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แลัะการท่องเที�ยว เช่น วตั์ถุปิระสงคข์องการเด่นทาง จ้ำานวนครั�งในการท่องเที�ยวต่์อปีิ  
จ้ำานวนวนัในการท่องเที�ยว รูปิแบับัการท่องเที�ยว เป็ินต์น้ มิ่กัจ้ะมีิ่อ่ทธ่พ์ลัในการกำาหนด 
การใชจ่้้ายของนกัท่องเที�ยว (ปิวรพ์ชัร รตั์นรุ่์งเร่องยศ แลัะรุ่งระวี วีระเวสส, 2558;  
หนึ�งหฤทยัรตั์น ์กระจ่้างพ์ฒันว์งษ ์แลัะอรอนงค ์พ์วัรตั์นอรุณกร, 2561)

ส่วนการศกึษาเกี�ยวกบััปัิจ้จ้ยัที�กำาหนดจ้ำานวนวนัพ์กัซึ�งมีิ่งานศกึษาน้อยมิ่าก 
ในบัทความิ่หลัายช่�นมีิ่การนำาเสนอถงึการสอบัถามิ่จ้ำานวนวนัพ์กัแลัะ/จ้ำานวนวนัในการ
ท่องเที�ยว แต่์ไม่ิ่ไดมี้ิ่การศกึษาลังลักึถงึปัิจ้จ้ยัที�กำาหนดจ้ำานวนวนัพ์กัมิ่ากนกั อาจ้เน่�อง
มิ่าจ้ากขอ้จ้ำากดัในเร่�องของความิ่แปิรปิรวนของจ้ำานวนวนัพ์กัที�มีิ่ความิ่แปิรปิรวนน้อย 
จ้นยากที�จ้ะปิระยุกต์ว่์ธีทางสถ่ต่์มิ่าใช ้อย่างไรก็ต์ามิ่ มีิ่งานศกึษาที�ปิระยุกต์ใ์ช ้การว่เคราะห ์
ความิ่อยู่รอด (Survival analysis) ในการศึกษา แลัว้พ์บัว่า ปัิจ้จ้ยัส่วนบุัคคลั เช่น อายุ 
การศกึษา อาชีพ์ เป็ินต์น้ ลักัษณะการเด่นทาง กลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยว เป็ินปัิจ้จ้ยัที�มีิ่อ่ทธ่พ์ลั
ทำาให้จ้ำานวนวนัพ์กัของนกัท่องเที�ยวมีิ่ความิ่แต์กต่์างกนั (อารม์ิ่ นาครเทพ์ แลัะสุรชยั 
จ้นัทรจ์้รสั, 2556; อคัรพ์งศ ์อั�นทอง, ปิิยลักัษณ ์พุ์ทธวงศ,์ ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด, 2559)

นอกจ้ากนี�ยงัมีิ่การปิระยุกต์์ใช้แนวค่ดโครงสร้างความิ่พ์ึงพ์อใจ้ แลัะว่ธี  
penalty-reward analysis (PRA) ในการจ้ำาแนกคุณลักัษณะแลัะ/คุณภาพ์บัร่การของ
การท่องเที�ยวแลัะ/บัร่การที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว (เช่น สปิา) ออกเป็ิน 3 กลุ่ัมิ่ ไดแ้ก่ 
คุณลักัษณะพ่์�นฐานที�จ้ำาเป็ินต์อ้งมีิ่ คุณลักัษณะที�ใช้ในการแข่งขนั แลัะคุณลักัษณะที�
สรา้งความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งชนั (อคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2560; 2561)

2.2) การศกึษาอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวรวมิ่ เป็ินการใชข้อ้มูิ่ลัอนุกรมิ่เวลัา (Time 
series data) ในการพ์ฒันาแบับัจ้ำาลัองที�เป็ินสมิ่การเดี�ยวทั�งหมิ่ด โดยมีิ่การปิระยุกต์์ใช้
ว่ธีทางเศรษฐม่ิ่ต่์ เช่น DOLS, ARDL, TVPLRM, AIDS, NSURE เป็ินต์น้ ในการปิระมิ่าณ
ค่าสมัิ่ปิระส่ทธ่ �ของแบับัจ้ำาลัองอุปิสงคที์�พ์ฒันาบันพ่์�นฐานแนวค่ดดา้นเศรษฐศาสต์ร ์
ซึ�งมีิ่การศึกษาทั�งในระดบััปิระเทศ จ้งัหวดั แลัะจุ้ดหมิ่ายปิลัาย (การศึกษาในระดบัั
อุต์สาหกรรมิ่แลัะธุรก่จ้มีิ่น้อยมิ่าก) แต่์ส่วนใหญ่เป็ินการศึกษาในระดบััปิระเทศ แลัะ 
เป็ินการศึกษาอุปิสงคข์องนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ (เช่น อาเซียน ยุโรปิ จี้น ญี� ปุิ� น 
เกาหลีัใต์ ้เป็ินต์น้) มิ่ากกว่านกัท่องเที�ยวชาวไทย

การพ์ฒันาแบับัจ้ำาลัองอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวรวมิ่โดยส่วนใหญ่มิ่กัจ้ะเกี�ยวกบัั 
การปิระมิ่าณค่าความิ่ย่ดหยุ่นของการท่องเที� ยวมิ่ากกว่าการพ์ัฒนาแบับัจ้ำาลัอง
การพ์ยากรณอุ์ปิสงคก์ารท่องเที�ยว (มีิ่น้อยมิ่าก) แลัะการปิระเม่ิ่นผู้ลักระทบัจ้าก
เหตุ์การณว่์กฤต่์ที� มีิ่ต่์ออุปิสงคก์ารท่องเที� ยว (ทั�งในเร่� องของจ้ำานวนแลัะรายรับั)  

ซึ�งพ์บัว่าเหตุ์การณค์วามิ่ไม่ิ่แน่นอนในดา้นสงัคมิ่แลัะการเม่ิ่องของไทยมีิ่ผู้ลัทำาให้อุปิสงค์
ต่์อการท่องเที�ยวไทยลัดลังอย่างมีิ่นยัสำาคญัทางสถ่ต่์ (บัณัฑ่ิต์ ชยัว่ชญชาต่์, 2563) 
ซึ�งสอดคลัอ้งกบััที�  ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) ทบัทวนไวเ้ม่ิ่�อปีิ 
พ์.ศ. 2557 ว่า เหตุ์การณว่์กฤต์จ้ะมีิ่ผู้ลักระทบัต่์ออุปิสงคก์ารท่องเที�ยวมิ่ากกว่าการ
ส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยว โดยเฉพ์าะเหตุ์การณว่์กฤต่์ทางการเม่ิ่องจ้ะมีิ่แนวโน้มิ่ของความิ่
สูญเสียเพ่์�มิ่ขึ �น

ผู้ลัการศกึษาความิ่ย่ดหยุ่นจ้ากแบับัจ้ำาลัองอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวรวมิ่ พ์บัว่า 
อุปิสงคข์องการท่องเที�ยวไทยในระยะยาวมีิ่ความิ่ย่ดหยุ่นต่์อราคาแต์กต่์างกนัต์ามิ่ต์ลัาด
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นกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ ขณะที�ผู้ลัการปิระมิ่าณค่าความิ่ย่ดหยุ่นต่์อรายไดแ้สดงให้
เห็นว่า การท่องเที�ยวไทยเป็ินทั�งส่นคา้ปิกต่์ (Normal goods) แลัะส่นคา้ฟุื้� มิ่เฟ้ื้อย (Luxuly 
goods) ขึ �นอยู่กบััต์ลัาดนกัท่องเที�ยว (อคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2558; บัณัฑ่ิต์ ชยัว่ชญชาต่์, 
2563) นอกจ้ากนี� ความิ่ย่ดหยุ่นยงัเปิลีั�ยนแปิลังต์ามิ่เวลัา (อคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2559) 
ขณะที�การศกึษาอุปิสงคข์องนกัท่องเที�ยวชาวไทยพ์บัว่า การท่องเที�ยวภายในปิระเทศ
แลัะการท่องเที�ยวต่์างปิระเทศของคนไทยสามิ่ารถทดแทนซึ�งกนัแลัะกนั (บัณัฑ่ิต์  
ชยัว่ชญชาต่์, 2563) ซึ�งไม่ิ่สอดคลัอ้งกบััที�  ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง 
(2557) ทบัทวนไวเ้ม่ิ่�อปีิ พ์.ศ. 2557 ว่า “การท่องเที�ยวภายในแลัะต่์างปิระเทศของคนไทย 
มีิ่ความิ่เกี�ยวขอ้งกนัน้อย” (เป็ินการศกึษาโดย ปิิยะลักัษณ ์พุ์ทธวงศ ์(2555) ดว้ยการ
ปิระยุกต์์ใชก้ารทดลัองทางเล่ัอก (Choice experiment))

2.3) การพ์ฒันาแบับัจ้ำาลัองอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวในระดบัับุัคคลัเพ่์�อปิระเม่ิ่น
ราคาแฝ้งของคุณลักัษณะต่์างๆ ผู่้านแนวค่ดการปิระเม่ิ่นความิ่เต็์มิ่ใจ้จ่้ายส่วนเพ่์�มิ่ เช่น 
การปิระยุกต์์ใชแ้บับัจ้ำาลัองทางเล่ัอก (Choice modeling) ปิระเม่ิ่นคุณลักัษณะของการ
จ้ดัการโรงแรมิ่ที�เป็ินม่ิ่ต์รกบััส่�งแวดลัอ้มิ่แลัว้พ์บัว่า การใชพ้์ลังังาน การจ้ดัการขยะ แลัะ
การจ้ดัการนำ �าเสีย มีิ่ราคาแฝ้งเท่ากบัั 66.52, 89.16 แลัะ 101.84 บัาท/ค่น ต์ามิ่ลัำาดบัั 
(กฤษฎีา ต่์ยว่วฒันานุกูลั แลัะโสมิ่สกาว เพ์ชรานนท,์ 2559) เป็ินต์น้ หร่อการปิระยุกต์์
ใชว่้ธีสมิ่มิ่ต่์เหตุ์การณ ์(Contingent valuation method) ที� เป็ินแบับัจ้ำาลัองความิ่เต็์มิ่ใจ้
จ่้ายของนกัท่องเที�ยวต่์อคุณลักัษณะของแหล่ังท่องเที�ยวในการปิระเม่ิ่นมูิ่ลัค่าทาง
เศรษฐศาสต์รข์องแหล่ังท่องเที�ยว

ทั�งนี�เป็ินที� น่าสงัเกต์ว่า การศึกษาในกลุ่ัมิ่อุปิสงคก์ารท่องเที�ยวแมิ่้ว่าจ้ะมีิ่ 

ค่อนขา้งมิ่ากแลัะครอบัคลุัมิ่ แต่์บัทความิ่ที� เป็ินการศึกษาต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวไทย
ยงัมีิ่อยู่จ้ำานวนน้อย (เน่�องจ้ากภาครฐัไดจ้้ดัสรรงบัปิระมิ่าณให้กบััการท่องเที�ยวแห่ง
ปิระเทศไทย (ททท.) ศกึษาดา้นการต์ลัาดเช่งลักึแลัะต่์อเน่�องมิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2556)1  

โดยเฉพ์าะการว่เคราะห์ในระดบัักลุ่ัมิ่ รวมิ่ถงึปิระเด็นของการว่เคราะหค์วามิ่เสี�ยงที�เก่ด
จ้ากการกระจุ้กต์วัของต์ลัาดนกัท่องเที�ยว

3) กลุ่มทีี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการศกึษาอุปทีานัการท่ีองเทีี�ยวิ
จ้ากการสงัเคราะหบ์ัทความิ่เกี�ยวกบััการศกึษาอุปิทานการท่องเที�ยวทั�ง 23 

บัทความิ่ที�นำามิ่าสงัเคราะห ์พ์บัว่า ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 65 ตี์พ่์มิ่พ์์ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2561-2563 
แลัะเป็ินการศกึษาในระดบััจ้งัหวดั (หากเป็ินชุมิ่ชนจ้ะเกี�ยวขอ้งกบััว่สาหก่จ้ชุมิ่ชน) แลัะ
ธุรก่จ้ (ส่วนใหญ่เป็ินโรงแรมิ่) ที� เป็ินการปิระยุกต์ว่์ธีว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์ในการศกึษา โดย
แนวค่ดพ่์�นฐานที� น่ยมิ่นำามิ่าปิระยุกต์์ใชจ้้ะเกี�ยวกบััการว่เคราะห ์supply chain (เช่น 
SCOR Model  Balanced Scorecard เป็ินต์น้) ร่วมิ่กบััส่วนปิระสมิ่ทางการต์ลัาดเพ่์�อ
ให้ขอ้เสนอเกี�ยวกบัักลัยุทธท์างการต์ลัาดแลัะการแข่งขนั รวมิ่ถงึการปิรบััปิรุงพ์ฒันา

1  ภูาครั์ฐได้จัดสร์ร์งบปิร์ะมัาณให้้กับการ์ท่องเท่�ยุวแห่้งปิร์ะเทศไทยุศ้กษาและสำาร์วจข้้อมูัลเพ่ื่�อการ์วิเคร์าะห์้พื่ฤติกร์ร์มัข้องนักท่องเท่�ยุวเชิ่งล้ก มัาตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2556 (ม่ัเป้ิาห้มัายุการ์
สำาร์วจ 56 ตลาดห้ลัก) ข้ณะเด่ยุวกันก็ม่ัการ์ศ้กษาตลาดนักท่องเท่�ยุวช่าวต่างปิร์ะเทศในลักษณะ กลุ่มัตลาดเฉพื่าะ เช่่น ตลาดท่� ศักยุภูาพื่สูง กลุ่มัดำานำ�า กลุ่มั local experience กลุ่มั
สุข้ภูาพื่ กลุ่มักอล์ฟื้ กลุ่มัแต่งงานและฮั่นน่มูัน กลุ่มัการ์ท่องเท่�ยุวเชิ่งนิเวศ ฯลฯ เป็ินต้น ร์วมัทั�งการ์สำาร์วจพื่ฤติกร์ร์มัการ์เดินทางท่องเท่�ยุวข้องช่าวไทยุ ซ้ี�งเริ์�มัมัาตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2556 
จนถ้งปัิจจุบัน โดยุให้้สำ านักงานสถิติแห่้งช่าติเป็ินผูู้้สำ าร์วจในช่่วงปีิ พื่.ศ. 2556-2560 และตั�งแต่ปีิ พื่.ศ. 2561 เป็ินต้นมัา การ์ท่องเท่�ยุวแห่้งปิร์ะเทศไทยุได้ว่าจ้างให้้บริ์ษัทท่�ปิร้์กษาเป็ิน
ผูู้้สำ าร์วจและวิเคร์าะห์้ข้้อมูัลเพ่ื่�อนำามัาใช้่ในการ์สนับสนุนการ์ดำาเนินงานกลยุุทธ์สำ าห้รั์บตลาดนักท่องเท่�ยุวช่าวไทยุ
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ทางดา้นกายภาพ์แลัะการบัร่การที�เช่�อมิ่โยงกนัเป็ินระบับั โดยการศกึษาดว้ยว่ธีว่จ้ยัเช่ง
คุณภาพ์เป็ินการสมัิ่ภาษณก์ลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่ายที�เป็ินผูู้้ให้ขอ้มูิ่ลัที�ส่วนใหญ่เป็ินผูู้ป้ิระกอบัการ 
แลัะ/พ์นกังานที�เกี�ยวขอ้งกบััธุรก่จ้การท่องเที�ยว (เก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการศกึษาเกี�ยวกบัั
โรงแรมิ่) ดว้ยแบับัสมัิ่ภาษณ ์ขณะที�การศึกษาดว้ยว่ธีว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณเก่อบัทั�งหมิ่ด
เป็ินการใช้แบับัสอบัถามิ่เก็บัขอ้มูิ่ลัจ้ากต์วัอย่างปิระมิ่าณ 200-400 คน แลัะน่ยมิ่ใช้
สถ่ต่์พ์รรณาในการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั แลัะนำาเสนอผู้ลัการปิระเม่ิ่นในลักัษณะของระดบัั 
เช่น มิ่าก ปิานกลัาง น้อย เป็ินต์้น (หากเป็ินปิระเด็นของการปิระเม่ิ่น) นอกจ้ากนี�  
มีิ่บัทความิ่บัางฉบับััที�ปิระยุกต์ก์ารว่เคราะหเ์ช่งปิร่มิ่าณอ่�นๆ ในการศกึษา เช่น Analytic 
Hierarchy Process (AHP) Multiple Criteria Decision Making (MCDM) การถดถอยเช่ง
พ์หุคูณ (Multiple regression) Structural Equation Model (SEM) Frontier Analysis 
(DEA แลัะSFA) เป็ินต์น้ โดยสามิ่ารถแบ่ังปิระเด็นของการศกึษาอุปิทานการท่องเที�ยว
ในปิระเทศไทยไดเ้ป็ิน 4 ปิระเด็นหลักั ดงัมีิ่รายลัะเอียดพ์อสงัเขปิในแต่์ลัะปิระเด็นดงันี�

3.1) การศกึษาเกี�ยวกบััโซ่อุปิทาน (Supply chain) ซึ�งเก่อบัทั�งหมิ่ดจ้ะเกี�ยวกบัั 

เร่�องของการจ้ดัการ เช่น การเช่�อมิ่โยงโลัจ่้สต่์กส ์เป็ินต์น้ เพ่์�อนำามิ่าสู่การให้ขอ้เสนอแนะ
สำาหรบััการเพ่์�มิ่มูิ่ลัค่าแลัะการนำาเสนอรูปิแบับัการพ์ฒันา เช่น การพ์ฒันาการจ้ดัการ
ห่วงโซ่อุปิทาน การพ์ฒันาดา้นโลัจ่้สต่์กส ์เป็ินต์น้ การศกึษาในปิระเด็นนี�มีิ่ทั�งการศกึษา
จ้ากนกัท่องเที�ยวที� เป็ินผูู้้ใช้บัร่การที� เป็ินลักัษณะของการปิระเม่ิ่นถึงความิ่พ์ึงพ์อใจ้
ในปิระเด็นต่์างๆ เช่น คุณภาพ์ การให้บัร่การ เป็ินต์น้ ที� น่ยมิ่ว่เคราะหร่์วมิ่กบััแนวค่ด 
ส่วนปิระสมิ่ทางการต์ลัาด (4’Ps /7’Ps) แลัะจ้ากผูู้ป้ิระกอบัการที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว 
ที�เป็ินผูู้้ให้บัร่การ การศกึษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า การจ้ดัการเป็ินหนึ�งในปัิจ้จ้ยัสำาคญั
ที�มีิ่ผู้ลัต่์อสมิ่รรถนะโซ่อุปิทาน (กฤต่์ยา เก่ดผู้ลั แลัะปิรชัภรณ ์เศรษฐเสถียร, 2562; 
มิ่นท่รา สงัขท์อง, ศ่รว่ทย ์กุลัโรจ้นภทัร แลัะ ว่ชยั แหวนเพ์ชร, 2563) โดยการแลักเปิลีั�ยน
ขอ้มูิ่ลั แลัะความิ่ไวว้างใจ้แลัะคำามิ่ั�นสญัญาเป็ินหนึ�งในคุณลักัษณะสำาคญัของสมิ่รรถนะ 
โซ่อุปิทานของธุรก่จ้ท่องเที�ยว (กมิ่ลัชนก วงศเ์คร่อ, กอ้งภู น่มิ่านนัท ์แลัะวรทัยา แจ้ง้กระจ่้าง,  
2563)

3.2) การศึกษาเกี�ยวกบัับุัคลัากร (แรงงาน) ส่วนใหญ่จ้ะเกี�ยวขอ้งกบััการ
หาแนวทางการพ์ฒันา เช่น การยกระดบััสมิ่รรถนะ การพ์ฒันาทุนมิ่นุษย ์การพ์ฒันา
ศกัยภาพ์ (ทกัษะ ความิ่เชี�ยวชาญ แลัะปิระสบัการณ)์ เป็ินต์น้ โดยมีิ่เป้ิาหมิ่ายที�จ้ะใชก้าร
พ์ฒันาบุัคลัากรเสร่มิ่สรา้งความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั ทั�งนี�การศกึษาเร่�องของแรงงาน
เกี�ยวกบััขีดความิ่สามิ่ารถของบุัคลัากรในธุรก่จ้การท่องเที�ยวเก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการศกึษา
ในระดบััโรงแรมิ่ ซึ�งมีิ่ทั�งในเร่�องของการให้บัร่การ เช่น การมุ่ิ่งเน้นลูักคา้ การมุ่ิ่งเน้น 
คุณภาพ์ เป็ินต์น้ แลัะการบัร่หารจ้ดัการ เช่น ความิ่รบััผู่้ดชอบั การวางแผู้น การมุ่ิ่งเน้น 
เป้ิาหมิ่ายแลัะ/ผู้ลัสำาเร็จ้ การเจ้รจ้า เป็ินต์น้ (ชเนต์ตี์ จ้าตุ์รนต์ร์ศัมีิ่, 2560) ขณะที�การ
ศึกษาเกี�ยวกบััคุณลักัษณะของแรงงานที�พ์ึงปิระสงคพ์์บัว่า แรงงานควรมีิ่ลักัษณะ
สำาคญัในเร่�องของการเคารพ์กฏระเบีัยบั ความิ่ซ่�อสตั์ย ์ความิ่รบััผู่้ดชอบั แลัะทศันคต่์  
โดยขนาดสถานปิระกอบัการแลัะบัร่การที�แต์กต่์างกนัจ้ะมีิ่ความิ่ต์อ้งการคุณลักัษณะ
ของแรงงานที�พ์ึงปิระสงคแ์ต์กต่์างกนั แต่์ยงัคงเหม่ิ่อนกนัในบัางคุณลักัษณะ เช่น  
ความิ่รบััผู่้ดชอบั ทกัษะ การส่�อสาร เป็ินต์น้ (ว่กานดา เกษต์รเอี�ยมิ่, 2559) นอกจ้ากนี� 
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การศกึษาที�ผู่้านมิ่ายงัพ์บัว่า การสรา้งสรรคน์วตั์กรรมิ่ การดำาเน่นงานเช่งรุก แลัะการ 
กลัา้เสี�ยง เป็ินต์วับ่ังชี�สำาคญัถงึความิ่เป็ินผูู้ป้ิระกอบัการในธุรก่จ้ท่องเที�ยว (ศ่วะนนัท ์
ศ่วพ่์ทกัษ,์ 2561)

3.3) การศกึษาเกี�ยวกบััรูปิแบับัส่นคา้ (เช่น ของที�ระลักึ) ก่จ้กรรมิ่แลัะ/แหล่ัง
ท่องเที�ยว (เช่น การนำาเที�ยว แหล่ังท่องเที�ยวทางนำ �า) แลัะการให้บัร่การ (เช่น ขนส่ง)  
ที� เสนอขายแลัะ/ให้บัร่การแก่นกัท่องเที�ยว โดยมีิ่ทั�งการศึกษาในปิระเด็นของการ 
ต์อบัสนองความิ่ต์อ้งการของนกัท่องเที�ยว ความิ่คุม้ิ่ค่าในการลังทุนที�มีิ่ทั�งการว่เคราะห์
เพ่์�อปิระเม่ิ่นถงึความิ่คุม้ิ่ค่าของการลังทุนในแหล่ังท่องเที�ยว ต์น้ทุนโลัจ่้สต่์กสข์องบัร่การ
ขนส่ง แลัะการว่เคราะหต์์น้ทุน-ผู้ลัต์อบัแทนของการผู้ล่ัต์ส่นคา้ที�ระลักึ ซึ�งพ์บัว่าส่นคา้
ที�ใชแ้รงงานเขม้ิ่ขน้ในการผู้ล่ัต์จ้ะมีิ่ต์น้ทุนการผู้ล่ัต์สูงกว่าส่นคา้ที�ใชทุ้นเขม้ิ่ขน้ ดงันั�น
ส่นคา้ที�ใชแ้รงงานเขม้ิ่ขน้จ้งึให้ผู้ลัต์อบัแทนจ้ากการผู้ล่ัต์ต์ำ�ากว่า (สมิ่บัต่ั์ ส่งฆราช, 2559) 
นอกจ้ากนี� ในการศึกษาที� ผู่้านมิ่ายงัพ์บัว่า การใช้เทคโนโลัยีมีิ่ความิ่สำาคญัต่์อธุรก่จ้ 
ที� เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวมิ่าก แลัะยงัส่งผู้ลักระทบัต่์อเน่� องกบััการเพ่์�มิ่/ลัดของ 

จ้ำานวนลูักคา้ รายไดข้องธุรก่จ้ แลัะการจ้า้งงานคนทอ้งถ่�น (งามิ่น่จ้ แสนนำาพ์ลั, วารชัต์ ์
มิ่ธัยมิ่บุัรุษ, ปิระกอบัศ่ร่ ภกัดีพ่์น่จ้ แลัะพ์จั้นพ่์์ต์ต์า ศรีสมิ่พ์งษ,์ 2563)

3.4) การศกึษาเกี�ยวกบััปิระส่ทธ่ผู้ลัแลัะสมิ่รรถภาพ์ (ปิระส่ทธ่ภาพ์) ของการ
จ้ดัการแลัะ/การดำาเน่นงานของธุรก่จ้ที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว เช่น นำาเที�ยว โรงแรมิ่  

สปิา เป็ินต์น้ ซึ�งพ์บัว่า ปัิจ้จ้ยัดา้นการแข่งขนัมีิ่ผู้ลัต่์อผู้ลัการดำาเน่นธุรก่จ้ (พ์ระสมิ่บัต่ั์ 
ระสารกัษ,์ 2559) ขณะที� ผูู้้นำามีิ่ความิ่สำาคญัต่์อปิระส่ทธ่ผู้ลัของการจ้ดัการธุรก่จ้ 
มิ่ากที� สุด (สนัต่์ ปิ� าหวาย, อนนัต์ ์ธรรมิ่ชาลัยั, สาน่ต์ ศ่ร่ว่ศ่ษฐกุ์ลั, 2561) นอกจ้ากนี�  
ในการศกึษาที�ผู่้านมิ่ายงัพ์บัว่า โรงแรมิ่ในกรุงเทพ์มิ่หานครมีิ่สมิ่รรถภาพ์สูงกว่าโรงแรมิ่ 
ในต่์างจ้งัหวดั ขณะที�โรงแรมิ่ที�ต์ั�งอยู่ใกลัท่้าอากาศยานมีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์การดำาเน่นงาน
ดีกว่าโรงแรมิ่ที�มีิ่ทำาเลัที�ต์ั�งไกลัออกไปิ ส่วนโรงแรมิ่ในบัร่เวณแหล่ังท่องเที�ยวมีิ่ผู้ล่ัต์ภาพ์
แรงงานสูงกว่าพ่์ �นที� อ่�นๆ (วดัผู้ล่ัต์ภาพ์แรงงานดว้ยการว่เคราะหจ์้ากสดัส่วนของราย
ไดต่้์อจ้ำานวนพ์นกังาน) แต่์กลับััไม่ิ่มีิ่ความิ่แต์กต่์างของปิระส่ทธ่ภาพ์การดำาเน่นงาน 
(ปิระเม่ิ่นโดยว่ธี Data Envelopment Analysis (DEA) Stochastic Frontier Approach 
(SFA) แลัะ DEA Metafrontier ) อย่างไรก็ต์ามิ่ สภาพ์แวดลัอ้มิ่ที�มีิ่สภาวะการแข่งขนัที�  
แต์กต่์างกนัต์ามิ่ทำาเลัที�ต์ั�งมีิ่บัทบัาทต่์อสมิ่รรถภาพ์ของโรงแรมิ่ เน่� องจ้ากเป็ินส่�งที�
กระตุ์น้ให้มีิ่การพ์ฒันานวตั์กรรมิ่แลัะการบัร่หารต์น้ทุนอย่างมีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ (ณ่ชาพ์ชัร  
สงัขแ์กว้ แลัะชยานนท ์ภู่เจ้ร่ญ, 2561) ซึ�งสอดคลัอ้งกบััขอ้คน้พ์บัในการศึกษาของ  
อคัรพ์งศ ์อั�นทอง, พ์น่นท ์เคร่อไทย แลัะม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด (2554) แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง  
(2556) ที�มีิ่การสรุปิไวแ้ลัว้โดย ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557)

ทั�งนี�เป็ินที�น่าสงัเกต์ว่า การศกึษาในกลุ่ัมิ่อุปิทานการท่องเที�ยวที�ผู่้านมิ่า จ้ะมีิ่ 

การศกึษาในหลัากหลัายปิระเด็นต์ั�งแต่์ในเร่�องการจ้ดัการโซ่อุปิทาน การพ์ฒันาแลัะ/
ยกระดบัับุัคลัากร การดำาเน่นงานของภาคธุรก่จ้แลัะ/ อุต์สาหกรรมิ่ แต่์พ์บัว่าการ
ศกึษาในปิระเด็นของโครงสรา้งการแข่งขนั การว่เคราะหผ์ู้ล่ัต์ภาพ์ การศกึษาปิระเด็น
เกี�ยวกบััแรงงานต่์างดา้ว การปิรบััต์วัแลัะความิ่ย่ดหยุ่นของผูู้ป้ิระกอบัการที�มีิ่ต่์อการ
เปิลีั�ยนแปิลังต่์างๆ เช่น โครงสรา้งต์ลัาด ความิ่กา้วหน้าทางเทคโนโลัยี เหตุ์การณว่์กฤต์ 
เป็ินต์น้ ยงัมีิ่อยู่จ้ำานวนน้อย โดยเฉพ์าะการว่เคราะห์ในระดบััอุต์สาหกรรมิ่แลัะธุรก่จ้
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4) กลุ่มทีี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการศกึษานัโยบายและบทีบาทีข้องรฐั
การศกึษาในกลุ่ัมิ่นี�เก่อบัรอ้ยลัะ 70 เผู้ยแพ์ร่หลังัปีิ พ์.ศ. 2561 โดยการศกึษา

เก่อบัทั�งหมิ่ดปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์เป็ินสำาคญั ดว้ยการสมัิ่ภาษณผู์ู้้ให้ขอ้มูิ่ลัทั�ง
จ้ากภาครฐัแลัะเอกชน แลัว้นำาขอ้มูิ่ลัจ้ากการสมัิ่ภาษณม์ิ่าใชก้ารว่เคราะหแ์บับั Content 
Analysis ในการสรุปิเป็ินปิระเด็นต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัันโยบัายแลัะบัทบัาทของภาครฐั 
(เป็ินลักัษณะของการพ์รรณามิ่ากกว่าการอธ่บัาย) เช่น การดำาเน่นนโยบัายของภาครฐั  
ศกัยภาพ์ของภาครฐั การนำาแนวนโยบัายไปิปิฏ่บัต่ั์ การเสนอแนวทางการขบััเคล่ั�อน
นโยบัาย ผู้ลัของนโยบัายส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยว บัทบัาทการพ์ฒันาของภาครฐั เป็ินต์น้ 

อย่างไรก็ต์ามิ่ มีิ่บัทความิ่บัางช่�น ปิระยุกต์์ใชก้รอบัแลัะ/เคร่�องม่ิ่ออ่�นๆ ในการ
ศกึษา เช่น กรอบั 7S McKinsey, PEST analysis, SWOT, TOWS matrix model เป็ินต์น้ 
ในการว่เคราะหเ์พ่์�อให้ไดม้ิ่าซึ�งขอ้เสนอเกี�ยวกบััแนวทางการขบััเคล่ั�อนนโยบัาย เช่น การ
ควบัคุมิ่คุณภาพ์ ความิ่ต่์อเน่�องในการพ์ฒันา การนำานวตั์กรรมิ่แลัะเทคโนโลัยีมิ่าปิรบััใช ้ 
การนำาโซเชียลัเน็ต์เว่รก์เขา้มิ่าเป็ินช่องทางปิระชาสมัิ่พ์นัธแ์ลัะการขาย เป็ินต์น้ รวมิ่ถงึ 
การปิระยุกต์์ใช้ว่ธีว่เคราะหท์างเศรษฐม่ิ่ต่์แลัะสถ่ต่์ขั�นสูงในการศึกษาแลัะพ่์สูจ้น ์
เช่งปิระจ้กัษ ์เช่น การศึกษาผู้ลัของนโยบัายการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวของภาครฐั  
การปิระเม่ิ่นอตั์ราค่าธรรมิ่เนียมิ่การท่องเที�ยว เป็ินต์น้

ทั�งนี� ผู้ลัการศกึษาเช่งปิระจ้กัษถ์งึผู้ลัของการดำาเน่นมิ่าต์รการส่งเสร่มิ่การ 
ท่องเที�ยวที�มีิ่ต่์อการขยายต์วัทางเศรษฐก่จ้ดว้ยเคร่�องม่ิ่อทางเศรษฐม่ิ่ต่์ พ์บัว่า การดำาเน่น 
มิ่าต์รการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวเพ่์�อใช้เป็ินยุทธศาสต์ร์ในการขบััเคล่ั�อนเศรษฐก่จ้
ปิระสบัความิ่สำาเร็จ้ เน่�องจ้ากมิ่าต์รการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวส่งผู้ลัให้เก่ดการขยายต์วั 
ทางเศรษฐก่จ้ทั�งที� เป็ินผู้ลัทางต์รงแลัะผู้ลัทางอ้อมิ่ผู่้านการเพ่์� มิ่ขึ �นของจ้ำานวน 
นกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์แลัะรายรบััจ้ากนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์ (บัณัฑ่ิต์ ชยัว่ชญชาต่์,  
2563) ซึ�งสอดคลัอ้งกบััผู้ลัการอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) ที�สรุปิว่า หลังัจ้ากปีิ พ์.ศ. 2522 
เป็ินต์น้มิ่า การท่องเที�ยวไดก้ระตุ์น้ให้เก่ดการขยายต์วัทางเศรษฐก่จ้ (Tourism-led 
growth)

ส่วนการศกึษาในระดบััชุมิ่ชนพ์บัว่า นโยบัายการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวในระดบัั
ชุมิ่ชนมีิ่ส่วนทำาให้ชุมิ่ชนมีิ่ความิ่เป็ินปึิกแผู่้น (จ้ร่ยา โกเมิ่นต์,์ เฉล่ัมิ่ชยั ปัิญญาดี, บังกชมิ่าศ 
เอกเอี�ยมิ่, แลัะสุร่ยจ้รสั เต์ชะต์นัมีิ่นสกุลั, 2563) นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่การศกึษาที�เกี�ยวขอ้ง
กบััปิระชาคมิ่อาเซียนที� เป็ินการศึกษาเช่งนโยบัายในลักัษณะของการให้ข้อเสนอ 
เพ่์�อเต์รียมิ่รบััม่ิ่อกบััผู้ลักระทบัจ้ากการเปิิดเสรีอาเซียน เช่น การเต์รียมิ่พ์ร้อมิ่เร่�อง
แรงงาน การจ้ดัทำาการต์รวจ้ลังต์ราร่วมิ่อาเซียน (ASEAN common Visa) เป็ินต์น้ แลัะ
การปิระเม่ิ่นปิระส่ทธ่ผู้ลัของนโยบัายรฐัผู่้านความิ่ค่ดเห็นของนกัท่องเที�ยวที�เป็ินลักัษณะ 
ของการปิระเม่ิ่นผู่้านความิ่พ์งึพ์อใจ้ในการใชบ้ัร่การแหล่ังท่องเที�ยว (ศศ่มิ่าภรณ ์สุวรรณดี,  
2563)

สำาหรบััการศกึษาในปิระเด็นของภาษีแลัะค่าธรรมิ่เนียมิ่ที�เป็ินหนึ�งในนโยบัาย
สำาคญัของภาครฐั มีิ่ทั�งการศกึษาในลักัษณะของการทบัทวนแลัะสงัเคราะหก์ารศกึษา
เกี�ยวกบััภาษีการท่องเที�ยวซึ�งพ์บัว่า ปิระเทศไทยมีิ่รายการภาษีที� เกี�ยวข้องกบััการ 

ท่องเที�ยวหลัายรายการทั�งที�อยู่ในรูปิของภาษีทั�วไปิแลัะภาษีเฉพ์าะ รวมิ่ทั�งมิ่าต์รการให้
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ส่ทธ่ปิระโยชนท์างภาษี ซึ�งเก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินนโยบัายระดบััชาต่์ แต่์การศกึษาผู้ลัของ
การเก็บัภาษีการท่องเที�ยวยงัมีิ่น้อย โดยเฉพ์าะในระดบััทอ้งถ่�น ทำาให้องคก์รปิกครอง
ส่วนทอ้งถ่�นบัางแห่งที�มีิ่แหล่ังท่องเที�ยวที�มีิ่ช่�อเสียงต์อ้งแบักรบััภาระต์น้ทุนในการดูแลั
นกัท่องเที�ยว ส่�งแวดลัอ้มิ่ ทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์ รวมิ่ทั�งสาธารณูปิโภคต่์างๆ ที�สนบััสนุน
การท่องเที�ยวในทอ้งถ่�น (อคัรพ์งศ ์อั�นทอง, กนัต์ส่์นี กนัทะวงศว์าร แลัะอญัรตั์น ์ว่เชียร, 
2563) ขณะที�งานศกึษาที� เป็ินการปิระเม่ิ่นอตั์ราค่าธรรมิ่เนียมิ่แลัะค่าธรรมิ่เนียมิ่การ
ท่องเที�ยวไทยที�จ้ะทำาให้สงัคมิ่ไดร้บััสวสัด่การสูงสุดต์ามิ่แนวค่ดเศรษฐศาสต์ร ์พ์บัว่า 
อตั์ราการจ้ดัเก็บัค่าธรรมิ่เนียมิ่การท่องเที�ยวที�เหมิ่าะสมิ่ควรอยู่ระหว่างรอ้ยลัะ 0.3396 
ถงึร้อยลัะ 0.4501 ค่ดเป็ินค่าธรรมิ่เนียมิ่ในการท่องเที�ยวปิระเทศไทยต่์อครั�งต่์อคน
ระหว่าง 167.08 ถงึ 221.14 บัาท/ครั�ง/คน โดยการจ้ดัเก็บัค่าธรรมิ่เนียมิ่ในการท่องเที�ยว 
จ้ะทำาให้เก่ดความิ่สูญเสียทางเศรษฐก่จ้ไม่ิ่มิ่าก แลัะจ้ะทำาให้ปิระเทศไทยมีิ่รายไดสุ้ทธ่
จ้ากการจ้ดัเก็บัค่าธรรมิ่เนียมิ่ในการท่องเที�ยวไม่ิ่น้อยกว่าหนึ�งหม่ิ่�นลัา้นบัาทต่์อปีิ ขึ �นอยู่
กบััจ้ำานวนนกัท่องเที�ยว (บัณัฑ่ิต์ ชยัว่ชญชาต่์, 2563)2

ส่วนการศกึษาบัทบัาทของภาครฐัพ์บัว่า บัทบัาทของหน่วยงานภาครฐัที�มีิ่ต่์อ
การท่องเที�ยวมิ่กัเป็ินในเร่�องของการปิระชาสมัิ่พ์นัธเ์ผู้ยแพ์ร่ขอ้มูิ่ลัข่าวสาร การวางแผู้น
แลัะการพ์ฒันา (วลัยัพ์ร สุขปิลัั�ง, ศุภกญัญา เกษมิ่สุข แลัะอญัญานี อดทน, 2562)  
รวมิ่ถงึการนำานโยบัายไปิใช้ในทางปิฏ่บัต่ั์ ซึ�งสำานกังานการท่องเที�ยวแลัะกีฬาจ้งัหวดัมิ่กั
จ้ะดำาเน่นการในส่วนการกระจ้ายขอ้มูิ่ลั รวมิ่ถงึการพ์ฒันาแหล่ังท่องเที�ยวแลัะการพ์ฒันา
บุัคลัากรในภาคการท่องเที�ยว ส่วนการท่องเที�ยวแห่งปิระเทศไทยจ้ะดูแลัในเร่�องของการ
ปิระชาสมัิ่พ์นัธท์างการต์ลัาด (ดวงกมิ่ลั ยางงามิ่ แลัะวดี วรรณา, 2563) เน่�องจ้ากเป็ิน
หน่วยงานที�มีิ่ศกัยภาพ์ในการทำาการต์ลัาดมิ่ากกว่าหน่วยงานอ่�นๆ ของภาครฐั (ณฏัฐดา  
ศรีมุิ่ข, 2562) ขณะที�  อปิท. มิ่ักมีิ่บัทบัาทในเร่� องของการส่งเสร่มิ่การท่องเที� ยว  
(โดยเฉพ์าะในระดบััชุมิ่ชนแลัะทอ้งถ่�น) แลัะการสรา้งการมีิ่ส่วนร่วมิ่ในชุมิ่ชนเป็ินสำาคญั 
(โชต่์ บัดีรฐั, 2563) ทั�งนี�ความิ่ไม่ิ่สำาเร็จ้ของนโยบัายของภาครฐัในการส่งเสร่มิ่เกี�ยวกบัั
การท่องเที�ยว มิ่กัเก่ดจ้ากความิ่ไม่ิ่ชดัเจ้นแลัะ/รูปิแบับัของนโยบัาย ขาดการนำาไปิปิฏ่บัต่ั์ 
ขาดการบูัรณาการแลัะความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อ (ณฏัฐดา ศรีมุิ่ข, 2562) นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่การศกึษา 
เกี�ยวกบัับัทบัาทของภาครฐัในการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวที�เป็ินลักัษณะของการเปิรียบัเทียบั 
กบััปิระเทศเพ่์�อนบัา้นอย่างเช่น ในกรณีของไมิ่ชที์�ศกึษาเปิรียบัเทียบักบััปิระเทศมิ่าเลัเซีย
แลัว้พ์บัว่า การที�รฐับัาลัมิ่าเลัเซียเป็ินเจ้า้ของศูนยป์ิระชุมิ่แลัะการมีิ่หน่วยงานในระดบัั
ทอ้งถ่�นดูแลัะเร่�องไมิ่ซ ์ไดส้รา้งขอ้ไดเ้ปิรียบัที� เหน่อกว่าปิระเทศไทยในการขบััเคล่ั�อน
อุต์สาหกรรมิ่ไมิ่ซข์องมิ่าเลัเซีย (จุ้ฬณี ต์นัต่์กุลัานนัท,์ 2563)

การศึกษาทบัทวนงานว่จ้ยัก่อนหน้านี� ไม่ิ่พ์บับัทความิ่ว่ชาการเกี�ยวกบััการ
ปิระเม่ิ่นผู้ลัของนโยบัายดา้นการท่องเที�ยวทั�งในระดบััปิระเทศ ระดบััองคก์รปิกครอง
ส่วนทอ้งถ่�น (อปิท.) แลัะนโยบัายสาธารณะในการใชท้รพั์ยากรท่องเที�ยวอย่างจ้ร่งจ้งั  
ส่วนใหญ่เป็ินการพ์รรณาต์วันโยบัายแลัะเสนอความิ่เห็นเช่งคุณภาพ์ (ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด  

2  เป็ินการ์ศ้กษาโดยุปิร์ะยุุกต์ ใช้่แบบจำาลองลดรู์ปิในการ์ปิร์ะเมิันเช่่นเด่ยุวกับงานข้อง Clark, & Ng (1993) ร่์วมักับการ์ปิร์ะมัาณค่าความัยุ่ดห้ยุุ่นข้องอุปิสงค์ต่อร์าคาทั�งข้องตลาด
นักท่องเท่�ยุวช่าวต่างช่าติและช่าวไทยุ
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แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2557) แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่การพ์ฒันาแบับัจ้ำาลัองเกี�ยวกบััการศกึษาผู้ลั
ของนโยบัายการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวที�มีิ่ต่์อการขยายต์วัทางเศรษฐก่จ้ดว้ยเคร่�องม่ิ่อ 
เศรษฐม่ิ่ต่์ที�เป็ินสมิ่การเดี�ยว แต่์แบับัจ้ำาลัองที�เสนอยงัขาดการทบัทวนวรรณกรรมิ่ที�เขม้ิ่แข็ง  

ซึ�งอาจ้เน่�องมิ่าจ้ากยงัมีิ่การศกึษาในปิระเด็นนี�ค่อนขา้งน้อยในปิระเทศไทย โดยเฉพ์าะ
การศกึษาผู้ลัของนโยบัายส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวที�มีิ่ต่์อชุมิ่ชนแลัะทอ้งถ่�น   

5) กลุ่มทีี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการศกึษาการท่ีองเทีี�ยวิเชิงสุข้ภาพ
จ้ากการสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ (Health 

tourism) 15 บัทความิ่ ที� ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 พ์บัว่า 
กว่าร้อยลัะ 60 ตี์พ่์มิ่พ์์ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2562 (ภาครฐัเร่�มิ่ให้ความิ่สำาคญักบััการ
ท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2547 โดยมีิ่เป้ิาหมิ่ายที�จ้ะส่งเสร่มิ่แลัะผู้ลักัดนัให้
ปิระเทศไทยเป็ินศูนยก์ลัางสุขภาพ์ของนานาชาต่์ (กนัต์ส่์นี กนัทะวงศว์าร, อคัรพ์งศ ์ 
อั�นทอง แลัะม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด, 2556) ดงันั�นจ้งึมีิ่การสนบััสนุนให้มีิ่การว่จ้ยัในปิระเด็นนี� 
อย่างต่์อเน่�อง โดยในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2563 สำานกังานคณะกรรมิ่การว่จ้ยัแห่งชาต่์ 
(วช.) แลัะสำานกังานกองทุนสนับัสนุนการว่จ้ยั (สกว.) ได้สนับัสนุนโครงการว่จ้ยัใน
ปิระเด็นนี�ปิระมิ่าณ 2-3 โครงการต่์อปีิ อย่างต่์อเน่�องเก่อบัทุกปีิ) บัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์ก์ว่า 
รอ้ยลัะ 73 เป็ินการศกึษาในระดบััปิระเทศแลัะกลุ่ัมิ่จ้งัหวดั แลัะเป็ินการศกึษาโดยใชว่้ธีว่จ้ยั 
เช่งคุณภาพ์เป็ินสำาคญั ส่วนใหญ่เป็ินการศกึษาในปิระเด็นของการพ์ฒันาการท่องเที�ยว
เช่งสุขภาพ์ที�ให้ความิ่สำาคญักบััต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างปิระเทศ

บัทความิ่ที�ศึกษาในปิระเด็นนี�เก่อบัทั�งหมิ่ด ใช้น่ยามิ่แลัะแบ่ังปิระเภทการ 
ท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ที�สอดคลัอ้งกนัว่า การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ (Health tourism) 
หมิ่ายถึง การที� บุัคคลัเด่นทางไปิพ์ำานักในจุ้ดหมิ่ายปิลัายทางหนึ� ง ที� แต์กต่์างจ้าก 
สภาพ์แวดลัอ้มิ่ปิกต่์ของต์นเอง โดยแหล่ังท่องเที�ยวนั�นสามิ่ารถดูแลัสุขภาพ์ของบุัคคลั
ดงักล่ัาวให้อยู่ในสถานะที� ดีดงัเด่มิ่ หร่อช่วยบัำาบัดัรกัษาฟ้ื้�นฟูื้สุขภาพ์ให้ดีขึ �น ดงันั�น  
การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์จ้ึงมีิ่ความิ่หมิ่ายครอบัคลุัมิ่ทั�งการท่องเที�ยวเช่งการแพ์ทย ์ 
(Medical tourism) ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบััการรกัษาพ์ยาบัาลั แลัะการท่องเที�ยวเช่งส่งเสร่มิ่สุขภาพ์  
(Wellness tourism) ซึ�งเน้นทางดา้นการบัำาบัดัฟ้ื้�นฟูื้สุขภาพ์ น่ยามิ่แลัะการแบ่ังปิระเภท
ในลักัษณะดงักล่ัาวสอดคลัอ้งกบััแนวค่ดในระดบัันานาชาต่์ที�เสนอโดย Hall (2011) 

บัทความิ่มีิ่การนำาเสนอปิระเด็นการศึกษาทั�งในภาพ์รวมิ่ของการท่องเที�ยว
เช่งสุขภาพ์ แลัะการศกึษาเฉพ์าะในปิระเด็นของการท่องเที�ยวเช่งการแพ์ทยห์ร่อการ 
ท่องเที�ยวเช่งส่งเสร่มิ่สุขภาพ์ (มีิ่บัทความิ่ที�ศกึษาแลัะนำาเสนอในปิระเด็นของการท่องเที�ยว 
เช่งส่งเสร่มิ่สุขภาพ์มิ่ากกว่าการท่องเที�ยวเช่งการแพ์ทย)์ ส่วนใหญ่เป็ินการศึกษาใน
ปิระเด็นของการท่องเที�ยวเช่งส่งเสร่มิ่สุขภาพ์ (บัางฉบับััใช้คำาว่า การท่องเที�ยวเช่ง
สุขภาพ์แต่์ภายในเน่�อหาเป็ินการท่องเที�ยวเช่งส่งเสร่มิ่สุขภาพ์) เช่น นวดแผู้นไทย เป็ินต์น้  
ทั�งในระดบััปิระเทศ (กลุ่ัมิ่) จ้งัหวดั แลัะพ่์�นที�/ชุมิ่ชน/แหล่ังท่องเที�ยว (นำ �าพุ์รอ้น) ขณะที�
ปิระเด็นเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งการแพ์ทย ์(มีิ่จ้ำานวนบัทความิ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 30) 
เป็ินการศกึษาในระดบััปิระเทศเก่อบัทั�งหมิ่ด (มีิ่เพี์ยงฉบับััเดียวที�ศกึษาที�ภูเก็ต์ ซึ�งเป็ิน
หนึ�งในจุ้ดหมิ่ายปิลัายทางดา้นการท่องเที�ยวเช่งการแพ์ทยที์�สำาคญัของไทยเช่นเดียว
กบัักรุงเทพ์ฯ แลัะชลับุัรี)
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บัทความิ่กว่ารอ้ยลัะ 87 ที�นำามิ่าสงัเคราะห ์ปิระยุกต์์ใชก้ารว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์
ที�ใชท้ั�งขอ้มูิ่ลัทุต่์ยภูม่ิ่ที�รวบัรวมิ่จ้ากแหล่ังต่์างๆ เช่น รายงานว่จ้ยั เอกสารทางราชการ 
บัทความิ่ว่ชาการ เป็ินต์น้ แลัะขอ้มูิ่ลัปิฐมิ่ภูม่ิ่ที� ไดจ้้ากการสมัิ่ภาษณผู์ู้ที้�มีิ่ส่วนเกี�ยวขอ้ง
แลัะ/ผูู้้ที� มีิ่ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผูู้้ปิระกอบัการ (เช่น โรงพ์ยาบัาลั ธุรก่จ้ที� ให้บัร่การ
สุขภาพ์) เจ้า้หน้าที�ของรฐั ต์วัแทนชุมิ่ชน เป็ินต์น้ โดยเป็ินการศกึษาบันพ่์�นฐานทางดา้น
อุปิทานเก่อบัทั�งหมิ่ด ในลักัษณะของการศกึษาว่เคราะหเ์กี�ยวกบััสถานการณ ์ศกัยภาพ์ 
แลัะสภาพ์แวดลัอ้มิ่ (ส่วนใหญ่ใช้แนวค่ดการว่เคราะห ์SWOT แลัะ content analysis  
ในการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั) เพ่์�อนำาเสนอในปิระเด็นของการพ์ฒันา โอกาส แลัะความิ่สามิ่ารถ
ในการแข่งขนั บัทความิ่เก่อบัทั�งหมิ่ดนำาเสนอในลักัษณะที�สอดคลัอ้งกนัว่า การท่องเที�ยว 
เช่งสุขภาพ์เป็ินหนึ�งในโอกาสของไทย เน่�องจ้ากมีิ่แนวโน้มิ่การขยายต์วัที�ดีแลัะต่์อเน่�อง 
พ์รอ้มิ่ทั�งให้ขอ้เสนอแนะเช่งนโยบัายที�สอดคลัอ้งกนัว่า ไทยควรวางนโยบัายแลัะต์ำาแหน่ง
ทางการต์ลัาดให้ชดัเจ้น การกำาหนดมิ่าต์รฐานการให้บัร่การ การพ์ฒันาทกัษะของ
บุัคลัากร (รวมิ่ถงึปิระเด็นความิ่เพี์ยงพ์อของบุัคลัากร) การพ์ฒันาเคร่อข่าย แลัะช่วงช่ง
โอกาสจ้ากความิ่ไดเ้ปิรียบัในเร่�องของการท่องเที�ยวแลัะความิ่คุม้ิ่ค่าคุม้ิ่ราคา (พ์รม่ิ่ต์ร 
กุลักาลัย่นยง, 2560; วร่ยา ภทัรภ่ญโญพ์งศ ์แลัะเกศรา สุกเพ์ชร, 2560; วรท พ์าน่ชว่ทย ์
พ่์ณแพ์ทย ์แลัะรกัษพ์์งศ ์วงศาโรจ้น,์ 2562) รวมิ่ถงึการใชภู้ม่ิ่ปัิญญาทอ้งถ่�นทั�งในเร่�อง
สมุิ่นไพ์รแลัะการนวดแผู้นไทยมิ่าสนบััสนุนการท่องเที�ยงเช่งสุขภาพ์ (กานดา ธีรานนท,์ 
2561; คมิ่ศ่ทธ่ � เกียนวฒันา, สุจ่้ต์รา สุคนธทรพั์ย ์แลัะว่ภาวดี ลีั �ม่ิ่�งสวสัด่ �, 2561; เพ์ชรศรี  
นนทศ่์ร่ แลัะชยัรตั์น ์เชยสวรรค,์ 2563) 

สำาหรบััการศึกษาที�ปิระยุกต์์ใชก้ารว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณเก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการ 
ศกึษาดา้นอุปิสงคแ์ลัะ/ทางดา้นผูู้ใ้ชบ้ัร่การในปิระเด็นเกี�ยวกบััพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยว 
หร่อผูู้้ใชบ้ัร่การ (เก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการศกึษาต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างชาต่์) เช่น การ
ต์ดัส่นใจ้ แรงจู้งใจ้ ความิ่พ์งึพ์อใจ้ เป็ินต์น้ โดยใชแ้บับัสอบัถามิ่ในการสำารวจ้นกัท่องเที�ยว
หร่อผูู้้ใชบ้ัร่การปิระมิ่าณ 200-400 ต์วัอย่าง แลัะน่ยมิ่ใชก้ารเล่ัอกต์วัอย่างแบับับังัเอ่ญ 
ก่อนที�จ้ะนำาขอ้มูิ่ลัมิ่าว่เคราะหด์ว้ยสถ่ต่์เช่งพ์รรณา (ส่วนใหญ่) มีิ่งานศึกษาบัางช่�น  
(เล็ักน้อยมิ่าก) ปิระยุกต์์ใชส้ถ่ต่์อนุมิ่าน เช่น Multiple Regression, Factor Analysis เป็ินต์น้ 
การศึกษาให้ขอ้มูิ่ลัที�สอดคลัอ้งกนัว่า การต์ดัส่นใจ้เล่ัอกมิ่าใช้บัร่การการท่องเที�ยว 
เช่งสุขภาพ์นั�นมิ่าจ้ากทั�งปัิจ้จ้ยัที�เป็ินแรงผู้ลักั (Push factors) เช่น ความิ่ต์อ้งการส่วนบุัคคลั  
เป็ินต์น้ แลัะแรงดงึ (Pull factors) โดยเฉพ์าะในเร่�องของราคาแลัะความิ่เช่�อถ่อในต์วัผูู้้ให้
บัร่การ (หร่อสถานบัร่การ) ทั�งนี�ขอ้มูิ่ลัจ้ากคนใกลัช่้ดแลัะปิระสบัการณ์โดยต์รงมีิ่ความิ่
สำาคญัต่์อการต์ดัส่นใจ้เล่ัอกผูู้้ให้บัร่การ/สถานบัร่การ (ศรณัยา เล่ัศพุ์ทธรกัษ,์ 2556; 
รฐัพ์ลั สนัสน, อมิ่รรตั์น ์ศรีวาณต่ั์, มิ่ณฑ่ิกานต์ ์เอี�ยมิ่โซ ้แลัะส่ร่กุลั ปิระเสร่ฐสมิ่บูัรณ,์ 
2561; เพ์ชรศรี นนทศ่์ร่ แลัะชยัรตั์น ์เชยสวรรค,์ 2563)

ทั�งนี�เป็ินที�น่าสงัเกต์ว่า มีิ่บัทความิ่จ้ำานวนน้อยมิ่ากที�ศกึษาเกี�ยวกบััการพ์ฒันา
บุัคลัากร โดยที� ผู่้านจ้ะศึกษาในเร่�องของการวดัสมิ่รรถนะของผูู้้ให้บัร่การที� เป็ินการ
พ์ฒันาต์วัชี�วดัในรูปิแบับัของ multi-dimensional แลัะการศึกษาเกี�ยวกบััปัิญหาแลัะ
แนวทางการพ์ฒันาคุณภาพ์บุัคลัากร (ล่ัามิ่) ในเร่�องของภาษาที�จ้ำาเป็ินต์้องพ์ฒันา 
ในเร่�องของความิ่รูแ้ลัะศพั์ทเ์ฉพ์าะทางการแพ์ทย ์(ปัิญญา นาวงษ,์ 2560)
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6) กลุ่มทีี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการศกึษาควิามสามารถึในัการแข่้งข้นัั
บัทความิ่ในกลุ่ัมิ่นี�มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์อ์ย่างต่์อเน่�องในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2563 มีิ่ทั�ง

ที�ปิระยุกต์์ใชว่้ธีเช่งคุณภาพ์แลัะเช่งปิร่มิ่าณในการศึกษาเพ่์�อปิระเม่ิ่นความิ่สามิ่ารถ
ในการแข่งขนัแลัะ/เพ่์�อให้ไดม้ิ่าซึ�งขอ้เสนอในการพ์ฒันา เสร่มิ่สรา้ง แลัะส่งเสร่มิ่ความิ่
สามิ่ารถในการแข่งขนั มีิ่ทั�งการศึกษาในระดบััปิระเทศ จ้งัหวดั อุต์สาหกรรมิ่ แลัะ
ธุรก่จ้ สำาหรบััการศึกษาในระดบััชุมิ่ชนมีิ่อยู่จ้ำานวนน้อย การศึกษาที�ปิระยุกต์ว่์ธีเช่ง
คุณภาพ์มิ่กัใชก้ารสมัิ่ภาษณเ์ช่งลัึกแลัะการสนทนากลุ่ัมิ่กบััผูู้้ให้ขอ้มูิ่ลัที�สำาคญั เช่น  
ผูู้ป้ิระกอบัการ ผูู้น้ำาชุมิ่ชน หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เป็ินต์น้ ก่อนปิระยุกต์ว่์ธีว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั
เช่งคุณภาพ์ในการสงัเคราะหเ์พ่์�อให้ไดป้ิระเด็นต่์างๆ ที�นำามิ่าสู่การเพ่์�มิ่ความิ่สามิ่ารถใน
การแข่งขนั ทั�งนี�มีิ่การศกึษาส่วนหนึ�งน่ยมิ่ใช ้SWOT ว่เคราะหส์ภาพ์แวดลัอ้มิ่แลัะอธ่บัาย
เช่�อมิ่โยงถงึศกัยภาพ์ในการแข่งขนั สำาหรบััการศกึษาที�ปิระยุกต์์ใชว่้ธีเช่งปิร่มิ่าณน่ยมิ่
ใชแ้บับัสอบัถามิ่แลัว้ให้ผูู้ป้ิระกอบัการปิระเม่ิ่นถงึขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัของ
ต์นเอง ซึ�งมีิ่เก็บัขอ้มูิ่ลัจ้ากต์วัอย่างปิระมิ่าณ 300-400 ชุด ก่อนที�จ้ะนำาขอ้มูิ่ลัที� ไดม้ิ่า
ว่เคราะหด์ว้ยค่าเฉลีั�ยแลัะ/ทดสอบัดว้ยว่ธีทางสถ่ต่์อย่าง t-test แลัะ/ F-test (ANOVA)

การศกึษาที�ปิระยุกต์์ใชว่้ธีเช่งคุณภาพ์ดว้ยการสมัิ่ภาษณผู์ู้ที้�มีิ่ส่วนเกี�ยวขอ้งที�
สำาคญัในระดบััจ้งัหวดัเพ่์�อคน้หาปัิญหาแลัะอุปิสรรคที�มีิ่ผู้ลัต่์อการเพ่์�มิ่ความิ่สามิ่ารถใน 
การแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยว ก่อนที�จ้ะสงัเคราะหส์ภาพ์แวดลัอ้มิ่ให้เห็นถงึปัิญหาที�แทจ้้ร่ง  
เช่น ในกรณีของภูเก็ต์ ปัิญหาของการท่องเที�ยวไม่ิ่ไดอ้ยู่ที�จ้ำานวนของผูู้ม้ิ่าเย่อน แต่์อยู่
ที�ความิ่ต่์อเน่�องในการพ์ฒันาแลัะคุณภาพ์ของการท่องเที�ยว รวมิ่ถงึการขาดเอกภาพ์
ในการพ์ฒันาการท่องเที�ยว เน่�องจ้ากการจ้ดัการดา้นอุปิทานการท่องเที�ยวของภูเก็ต์
อยู่ในความิ่รบััผู่้ดชอบัของหลัายหน่วยงานทั�งในระดบััปิระเทศแลัะพ่์�นที�  (เอกชยั ชาน่นา 
แลัะศรุดา สมิ่พ์อง, 2562) เป็ินต์น้ ส่วนการศกึษาในระดบััจุ้ดหมิ่ายปิลัายทางมิ่กัศกึษา
สภาพ์แวดลัอ้มิ่ร่วมิ่กบััการพ่์จ้ารณาขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั ก่อนที�จ้ะให้ขอ้เสนอ
เช่งยุทธศาสต์รส์ำาหรบััเพ่์�มิ่ขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั เช่น การส่งเสร่มิ่ศกัยภาพ์  
การส่งเสร่มิ่เสน้ทางท่องเที�ยวที� เช่�อมิ่โยงกนั การส่งเสร่มิ่การมีิ่ส่วนร่วมิ่ในการพ์ฒันา 
การส่งเสร่มิ่การจ้ดัก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยว (ขา้วขวญั คุณวุฒ่ แลัะอารีย ์นยัพ่์น่จ้มิ่, 2560) 
เป็ินต์น้ 

นอกจ้ากการศกึษาต์ามิ่แนวทางขา้งต์น้แลัว้ ยงัมีิ่การปิระยุกต์์ใช ้Five Forces 
Model แลัะ Diamond Model ที� เสนอโดย Porter (1990; 1980) ในการว่เคราะหค์วามิ่
ไดเ้ปิรียบัเช่งแข่งขนัทั�งในระดบััจุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง เช่น ในกรณีของการปิระยุกต์์ใช ้
Diamond Model (Poter, 1990) ว่เคราะหค์วามิ่ไดเ้ปิรียบัเช่งแข่งขนัของเกาะสมุิ่ยแลัว้
พ์บัว่า เกาะสมุิ่ยมีิ่ความิ่ได้เปิรียบัเช่งแข่งขนัโดยรวมิ่ในระดบััปิานกลัาง โดยมีิ่ความิ่ 
ไดเ้ปิรียบัเช่งแข่งขนัสูงในดา้นปัิจ้จ้ยัหลักัในส่วนของอุต์สาหกรรมิ่สนบััสนุนแลัะเกี�ยวเน่�อง  
ในดา้นเง่�อนไขของอุปิสงค ์แลัะดา้นปัิจ้จ้ยัภายนอกในส่วนของโอกาสจ้ากการเป็ินแหล่ัง 
ท่องเที�ยวธรรมิ่ชาต่์ที�รูจ้้กัในระดบััโลักแลัะจ้ากการมีิ่ที�ต์ั�งที�เป็ินศูนยก์ลัางของปิระชาคมิ่
อาเซียน (พ่์ศมิ่ยั จ้ารุจ่้ต์ต่์พ์นัธ,์ 2558) ขณะที� พุ์ทธพ์ร อกัษรไพ์โรจ้น ์(2563) ไดป้ิระยุกต์์
ใช ้Five Forces Model (Poter, 1980) ว่เคราะหขี์ดความิ่สามิ่ารถของกลุ่ัมิ่ธุรก่จ้การ 
ท่องเที�ยวเช่งส่งเสร่มิ่สุขภาพ์ในจ้งัหวดัภูเก็ต์ แลัว้พ์บัว่า ธุรก่จ้บัร่การสำาหรบััสมิ่รรถภาพ์
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ทางกายแลัะโภชนาการเพ่์�อสุขภาพ์เป็ินกลุ่ัมิ่ธุรก่จ้ที�มีิ่ความิ่สามิ่ารถของธุรก่จ้ในระดบััสูง  
แลัะธุรก่จ้การดูแลัความิ่งามิ่ การพ์กัผู่้อนหย่อนคลัาย สมิ่าธ่แลัะก่จ้กรรมิ่ทางจ่้ต์ใจ้  
แลัะการศกึษา มีิ่ความิ่สามิ่ารถของธุรก่จ้ในระดบััปิานกลัาง ทั�งนี�แรงผู้ลักัดนัจ้ากการ
เขา้มิ่าของคู่แข่งรายใหม่ิ่ อำานาจ้ต่์อรองของผูู้ผู้้ล่ัต์แลัะอำานาจ้ต่์อรองของนกัท่องเที�ยว  
ส่งผู้ลักระทบัต่์อธุรก่จ้ในระดบััต์ำ�า อย่างไรก็ต์ามิ่ ส่นค้าทดแทนแลัะการแข่งขนัใน
อุต์สาหกรรมิ่ยงัคงส่งผู้ลักระทบัต่์อการสรา้งความิ่สามิ่ารถของธุรก่จ้ในระดบััปิานกลัาง

สำาหรบัับัทความิ่ที� ใชว่้ธีเช่งปิร่มิ่าณทั�งหมิ่ดอยู่บันพ่์�นฐานของแนวค่ดดา้น
เศรษฐศาสต์รที์� เป็ินแนวค่ดเช่งเปิรียบัเทียบั (Relative concept) ซึ�งมีิ่ทั�งการศึกษา
ในระดบััมิ่หภาค (Macro) ที� เป็ินระดบััปิระเทศ แลัะระดบััหน่วยธุรก่จ้ โดยการศึกษา
ในระดบััมิ่หภาคเป็ินการปิระยุกต์์ใช้แนวค่ดเศรษฐศาสต์รร์ะหว่างปิระเทศปิระเม่ิ่น
ความิ่ได้เปิรียบัแลัะต์ำาแหน่งความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยว รวมิ่ถึง
สถานการณแ์นวโน้มิ่ต์ลัาดแลัะโอกาสในการแข่งขนั ซึ�งปิระยุกต์์ใชอ้ตั์ราส่วนความิ่ได้
เปิรียบัในการแข่งขนั (Competitive advantage ration: CAR) ทั�งในเช่งสถ่ต์แลัะพ์ลัวตั์ 
(Static and Dynamic) แลัะ Shift-Share Analysis (SSA) ในการศกึษาว่เคราะห ์ซึ�งจ้าก 
การศกึษาของ อคัรพ์งศ ์อั�นทอง แลัะม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด (2558) พ์บัว่า ในช่วงปีิ พ์.ศ.  
2546-2557 ไทยมีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัในต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวจี้น แลัะควร
ทุ่มิ่เทความิ่สนใจ้ในต์ลัาดนกัท่องเที�ยวจี้นให้มิ่ากขึ �น 

ขณะที� อคัรพ์งศ ์อั�นทอง แลัะกนัต์ส่์นี กนัทะวงศว์าร (2562) ใชแ้นวค่ดแลัะว่ธี
การเดียวกนัปิระเม่ิ่นความิ่ไดเ้ปิรียบัแลัะต์ำาแหน่งความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัดา้นการ
ท่องเที�ยวของไทยเม่ิ่�อเทียบักบััคู่แข่งในอาเซียน พ์บัว่า ต์ลัาดอาเซียนยงัคงเป็ินต์ลัาดที�
ไทยไม่ิ่มีิ่ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนั ส่วนต์ลัาดยุโรปิแลัะจี้นเป็ินสองต์ลัาดที� ไทยแลัะ
อาเซียนต่์างก็มีิ่ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดลัดลัง ขณะที�ต์ลัาดจี้นเป็ินต์ลัาดที� ไทยมีิ่ความิ่
สามิ่ารถในการดงึดูดน้อยกว่าอาเซียน สำาหรบััรสัเซียแลัะอ่นเดียเป็ินสองต์ลัาดที� ไทยมีิ่
ความิ่สามิ่ารถในการดงึดูดมิ่ากกว่าอาเซียน การขยายต์วัของต์ลัาดหลักัที�สำาคญัในช่วง
ปีิ พ์.ศ. 2558-2560 ไดร้บััอาน่สงสจ์้ากปัิจ้จ้ยัที�แต์กต่์างกนั ทั�งจ้ากความิ่สามิ่ารถในการ
ดงึดูดร่วมิ่กนัของอาเซียน แลัะจ้ากความิ่ชำานาญพ่์เศษแลัะความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั 
ของไทย นอกจ้ากนี� ต์ลัาดหลักัที�สำาคญัแต่์ลัะต์ลัาดมีิ่แนวโน้มิ่สถานการณต์์ลัาดแต์กต่์างกนั  
ดงันั�นจ้ึงควรใชก้ลัยุทธก์ารต์ลัาดที�แต์กต่์างกนั โดยต์ลัาดยุโรปิ รสัเซีย แลัะอ่นเดีย  
เป็ินสามิ่ต์ลัาดที�ไทยไม่ิ่จ้ำาเป็ินต์อ้งเปิลีั�ยนกลัยุทธก์ารต์ลัาด ส่วนต์ลัาดอาเซียนเป็ินต์ลัาด
ที� ไทยควรทุ่มิ่เทความิ่สนใจ้ให้มิ่ากขึ �นเพ่์�อสรา้งความิ่ชำานาญพ่์เศษ สำาหรบััต์ลัาดจี้นเป็ิน
ต์ลัาดที� ไทยควรให้ความิ่สำาคญัต่์อไปิเพ่์�อยกระดบััความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่ง

ส่วนการศึกษาในระดบััธุรก่จ้เป็ินการปิระยุกต์์ใช้แนวค่ดการเปิรียบัเทียบั
สมิ่รรถนะ (Benchmarking) ในการศึกษา โดยการพ์ฒันาต์วัชี�วดัในหลัายม่ิ่ต่์ (Multi- 
dimensional) ปิระเม่ิ่นสมิ่รรถนะการดำาเน่นงาน (Performance) ของกลุ่ัมิ่ธุรก่จ้ที�สนใจ้ 
เช่น อคัรพ์งศ ์อั�นทอง แลัะม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด (2557) ไดป้ิระยุกต์แ์นวค่ดดงักล่ัาวใน
การศกึษาเปิรียบัเทียบัสมิ่รรถนะการดำาเน่นงานของธุรก่จ้สปิาของไทยแลัว้พ์บัว่า ธุรก่จ้
สปิาที�มีิ่ผู้ลัการดำาเน่นงานดีที�สุดสามิ่ารถใชท้รพั์ยากรที�มีิ่อยู่ไดอ้ย่างมีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ แลัะ
กระตุ์น้ให้นกับัำาบัดัมีิ่ผู้ล่ัต์ภาพ์ในการให้บัร่การดีที� สุด นอกจ้ากนี� ธุรก่จ้สปิาที�มีิ่ผู้ลัการ
ดำาเน่นงานดีย่อมิ่มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์การดำาเน่นงานที�ดีดว้ย



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

268การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

จ้ากการสงัเคราะหบ์ัทความิ่ในกลุ่ัมิ่นี� พ์บัว่า บัทความิ่ที�ใชแ้นวค่ดแลัะหลักัการ
ปิระเม่ิ่นความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัแลัะ/ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัที�เป็ินแนวค่ดเช่ง
เปิรียบัเทียบั (Relative concept) มีิ่อยู่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 20-25 ของบัทความิ่ที�สงัเคราะห ์
บัทความิ่ที�เหล่ัอเป็ินลักัษณะของการศกึษาโดยการให้ผูู้้ให้ขอ้มูิ่ลัปิระเม่ิ่น (อาจ้มิ่าจ้าก
ฐานค่ดที�แต์กต่์าง) แลัะ/ปิระยุกต์ก์ารใชก้ารว่เคราะหส์ภาพ์แวดลัอ้มิ่อย่าง SWOT แลัะ/
อนุมิ่านจ้ากการศกึษาความิ่พ์งึพ์อใจ้ของนกัท่องเที�ยว 

ทั�งนี�เป็ินที� น่าสงัเกต์ว่า มีิ่บัทความิ่ที� เป็ินการศึกษาเช่งปิระจ้กัษด์ว้ยว่ธีเช่ง
ปิร่มิ่าณยงัมีิ่อยู่จ้ำานวนน้อยที�ศึกษาอยู่บันหลักัแนวค่ดที� ถูกต์้องในการศึกษาความิ่
สามิ่ารถในการแข่งขนั (แนวค่ดเช่งเปิรียบัเทียบั) แลัะยงัมีิ่ช่องว่างสำาคญัในการศกึษา
ในระดบััชุมิ่ชน ทอ้งถ่�น แลัะระดบััจ้งัหวดั3 รวมิ่ทั�งการศกึษาในระดบััอุต์สาหกรรมิ่แลัะ/
ธุรก่จ้ที�สามิ่ารถปิระยุกต์์ใช้แนวค่ดการเปิรียบัเทียบัสมิ่รรถนะมิ่าใช้ในการศึกษาได ้
นอกจ้ากนี� ยงัพ์บัช่องว่างของการศกึษาในกลุ่ัมิ่นี�ที�ยงัขาดการศกึษาเกี�ยวกบััพ์ลัวตั์การ
เปิลีั�ยนแปิลังความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั รวมิ่ถงึการศกึษาเพ่์�อคน้หาปัิจ้จ้ยัที�ทำาให้เก่ด
การเปิลีั�ยนแปิลังความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั 

7) กลุ่มทีี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการศกึษาควิามสนัใจัพิเศษและอ้�นัๆ
บัทความิ่ที�อยู่ในกลุ่ัมิ่นี�เป็ินบัทความิ่ที� ไม่ิ่สามิ่ารถจ้ดัเขา้กลุ่ัมิ่ทั�ง 6 กลุ่ัมิ่ขา้งต์น้ 

ซึ�งมีิ่ปิระมิ่าณรอ้ยลัะ 25 ของบัทความิ่ที�นำามิ่าสงัเคราะหท์ั�งหมิ่ด (ส่วนใหญ่เป็ินบัทความิ่
ที� เสนอโดยนกัศึกษาในระดบัับัณัฑ่ิต์ศึกษา) มีิ่ปิระเด็นของการศึกษาที�หลัากหลัายที�
เกี�ยวขอ้งกบััการพ์ฒันา วฒันธรรมิ่ การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน แลัะการท่องเที�ยวอย่าง
ยั�งย่นเป็ินสำาคญั ซึ�งไม่ิ่สามิ่ารถจ้ำาแนกออกมิ่าจ้ดัในแต่์ลัะกลุ่ัมิ่ไดอ้ย่างชดัเจ้น อย่างเช่น 
การศกึษาในลักัษณะที�เป็ินความิ่สนใจ้พ่์เศษอย่างการท่องเที�ยวเช่งอาหาร การท่องเที�ยว
เช่งน่เวศ การท่องเที�ยวเช่งกีฬา (ว่�งมิ่าราธอน ปัิ� นจ้กัรยาน มิ่วยไทย ฯลัฯ) การท่องเที�ยว
เช่งวฒันธรรมิ่ ที�มีิ่ทั�งการพ์ฒันาแลัะเกี�ยวขอ้งกบััชุมิ่ชน เป็ินต์น้ หร่อการศกึษาเกี�ยวกบัั 

ผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยว แลัะการปิระเม่ิ่นมูิ่ลัค่าของแหล่ังแลัะ/ทรพั์ยากรท่องเที�ยว
ที�มิ่กัเกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวที�ยั�งย่น การต์รวจ้สอบัแนวค่ดแลัะทฤษฏีที� เกี�ยวขอ้ง
กบััการท่องเที�ยว การศกึษาทศันคต่์ความิ่ค่ดเห็นแลัะ/การรบััรูข้องคนทอ้งถ่�นต่์อการ 
ท่องเที�ยวแลัะ/ผู้ลักระทบัจ้ากการท่องเที�ยว การศกึษาเกี�ยวกบััมิ่าต์รฐาน ธุรก่จ้ การต์ลัาด  
การบัร่การ ฯลัฯ ซึ� งสามิ่ารถดูความิ่หลัากหลัายของปิระเด็นต่์างๆ ได้จ้ากผู้ลัการ
ว่เคราะห ์WordCloud ของคำาสำาคญัในบัทความิ่ของกลุ่ัมิ่นี�ไดใ้นต์ารางที�  6.13

บัทความิ่ในกลุ่ัมิ่นี�มีิ่ทั�งการปิระยุกต์์ใชว่้ธีเช่งปิร่มิ่าณแลัะคุณภาพ์ในการ
ศึกษา รวมิ่ทั�งการสงัเคราะหแ์ลัะ/ทบัทวนวรรณกรรมิ่ที� เป็ินการนำาเสนอในลักัษณะ
ของแนวค่ดแลัะ/บัทสงัเคราะหค์วามิ่รู้ การศึกษาในเช่งคุณภาพ์โดยส่วนใหญ่เหม่ิ่อน
กบััการศกึษาในกลุ่ัมิ่อ่�นๆ กล่ัาวค่อ มิ่กัน่ยมิ่ใชก้ารสมัิ่ภาษณแ์ลัะการปิระชุมิ่กลุ่ัมิ่ในการ
เก็บัรวบัรวมิ่ขอ้มูิ่ลัก่อนที�จ้ะใชแ้นวทางการพ์รรณนาแลัะอธ่บัายในการนำาเสนอผู้ลัการ
ศึกษา ขณะที�การศึกษาต์ามิ่แนวทางเช่งปิร่มิ่าณจ้ะใชแ้บับัสอบัถามิ่ในการสมัิ่ภาษณ์

3  จากการ์ตร์วจสอบพื่บว่า ม่ัโคร์งการ์วิจัยุท่�ม่ัการ์พัื่ฒนาดัช่น่วัดความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้นข้องจังห้วัดท่องเท่�ยุวข้องไทยุในปีิ พื่.ศ. 2562 บนพ่ื่�นฐานแนวคิดการ์เปิร่์ยุบเท่ยุบสมัร์ร์ถนะ
และชุ่ดตัวช่่� วัด TTCI และม่ัการ์พัื่ฒนาต่อเน่�องจนถ้งปีิ พื่.ศ. 2563 (ณัฐพื่ล อนันต์ธนสาร์ และวรั์ญ่ญ่า บุตร์บุร่์, 2562)
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ต์วัอย่างขนาด 200-400 ต์วัอย่าง แลัะปิระยุกต์์ใชส้ถ่ต่์พ์รรณาในการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลั 
อย่างไรก็ต์ามิ่ มีิ่การศกึษาจ้ำานวนหนึ�งที�ปิระยุกต์์ใชส้ถ่ต่์อนุมิ่าน เช่น Multiple Regression, 
Logistic Regression, Factor Analysis, Strutural Equation Model เป็ินต์้น มีิ่บัาง
บัทความิ่ปิระยุกต์์ใช้ว่ธีทางเศรษฐม่ิ่ต่์แลัะเคร่� องม่ิ่อว่เคราะหท์างเศรษฐศาสต์ร์
ในการศึกษา เช่น Multiplier Analysis, I-O Analysis เป็ินต์น้ อย่างเช่น ศุกระวรรณ 
เศวต์ะพุ์กกะ (2561) ปิระยุกต์์ใชแ้นวค่ด tourism multiplier ศึกษาในระดบััโรงแรมิ่ 
โดยใชข้อ้มูิ่ลัการสำารวจ้โรงแรมิ่แลัะเกสต์เ์ฮ่า้สข์องสำานกังานสถ่ต่์แห่งชาต่์ในการคำานวณ 
Tourism Multiplier Type I (ไม่ิ่ไดร้ะบุัว่าเป็ิน Orthodox multiplier หร่อ Unorthodox 
multiplier) แลัะเป็ินการคำานวณผู้ลักระทบัทางออ้มิ่ (Indirect effect) เพี์ยงรอบัเดียว 
(ผู่้านค่าใช้จ่้ายของโรงแรมิ่แลัะเกสต์เ์ฮ่้าส)์ ขณะที�  อคัรพ์งศ ์อั�นทอง แลัะกนัต์ส่์นี 
กนัทะวงศว์าร (2563) ปิระยุกต์ ์I-O Analysis ศกึษาผู้ลักระทบัทางเศรษฐก่จ้ที�แต์กต่์างกนั
ของการใชจ่้้ายของนกัท่องเที�ยวชาวจี้นแลัะยุโรปิแลัว้พ์บัว่า การใชจ่้้ายของนกัท่องเที�ยว
ชาวยุโรปิก่อให้เก่ดผู้ลักระทบัทั�งหมิ่ดต่์อระบับัเศรษฐก่จ้ไทยสูงกว่าการใชจ่้้ายของ
นกัท่องเที�ยวชาวจี้น (โดยเฉพ์าะกลุ่ัมิ่ที� ไม่ิ่ใช่กรุป๊ิทวัร)์ เป็ินต์น้

รู์ปัท่� 6.13 ความถ่�ขีองคำาสำาค้ญในบทความกลุ่มความสนใจพิเศษและอ้�นๆ ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 41 บทความั

นอกจ้ากนี� มีิ่บัทความิ่บัางฉบับัั (มีิ่อยู่จ้ำานวนน้อย) ที�นำาเสนอเช่งแนวค่ดแลัะ/ 
บัทสงัเคราะหค์วามิ่รู้ที� เกี�ยวกบััการท่องเที�ยว อย่างเช่น การสงัเคราะหส์าระความิ่รู้
เกี�ยวกบััการว่จ้ยัการท่องเที�ยวหลักัการสู่การปิฏ่บัต่ั์ในมุิ่มิ่สะทอ้นสงัคมิ่ที�เป็ินการนำาเสนอ
บัทสงัเคราะหค์วามิ่รูพ่้์ �นฐานทางแนวค่ดที�เกี�ยวขอ้งกบััการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว เช่น 
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แหล่ังท่องเที�ยว การต์ลัาดท่องเที�ยว อุปิสงคแ์ลัะอุปิทาน เป็ินต์น้ (ฉลัองศรี พ่์มิ่ลัสมิ่พ์งศ,์ 
2560) การนำาเสนอในเร่�องปัิจ้จ้ยัความิ่สำาเร็จ้ของการต์ลัาดเช่งสมัิ่พ์นัธ ์ในอุต์สาหกรรมิ่
ท่องเที�ยวที� เป็ินการสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่แลัว้นำาเสนอสาระสำาคญัเกี�ยวกบััแนวค่ด 
การต์ลัาดเช่งสมัิ่พ์นัธส์ำาหรับัใช้เพ่์� อสร้างความิ่สมัิ่พ์นัธร์ะยะยาวกบััลูักค้า (ราณี  
อมิ่ร่นทรร์ตั์น,์ 2560) การว่เคราะหก์ารท่องเที�ยวไทยต์ามิ่แนวค่ดเศรษฐก่จ้ที�ขบััเคล่ั�อน
ดว้ยนวตั์กรรมิ่ผู่้านกระบัวนทศันส์จั้น่ยมิ่ว่พ์ากษ ์ซึ�งเป็ินบัทความิ่ที� ว่พ์ากษเ์กี�ยวกบัั
นโยบัายการพ์ฒันาการท่องเที�ยวที�อยู่บันแนวค่ดดา้น “มูิ่ลัค่า” “คุณค่า” หร่อ “Value”  
ที�มิ่กัถูกอธ่บัายด้วยแนวค่ดทางเศรษฐศาสต์ร์โดยมีิ่รากฐานมิ่าจ้ากปิรัชญาแบับั 
ปิฏ่ฐานน่ยมิ่ (Positivism) ขณะที�กระบัวนการทศันส์จั้น่ยมิ่ว่พ์ากย ์(Critical realism 
paradigm) สามิ่ารถแสดงให้เห็นถงึรายลัะเอียดแลัะมุิ่มิ่มิ่องที�หลัากหลัายเกี�ยวกบััแนวค่ด
เศรษฐก่จ้ที�ขบััเคล่ั�อนดว้ยนวตั์กรรมิ่ทั�งที�สามิ่ารถมิ่องเห็นแลัะมิ่องไม่ิ่เห็นได ้ซึ�งความิ่
หลัากหลัายเหล่ัานี� สามิ่ารถก่อให้เก่ดองคค์วามิ่รู้ใหม่ิ่ดา้นการท่องเที�ยวได ้(ปิารณีย ์ 
บุัญไชย, ศ่ร่วรรณ กวงเพ์ง้ แลัะธน่ดา ลัครศรี, 2562) เป็ินต์น้

6.3.2 การสังเคราะห์บท่ควิามท่ี�ตีพิัมพ์ัในวิารสารต่างประเท่ศั

จ้ากการส่บัคน้บัทความิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวไทยในวารสารต่์างปิระเทศ 
ที�อยู่ในฐานขอ้มูิ่ลั Scopus (ส่บัคน้ดว้ยคำาว่า “Tourism” & “Thailand” ภายใต์เ้ง่�อนไข
ที�ว่า ช่�อวารสารต์อ้งมีิ่คำาว่า “Tourism”) พ์บัว่า ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 มีิ่บัทความิ่
ทั�งหมิ่ด 243 บัทความิ่ ที�ตี์พ่์มิ่พ์เ์กี�ยวกบััการท่องเที�ยวไทย  (นบััรวมิ่ทั�งผูู้เ้ขียนชาวไทยแลัะ
ชาวต่์างชาต่์) เม่ิ่�อว่เคราะหค์วามิ่ถี�ของคำาจ้ากคำาสำาคญัของบัทความิ่ทั�งหมิ่ด (ใชเ้ทคน่ค 
WordCloud ภายใต์ ้Bibliometric Anlaysis) พ์บัว่า มีิ่การตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่ในปิระเด็นที�
ค่อนขา้งหลัากหลัาย โดยการพ์ฒันาการท่องเที�ยว (Tourism Development) เป็ินปิระเด็น
ที�มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ (หร่อความิ่ถี�) ของการตี์พ่์มิ่พ์ม์ิ่ากที�สุด รองลังมิ่า ซึ�งมีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ของ
การตี์พ่์มิ่พ์์ใกลัเ้คียงกนั ไดแ้ก่ การจ้ดัการท่องเที�ยว (Tourism management) การต์ลัาด
การท่องเที�ยว (Tourism market) เศรษฐศาสต์รก์ารท่องเที�ยว (Tourism economics) 
แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยว (Tourism behavior) ผู้ลัการว่เคราะหด์งักล่ัาวแต์กต่์างจ้าก
การว่เคราะหบ์ัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยที�การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนเป็ินปิระเด็นหลักั
ที�มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ของการตี์พ่์มิ่พ์ม์ิ่ากที�สุด นอกจ้ากปิระเด็นดงักล่ัาวยงัมีิ่ปิระเด็นอ่�นๆ ที�
เป็ินความิ่สนใจ้พ่์เศษบัางปิระเด็น เช่น การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น การท่องเที�ยวเช่งน่เวศ 
การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ (สอดคลัอ้งกบััผู้ลัการว่เคราะหบ์ัทความิ่ในวารสารไทย) 
ทั�งนี�เป็ินที�น่าสงัเกต์ว่า ปิระเด็นเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ซึ�งเป็ินหนึ�งในปิระเด็น
ที�มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ของการตี์พ่์มิ่พ์ค่์อนขา้งมิ่ากในบัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยกลับััไม่ิ่
พ์บัว่ามีิ่การตี์พ่์มิ่พ์เ์ผู้ยแพ์ร่ในวารสารต่์างปิระเทศมิ่ากนกั นอกจ้ากนี� ผู้ลัการว่เคราะห์
ในต์ารางที�  6.14 ยงัแสดงให้เห็นว่า การว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวในจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่แลัะ
ภูเก็ต์มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ของการตี์พ่์มิ่พ์สู์งกว่าการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวในจ้งัหวดัอ่�นๆ ซึ�ง
สอดคลัอ้งกบััผู้ลัการสงัเคราะหบ์ัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทย แต่์บัทความิ่ในวารสาร
ต่์างปิระเทศยงัมีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ของการตี์พ่์มิ่พ์ค่์อนขา้งมิ่ากเกี�ยวกบััการศกึษาดา้นการ
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ท่องเที�ยวในระดบััภูม่ิ่ภาคทั�งในภาคเหน่อ ภาคใต์ ้แลัะภาคกลัาง แลัะยงัมีิ่บัทความิ่ที�มีิ่
การศึกษาในลักัษณะของการเช่�อมิ่โยงกบััเพ่์�อนบัา้นของไทย เช่น ส่งคโปิร ์มิ่าเลัเซีย 
เป็ินต์น้ (ต์ารางที�  6.14)

รู์ปัท่� 6.14 ความถ่�ขีองคำาสำาค้ญในบทความท่�ต่พิมพ์ในวาร์สาร์ต่างปัร์ะเทศ ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 243 บทความั

ผู้ลัการว่เคราะห ์Co-occurrence network ของคำาสำาคญัในบัทความิ่ดา้นการ
ท่องเที�ยวไทยที� ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารต่์างปิระเทศ ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 พ์บัว่า 
มีิ่เคร่อข่าย (Network) เช่�อมิ่โยงกนัอย่างเห็นชดั 5 กลุ่ัมิ่ (Cluster) ที�มีิ่ขนาดของเคร่อข่าย
ไม่ิ่ใหญ่ (พ่์จ้ารณาจ้ากสมิ่าช่กของคำา) แลัะแต่์ลัะกลุ่ัมิ่มีิ่ความิ่เช่�อมิ่โยงระหว่างกนั 
ผู้ลัการว่เคราะหด์งักล่ัาว แสดงให้เห็นว่า การตี์พ่์มิ่พ์เ์กี�ยวกบััการท่องเที�ยวไทยในบัทความิ่ที�
เผู้ยแพ์ร่ในวารสารต่์างปิระเทศมีิ่ปิระเด็นการนำาเสนอร่วมิ่กนัในแต่์ลัะบัทความิ่ ซึ�งแต์กต่์าง
จ้ากผู้ลัการว่เคราะหบ์ัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยที� ไม่ิ่ค่อยเห็นการเช่�อมิ่โยงระหว่าง
กลุ่ัมิ่ หร่อ อาจ้กล่ัาวไดว่้า ปิระเด็นความิ่รูที้�นำาเสนอในบัทความิ่ที�เผู้ยแพ์ร่ในวารสารไทยมีิ่
ความิ่เกี�ยวเน่�องกนัระหว่างกลุ่ัมิ่น้อยมิ่าก หร่อมีิ่ลักัษณะของการแยกออกมิ่าเป็ินกลุ่ัมิ่ๆ 
ที� ไม่ิ่ค่อยเช่�อมิ่โยงระหว่างกนัอย่างชดัเจ้น

กลุ่ัมิ่ที� มีิ่เคร่อข่ายใหญ่ที� สุดของบัทความิ่ที� ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารต่์างปิระเทศมีิ่ 
“จุ้ดหมิ่ายปิลัายของนกัท่องเที�ยว (Tourist destination)” เป็ินคำาที� เป็ินศูนยก์ลัางของ
เคร่อข่าย (Node) โดยมีิ่การเช่�อมิ่โยงอย่างเขม้ิ่ขน้ (พ่์จ้ารณาจ้ากความิ่หนาของเสน้) 
กบัั “พ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยว (Tourist behavior)” “มิ่รดกทางวฒันธรรมิ่ (Cultural 
heritage)” “ผูู้มี้ิ่ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder)” แลัะยงัมีิ่การเช่�อมิ่โยงอย่างเขม้ิ่ขน้ขา้มิ่
กลุ่ัมิ่ไปิยงัปิระเด็นเร่� อง “การพ์ัฒนาการท่องเที� ยว (Tourism development)” 
“การจ้ดัการการท่องเที�ยว (Tourism management)” แลัะ “ต์ลัาดการท่องเที�ยว (Tourism 
market)” สำาหรบััเคร่อข่ายที�มีิ่ “การพ์ฒันาการท่องเที�ยว (Tourism development)” 
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เป็ินศูนยก์ลัางของเคร่อข่าย มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ของการเช่�อมิ่โยงภายในกลุ่ัมิ่กบััปิระเด็นเร่�อง 
“การจ้ดัการการท่องเที�ยว (Tourism management)” แลัะ “เศรษฐศาสต์รก์ารท่องเที�ยว 
(Tourism economics)” ส่วนเคร่อข่ายที�มีิ่ “การต์ลัาดท่องเที�ยว (Tourism market)” เป็ิน
ศูนยก์ลัางของเคร่อข่าย นอกจ้ากจ้ะเช่�อมิ่โยงกบััคำาที�แสดงถงึต์ลัาดต่์างปิระเทศ เช่น 
จี้น ญี�ปุิ� น รสัเซีย เป็ินต์น้ ยงัมีิ่การเช่�อมิ่โยงกบััปิระเด็นเร่�องอ่�นๆ อีก เช่น การว่เคราะห์
อุปิสงค ์(Demand analysis) การศกึษาเกี�ยวกบััการแข่งขนั/ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั 
(Competition/ Competitiveness) การศกึษาเกี�ยวกบััอุต์สาหกรรมิ่การพ์กัผู่้อนหย่อนใจ้ 
(Leisure industry) เป็ินต์น้ สำาหรบัักลุ่ัมิ่เคร่อข่ายขนาดเล็ักที�มีิ่สมิ่าช่กปิระมิ่าณ 3-4 คำา 
(Node) เป็ินกลุ่ัมิ่ที�เป็ินปิระเด็นการศกึษาในระดบััพ่์�นที�  ไดแ้ก่ พ่์ �นที�ภาคเหน่อ (เชียงใหม่ิ่) 
แลัะภาคใต์ ้(ภูเก็ต์) ของไทย (ดูรายลัะเอียดในต์ารางที�  6.15)

รู์ปัท่� 6.15 เคร้์อข่ีายุขีองคำาสำาค้ญในบทความท่�ต่พิมพ์ในวาร์สาร์ต่างปัร์ะเทศ ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 243 บทความั

ผู้ลัการว่เคราะห ์Thematic map ของคำาสำาคญัในบัทความิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทย
ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารต่์างปิระเทศ ระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563 ที�แสดงในต์ารางที�  6.16 
พ์บัว่า ปิระเด็นที�จ้ดัอยู่ใน Motor themes ที� มีิ่ความิ่เขม้ิ่ข้นในการพ์ฒันาแลัะมีิ่ความิ่
สำาคญัต่์อโครงสรา้งการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทย ไดแ้ก่ ปิระเด็นที� เกี�ยวขอ้งกบััการ
ศกึษา “ความิ่ยั�งย่น (Sustainability)” แลัะ “การศกึษาเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวในเชียงใหม่ิ่ 
หร่อภาคเหน่อของไทย” ส่วนปิระเด็นที�จ้ดัอยู่ใน Niche themes ซึ�งมีิ่การพ์ฒันาภายใน
ปิระเด็นเป็ินอย่างดี แต่์กลับััมีิ่ความิ่เกี�ยวขอ้งกบััการว่จ้ยัดา้นท่องเที�ยวไทยน้อย ไดแ้ก่ 
ปิระเด็นในเร่�องของ “การพ์ฒันาที�ยั�งย่น (Sustainable development)” “อุต์สาหกรรมิ่
การพ์กัผู่้อนหย่อนใจ้ (Leisure industry)” “พ์ฤต่์กรรมิ่การท่องเที�ยว” แลัะ “มิ่รดกทาง
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วฒันธรรมิ่ (Culture helitage)” สำาหรบัั Emerging or Declining themes ซึ�งมีิ่ทั�งระดบัั
การพ์ฒันาแลัะระดบััของความิ่เกี�ยวขอ้งน้อย (หร่อมีิ่การเช่�อมิ่โยงกบััคำาสำาคญัอ่�นๆ น้อย 
แลัะมีิ่ความิ่เป็ินศูนยก์ลัางในเคร่อข่ายต์ำ�า) ไดแ้ก่ ปิระเด็นทางดา้น “การศกึษาเกี�ยวกบัั
การท่องเที�ยวในกรุงเทพ์ หร่อภาคกลัางของไทย” ขณะที�  Basic themes ที�เป็ิน themes  
ที� มีิ่ความิ่เขม้ิ่ข้นในการพ์ฒันาน้อย แต่์มีิ่ความิ่สำาคญัต่์อโครงสร้างการว่จ้ยัดา้นการ 
ท่องเที�ยวไทย ปิระกอบัดว้ยหลัายปิระเด็น ไดแ้ก่ “การศึกษาเกี�ยวกบััจุ้ดหมิ่ายปิลัาย
ทางของนกัท่องเที�ยว (Tourist destination)” “ต์ลัาดท่องเที�ยว (Tourism market)”  
“การจ้ดัการการท่องเที�ยว (Tourism management)” “การพ์ฒันาการท่องเที�ยว (Tourism  
development)” รวมิ่ทั�ง “เศรษฐศาสต์รก์ารท่องเที�ยว (Tourism economics)” นอกจ้ากนี�  
ยงัมีิ่ปิระเด็นเกี�ยวกบััต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวจี้น แลัะการว่เคราะหอุ์ปิสงค์

รู์ปัท่�  6.16 Thematic map ขีองปัร์ะเด็่นความรู้์ด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์
ต่างปัร์ะเทศ ปีั พ.ศ. 2555-2563 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 243 บทความั

สำาหรบััผู้ลัการว่เคราะห ์Thematic evolution ที�แสดงในต์ารางที�  6.17 แสดง
ให้เห็นถงึว่วฒันาการของปิระเด็นความิ่รูด้า้นการท่องเที�ยวไทยจ้ากบัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ใน
วารสารต่์างปิระเทศ โดยแบ่ังช่วงเวลัาออกเป็ินสองส่วน เพ่์�อให้สอดคลัอ้งกบััแผู้นพ์ฒันา 
การท่องเที�ยวแห่งชาต่์ ค่อ ช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2559 แลัะช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 
2560-2563 ซึ�งผู้ลัลัพั์ธจ์้ากการว่เคราะห ์พ์บัว่า ปิระเด็นความิ่รูด้า้นการท่องเที�ยวไทย
มีิ่การแต์กแขนงของความิ่รู้เพี์ยงเล็ักน้อยแลัะไม่ิ่หลัากหลัาย (สอดคลัอ้งกบััผู้ลัการ
ว่เคราะหบ์ัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทย) ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในปิระเด็นความิ่รูเ้ด่มิ่หร่อ
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ปิระเด็นความิ่รูใ้กลัเ้คียง มีิ่บัางปิระเด็นความิ่รูที้�มีิ่การแต์กแขนงแลัะการขยายพ์รมิ่แดน
ความิ่รู้เพ่์�มิ่ขึ �น เช่น ปิระเด็นความิ่รู้ด้านเศรษฐศาสต์รก์ารท่องเที�ยวที� มีิ่การขยาย
พ์รมิ่แดนความิ่รูอ้อกไปิศึกษาเพ่์�มิ่เต่์มิ่ในเร่�องของแหล่ังการท่องเที�ยวที� เป็ินจุ้ดหมิ่าย 

ปิลัายทางแลัะการพ์ฒันาที�ยั�งย่นมิ่ากขึ �น เป็ินต์น้ ขณะที�การศึกษาในระดบััพ่์�นที�  เช่น 
พ่์ �นที� เชียงใหม่ิ่ พ่์ �นที� ในภาคกลัางของไทย เป็ินต์้น ก็ยงัคงเป็ินปิระเด็นในเร่� องของ
การพ์ฒันาการท่องเที�ยว นอกจ้ากนี� หากพ่์จ้ารณาในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2563 พ์บัว่า 
ปิระเด็นการศกึษาสำาคญักระจุ้กต์วัอยู่ใน 3 ปิระเด็นหลักั ไดแ้ก่ จุ้ดหมิ่ายปิลัายทางของ 
นกัท่องเที�ยว (Tourist destination) การพ์ฒันาที�ยั�งย่น (Sustainable development) แลัะ
การพ์ฒันาการท่องเที�ยว (Tourism development) ดงัแสดงในต์ารางที�  6.17

รู์ปัท่�  6.17 วิว้ฒนาการ์ขีองปัร์ะเด็่นความรู้์ด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุท่�ต่พิมพ์ ในวาร์สาร์ต่างปัร์ะเทศ 
ปีั พ.ศ. 2555-2563

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนบทความัทั�งห้มัด 243 บทความั

6.3.3 การสังเคราะห์วิรรณ์กรรมประเภท่โครงการวิิจััย

จ้ากการส่บัคน้ขอ้มูิ่ลัในฐานขอ้มูิ่ลั E-library ของสำานกังานคณะกรรมิ่การ
ส่งเสร่มิ่ว่ทยาศาสต์ร ์ว่จ้ยัแลัะนวตั์กรรมิ่ (สกสว.) พ์บัว่า ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-
2562 สำานกังานคณะกรรมิ่การว่จ้ยัแห่งชาต่์ (วช.) แลัะสำานกังานกองทุนสนบััสนุน
การว่จ้ยั (สกว.) ให้การสนบััสนุนโครงการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวจ้ำานวน 264 โครงการ 
(เฉลีั�ยปิระมิ่าณปีิลัะ 30 โครงการ) รวมิ่งบัปิระมิ่าณ 762.15 ลัา้นบัาท หร่อค่ดเฉลีั�ย
ต่์อโครงการปิระมิ่าณ 2.89 ลัา้นบัาท ทั�งนี�เป็ินที� น่าสงัเกต์ว่า ในปีิ พ์.ศ. 2558 เป็ินปีิที�
มีิ่จ้ำานวนโครงการที� ไดร้บััการสนบััสนุนน้อยกว่าปีิอ่�นๆ อย่างเห็นไดช้ดั ขณะที� ปีิ พ์.ศ. 
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2560-2561 มีิ่การสนบััสนุนโครงการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �นมิ่ากกว่าช่วงปีิ พ์.ศ. 
2556-2559 ทั�งในเร่�องของงบัปิระมิ่าณแลัะจ้ำานวนโครงการ ก่อนที�จ้ะปิรบััลัดลังในปีิ 
พ์.ศ. 2562 (ดูรายลัะเอียดในต์ารางที� 6.18) โดยกว่ารอ้ยลัะ 89 ของงบัปิระมิ่าณแลัะโครงการ
ถูกจ้ดัสรรไปิยงัมิ่หาว่ทยาลัยัต่์างๆ ทั�วปิระเทศไทย แลัะหากพ่์จ้ารณามิ่หาว่ทยาที� ไดร้บัั
งบัปิระมิ่าณแลัะจ้ำานวนโครงการสูงสุด 20 อนัดบััแรก จ้ะเห็นถงึความิ่ต่์อเน่�องของการ
สนบััสนุนทุนว่จ้ยั แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่ขนาดงบัปิระมิ่าณแลัะจ้ำานวนโครงการที�แต์กต่์าง แต่์ขอ้มูิ่ลั
ดงักล่ัาวสามิ่ารถสะทอ้นให้เห็นถงึความิ่ต่์อเน่�องในการสนบััสนุนการว่จ้ยัของ วช.-สกว. 
ในระดบััมิ่หาว่ทยาลัยัที�เป็ินแหล่ังรวมิ่นกัว่จ้ยัแลัะคณาจ้ารยที์�สำาคญัของปิระเทศ เพ่์�อให้
เก่ดการพ์ฒันาต่์อยอดทางความิ่รู ้รวมิ่ถงึการสะสมิ่ความิ่รูแ้ลัะปิระสบัการณ์ในการทำา
ว่จ้ยัภายในมิ่หาว่ทยาลัยั ดงันั�นมิ่หาว่ทยาควรมีิ่การจ้ดัการความิ่รูภ้ายในมิ่หาว่ทยาลัยั
เพ่์�อเป็ินการแบ่ังปัินแลัะยกระดบััความิ่รูร่้วมิ่กนั (ต์ารางที�  6.19)

รู์ปัท่�  6.18 จำานวนและงบปัร์ะมาณ์เฉล่�ยุต่อโคร์งการ์วิจ้ยุท่�สน้บสนุนโด่ยุ วช.-สกว 
ปีั พ.ศ. 2555-2562 

ท่�มัา: ปิร์ะมัวลผู้ลจากข้้อมูัลท่�ร์วบร์วมัจาก E-library สำ านักงานคณะกร์ร์มัการ์ส่งเสริ์มัวิทยุาศาสตร์์ วิจัยุและนวัตกร์ร์มั (สกสว.)

จ้ากการว่เคราะหค์วามิ่ถี�ของคำาสำาคญัของโครงการว่จ้ยัทั�ง 264 โครงการ 
ดว้ย “WordCloud ดงัที�แสดงผู้ลัลัพั์ธ ์ในต์ารางที�  6.20 พ์บัว่า โครงการว่จ้ยัที�สนบััสนุน
โดย วช.-สกว. ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 เป็ินการสนับัสนุนที� ให้ความิ่สำาคญักบัั
การว่จ้ยัด้านการท่องเที� ยวภายใต์้แนวค่ด“แก่นเร่� อง” เป็ินที� ต์ั�ง (Theme-based) 
โดยมีิ่แก่นเร่� อง (Theme-base) ที� โดดเด่นที� สุดในเร่� อง “การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน” 
(ต์ารางที�  6.20ก.) แลัะมีิ่ความิ่โดดเด่นมิ่ากขึ �นในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2562 ที� เป็ินช่วง
ของแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ฉบับััที�  2 (ต์ารางที�  6.20ค.) เน่�องจ้าก หนึ�งใน
สาระสำาคญัของแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ฉบับััที�  2 ค่อ การให้ความิ่สำาคญั
กบััการพ์ฒันาการท่องเที�ยวชุมิ่ชน (คณะกรรมิ่การนโยบัายการท่องเที�ยวแห่งชาต่์, 
2560) ขณะเดียวกนัการท่องเที�ยวแห่งปิระเทศไทยก็มีิ่แผู้นการต์ลัาดสำาหรบััส่งเสร่มิ่
แลัะปิระชาสมัิ่พ์นัธก์ารท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนอย่างต่์อเน่�อง โดยรณรงคใ์ห้มีิ่การท่องเที�ยว
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ที�เช่�อมิ่โยงกบััชุมิ่ชนมิ่ากขึ �น (การท่องเที�ยวแห่งปิระเทศ, 2562) กอปิรกบััต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 
2558 เป็ินต์น้มิ่า ไดเ้ก่ดกระแสการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนในปิระเทศไทย (พ์จ้นา สวนศรี, 
2561) สำาหรบััแก่นเร่�องที�มีิ่ความิ่โดดเด่นรองลังมิ่า ค่อ แก่นเร่�อง “การท่องเที�ยวเช่ง
วฒันธรรมิ่” ที� มีิ่ความิ่โดดเด่นใกลัเ้คียงกบัั “การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน” ในช่วงปีิ พ์.ศ. 
2555-2559 (ต์ารางที�  6.20ข.) แต่์เบัาบัางลังในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2562 (ต์ารางที�  
6.20ค.) อย่างไรก็ต์ามิ่ “การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่” เป็ินแก่นเร่�องที�มีิ่การสนบััสนุนให้
มีิ่การว่จ้ยัอย่างต่์อเน่�องต์ลัอดช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 เช่นเดียวกบัั “การท่องเที�ยวโดย
ชุมิ่ชน” ทั�งนี�อาจ้เน่�องมิ่าจ้ากการที�การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่เป็ินหนึ�งจุ้ดขายแลัะเป้ิา
หมิ่ายของการท่องเที�ยวไทยมิ่ากว่าเก่อบัทศวรรษ โดยเฉพ์าะต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2558 ซึ�งการ
ท่องเที�ยวแห่งปิระเทศไทยไดใ้ชแ้คมิ่เปิญ “ท่องเที�ยวว่ถีไทย” ทำาต์ลัาดมิ่าอย่างต่์อเน่�อง
จ้นถงึปีิ พ์.ศ. 2562 ก่อนการระบัาดของโคว่ด-19 (การท่องเที�ยวแห่งปิระเทศ, 2562)

รู์ปัท่�  6.19 20 อ้นด้่บมห่าวิทยุาล้ยุแร์กท่�สน้บสนุนโด่ยุ วช.-สกว. ปีั พ.ศ. 2555-2562 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนร์ายุการ์โคร์งการ์วิจัยุทั�งห้มัด 264 โคร์งการ์ 
ห้มัายุเห้ตุ: TC ยุ่อมัาจาก total number of citations 

นอกจ้ากนี� แก่นเร่�อง “การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น” แลัะ “การท่องเที�ยวเช่ง
สุขภาพ์” ยงัเป็ินอีกสองแก่นเร่�องที�มีิ่การสนบััสนุนให้มีิ่การว่จ้ยัอย่างต่์อเน่�องมิ่าต์ลัอด
ช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 แลัะมีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้มิ่ากขึ �นในช่วงปีิ พ์.ศ. 2558-2562 ซึ�งเป็ิน
ช่วงที�นโยบัายการท่องเที�ยวไทยได้ให้ความิ่สำาคญักบััการพ์ฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งย่น
ต์ามิ่แผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ฉบับััที� 2 ที�ระบุัไวใ้นปิระเด็นเร่�องของการส่งเสร่มิ่ 
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ความิ่ยั�งย่นของทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ ดว้ยการอนุรกัษแ์ลัะฟ้ื้�นฟูื้แหล่ัง
ท่องเที�ยวที� เสี�ยงต่์อการเส่�อมิ่โทรมิ่ รวมิ่ถึงการบัร่หารความิ่สามิ่ารถในการรองรบัั 

นักท่องเที� ยว แลัะการปิลูักฝั้งจ่้ต์สำานึกความิ่เป็ินม่ิ่ต์รต่์อส่� งแวดลั้อมิ่ นอกจ้ากนี�  
ยงัส่งเสร่มิ่ความิ่ยั�งย่นของวฒันธรรมิ่ดว้ยการเช่ดชูแลัะรกัษาไวซ้ึ�งเอกลักัษณข์องไทย  
คุณค่าดั�งเด่มิ่แลัะภูม่ิ่ปัิญญาท้องถ่� น (กระทรวงการท่องเที� ยวแลัะกีฬา, 2562)  
ขณะเดียวกนั นโยบัายเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ ก็เป็ินนโยบัายต์ามิ่เป้ิาหมิ่าย
ของภาครฐัที�จ้ะส่งเสร่มิ่แลัะผู้ลักัดนัให้ปิระเทศไทยเป็ินศูนยก์ลัางสุขภาพ์ในระดบัั
นานาชาต่์ ซึ�งมีิ่การจ้ดัต์ั�งคณะกรรมิ่การอำานวยการพ์ฒันาแลัะส่งเสร่มิ่ปิระเทศไทย
ให้เป็ินศูนยก์ลัางดา้นการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ แลัะมีิ่กรอบัยุทธศาสต์รก์ารพ์ฒันา
ปิระเทศไทยให้เป็ินศูนยก์ลัางสุขภาพ์นานาชาต่์ 10 ปีิ (พ์.ศ. 2559-2568) 

ทั�งนี�เป็ินที� น่าสงัเกต์ว่า แก่นเร่�อง “การท่องเที�ยวเช่งสรา้งสรรค”์ ซึ�งมีิ่ความิ่
เข้มิ่ข้นใกลั้เคียงกบััแก่นเร่� อง “การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น” แลัะ “การท่องเที�ยวเช่ง
สุขภาพ์” ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2559 กลับััไม่ิ่เห็นชดัเจ้นในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2562 ทั�งนี�
อาจ้เน่�องมิ่าจ้ากว่า รฐับัาลัไดใ้ห้ความิ่สำาคญักบััการท่องเที�ยวแลัะเศรษฐก่จ้สรา้งสรรค์
ดา้นการท่องเที�ยวในขณะนั�น โดยกำาหนดไวใ้นแผู้นพ์ฒันาเศรษฐก่จ้แลัะสงัคมิ่แห่งชาต่์  
ฉบับััที�  11 (พ์.ศ. 2555-2559) ดงันั�นแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ฉบับััที�  1 (พ์.ศ. 
2555-2559) จ้ึงไดก้ำาหนดให้การพ์ฒันาเศรษฐก่จ้สร้างสรรค ์ก่จ้กรรมิ่ นวตั์กรรมิ่
แลัะมูิ่ลัค่าเพ่์� มิ่ด้านการท่องเที�ยวเป็ินหนึ� งในยุทธศาสต์รก์ารพ์ฒันาส่นค้า บัร่การ
แลัะปัิจ้จ้ยัสนับัสนุนการท่องเที�ยว (คณะกรรมิ่การนโยบัายการท่องเที�ยวแห่งชาต่์, 
2554) ซึ� งต่์อมิ่าสาระสำาคญัเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งสร้างสรรค์ไม่ิ่ได้บัรรจุ้ไว้ใน
แผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ฉบับััที�  2 (พ์.ศ. 2560-2563) จ้งึทำาให้การสนบััสนุน
ทุนว่จ้ยัเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งสร้างสรรคจ์้ึงลัดลัง อย่างไรก็ต์ามิ่ การท่องเที�ยว
เช่งสร้างสรรคเ์ป็ินนโยบัายที� เร่�มิ่มีิ่ความิ่ชดัเจ้นเพ่์�มิ่ขึ �นในปีิ พ์.ศ. 2561 โดยในแผู้น
แม่ิ่บัทด้านการท่องเที� ยวภายใต์้ยุทธศาสต์รช์าต่์ 20 ปีิ (พ์.ศ. 2561-2580) ได้มีิ่ 
การกำาหนดแนวทางการพ์ฒันาการท่องเที�ยวเช่งสร้างสรรคแ์ลัะวฒันธรรมิ่ โดยมีิ่ 
เป้ิาหมิ่ายที�จ้ะกระจ้ายรายไดสู่้เม่ิ่องรอง (กระทรวงการท่องเที�ยวแลัะกีฬา, 2562)

สำาหรับัการว่จ้ัยด้านการท่องเที� ยวภายใต์้แนวค่ด “ปิระเด็น” เป็ินที� ต์ั�ง  
(Issue-based) ซึ� งมีิ่ปิระเด็น (Issue) ในเร่� อง “พ์ฤต่์กรรมิ่นักท่องเที� ยว” แลัะ 
“อุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยว” ที�เป็ินหนึ�งในปิระเด็นที�มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ใกลัเ้คียงกบััแก่นเร่�อง  

“การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น” แลัะ “การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์” ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2559 
กลับััไม่ิ่เห็นชดัเจ้นในช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2562 ทั�งนี� ในกรณีของปิระเด็น “พ์ฤต่์กรรมิ่
นกัท่องเที�ยว” อาจ้เน่�องมิ่าจ้าก ภาครฐัไดจ้้ดัสรรงบัปิระมิ่าณให้กบััการท่องเที�ยวแห่ง
ปิระเทศในการศึกษาแลัะสำารวจ้ขอ้มูิ่ลัเพ่์�อการว่เคราะหพ์์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยว
เช่งลักึมิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2556 (มีิ่เป้ิาหมิ่ายการสำารวจ้ 56 ต์ลัาดหลักั) ขณะเดียวกนัก็มีิ่
การศกึษาต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวต่์างปิระเทศในลักัษณะกลุ่ัมิ่ต์ลัาดเฉพ์าะ เช่น ต์ลัาด 
ที�มีิ่ศกัยภาพ์สูง กลุ่ัมิ่ดำานำ �า กลุ่ัมิ่ local experience กลุ่ัมิ่สุขภาพ์ กลุ่ัมิ่กอลัฟ์ื้ กลุ่ัมิ่แต่์งงาน 
แลัะฮ่นันีมูิ่น กลุ่ัมิ่การท่องเที�ยวเช่งน่เวศ ฯลัฯ เป็ินต์้น รวมิ่ทั�งการสำารวจ้พ์ฤต่์กรรมิ่
การเด่นทางท่องเที�ยวของชาวไทย (เร่�มิ่มิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2556 จ้นถงึปัิจ้จุ้บันั โดยให้



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

278การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

สำานกังานสถ่ต่์แห่งชาต่์เป็ินผูู้ส้ำารวจ้) แต่์ปิระเด็นเร่�อง “ความิ่สามิ่ารถในการรองรบัั” 
แลัะ “การบัร่หารจ้ดัการ” กลับััมีิ่ความิ่โดดเด่นเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างเห็นไดช้ดัเจ้นในช่วงปีิ พ์.ศ. 
2560-2562 อาจ้เป็ินเพ์ราะว่า หนึ�งในสาระสำาคญัของแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ 
ฉบับััที� 2 ไดใ้ห้ความิ่สำาคญักบััการบัร่หารความิ่สามิ่ารถในการรองรบัันกัท่องเที�ยว ขณะที�  
ไม่ิ่เห็นปิระเด็นนี�ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2559 

ทั�งนี�เป็ินที� น่าสงัเกต์ว่า การว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวภายใต์้แนวค่ด “พ่์ �นที� ”  

เป็ินที�ต์ั�ง (Area-based) กลับััไม่ิ่มีิ่ความิ่เด่นชดัแลัะเขม้ิ่ขน้ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562  
(ทั�งในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2559 แลัะช่วงปีิ พ์.ศ. 2560-2562) ทั�งนี� อาจ้เน่�องมิ่าจ้ากว่า  
การว่จ้ยับันพ่์�นฐานแนวค่ด “พ่์ �นที� เป็ินที�ต์ั�ง” เคยไดร้บััการสนบััสนุนให้มีิ่การว่จ้ยัโดย 
สกว. มิ่าอย่างเขม้ิ่ข้นแลัะต่์อเน่� องมิ่าเป็ินระยะเวลัา 8 ปีิ ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2546-2553  
(ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2557) ซึ�งทำาให้มีิ่ขอ้มูิ่ลัพ่์�นฐานเพี์ยงพ์อที�จ้ะ
ต่์อยอดการพ์ฒันางานว่จ้ยัต์ามิ่แนวค่ดแก่นเร่�องแลัะปิระเด็นเป็ินที�ต์ั�ง

อย่างไรก็ต์ามิ่ พ่์ �นที�อารยธรรมิ่ลัา้นนายงัคงเป็ินพ่์�นที�ที�มีิ่การสนบััสนุนการว่จ้ยั
ดา้นการท่องเที�ยวมิ่ากกว่าพ่์ �นที�อ่�นๆ โดยเฉพ์าะในพ่์�นที�จ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่ ซึ�งสอดคลัอ้งกบัั
ผู้ลัการว่เคราะหค์ำาสำาคญัของบัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยที�มีิ่กว่า 2,836 บัทความิ่
ว่ามีิ่บัทความิ่ตี์พ่์มิ่พ์เ์กี�ยวกบััการท่องเที�ยวของจ้งัหวดัเชียงใหม่ิ่สูงที� สุดถงึเก่อบั 130 
บัทความิ่ ในช่วงระหว่างปีิ พ์.ศ. 2555-2563

รู์ปัท่� 6.20 ความถ่�ขีองคำาสำาค้ญในโคร์งการ์วิจ้ยุท่�สน้บสนุนโด่ยุ วช.-สกว. ปีั พ.ศ. 2555-2562 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนร์ายุการ์โคร์งการ์วิจัยุทั�งห้มัด 264 โคร์งการ์
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รู์ปัท่� 6.21 เคร้์อข่ีายุขีองคำาสำาค้ญในโคร์งการ์วิจ้ยุท่�สน้บสนุนโด่ยุ วช.-สกว. ปีั พ.ศ. 2555-2562 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนร์ายุการ์โคร์งการ์วิจัยุทั�งห้มัด 264 โคร์งการ์

ผู้ลัการว่เคราะห ์Co-occurrence network ของคำาสำาคญัในโครงการว่จ้ยัที� ได้
รบััการสนบััสนุนโดย วช.-สกว. ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 ที�แสดงในต์ารางที� 6.21 พ์บัว่า 
มีิ่เคร่อข่ายของการเช่�อมิ่โยงคำาสำาคญั 4 กลุ่ัมิ่หลักั โดย 3 ใน 4 กลุ่ัมิ่ มีิ่แก่นเร่�อง (Theme) 
เป็ินศูนยก์ลัางหลักัของเคร่อข่าย ไดแ้ก่ “การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน” “การท่องเที�ยวเช่ง
วฒันธรรมิ่” แลัะ “การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น” ซึ�งมีิ่ขนาดของเคร่อข่ายที� ใกลัเ้คียงกนั 
(พ่์จ้ารณาจ้ากจ้ำานวนคำาที�มีิ่อยู่ภายในกลุ่ัมิ่) โดยเคร่อข่ายที�มีิ่ “การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน” 
แลัะ “การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น” เป็ินเป็ินศูนยก์ลัางของเคร่อข่าย มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ในการ
เช่�อมิ่โยงระหว่างกนัมิ่ากกว่าที�จ้ะเช่�อมิ่โยงกบััเคร่อข่าย “การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่” 
ซึ�งหมิ่ายความิ่ว่า โครงการว่จ้ยัที�อยู่ภายใต์แ้ก่นเร่�องการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน (มิ่กัมีิ่
การจ้ดัการแลัะศกัยภาพ์เป็ินปิระเด็นศึกษาสำาคญั) มิ่กัเกี�ยวข้องกบััแก่นเร่� องการ
ท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น (มีิ่การพ์ฒันา การบัร่หารจ้ดัการ แลัะการมีิ่ส่วนร่วมิ่เป็ินปิระเด็น
ศกึษาสำาคญั) ภายในเคร่อข่ายแก่นเร่�องการท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น มีิ่ปิระเด็นเกี�ยวกบัั
ปิระชาคมิ่อาเซียนเป็ินอีกหนึ�งปิระเด็นการศกึษาที�สำาคญัที� ส่วนใหญ่จ้ะเป็ินการศกึษา
เกี�ยวกบััอุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยว โดยเฉพ์าะในเร่�องของการพ์ฒันาบุัคลัากร (หร่อ
ทุนมิ่นุษย)์ ซึ�งโครงการว่จ้ยัเกี�ยวกบััปิระชาคมิ่อาเซียนมีิ่น้อยลังหลังัจ้ากปีิ พ์.ศ. 2558 

สำาหรบััการว่จ้ยัภายใต์แ้ก่นเร่�อง “การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่” มิ่กัศึกษา
ในปิระเด็นเกี�ยวกบััพ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว แลัะแก่นเร่�อง “การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์” 
ที� เกี�ยวขอ้งกบััพ่์�นที�อารยธรรมิ่ลัา้นนา หร่ออาจ้กล่ัาวไดว่้า การศกึษาภายใต์แ้ก่นเร่�อง
การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่แลัะการท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์โดยส่วนใหญ่จ้ะศึกษาใน
พ่์�นที�อารยธรรมิ่ลัา้นนา ส่วนปิระเด็นการท่องเที�ยวเช่งสรา้งสรรคซ์ึ�งเป็ินศูนยก์ลัางของ
เคร่อข่ายเล็ักๆ ที�มิ่กัศกึษาในปิระเด็นของยุทธศาสต์รแ์ลัะการส่งเสร่มิ่ที� เกี�ยวกบััเร่�อง
คุณค่าเพ่์�มิ่แลัะมูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ที�เช่�อมิ่โยงไปิยงัแก่นเร่�องการท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น นอกจ้ากนี� 
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โครงการว่จ้ยัเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งอาหารยงัไม่ิ่มีิ่กลุ่ัมิ่เคร่อข่ายแลัะมิ่กัจ้ะเป็ิน 
ส่วนหนึ�งของการศกึษาในปิระเด็นของเสน้ทางการท่องเที�ยว 

ผู้ลัการว่เคราะห ์Co-occurrence network สะทอ้นให้เห็นว่า โครงการว่จ้ยั
ดา้นการท่องเที�ยวที�สนบััสนุนโดย วช.-สกว. แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่ความิ่หลัากหลัายแต่์กลับััมีิ่ความิ่ 
เช่�อมิ่โยงเกี�ยวขอ้งกนัเป็ินเคร่อข่ายน้อย (สอดคลัอ้งกบััผู้ลัการว่เคราะห์ในกรณีของ
บัทความิ่ว่ชาการ) โดยแก่นเร่�องการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น แลัะ
การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ เป็ินแก่นเร่�องที�มีิ่เคร่อข่ายเช่�อมิ่โยงเป็ินกลุ่ัมิ่อย่างชดัเจ้น
เม่ิ่�อเทียบักบััแก่นเร่�องแลัะปิระเด็นอ่�นๆ

รู์ปัท่�  6.22 Thematic map ขีองปัร์ะเด็่นความรู้์ด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุในโคร์งการ์วิจ้ยุ
ท่�สน้บสนุนโด่ยุ วช.-สกว. ปีั พ.ศ. 2555-2562 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนร์ายุการ์โคร์งการ์วิจัยุทั�งห้มัด 264 โคร์งการ์

 

ต์ารางที� 6.22 เป็ินผู้ลัการว่เคราะห ์Thematic map ของคำาสำาคญัในโครงการ
ว่จ้ยัที� ไดร้บััการสนบััสนุนทุนโดย วช.-สกว. ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 พ์บัว่า ใน Motor 
themes ซึ�งมีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ในการพ์ฒันาแลัะมีิ่ความิ่สำาคญัต่์อการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว
ไทย ปิระกอบัดว้ย 1 แก่นเร่�อง ไดแ้ก่ “การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่” แลัะปิระเด็นที�สำาคญั 
3 ปิระเด็น ไดแ้ก่ พ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว การบัร่หารจ้ดัการ แลัะความิ่สามิ่ารถในการ
รองรบัั ส่วน Niche themes ที�ซึ�งมีิ่การพ์ฒันาภายในปิระเด็นเป็ินอย่างดี (มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้
ในการพ์ฒันา) แต่์มีิ่ความิ่เกี�ยวขอ้งกบััการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทยน้อย ปิระกอบัดว้ย 
2 แก่นเร่�องสำาคญั ไดแ้ก่ “การท่องเที�ยวเช่งสรา้งสรรค”์ แลัะ “การท่องเที�ยวเช่งเกษต์ร” 
โดยมีิ่ปิระเด็นของความิ่ยั�งย่น ศกัยภาพ์ แลัะการจ้ดัการท่องเที�ยว เป็ินปิระเด็นสำาคญั
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ที�อยู่ใน Themes นี� สำาหรบัั Emerging or Declining themes ที� ไม่ิ่มีิ่ทั�งความิ่เขม้ิ่ขน้ใน
การพ์ฒันาแลัะมีิ่ความิ่สำาคญัต่์อโครงสรา้งการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทยน้อย (มีิ่ความิ่
เป็ินศูนยก์ลัางในเคร่อข่ายต์ำ�า) ปิระกอบัดว้ย งานว่จ้ยัภายใต์แ้นวค่ดเช่งพ่์�นที�ที�เป็ินพ่์�นที�  
“อารยธรรมิ่ลัา้นนา” เท่านั�น ขณะที�  Basic themes ที�มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้ในการพ์ฒันาน้อย  
แต่์มีิ่ความิ่สำาคญัแลัะ/เกี�ยวขอ้งกบััการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทยมิ่าก ปิระกอบัดว้ย 
แก่นเร่�องแลัะปิระเด็นที�หลัากหลัาย เช่น การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น  

การท่องเที�ยวเช่งสุขภาพ์ เป็ินต์น้ 

รู์ปัท่�  6.23 วิว้ฒนาการ์ขีองปัร์ะเด็่นความรู้์ด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุในโคร์งการ์วิจ้ยุท่� ได้่ร้์บการ์
สน้บสนุนโด่ยุ วช.-สกว. ปีั พ.ศ. 2555-2562 

ท่�มัา: วิเคร์าะห์้ด้วยุโปิร์แกร์มั R package bibliometrix จากจำานวนร์ายุการ์โคร์งการ์วิจัยุทั�งห้มัด 264 โคร์งการ์

สำาหรบััผู้ลัการว่เคราะห ์Thematic evalution ที�แสดงในต์ารางที�  6.23 พ์บัว่า 
โครงการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวที�สนบััสนุนโดย วช.-สกว. มีิ่การแต์กแขนงของกลุ่ัมิ่ว่จ้ยั
เพี์ยงเล็ักน้อย (ปิระมิ่าณ 2-3 แขนง) แลัะไม่ิ่หลัากหลัายเหม่ิ่อนกบััการว่เคราะหบ์ัทความิ่ที�
ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารไทยแลัะต่์างปิระเทศที�พ์บัว่า บัทความิ่ที�ตี์พ่์มิ่พ์มี์ิ่ว่วฒันาการของความิ่รู ้
ไม่ิ่หลัากหลัาย แต่์มีิ่การแต์กแขนงขององคค์วามิ่รูม้ิ่ากกว่าในกรณีของโครงการว่จ้ยั 
หร่ออาจ้กล่ัาวไดว่้า การสนบััสนุนโครงการว่จ้ยัยงัอยู่ในกลุ่ัมิ่ที�มีิ่แก่นเร่�อง (Theme) แลัะ
ปิระเด็น (Issus) ใกลัเ้คียงกนั ส่วนใหญ่จ้ะศกึษาอยู่ในแก่นเร่�องเด่มิ่หร่อขยายเพ่์�มิ่เต่์มิ่ไปิ
ยงัปิระเด็นของการจ้ดัการ/การพ์ฒันา เช่น การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน การท่องเที�ยวเช่ง
สุขภาพ์ เป็ินต์น้ หร่อการศกึษาเสน้ทางท่องเที�ยวที�ส่วนใหญ่ยงัเป็ินในเร่�องของศกัยภาพ์ 
ขณะที�การศกึษาที�เกี�ยวขอ้งกบััการเพ่์�มิ่คุณค่าก็ยงัคงเกี�ยวกบััแก่นเร่�องการท่องเที�ยว
เช่งสรา้งสรรค ์เหม่ิ่อนกบััการศกึษาเกี�ยวกบััความิ่สามิ่ารถในการรองรบััที�ยงัคงศกึษา
ในเร่�องของการพ์ฒันาเป็ินสำาคญั 



มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

282การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท่องเท่ียวไทยหลังโควิด-19

PPSI

6.4 สรุปและข้ีอสังเกตจัากการสังเคราะห์วิรรณ์กรรม

ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 มีิ่การศกึษาเกี�ยวกบััการท่องเที�ยวไทยจ้ำานวนมิ่าก 
โดยมีิ่บัทความิ่ตี์พ่์มิ่พ์เ์ผู้ยแพ์ร่ในวารสารไทยกว่า 2,836 บัทความิ่ แลัะอีก 243 บัทความิ่ 
ตี์พ่์มิ่พ์์ในวารสารต่์างปิระเทศ นอกจ้ากนี� วช.-สกว. ยงัให้การสนบััสนุนทุนว่จ้ยัดา้นการ 
ท่องเที�ยวในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 อีกกว่า 264 โครงการ (งบัปิระมิ่าณเฉลีั�ยโครงการลัะ 
ปิระมิ่าณ 3 ลัา้นบัาท) จ้ากการสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่ที�เป็ินบัทความิ่ทางว่ชาการ พ์บัว่า  
ส่วนใหญ่ยงัคงซำ �าซอ้นอยู่บันความิ่รู ้แลัะ/แก่นเร่�อง (แลัะ/ปิระเด็น) ของการว่จ้ยัเด่มิ่ๆ  
ขาดความิ่นุ่มิ่ลักึ แลัะการแต์กแขนงที�เป็ินการปิระยุกต์แ์ลัะต่์อยอดความิ่รู ้มีิ่บัทความิ่
ว่ชาการจ้ำานวนน้อยมิ่ากที�มีิ่การขยายขอบัเขต์พ์รมิ่แดนความิ่รูเ้พ่์�มิ่เต่์มิ่

ส่วนผู้ลัการสงัเคราะห์โครงการว่จ้ยัพ์บัว่า โครงการว่จ้ยัที�สนบััสนุนทุนโดย 
วช.-สกว. ในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2562 ส่วนใหญ่อยู่ภายใต์แ้นวค่ด “แก่นเร่�อง” เป็ินที�ต์ั�ง  
(Theme-based) โดยเฉพ์าะแก่นเร่�อง “การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน” “การท่องเที�ยวเช่ง
วฒันธรรมิ่” แลัะ “การท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น” (เป็ินไปิแผู้นพ์ฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาต่์ 
แลัะนโยบัายของภาครฐั) พ์บัเห็นโครงการว่จ้ยัที�อยู่ภายใต์แ้นวค่ด “พ่์ �นที� ” เป็ินที�ต์ั�ง  

(Area-based) น้อยมิ่าก (ส่วนใหญ่เป็ินการศกึษาในพ่์�นที�อารยธรรมิ่ลัา้นนา) ส่วนการว่จ้ยั
ดา้นการท่องเที�ยวภายใต์แ้นวค่ด “ปิระเด็น” เป็ินที�ต์ั�ง (Issue-based) มีิ่การเปิลีั�ยนแปิลัง
ปิระเด็นความิ่เขม้ิ่ขน้ของปิระเด็นการว่จ้ยั โดยในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2559 มีิ่ความิ่เขม้ิ่ขน้
ในปิระเด็นในเร่�อง “พ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว” แลัะ “อุต์สาหกรรมิ่การท่องเที�ยว” ก่อนที�จ้ะ 

เบัาบัางลังในช่วงต่์อมิ่า (พ์.ศ. 2560-2562) ขณะที�ปิระเด็นในเร่�อง “ความิ่สามิ่ารถในการ 
รองรบัั” แลัะ “การบัร่หารจ้ดัการ” มีิ่ความิ่โดดเด่นเพ่์�มิ่ขึ �นอย่างเห็นไดช้ดัเจ้นในช่วงปีิ 
พ์.ศ. 2560-2562

6.4.1 สรุป

จ้ากการสงัเคราะหว์รรณกรรมิ่ทั�งสามิ่ส่วน สามิ่ารถสรุปิออกมิ่าเป็ินกลุ่ัมิ่การ 
ศึกษาว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทยได้เป็ิน 6 กลุ่ัมิ่หลักั ดงัมีิ่รายลัะเอียดในแต่์ลัะกลุ่ัมิ่ 
พ์อสงัเขปิดงันี� (ดูรายลัะเอียดของความิ่เขม้ิ่ข้น ขอ้สงัเกต์แลัะ/ช่องว่างการว่จ้ยัใน 
ต์ารางที�  6.5)

1) การพ์ัฒนาแลัะการจ้ัดการ: งานศึกษาต์ามิ่แนวทางนี�มีิ่จ้ำานวนมิ่าก  
เก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการศกึษาภายใต์แ้ก่นเร่�อง “การท่องเที�ยว ( โดย) ชุมิ่ชน” ที� เป็ินการ
ศกึษาระดบััชุมิ่ชนในพ่์�นที�ต่์างๆ ทั�วปิระเทศไทย โดยให้ความิ่สำาคญักบััการศกึษาอุปิทาน
มิ่ากกว่าอุปิสงค ์ปิระยุกต์์ใชก้ระบัวนการมีิ่ส่วนร่วมิ่ที� เป็ินการเขา้ไปิดำาเน่นการศึกษา 
ในชุมิ่ชนในลัักษณะที� คลั้ายคลัึงกันต์ั�งแต่์การศึกษาบัร่บัท (สำารวจ้ทรัพ์ยากร)  
การปิระเม่ิ่นศกัยภาพ์ แลัะเสนอแนวทางการพ์ฒันา (งานศกึษาบัางช่�นอาจ้มีิ่การปิระเม่ิ่น
ผู้ลัโดยผูู้เ้ชี�ยวชาญแลัะ/นกัท่องเที�ยว) มีิ่การศกึษาจ้ำานวนน้อยเกี�ยวกบััผู้ลักระทบัจ้าก
การพ์ฒันาแลัะ/การจ้ดัการการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน แลัะการออกแบับัหร่อปิระยุกต์์ใช้
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เทคโนโลัยีแลัะ/นวตั์กรรมิ่ทางดา้นสารสนเทศมิ่าใชพ้์ฒันาแลัะ/จ้ดัการการท่องเที�ยวใน
ชุมิ่ชน หร่อสรา้งโอกาสทางการต์ลัาดให้กบััการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน

2) อุปิสงคก์ารท่องเที�ยว: เป็ินกลุ่ัมิ่ที�ถ่อไดว่้ามีิ่ความิ่กา้วหน้าแลัะหลัากหลัาย
ทางว่ชาการในเช่งของการปิระยุกต์์ใชเ้ทคน่คในการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัมิ่ากกว่ากลุ่ัมิ่อ่�นๆ 
โดยเฉพ์าะในกลุ่ัมิ่ของเศรษฐศาสต์รก์ารท่องเที�ยว อย่างไรก็ต์ามิ่ ส่วนใหญ่ยงัคงเป็ินการ
ศึกษาในลักัษณะของการสำารวจ้พ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยวแลัะ/ผูู้้มิ่าเย่อนแบับัผู่้วเผู่้น
ดว้ยแบับัสอบัถามิ่ โดยปิระเด็นการศึกษาในกลุ่ัมิ่นี�ยงัคงอยู่ใน 3 ปิระเด็นหลักั ไดแ้ก่  
(1) การศกึษาอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวระดบัับุัคคลั ซึ�งมีิ่จ้ำานวนมิ่ากแต่์เป็ินลักัษณะของการ
สำารวจ้พ์ฤต่์กรรมิ่ (2) การศกึษาอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวรวมิ่ที�เป็ินการศกึษาเพ่์�อปิระมิ่าณ
ค่าความิ่ย่ดหยุ่นมิ่ากกว่าการพ์ยากรณ ์(รวมิ่ถึงการพ์ฒันาเทคน่คการพ์ยากรณ)์  
(3) การพ์ฒันาแบับัจ้ำาลัองอุปิสงคก์ารท่องเที�ยวในระดบัับุัคคลัเพ่์�อปิระเม่ิ่นราคาแฝ้งของ
คุณลักัษณะของการท่องเที�ยวแลัะ/การให้บัร่การ ซึ�งพ์บัจ้ำานวนน้อยมิ่าก ส่วนใหญ่เป็ิน
งานศกึษาที�เป็ินว่ทยาน่พ์นธแ์ลัะ/ดุษฏีน่พ์นธ ์แมิ่ว่้าในกลุ่ัมิ่นี�จ้ะมีิ่การศกึษาค่อนขา้งมิ่าก 
แลัะครบัถ้วนแต่์เป็ินการศึกษาต์ามิ่สญัชาต่์มิ่ากกว่าระดบัักลุ่ัมิ่นักท่องเที� ยว เช่น  
ต์ามิ่ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว ต์ามิ่ lifestyle ต์ามิ่ generatoin เป็ินต์น้ แลัะยงัมีิ่การศกึษา
จ้ำานวนน้อยเกี�ยวกบััต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวไทย 

3) อุปิทานการท่องเที� ยว: ยงัคงเป็ินปิระเด็นที� มีิ่การศึกษาจ้ำานวนน้อย 
โดยเฉพ์าะในระดบััอุต์สาหกรรมิ่แลัะธุรก่จ้ เน่� องดว้ยความิ่ยากลัำาบัากในการน่ยามิ่
อุปิทานการท่องเที�ยวแลัะขอ้จ้ำากดัของการไดม้ิ่าซึ�งขอ้มูิ่ลั (เป็ินขอ้สรุปิที�สอดคลัอ้งกบัั
ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง, 2557) การศกึษามีิ่การปิระยุกต์์ใชแ้นวค่ด 
supply chain มิ่ากขึ �น เพ่์�อให้ขอ้เสนอในการปิรบััปิรุงพ์ฒันาทางดา้นกายภาพ์แลัะบัร่การ
ที�เช่�อมิ่โยงกนัเป็ินระบับั ขณะที�การศกึษาเกี�ยวกบัักลัยุทธท์างการต์ลัาดยงัคงใชแ้นวค่ด
ส่วนปิระสมิ่ทางการต์ลัาด (4P’s/ 7P’s) เป็ินสำาคญั อย่างไรก็ต์ามิ่ การศกึษาว่จ้ยัในกลุ่ัมิ่
อุปิทานการท่องเที�ยวที� ผู่้านมิ่ามีิ่การศกึษาในหลัากหลัายปิระเด็นมิ่ากขึ �น ซึ�งสามิ่ารถ
แบ่ังปิระเด็นการศกึษาในกลุ่ัมิ่นี�ออกเป็ิน 4 ปิระเด็นหลักั ไดแ้ก่ (1) การศกึษาเกี�ยวกบัั
โซ่อุปิทาน (Supply chian) ในเร่�องของการจ้ดัการ เช่น การเช่�อมิ่โยง โลัจ่้สต่์กส ์เป็ินต์น้ 
เพ่์�อนำามิ่าสู่การให้ขอ้เสนอแนะสำาหรบััการเพ่์�มิ่มูิ่ลัค่าแลัะการนำาเสนอรูปิแบับัการพ์ฒันา  
เช่น การพ์ฒันาแลัะ/การจ้ดัการห่วงโซ่อุปิทาน การพ์ฒันาด้านโลัจ่้สต่์กส ์เป็ินต์้น  
(2) การศกึษาเกี�ยวกบัับุัคลัากร (แรงงาน) ที�เกี�ยวกบััการหาแนวทางการพ์ฒันา เช่น การยก 
ระดบััสมิ่รรถนะ การพ์ฒันาทุนมิ่นุษย ์การพ์ฒันาศกัยภาพ์ (ทกัษะ ความิ่เชี�ยวชาญ 
แลัะปิระสบัการณ)์ เป็ินต์น้ โดยมีิ่เป้ิาหมิ่ายที�จ้ะใชก้ารพ์ฒันาบุัคลัากรเสร่มิ่สรา้งความิ่
สามิ่ารถในการแข่งขนั (3) การศึกษาเกี�ยวกบััการพ์ฒันาแลัะ/ออกแบับัส่นคา้ (เช่น  
ของที�ระลัึก) ก่จ้กรรมิ่แลัะ/แหล่ังท่องเที�ยว (เช่น การนำาเที�ยว แหล่ังท่องเที�ยวทาง
นำ �า) แลัะการให้บัร่การ (เช่น ขนส่ง) ที� เสนอขายแลัะ/ให้บัร่การแก่นกัท่องเที�ยวแลัะ  
(4) การศกึษาเกี�ยวกบััปิระส่ทธ่ผู้ลัแลัะสมิ่รรถภาพ์ (ปิระส่ทธ่ภาพ์) ของการจ้ดัการแลัะ/ 
การดำาเน่นงานของธุรก่จ้ที� เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว เช่น การนำาเที�ยว โรงแรมิ่ สปิา 
เป็ินต์น้ 
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4) ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขัน: มีิ่การศึกษาอย่างต่์อเน่� องในลัักษณะ
ของปิระเม่ิ่นความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัแลัะ/เพ่์�อให้ไดม้ิ่าซึ�งขอ้เสนอในการพ์ฒันา  
เสร่มิ่สร้าง แลัะส่งเสร่มิ่ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั มีิ่ทั�งการศึกษาในระดบััปิระเทศ 
จ้งัหวดั อุต์สาหกรรมิ่ แลัะธุรก่จ้ แต่์มีิ่การศกึษาในระดบััชุมิ่ชนน้อยมิ่าก ทั�งนี�มีิ่ขอ้สงัเกต์
สำาคญัว่า การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ิ่ได้ศึกษาอยู่บันหลักัแนวค่ดที� ถูกต์้องในการศึกษา
ความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั กล่ัาวค่อ แนวค่ดแลัะหลักัการปิระเม่ิ่นความิ่สามิ่ารถใน
การแข่งขนัแลัะ/ความิ่ไดเ้ปิรียบัในการแข่งขนัเป็ินแนวค่ดเช่งเปิรียบัเทียบั (Relative  
concept) แต่์ส่วนใหญ่เป็ินลักัษณะของการศึกษาโดยการให้ผูู้้ให้ข้อมูิ่ลัปิระเม่ิ่น  
(อาจ้มิ่าจ้ากฐานค่ดที�แต์กต่์าง) แลัะ/ปิระยุกต์์ใชก้ารว่เคราะหส์ภาพ์แวดลัอ้มิ่อย่าง 
SWOT แลัะ/อนุมิ่านจ้ากการศกึษาความิ่พ์งึพ์อใจ้ของนกัท่องเที�ยว

5) นโยบัายแลัะบัทบัาทของรฐั: เป็ินการศกึษาในลักัษณะของการพ์รรณาแลัะ
ให้ขอ้เสนอแนะในปิระเด็นต่์างๆ เกี�ยวกบัันโยบัายแลัะบัทบัาทของรฐั เช่น การดำาเน่น 
นโยบัายของภาครฐั ศกัยภาพ์ของภาครฐั การนำาแนวนโยบัายไปิปิฏ่บัต่ั์ การเสนอ
แนวทางการขบััเคล่ั�อนนโยบัาย ผู้ลัของนโยบัายส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยว บัทบัาทการพ์ฒันา 
ของภาครฐั ซึ�งไดข้อ้สรุปิที�สอดคลัอ้งกนัว่า บัทบัาทของหน่วยงานภาครฐัที� มีิ่ต่์อการ
ท่องเที�ยวมิ่กัเป็ินในเร่�องของการปิระชาสมัิ่พ์นัธเ์ผู้ยแพ์ร่ขอ้มูิ่ลัข่าวสาร การวางแผู้น 
แลัะการพ์ฒันา เป็ินต์น้ ทั�งนี� ก่อนปีิ พ์.ศ. 2558 มีิ่การศกึษาอย่างเขม้ิ่ขน้ในเช่งนโยบัาย 
เกี�ยวกบััปิระชาคมิ่อาเซียนในลักัษณะของการให้ขอ้เสนอเพ่์�อเต์รียมิ่รบััม่ิ่อกบััการเปิิด 
เสรีอาเซียน นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่การศกึษาในเร่�องของกฏหมิ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ภาษีท่องเที�ยว  

แลัะค่าธรรมิ่เนียมิ่จ้ำานวนหนึ�ง ซึ�งพ์บัมิ่ากขึ �นเม่ิ่�อเทียบักบััการทบัทวนของ ม่ิ่�งสรรพ์ ์ 

ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) แมิ่ว่้าการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวของภาครฐั
ปิระสบัความิ่สำาเร็จ้ในแง่ของการเพ่์�มิ่แลัะสรา้งรายได ้(ทั�งในระดบััปิระเทศแลัะชุมิ่ชน)  
แต่์ยงัไม่ิ่เห็นถงึการศกึษาที�มีิ่การปิระเม่ิ่นผู้ลัในม่ิ่ต่์อ่�นๆ เช่น ในเร่�องของต์น้ทุนภายนอก
ที�เก่ดจ้ากนโยบัายแลัะ/มิ่าต์รการของภาครฐั ผู้ลักระทบัในเช่งของต์วัทวีคูณ ผู้ลักระทบั 
ทางสงัคมิ่แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ การศึกษาเพ่์�อให้ไดน้โยบัายสาธารณะในการใช้ปิระโยชน์
ทรพั์ยากรท่องเที�ยว บัทบัาทขององคก์รปิกครองส่วนทอ้งถ่�นในเร่�องของการพ์ฒันา
แลัะการจ้ดัการการท่องเที�ยว เป็ินต์น้ 

6) ความิ่สนใจ้พ่์เศษแลัะอ่�นๆ: มีิ่ปิระเด็นการศกึษาที�หลัากหลัาย ซึ�งเกี�ยวขอ้ง
กบััการพ์ฒันา วฒันธรรมิ่ การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน แลัะการท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น  
เป็ินสำาคญั นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่ปิระเด็นเกี�ยวกบััความิ่สนใจ้พ่์เศษอย่างเช่น การท่องเที�ยงเช่ง
อาหาร การท่องเที�ยวเช่งน่เวศ การท่องเที�ยวเช่งกีฬา (ว่�งมิ่าราธอน ปัิ� นจ้กัรยาน มิ่วยไทย 
ฯลัฯ) การท่องเที�ยวเช่งวฒันธรรมิ่ ที�มีิ่ทั�งการพ์ฒันาแลัะเกี�ยวขอ้งกบััชุมิ่ชน เป็ินต์น้ หร่อ
การศกึษาเกี�ยวกบััผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยว แลัะการปิระเม่ิ่นมูิ่ลัค่าของแหล่ังแลัะ/
ทรพั์ยากรท่องเที�ยวที�มิ่กัเกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น การต์รวจ้สอบัแนวค่ด
แลัะทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว การศกึษาทศันคต่์ ความิ่ค่ดเห็น แลัะ/การรบััรู้
ของคนทอ้งถ่�นต่์อการท่องเที�ยวแลัะ/ผู้ลักระทบัจ้ากการท่องเที�ยว การศกึษาเกี�ยวกบัั
มิ่าต์รฐาน ธุรก่จ้ การต์ลัาด การบัร่การ ฯลัฯ
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ตาร์างท่�  6.5 ความเข้ีมข้ีน และข้ีอส้งเกตและ/ช่องว่างขีองการ์ศึกษาด้่านการ์ท่องเท่�ยุวไทยุ 
ปีั พ.ศ. 2555-2563

กลุ่ัมงานศึกษาวิิจััยุ 
ดั�านการ์ท่องเที�ยุวิไทยุ

ขนาดั
ค่วิามเข�มข�น ข�อสังเกตแลัะ/ช่องว่ิางการ์วิิจััยุ

การ์พัื่ฒนาและ
การ์จัดการ์

**** • ควร์ศ้กษาเพิื่�มัเติมัในปิร์ะเด็นผู้ลกร์ะทบข้องการ์พัื่ฒนาการ์ท่องเท่�ยุวโดยุชุ่มัช่น 
• ยัุงข้าดงานท่�แสดงให้้เห็้นถ้งแนวทางการ์สร้์างความัต่อเน่�องท่�จะนำามัาสู่การ์ท่องเท่�ยุว 
อยุ่างยัุ�งยุ่นในชุ่มัช่น
• ควร์ปิร์ะยุุกต์ ใช้่แนวคิดให้ม่ัๆ แทนแนวคิดการ์พัื่ฒนา เช่่น design thinking เป็ินต้น
• ควร์ศ้กษาเพิื่�มัเติมัในปิร์ะเด็นเก่�ยุวกับการ์เช่่�อมัผู้ลปิร์ะโยุช่น์จากการ์ท่องเท่�ยุวสู่ชุ่มัช่น/
ท้องถิ�น (Local linkage)
• ควร์ศ้กษาเก่�ยุวกับการ์ท่องเท่�ยุวอยุ่างรั์บผิู้ดช่อบทั�งในมุัมัมัองข้องอุปิทานและอุปิสงค์

อุปิสงค์การ์ท่องเท่�ยุว **** • ส่วนให้ญ่่เป็ินการ์ศ้กษาพื่ฤติกร์ร์มัในเบ่�องต้น ข้าดการ์ศ้กษาเชิ่งล้กและการ์ปิร์ะยุุกต์ ใช้่
แนวคิดทางการ์ตลาดให้ม่ัๆ ในการ์ศ้กษา เช่่น customer journey เป็ินต้น
• เพิื่�มัเติมัการ์ศ้กษาโดยุใช้่ข้้อมูัลจาก social media ซ้ี�งเป็ินช่่องทางการ์ส่� อสาร์ท่�สำ าคัญ่
ข้องนักท่องเท่�ยุวในปัิจจุบัน 
• ปิรั์บเปิล่�ยุนการ์เก็บข้้อมูัลมัาเป็ินการ์ใช้่แบบสอบถามั digital แทนให้้มัากข้้�น
• การ์ศ้กษาในร์ะดับกลุ่มันักท่องเท่�ยุว และตลาดเฉพื่าะท่� เป็ินแนวโน้มัสำาคัญ่
• ให้้ความัสำาคัญ่กับการ์ศ้กษาตลาดนักท่องเท่�ยุวช่าวจ่นในทุกร์ะดับชั่�น

อุปิทานการ์ท่องเท่�ยุว ** • ม่ัการ์ใช้่แนวคิดโซ่ีอุปิทาน แต่ยัุงไม่ัเห็้นการ์สังเคร์าะห์้ท่� เช่่�อมัโยุงตลอด supply chain
• การ์ศ้กษาศักยุภูาพื่ในการ์ร์องรั์บควร์ม่ัการ์ศ้กษาเพิื่�มัเติมัมัากกว่าการ์ศ้กษาทาง
กายุภูาพื่ เช่่น ทางสังคมั เป็ินต้น ร์วมัทั�งการ์ปิร์ะยุุกต์ ใช้่แนวคิดอ่�นๆ นอกจากแนวคิดการ์
ปิร์ะเมิันความัสามัาร์ถในการ์ร์องรั์บในพ่ื่�นท่�อนุรั์กษ์ เช่่น แนวคิดเศร์ษฐศาสตร์์ท่�ปิร์ะเมิัน
ผู่้านอร์ร์ถปิร์ะโยุช่น์ข้องนักท่องเท่�ยุว/คนท้องถิ�น เป็ินต้น
• ควร์เพิื่�มัการ์ศ้กษาโคร์งสร้์างการ์แข่้งขั้น และการ์วิเคร์าะห์้ผู้ลิตภูาพื่ทั� งในร์ะดับ
อุตสาห้กร์ร์มัและธุร์กิจ
• ควร์ม่ัการ์ศ้กษาเก่�ยุวกับแร์งงานต่างด้าวท่�ทำางานในภูาคการ์ท่องเท่�ยุว 

ความัสามัาร์ถในการ์
แข่้งขั้น

*** • งานศ้กษาส่วนให้ญ่่ใช้่แนวคิดในการ์ปิร์ะเมิันท่�คลาดเคล่�อนมิัใช่่เป็ินแนวคิดเชิ่ง
เปิร่์ยุบเท่ยุบ (Relative concept) 
• ข้าดการ์ศ้กษาร์ะดับอุตสาห้กร์ร์มัและธุร์กิจ
• ควร์ศ้กษาในเชิ่งพื่ลวัต และค้นห้าปัิจจัยุท่� ม่ัผู้ลต่อการ์เปิล่�ยุนแปิลงความัสามัาร์ถใน
การ์แข่้งขั้น

นโยุบายุและบทบาท
ข้องรั์ฐ

* • ข้าดการ์ปิร์ะเมิันและติดตามันโยุบายุ
• ศ้กษาเพิื่�มัเติมัในปิร์ะเด็นเก่�ยุวกับค่าธร์ร์มัเน่ยุมัการ์ท่องเท่�ยุวท่�จะนำามัาสู่การ์ปิฏิบัติ
• เพิื่�มัเติมัการ์ศ้กษาในปิร์ะเด็นข้องกฏห้มัายุท่� เก่�ยุวข้้องกับการ์ท่องเท่�ยุว

ความัสนใจพิื่เศษและ
อ่�นๆ

*** • การ์ศ้กษาท่� ผู่้านมัาม่ัความัห้ลากห้ลายุและตามักร์ะแส แต่ข้าดการ์วิเคร์าะห์้ ให้้เห็้นถ้ง
โอกาสก่อนท่�จะม่ัการ์ศ้กษาในเชิ่งล้ก
• ควร์ศ้กษาเก่� ยุวกับผู้ลกร์ะทบและต้นทุนข้องการ์ท่องเท่� ยุวทั� งในด้านเศร์ษฐกิจ 
สังคมั-วัฒนธร์ร์มั และสิ� งแวดล้อมั เพ่ื่�อให้้เข้้าใจและสามัาร์ถจัดการ์ด้านม่ัดข้อง 
การ์ท่องเท่�ยุว เช่่น ปิร์ะเด็นข้องความัเป็ินธร์ร์มัในการ์จายุร์ายุได้ ต้นทุน (ภูายุนอก) การ์ใช้่
ทรั์พื่ยุาการ์ การ์ท่องเท่�ยุวยุามัร์าตร่์ เป็ินต้น
• การ์ศ้กษาเก่�ยุวกับความัเส่�ยุงต่างๆ ร์วมัทั�งอุบัติภัูยุ

ห้มัายุเห้ตุ: **** ค่อ ม่ัจำานวนการ์ศ้กษามัาก, *** ค่อ ม่ัจำานวนการ์ศ้กษาปิานกลาง, ** ค่อ ม่ัจำานวนการ์ศ้กษาน้อยุ * ค่อ เพิื่�งเริ์�มัต้น

6.4.2 ขี�อสังเกตสำาคัญี่

1) แมิ่ว่้าในช่วงปีิ พ์.ศ. 2555-2563 จ้ะมีิ่ความิ่หลัากหลัายของการว่จ้ยัดา้น
การท่องเที�ยวไทย แต่์การศกึษาว่จ้ยัที�มีิ่ความิ่หลัากหลัายดงักล่ัาวไม่ิ่มีิ่ลักัษณะของการ
เช่�อมิ่โยงเป็ินเคร่อข่ายในเร่�องของปิระเด็นความิ่รู้แลัะ/แก่นเร่�อง (Theme) ที�ชดัเจ้น 
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เพี์ยงพ์อที�จ้ะให้ข้อเสนอแนะเช่งนโยบัาย ซึ� งสอดคลั้องกับัการให้ข้อสังเกต์ของ  
ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) ที�ว่า “การศกึษาว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว
ในปิระเทศไทยที�ผู่้านมิ่า เป็ินการศกึษาที�ทำาให้ไม่ิ่เห็นภาพ์ใหญ่ แลัะไม่ิ่สามิ่ารถจ้ดัลัำาดบัั 
ความิ่สำาคญัของต์ลัาด (ต์ามิ่ยอดรายรบัั) หร่อปิระเภทอุต์สาหกรรมิ่ ( โดยวดัจ้าก 
มูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่) เป็ินความิ่รูที้�ชาวต่์างชาต่์เรียกว่า เห็นแต่์ต์น้ไมิ่ ้ไม่ิ่เห็นปิ� า”

2) งานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวซึ�งแต่์เด่มิ่ยดึเอาความิ่สนใจ้ของผูู้ว่้จ้ยัเป็ินหลักั 
ได้ค่อยๆ เปิลีั�ยนมิ่าเป็ินการยึดเอานโยบัายเป็ินหลักัมิ่ากขึ �น เน่� องจ้ากงบัปิระมิ่าณ
สนบััสนุนงานว่จ้ยัปิระเภทมุ่ิ่งเป้ิาของรฐัเป็ินไปิในท่ศทางดงักล่ัาว เช่น งานว่จ้ยัต์อบัสนอง 
การสรา้งรายไดข้องเศรษฐก่จ้ฐานราก ทำาให้เก่ดการท่องเที�ยวชุมิ่ชนมิ่ากขึ �น จ้นเป็ินการ
ศกึษากลุ่ัมิ่ใหญ่ นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่การศกึษาดา้นวฒันธรรมิ่แลัะการศกึษาดา้นพ์ฤต่์กรรมิ่
นกัท่องเที�ยว

3) การทบัทวนวรรณกรรมิ่ทั�งในบัทความิ่ว่ชาการแลัะโครงการว่จ้ยั ยงัพ์บั
ปิระเด็นปัิญหาเด่มิ่ๆ ที�  ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) เสนอไวว่้า 
“นกัว่จ้ยัแลัะนกัศกึษาระดบััปิร่ญญาโท ยงัทบัทวนวรรณกรรมิ่ไม่ิ่เป็ิน ส่วนใหญ่จ้ะเอา
บัทคดัย่อ แลัะการสรุปิผู้ลัมิ่าเรียงต่์อกนัในลักัษณะ annotated bibliography ไม่ิ่สามิ่ารถ
สรุปิปิระเด็นที�มีิ่ขอ้ยุต่์แลัะไม่ิ่มีิ่ขอ้ยุต่์ได”้

4) มิ่หาว่ทยาลัยัซึ�งไดร้บััการสนบััสนุนทุนว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวจ้าก วช.-สกว.  
สูงถึงร้อยลัะ 89 ของงบัปิระมิ่าณแลัะจ้ำานวนโครงการดา้นการท่องเที�ยวทั�งหมิ่ดที�
สนบััสนุนโดย วช.-สกว. ยงัขาดการจ้ดัการความิ่รูท้ั�งภายในแลัะภายนอกองคก์ร ในขณะที�  
การตี์พ่์มิ่พ์บ์ัทความิ่ว่ชาการที�เป็ินการขยายพ์รมิ่แดนความิ่รูด้า้นการท่องเที�ยวกลับััเป็ิน 
การศึกษาว่จ้ยัโดยนกัศึกษาในระดบััปิร่ญญาโทแลัะปิร่ญญาเอกเป็ินส่วนใหญ่ แลัะ
เป็ินการศกึษาว่จ้ยัในลักัษณะของการต์รวจ้สอบัความิ่รูด้า้นการท่องเที�ยวไทยมิ่ากกว่า 
ที�จ้ะขยายแลัะ/เปิิดพ์รมิ่แดนความิ่รูท้างว่ชาดา้นการท่องเที�ยวไทย

5) การศึกษาว่จ้ัยในช่วงที� ผู่้านมิ่ายงัขาดการปิระยุกต์์ใช้แนวค่ดแลัะ 
องคค์วามิ่รู้ใหม่ิ่ๆ ในการศกึษาดา้นการท่องเที�ยว โดยเฉพ์าะในปิระเด็นดา้นอุปิสงคแ์ลัะ
การต์ลัาดท่องเที�ยวที�ซึ�งมีิ่การเปิลีั�ยนแปิลังอย่างมีิ่นยัสำาคญั แต่์การศกึษาส่วนใหญ่ยงั
คงใชก้ารสำารวจ้พ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยวแลัะแนวค่ดส่วนปิระสมิ่การต์ลัาดเป็ินแกนหลักั
ในการทำาว่จ้ยั ยงัพ์บัเห็นการปิระยุกต์์ใชแ้นวค่ดใหม่ิ่ๆ ในการศกึษาว่จ้ยัจ้ำานวนน้อยมิ่าก 
เช่น customer journey การต์ลัาดแนวค่ดใหม่ิ่ 4C’s การออกแบับัการท่องเที�ยวดว้ย
ต์นเอง (User generated) เป็ินต์น้ 

6) การดำาเน่นการว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์ยงัคงใชก้ารสมัิ่ภาษณแ์ลัะนำาเสนอโดย
การพ์รรณามิ่ากกว่าการอธ่บัาย ขาดการสงัเคราะหอ์ย่างลักึซึ �ง ส่วนใหญ่เป็ินนำาเสนอ
ในลักัษณะของการสรุปิปิระเด็นจ้ากการรวบัรวมิ่ความิ่ค่ดเห็นจ้ากผูู้มี้ิ่ส่วนไดส่้วนเสีย
เป็ินหลักั ขณะที�งานว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณใชก้ารเก็บัขอ้มูิ่ลัดว้ยแบับัสอบัถามิ่แลัะใชว่้ธีสถ่ต่์
พ์รรณาในการว่เคราะห ์โดยยงัคงนำาเสนอผู้ลัในลักัษณะของการอ่านต์ารางแลัะ/ 
ผู้ลัการว่เคราะห ์แต่์ยงัไม่ิ่เห็นถงึการอภ่ปิรายแปิลัความิ่ผู้ลัลัพั์ธที์� ไดจ้้ากการว่เคราะห์
ที� เป็ินปิระโยชนเ์พี์ยงพ์อที�จ้ะนำาไปิสู่ขอ้เสนอแนะเช่งนโยบัายที�สำาคญั
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7) บัทความิ่แลัะโครงการว่จ้ยัจ้ำานวนหนึ�ง ปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณใน
ความิ่หมิ่ายที� ว่ามีิ่การเก็บัขอ้มูิ่ลัดว้ยแบับัสอบัถามิ่จ้ำานวนหนึ�ง แลัว้ปิระยุกต์์ใช้สถ่ต่์
พ์รรณาในการว่เคราะหข์อ้มูิ่ลัไม่ิ่ไดห้มิ่ายความิ่ถงึการปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งปิร่มิ่าณที�
ต์อ้งมีิ่การวางกรอบัแนวค่ดอย่างเขม้ิ่แข็ง มีิ่การออกแบับัว่จ้ยัที�มีิ่ขั�นต์อนที�ชดัเจ้น แลัะ
ปิระยุกต์์ใช้เคร่�องม่ิ่อสถ่ต่์ในการทดสอบัสมิ่มิ่ต่์ฐานที�กำาหนดขึ �นมิ่าจ้ากการทบัทวน
วรรณกรรมิ่ที�เขม้ิ่แข็ง ขณะที�การปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์จ้ะเป็ินในลักัษณะของ
การดำาเน่นการว่จ้ยับันพ่์�นฐานของการเก็บัรวบัรวมิ่ขอ้มูิ่ลัดว้ยการสมัิ่ภาษณผู์ู้ที้�มีิ่ส่วน
เกี�ยวขอ้งแลัะ/ผูู้มี้ิ่ส่วนไดส่้วนเสีย (ส่วนใหญ่ไม่ิ่มีิ่การระบุัระดบััของผูู้้ให้ขอ้มูิ่ลั) ก่อนนำา
มิ่าสรุปิเป็ินปิระเด็น ม่ิ่ไดห้มิ่ายความิ่ถงึการปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์บันพ่์�นฐาน
การคน้หาแลัะ/อธ่บัายปิรากฏการณที์�เป็ินปิระเด็นในการศกึษา นอกจ้ากนี�ในบัทความิ่
ว่ชาการแลัะงานว่จ้ยัหลัายช่�นที�ปิระยุกต์์ใชว่้ธีว่จ้ยัเช่งคุณภาพ์ไม่ิ่ได้นำาเสนอถึงการ 
ต์รวจ้สอบัขอ้มูิ่ลัทั�งในเร่�องของความิ่ครบัถว้น ความิ่ถูกต์อ้ง แลัะความิ่น่าเช่�อถ่อ

6.4.3 ขี�อเสนอแนะและชิ่องวิ่างการวิิจััย

1) การศกึษาเกี�ยวกบััความิ่ยั�งย่นของการท่องเที�ยวยงัคงเป็ินลักัษณะนามิ่ธรรมิ่ 
ในเช่งแนวค่ดแลัะ/ขอ้เสนอแนะที�มิ่กัเป็ินเร่�องของแนวนโยบัายมิ่ากกว่าที�จ้ะเสนอแนวทาง
ปิฏ่บัต่ั์ ดงันั�นควรมีิ่การศกึษาว่จ้ยัในเช่งปิฏ่บัต่ั์การที�มีิ่การแปิลังแนวค่ดแลัะขอ้เสนอเช่ง
นโยบัายไปิสู่การปิฏ่บัต่ั์ รวมิ่ทั�งการศกึษาเพ่์�มิ่เต่์มิ่ในรูปิแบับัของการท่องเที�ยวที�จ้ะนำา
ไปิสู่มิ่าความิ่ยั�งย่น (Sustainability) เช่น การท่องเที�ยวอย่างรบััผู่้ดชอบั (Responsible 
tourism) เป็ินต์น้ 

2) แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่การศึกษาเกี�ยวกบััการท่องเที�ยว ( โดย) ชุมิ่ชนเป็ินจ้ำานวนมิ่าก 
แต่์ส่วนใหญ่มิ่กัทำาโดยนกัว่จ้ยัสายสงัคมิ่ ทำาให้การปิระมิ่วลัขอ้มูิ่ลัยงัไม่ิ่รวมิ่มูิ่ลัค่าทาง
เศรษฐศาสต์ร ์เช่น แรงงานครวัเร่อนที�ใช้ในการบัร่การ แรงงานที�ใช้ไปิในการหาของปิ� า 
ฯลัฯ นอกจ้ากนี� ยงัเก่ดปิรากฏการณ์ใหม่ิ่ของการท่องเที�ยวทอ้งถ่�น (Local tourism) แลัะ 
ผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยวดูงาน ก็ยงัไม่ิ่มีิ่การศึกษาอย่างเจ้าะลัึกหร่อเป็ินระบับั  
(เป็ินขอ้เสนอของ ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) ที�ยงัพ์บัว่า ในช่วง
ปีิ พ์.ศ. 2555-2563 ยงัมีิ่การศกึษาในปิระเด็นดงักล่ัาวจ้ำานวนน้อยมิ่าก)

3) การศึกษาว่จ้ยัดา้นอุปิสงคค์วรให้ความิ่สำาคญัมิ่ากขึ �นกบััการศึกษาใน
ระดบัักลุ่ัมิ่ที�จ้ำาแนกต์ามิ่ลักัษณะที� ซ่อนเร้นแทนการศึกษาต์ามิ่ลักัษณะสญัชาต่์ เช่น 
กลุ่ัมิ่คุณภาพ์สูง กลุ่ัมิ่ต์ามิ่ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว กลุ่ัมิ่ต์ามิ่ว่ถีชีว่ต์ (Lifestype) กลุ่ัมิ่ต์ามิ่ 
generation เป็ินต์น้ แลัะควรมีิ่การศกึษาต์ลัาดเฉพ์าะ (Niche market) แลัะ/ที�มีิ่ความิ่
สนใจ้พ่์เศษเพ่์�มิ่ขึ �น เพ่์�อลัดความิ่เสี�ยงจ้ากการพ์ึ�งพ์าต์ลัาดใดต์ลัาดหนึ�ง แลัะเป็ินการเพ่์�มิ่
มูิ่ลัค่า (คุณค่า) ให้กบััการท่องเที�ยวไทย รวมิ่ทั�งเพ่์�อให้สอคคลัอ้งกบััการที�ปิระเทศไทย 
มีิ่ทรพั์ยากรการท่องเที�ยวที�หลัากหลัาย

4) การศึกษาต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวไทย (แลัะปิระเทศเพ่์�อนบั้าน) มีิ่ความิ่
จ้ำาเป็ินมิ่ากขึ �นในอนาคต์ เพ่์�อเป็ินการลัดการพ์ึ�งพ์าต์ลัาดต่์างปิระเทศโดยเฉพ์าะกลุ่ัมิ่
ต์ลัาดนกัท่องเที�ยวต์ะวนัต์กที�มีิ่แนวโน้มิ่ลัดลัง นอกจ้ากนี� แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่การสำารวจ้พ์ฤต่์กรรมิ่
ทั�วไปิ แต่์ยงัขาดการศกึษาในลักัษณะของกลุ่ัมิ่ที�จ้ำาแนกต์ามิ่ลักัษณะที�ซ่อนเรน้
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5) แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่การปิระยุกต์์ใช้แนวค่ดการจ้ดัการโซ่อุปิทานมิ่าใช้ในการว่จ้ยั
ดา้นการท่องเที�ยวไทยมิ่ากขึ �น แต่์ยงัขาดการสงัเคราะหที์�เช่�อมิ่โยงต์ลัอด supply chain 
นอกจ้ากนี� ควรเพ่์�มิ่การศกึษาโครงสรา้งการแข่งขนั แลัะการว่เคราะหผ์ู้ล่ัต์ภาพ์ทั�งใน
ระดบััอุต์สาหกรรมิ่แลัะธุรก่จ้ ซึ�ง ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะ อคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557)  
ไดเ้คยเสนอในปิระเด็นนี�ไวแ้ลัว้เม่ิ่�อปีิ พ์.ศ. 2557

6) การศกึษาว่จ้ยัเกี�ยวกบััผู้ลักระทบัแลัะต์น้ทุนของการท่องเที�ยวทั�งในดา้น
เศรษฐก่จ้ สงัคมิ่-วฒันธรรมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ ที�นอกเหน่อจ้ากการปิระเม่ิ่นผู่้านการรบััรู ้
ของคนทอ้งถ่�นยงัมีิ่อยู่จ้ำานวนน้อยมิ่าก จ้งึทำาให้ความิ่รูที้� มีิ่อยู่ยงัไม่ิ่เพี์ยงพ์อที�จ้ะทำาให้
เขา้ใจ้แลัะสามิ่ารถจ้ดัการดา้นม่ิ่ดของการท่องเที�ยว เช่น ปิระเด็นของความิ่เป็ินธรรมิ่
ในการกระจ้ายรายได ้ต์น้ทุน (ภายนอก) การใชท้รพั์ยากร การท่องเที�ยวในรูปิแบับัที�มีิ่
ผู้ลักระทบัต่์อสงัคมิ่-วฒัธรรมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ เป็ินต์น้

7) การศึกษาผู้ลักระทบัดา้นการเปิลีั�ยนแปิลังส่�งแวดลัอ้มิ่ต่์อการท่องเที�ยว 
แลัะผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยวที� มีิ่ต่์อส่�งแวดลัอ้มิ่ยงัมีิ่อยู่จ้ำานวนน้อยมิ่ากจ้นแทบั
ไม่ิ่พ์บัเห็นงานศึกษาในลักัษณะดงักล่ัาวในปิระเทศไทย งานที� มีิ่อยู่จ้ะเป็ินการศึกษา 
ในลักัษณะที�สอบัถามิ่ความิ่ค่ดเห็นของปิระชาชน ซึ� งสอดคลั้องกบััข้อสงัเกต์ของ  
ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่งานจ้ำานวนหนึ�งที�ศกึษาแลัะ
ว่เคราะหถ์งึความิ่สามิ่ารถในการรองรบัั (Carrying capacity) แต่์เก่อบัทั�งหมิ่ดเป็ินการ
ศึกษาภายใต์แ้นวค่ดการปิระเม่ิ่นความิ่สามิ่ารถในการรองรบััในพ่์�นที�อนุรกัษ ์แลัะมิ่กั
ปิระเม่ิ่นเฉพ์าะกำาลังัรองรบััทางดา้นกายภาพ์ ขาดการปิระเม่ิ่นเกี�ยวกบัักำาลังัรองรบัั
ในม่ิ่ต่์อ่�นๆ เช่น กำาลังัรองรบััทางสงัคมิ่ เป็ินต์น้ รวมิ่ทั�งการปิระยุกต์์ใช้แนวค่ดอ่�นๆ  
เช่น แนวค่ดเศรษฐศาสต์รที์�ปิระเม่ิ่นผู่้านอรรถปิระโยชนข์องนกัท่องเที�ยว/คนทอ้งถ่�น 
เป็ินต์น้

8) เน่�องจ้าก การเพ่์�มิ่ขึ �นของเหตุ์การณ์ไม่ิ่แน่นอนในปัิจ้จุ้บันัไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินการ
ระบัาดของโรค ภยัธรรมิ่ชาต่์ ว่กฤต์การณเ์ม่ิ่อง ฯลัฯ จ้งึจ้ำาเป็ินต์อ้งมีิ่การขยายพ์รมิ่แดน
ความิ่รูแ้ลัะให้ความิ่สำาคญักบััการศกึษาเกี�ยวกบััเหตุ์การณว่์กฤต์การณก์บััการท่องเที�ยว 
ให้มิ่ากขึ �น ทั�งในระดบััปัิจ้เจ้กที� เกี�ยวข้องกบัั risk perception แลัะในระดบััมิ่หภาค  

ซึ�ง ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด แลัะอคัรพ์งศ ์อั�นทอง (2557) ไดเ้สนอปิระเด็นนี�ไวแ้ลัว้ต์ั�งแต่์ปีิ 
พ์.ศ. 2557

9) ควรมีิ่การบูัรณาการฐานขอ้มูิ่ลัที�มีิ่อยู่อย่างมิ่ากมิ่ายให้อยู่ในลักัษณะของ
ทะเลัสาบัขอ้มูิ่ลั (Data lake) ดา้นการท่องเที�ยวไทย เพ่์�อเปิิดโอกาสให้นกัว่จ้ยัที�สนใจ้  
โดยเฉพ์าะนกัศึกษาในระดบัับัณัฑ่ิต์ศึกษาไดมี้ิ่การนำาขอ้มูิ่ลัดงักล่ัาวมิ่าว่เคราะหแ์ลัะ 
ศกึษาในปิระเด็นแลัะความิ่รูที้�แต์กต่์างจ้ากเด่มิ่ ซึ�งจ้ะนำามิ่าสู่การเปิิดพ์รมิ่แดนความิ่รูใ้หม่ิ่ 
ให้กบััการว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยวไทย

10) สนบััสนุนให้มีิ่การใชข้อ้มูิ่ลัจ้าก Socail media ในการศกึษาว่จ้ยัมิ่ากขึ �น 
เช่น การว่เคราะหภ์าพ์ลักัษณ ์ความิ่พ์งึพ์อใจ้ พ์ฤต่์กรรมิ่ ฯลัฯ จ้ากขอ้มูิ่ลั Social media 
เป็ินต์น้ รวมิ่ทั�งการใชรู้ปิแบับัการสมัิ่ภาษณห์ร่อแบับัสอบั online ให้มิ่ากขึ �น เพ่์�อลัด
ต์น้ทุนในการเก็บัขอ้มูิ่ลั
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บท่ท่ี� 7 
ขี�อเสนอแนวิท่างการวิิจััย
และพััฒนา และการออกแบบ
แผู้นงานวิิจััยสำาหรับการ
ท่่องเท่ี�ยวิไท่ย 

เม่ิ่�อเก่ดปัิญหาการระบัาดของโคว่ด-19 ในปีิ พ์.ศ. 2562 ปิรากฏว่าเศรษฐก่จ้
ของภาคท่องเที�ยวทั�วโลักถงึกบััหยุดชะงกั ภาคท่องเที�ยวของไทยนั�นไดร้บััผู้ลักระทบั
กระเท่อนมิ่ากที� สุดในบัรรดาภาคเศรษฐก่จ้ต่์างๆ ในปิระเทศ แลัะในบัรรดาปิระเทศที�
เป็ินปิระเทศท่องเที�ยวสำาคญัของโลัก ปิระเทศไทยนบััว่าเป็ินปิระเทศที� ไดร้บััผู้ลักระทบั
กระเท่อนมิ่ากที�สุดเพ์ราะเป็ินปิระเทศที�พ์ึ�งพ์าการนกัท่องเที�ยวต่์างชาต่์มิ่ากที�สุด

นอกจ้ากโคว่ด-19 จ้ะเผู้ยให้เห็นถงึความิ่เปิราะบัาง แลัะความิ่เสี�ยงที�เคยซ่อน
อยู่ภายใต์ก้ารเจ้ร่ญเต่์บัโต์แลัะรายไดจ้้ากการท่องเที�ยว ซึ�งดูเหม่ิ่อนจ้ะเพ่์�มิ่พู์นอย่างไม่ิ่มีิ่
ที�ส่ �นสุด การระบัาดของโรคโคว่ด-19 ซึ�งทำาให้เก่ดการหยุดชะงกัของก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยว
อย่างฉบััพ์ลันัแลัะยงัเผู้ยให้เห็นถงึโอกาสของการฟ้ื้�นต์วัของธรรมิ่ชาต่์อนัสวยสดงดงามิ่
กลับััค่นมิ่า

แลัว้โลักแลัะภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทยจ้ะเด่นหน้าต่์อไปิไดอ้ย่างไร? 
นายชวาบั ผูู้ก่้อต์ั�งแลัะปิระธานบัร่หารสภาเศรษฐก่จ้โลัก (WEF) เห็นว่าในการ

รบััม่ิ่อกบััโคว่ด-19 นั�น โลักจ้ะต์อ้งมีิ่การปิรบััต์วัครั�งใหญ่ที� เรียกว่า The Great Reset 
ซึ�งต์อ้งมีิ่การทบัทวนแลัะปิรบััความิ่สำาคญัแลัะความิ่สมัิ่พ์นัธค์รั�งใหม่ิ่ระหว่างมิ่นุษยก์บัั
ธรรมิ่ชาต่์โดยเฉพ์าะอย่างย่�งก่จ้กรรมิ่ทางเศรษฐก่จ้ของมิ่นุษยที์�ทา้ทายความิ่ยั�งย่นของ
ระบับัน่เวศ (Schwab แลัะ Malleret 2020)

ที� ผู่้านมิ่าปิระเทศไทยพ์ฒันาการท่องเที�ยวแบับัปิล่ัอยให้ดีมิ่านดน์ำาหน้าไปิ
ก่อนซพั์พ์ลัาย (บัทที�  2) รฐัมิ่องการท่องเที�ยวแต่์ดา้นเดียวค่อ มิ่องการท่องเที�ยวเป็ิน
แหล่ังรายไดที้�มีิ่ต์น้ทุนต์ำ�า เน่�องจ้ากอาศยัทุนธรรมิ่ชาต่์แลัะวฒันธรรมิ่ที�เคยมีิ่ ส่วนภาค
เอกชนก็ทุ่มิ่ทุนอย่างเต็์มิ่ที�โดยไม่ิ่ไดพ่้์จ้ารณาความิ่เสี�ยงอย่างถ่องแท ้แทบัจ้ะกล่ัาวไดว่้า 
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ภาคราชการแลัะส่วนอ่�นๆ นั�นไม่ิ่เคยวางแผู้นรบััม่ิ่อการลัม้ิ่ลัะลัายของภาคเศรษฐก่จ้จ้ร่ง 
(Real Sector) ในขนาดนี�มิ่าก่อน เพ์ราะนโยบัายดา้นการท่องเที�ยวของไทยที�เน้นการเพ่์�มิ่ 

จ้ำานวนนกัท่องเที�ยวให้มิ่ากขึ �นหร่อเพ่์�มิ่รายไดใ้ห้มิ่ากขึ �น แต่์ขาดยุทธศาสต์รที์�จ้ะมิ่ารองรบัั 

ความิ่เสี�ยงที�อาจ้เก่ดขึ �นไดจ้้ากสถานการณ์ไม่ิ่คาดฝั้น แลัะไม่ิ่ไดมี้ิ่ระบับั Safety Net 
รองรบัับุัคลัากรท่องเที�ยวซึ�งส่วนใหญ่เป็ินแรงงานนอกระบับั รวมิ่ทั�งนโยบัายท่องเที�ยว
ก็ไม่ิ่เคยค่ดถงึต์น้ทุนทางสงัคมิ่ที�คนไทยผูู้เ้สียภาษีต์อ้งจ่้ายเพ่์�อสนบััสนุนการท่องเที�ยว
ก่อนโคว่ด-19  เช่น การรกัษาความิ่ปิลัอดภยั แลัะสุขอนามิ่ยัแลัะเม่ิ่องรองไม่ิ่สามิ่ารถ
ขยายแลัะพ์ฒันาการท่องเที�ยวไดอ้ย่างต่์อเน่�อง   

ว่กฤต่์การณก์ารท่องเที�ยวทั�วโลักทำาให้เก่ดคำาถามิ่ใหม่ิ่ว่าปิระเทศไทยจ้ะต์อ้ง
ต์ั�งหลักัใหม่ิ่ (Reset) กนัอย่างไร โคว่ด-19 อนัเป็ินเหตุ์การณ์ไม่ิ่คาดฝั้นที�เก่ดขึ �นนี�กระตุ์น้
ให้เก่ดความิ่สนใจ้ในการหาทางเล่ัอกใหม่ิ่ในการพ์ฒันาการท่องเที�ยวที�จ้ะไม่ิ่ทำาให้เก่ด
ปิระวต่ั์ศาสต์รซ์ำ �ารอยเด่มิ่ การว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาจ้ึงเป็ินกลัไกการสร้างทางเล่ัอกแลัะ
นวตั์กรรมิ่เพ่์�อการจ้ดัการการท่องเที�ยวที�มิ่ั�นคงแลัะยั�งย่น 

7.1 แนวิโน้มสำาคัญใน 5 ปีข้ีางหน้า

เน่�องจ้ากกรอบัเวลัาของการทำาแผู้นงานว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาท่องเที�ยวค่อ 5 ปีิ  
แนวโน้มิ่สำาคญัที� เป็ินเมิ่กกะเทรนดข์องโลักย่อมิ่ส่งผู้ลัต่์อเน่�องมิ่ายงัปิระเทศไทยดว้ย
เช่นนั�น ดงันั�น ทีมิ่ว่จ้ยัจ้ึงใช้แนวโน้มิ่การเปิลีั�ยนแปิลังในอนาคต์ที�ใช้ปิระกอบัการวาง
ยุทธศาสต์รท่์องเที�ยวของปิระเทศไทยในบัทที�ผู่้านมิ่าแลัะถอดออกมิ่าเป็ินกลัยุทธด์า้น
การว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาท่องเที�ยวเช่งระบับั แนวโน้มิ่ที�กล่ัาวมิ่าแลัว้ ไดแ้ก่ 

1) การท่ีองเทีี�ยวิมีควิามหลากหลายและย้ดหยุ่นัมากข้ึ �นัที ั�งในัเชิงพ้ �นัทีี� 
เวิลา และพฤติิกรรม (Diversity and flexibility) แนวโน้มิ่นี�เก่ดมิ่าก่อนสถานการณ ์
โคว่ด-19 เน่� องจ้ากความิ่กา้วหน้าทางเทคโนโลัยีที� เอ่ �ออำานวยให้นกัท่องเที�ยวเข้าถึง
บัร่การแลัะขอ้มูิ่ลัจ้ำานวนมิ่ากเพ่์�อใช้ในการวางแผู้นท่องเที�ยว แลัะสามิ่ารถดำาเน่นการ
ดว้ยต์วัเองไดม้ิ่ากย่�งขึ �น ปิระกอบักบััคนรุ่นใหม่ิ่มีิ่ค่าน่ยมิ่ให้ความิ่สำาคญักบััความิ่เป็ิน
อ่สระแลัะความิ่ย่ดหยุ่นในการดำารงชีว่ต์ ทำาให้นกัท่องเที�ยวเล่ัอกการเด่นทางท่องเที�ยวที�
ย่ดหยุ่น แลัะเน้นการคน้หาปิระสบัการณแ์ลัะว่ถีชีว่ต์ทอ้งถ่�นมิ่ากขึ �นทั�งในเช่งเวลัา พ่์ �นที�  
แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ การท่องเที�ยวจ้ะมีิ่ลักัษณะเป็ินกลุ่ัมิ่เล็ักมิ่ากขึ �น ซึ�งแนวโน้มิ่นี�ก็ไดเ้ก่ดขึ �น
แลัว้ในปิระเทศไทยโดยจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวปิระเภทอ่สระเพ่์�มิ่ขึ �นปิระมิ่าณร้อยลัะ 60  
ของจ้ำานวนนกัท่องเที�ยวทั�งหมิ่ด (กรุงเทพ์ธุรก่จ้, 2563) 

2) การท่ีองเทีี�ยวิจัะเนัน้ัควิามรบัผิดชอบและมุ่งหวิงัควิามยั�งย้นัมากข้ึ �นั 
(Responsible and sustainable) ซึ�งเป็ินกระแสธรรมิ่าภ่บัาลั อีกทั�งการระบัาดของ 
โคว่ด-19 ที�ทำาให้การท่องเที�ยวหยุดชะงกั ส่งผู้ลัให้ทรพั์ยากรแลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ฟ้ื้�นต์วักลับััมิ่า  

ทำาให้มิ่นุษยเ์ขา้ใจ้ถงึความิ่จ้ำาเป็ินที�จ้ะต์อ้งหนัมิ่าต์ั�งหลักัใหม่ิ่ให้มีิ่ก่จ้กรรมิ่ที�รบััผู่้ดชอบั
ต่์อส่�งแวดลัอ้มิ่มิ่ากขึ �น แมิ่้แต่์ในปิระเทศไทยเอง รฐัก็มีิ่แนวโน้มิ่ที� เน้นการขบััเคล่ั�อน
เศรษฐก่จ้ BCG ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวดว้ยเช่นกนั
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3) การใชช่้องทีางการส้�อสารออนัไลนัแ์ละการใชบ้ริการแพลติฟอรม์ในัการ 
ท่ีองเทีี�ยวิมากข้ึ �นั การระบัาดของโคว่ด-19 ทำาให้การส่�อสารออนไลันมี์ิ่ความิ่สำาคญัมิ่ากขึ �น 
แลัะทำาให้ข้อมูิ่ลักลัายเป็ินปัิจ้จ้ยัสำาคญัในการแข่งขนัเพ่์�อนำาเสนอส่นคา้แลัะบัร่การ 
ทั�งก่อน ระหว่างการเด่นทาง แลัะหลังัการท่องเที�ยว ทั�งยงัมีิ่การแบ่ังปัินขอ้มูิ่ลัระหว่างกนั 
ในสงัคมิ่ออนไลันด์ว้ย 

4) เศรษฐกิจัดิจิัทีลั การเขา้มิ่าของเทคโนโลัยีซึ�งอำานวยความิ่สะดวกให้เก่ด
การเช่�อมิ่ต่์อแบับัไรส้มัิ่ผู้สั เช่นเก่ด เศรษฐก่จ้ไรเ้ง่นสด (Cashless economy) เศรษฐก่จ้
ไรส้มัิ่ผู้สั (Touchless economy) เก่ดการหลัอมิ่รวมิ่ของก่จ้กรรมิ่ทางเศรษฐก่จ้ที� เคย
แยกออกจ้ากกนัเป็ินเศรษฐก่จ้แบ่ังปัิน (Sharing economy) เศรษฐก่จ้สีเขียว (Green 
economy) ซึ�งจ้ะเป็ินพ่์�นฐานสำาคญัแลัะที�มิ่าของความิ่มิ่ั�งคั�งของเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว
อย่างต่์อเน่�องในอนาคต์

5) ควิามปลอดภยัทีางไซเบอรส์ำาคญัมากข้ึ �นั (Cyber security) เน่�องจ้าก
ก่จ้กรรมิ่ทางท่องเที�ยวจ้ะเช่�อมิ่โยงกบััฐานเศรษฐก่จ้ด่จ่้ทลััมิ่ากขึ �นจ้ึงทำาให้ปัิญหา
อาชญากรรมิ่ทางไซเบัอรม์ิ่ากขึ �น เช่น การโจ้มิ่ตี์ออนไลัน ์เพ่์�อขโมิ่ยขอ้มูิ่ลัส่วนบุัคคลัไปิใช ้ 
การเรียกค่าไถ่ขอ้มูิ่ลั แลัะการก่อการรา้ยทางไซเบัอร ์เป็ินต์น้

6) ควิามสำาคญัข้องคุณภาพสิ�งแวิดลอ้ม สุข้อนัามยั และควิามปลอดภยัข้องชีวิิติ 
และทีรพัยสิ์นัจ้ะเป็ินเง่�อนไขที�นกัท่องเที�ยวให้ความิ่สำาคญัมิ่ากขึ �น สำาหรบััปิระเทศไทย 
มิ่ลัพ่์ษทางอากาศโดยเฉพ์าะอย่างย่�งในเม่ิ่องหลักัจ้ะเป็ินปัิจ้จ้ยัที�นกัท่องเที�ยวพ่์จ้ารณา
มิ่ากขึ �น

7) ควิามแปรปรวินัข้องสภาพภูมิอากาศ (Climate change) แมิ่ก้ารเพ่์�มิ่ขึ �น
ของอุณหภูม่ิ่ของโลักจ้ะเป็ินเร่�องระยะยาว แต่์ในระยะสั�นก็จ้ะเก่ดความิ่แปิรปิรวนทาง
ภูม่ิ่อากาศมิ่ากขึ �นซึ�งเป็ินอุปิสรรคต่์อการเด่นทางแลัะการท่องเที�ยว อาจ้ปัิญหาจ้าก
ความิ่รุนแรงของการเก่ดอุทกภยั เป็ินต์น้  

8) ในัดา้นัอุปสงคห์ร้อควิามติอ้งการ แนัวิโนัม้ใหญ่ต่ิอเน้ั�องจัะเป็นัการเข้า้มา 
ข้องนักัท่ีองเทีี�ยวิในัเอเซียจัากประเทีศจีันัและอินัเดีย เน่�องจ้ากในกลุ่ัมิ่นี�จ้ะมีิ่นกัท่องเที�ยว 
หน้าใหม่ิ่จ้ำานวนมิ่าก คาดการณว่์าหลังัการระบัาดของโคว่ด-19 สงบัลัง การท่องเที�ยว
แบับัมิ่วลัชนจ้ากปิระเทศเหล่ัานี�จ้ะยงัมีิ่อยู่ แลัะยงัมีิ่ความิ่ต์อ้งการมิ่าก แต่์ในระยะยาว 
นกัท่องเที�ยวรุ่นใหม่ิ่ของปิระเทศเหล่ัานี�ก็มีิ่แนวโน้มิ่ที�จ้ะท่องเที�ยวเป็ินอ่สระมิ่ากขึ �น  

ธุรก่จ้เด่มิ่ๆ แบับัท่องเที�ยวมิ่วลัชนจ้ะค่อยๆ คลัายความิ่สำาคญัลัง

7.2 การเช่่�อมโยงยุท่ธ์ศาสตร์ท่่องเที่�ยวิระดับประเท่ศกับกลยุท่ธ์์
การวิิจััยและพััฒนาท่่องเที่�ยวิเชิ่งระบบ

ในบัทที�  10 ได้เสนอยุทธศาสต์ร์ให้ปิระเทศไทยต์ั�งหลักัใหม่ิ่ในการบัร่หาร
จ้ดัการท่องเที�ยวทั�งระบับั ทั�งในช่วงที� มีิ่ โคว่ด-19 แลัะหลังัจ้ากที�  โคว่ด-19 สงบัลัง  

แต่์ยุทธศาสต์รเ์ร่งด่วนแลัะระยะสั�นเก่อบัทั�งหมิ่ดจ้ะเกี�ยวกบััการบัร่หารจ้ดัการ ซึ�งจ้ะไม่ิ่ 
นำามิ่าพ่์จ้ารณาในบัทนี�เน่�องจ้ากบัทนี�จ้ะเน้นภารก่จ้ที�เช่�อมิ่โยงกบััระบับัว่จ้ยั แผู้นงานการ
ว่จ้ยัจ้ะให้ความิ่สำาคญักบััยุทธศาสต์รร์ะยะสั�นเฉพ์าะที�เกี�ยวขอ้งกบััการจ้ดัการขอ้มูิ่ลั แลัะ
ยุทธศาสต์รร์ะยะยาวที�เกี�ยวกบััการว่จ้ยั 
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กลัยุทธก์ารว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาการท่องเที�ยวเช่งระบับั ที�จ้ะเสนอต่์อไปินี�ถอดจ้าก
ยุทธศาสต์รข์องปิระเทศในบัทที� 10 แลัะมีิ่ความิ่เช่�อมิ่โยงกนัต์ามิ่ที�แสดงในต์ารางที�  7.1   

ตาร์างท่�  7.1  สรุ์ปัแผนกลยุุทธ์ร์ะยุะส้�นและร์ะยุะปัานกลางเพ้�อการ์วิจ้ยุและพ้ฒนาการ์ท่องเท่�ยุวท่�
สร้์างคุณ์ค่า ความม้�นคง และยุ้�งยุ้น

 ยุุทธศาสตร์์ท่องเที�ยุวิ/ แนวิทาง กลัยุุทธ์วิิจััยุแลัะพััฒนา/ แผนงาน

1. ยุุทธศาสตร์์การ์ปัร้์บโคร์งสร้์างเศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวไทยุ 
(Restructure) ปัร์ะกอบด้่วยุ 6 แนวทาง

1. Restructure: การ์ปัร้์บโคร์งสร้์างเศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุว
ไทยุ ปัร์ะกอบด้่วยุ 4 แผนงาน

แนวทางเพิื่�มัความัห้ลากห้ลายุข้องเศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวไทยุ 
(Diversification)

แผู้นงานท่�  1 การ์เพิื่�มัคุณค่าและความัห้ลากห้ลายุข้องเศร์ษฐกิจ
ท่องเท่�ยุวไทยุ

แนวทางการ์เพิื่�มัปิร์ะสิทธิภูาพื่และผู้ลิตภูาพื่ข้องร์ะบบท่องเท่�ยุว
ไทยุโดยุยุกร์ะดับเศร์ษฐกิจดิจิทัลและแร์งงาน

แผู้นงานท่�  2 การ์ส่งเสริ์มันวัตกร์ร์มัและปิร์ะสิทธิภูาพื่ด้านดิจิทัล 
และเทคโนโลยุ่อ่�นๆ ในการ์ยุกร์ะดับการ์ท่องเท่�ยุวทั�งร์ะบบ

แนวทางยุกร์ะดับไทยุเป็ินผูู้้นำาด้านมัาตร์ฐานโลก
ด้านการ์ท่องเท่�ยุว (Strategic standardization)

แผู้นงานท่�3 การ์ยุกร์ะดับมัาตร์ฐานและการ์เร่์ยุนรู้์ตลอดช่่วิต  

แนวทางการ์เสริ์มัสร้์างข่้ดความัสามัาร์ถในการ์แข่้งขั้น
ห้ลังโควิด-19

แผู้นงานท่�  4 การ์วิจัยุเพ่ื่�อสร้์างองค์ความัรู้์เพ่ื่�อเพิื่�มัคุณค่าและ
ความัห้ลากห้ลายุข้องเศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวเชิ่งร์ะบบเพ่ื่�อปิรั์บ

โคร์งสร้์างอุตสาห้กร์ร์มัท่องเท่�ยุวห้ลังโควิด-19

แผู้นงานท่�  5 การ์ส่งเสริ์มัสุข้ภูาพื่และความัปิลอดภัูยุด้านการ์
ท่องเท่�ยุว

แนวทางพัื่ฒนาและปิรั์บปิรุ์งแบร์นด์ด้านการ์ท่องเท่�ยุวข้องไทยุ 
(Branding)

แนวทางการ์ทูตการ์ท่องเท่�ยุว (Tourism diplomacy) 

2. ยุุทธศาสตร์์กร์ะจายุต้นทุนและผลปัร์ะโยุชน์จากการ์
ท่องเท่�ยุวให้่เป็ันธร์ร์มมากขึี�น (Redistribute) 

ปัร์ะกอบด้่วยุ 4 แนวทาง

2. Redistribute: ขียุายุและกร์ะจายุฐานการ์ผลิตและ
ผลปัร์ะโยุชน์จากการ์ท่องเท่�ยุวให้่ห่ลากห่ลายุ ท้�วถึงและ

เป็ันธร์ร์มมากขึี�น ปัร์ะกอบด้่วยุ 2 แผนงาน

แนวทางการ์ฟ้ื้� นฟูื้บูร์ณะร์ะบบนิเวศและสิ�งแวดล้อมัท่� ได้รั์บ
ผู้ลกร์ะทบจากการ์ท่องเท่�ยุว (Restore) 

แผู้นงานท่�  6 BCG in Action เพ่ื่�อการ์ท่องเท่�ยุวท่� รั์บผิู้ดช่อบ
และยัุ�งยุ่น 

ธร์ร์มัาภิูบาลในอุตสาห้กร์ร์มั (Industry governance) แผู้นงานท่�  7 นโยุบายุสาธาร์ณะ  
การ์กร์ะจายุอำานาจ ธร์ร์มัาภิูบาล และมัาตร์การ์ทางการ์คลังแนวทางกร์ะจายุอำานาจไปิยัุงองค์กร์ปิกคร์องส่วนท้องถิ�น 

(Decentralization) 

แนวทางสร้์างพื่ลังในการ์ต่อร์องข้องผูู้้ปิร์ะกอบการ์และ
ปิร์ะช่าช่นในท้องถิ�น (Empowerment)

7.3 ข้ีอเสนอแนะสำาหรับการวิิจััย  

ปิระเทศไทยเป็ินปิระเทศแนวหน้าดา้นการท่องเที�ยว แต่์การว่จ้ยัเกี�ยวกบัั
การท่องเที�ยวที�รฐัลังทุนไปิหลัายพ์นัลัา้นในทศวรรษที�ผู่้านมิ่า ยงัจ้ำากดัขอบัเขต์อยู่ใน
ปิระเด็นที�แคบัแลัะสมัิ่ผู้สัเพี์ยงพ่์�นผู่้ว ต์ามิ่ไม่ิ่ทนัการเปิลีั�ยนแปิลังในโลักแลัะพ์ฤต่์กรรมิ่
ของนกัท่องเที�ยว ขาดการมิ่องภาพ์เช่งระบับัรวมิ่ทั�งภาพ์ใหญ่ในอนาคต์ของเม่ิ่อง 
ท่องเที�ยวต่์างๆ ซึ�งจ้ะเป็ินฐานรองรบััการขยายต์วัของการท่องเที�ยวที� มีิ่ความิ่สมิ่ดุลั  

แลัะมีิ่ความิ่ยั�งย่น
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7.3.1 ขี�อเสนอพ่ั�นฐานสำาหรับการจััดโครงสร�างด�านงานวิิจััยท่่องเท่ี�ยวิ  

1) เล่ัอกโจ้ทย์ใหญ่ดา้นนโยบัายสาธารณะแลัะโจ้ทยส์หว่ทยาการที�ทา้ทายแลัะ
ที�ต์อ้งการงานว่จ้ยัขนาดใหญ่ เช่น การออกแบับัเม่ิ่องท่องเที�ยว แลัะมีิ่นกัว่จ้ยัหลัายรุ่น 
ทำาร่วมิ่กนัในทำานองเดียวกบััทุนเมิ่ธีว่จ้ยัอาวุโส แลัะเป็ินงานที�ให้มีิ่การระดมิ่สมิ่องรวมิ่กนั 
ก่อนย่�นขอ้เสนอโครงการ โดยผูู้ท้รงคุณวุฒ่เป็ินผูู้ใ้ห้คำาปิรกึษาหร่อเช่�อเช่ญนกัว่จ้ยัอาวุโส 
มิ่าจ้ากศาสต์รส์าขาอ่�นๆ เช่น ผู้งัเม่ิ่อง การว่จ้ยัดา้นศ่ลัปิะปิระยุกต์ด์า้นการออกแบับั
ผู้ล่ัต์ภณัฑิ ์การใช ้Design Thinking แลัะ การปิระยุกต์์ใช ้Virtual Technology เพ่์�อการ
ท่องเที�ยว (ในการออกแบับัพ่์พ่์ธภณัฑิก์ลัางค่นแบับัสรา้งสรรค ์ฯลัฯ ขยายเวลัาว่จ้ยัแลัะ
ให้ทุนสำาหรบััโครงการต่์อเน่�องเป็ิน 3 ปีิ แลัะให้มีิ่เง่�อนไขผู้ลังานต์อ้งมีิ่การตี์พ่์มิ่พ์ร์ะดบัั
นานาชาต่์ในปีิที�  3 เพ่์�อยกระดบััคุณภาพ์งานว่จ้ยั

2) สกสว. ควรจ้ดัสรรงบัปิระมิ่าณส่วนหนึ�งให้สำานกังานสถ่ต่์แห่งชาต่์หร่อ GBDI  
เป็ินผูู้เ้ก็บัขอ้มูิ่ลัเพ่์�อจ้ดัทำาเป็ิน Data lake ดา้นการท่องเที�ยวโดยมีิ่กรรมิ่การผูู้ท้รงคุณวุฒ่
เป็ินผูู้แ้นะนำา เพ่์�อบูัรณาการเป็ินฐานขอ้มูิ่ลัขนาดใหญ่ในระดบััอุต์สาหกรรมิ่ที�ต์อบัโจ้ทย์
แลัะอา้งอ่งไดใ้นระดบััปิระเทศ รวมิ่ทั�งฐานขอ้มูิ่ลัขนาดใหญ่จ้ากกระทรวงการท่องเที�ยว
แลัะกีฬา ขอ้มูิ่ลัการเง่น/ ATM ที�ธนาคารแห่งปิระเทศไทยถ่อไว ้หร่อมีิ่งบัปิระมิ่าณพ์อที�
จ้ะไปิซ่�อขอ้มูิ่ลั Big Data หร่อขออนุเคราะหข์อ้มูิ่ลัจ้ากบัร่ษทัเอกชน เช่น King Power 
มิ่าว่เคราะหแ์บับัแผู้นการใชจ่้้ายของนกัท่องเที�ยว

3) เน่�องจ้าก บัพ์ข. มุ่ิ่งเป้ิาดา้นการเพ่์�มิ่ขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนั ในขณะที�  
ผู้ลักระทบัจ้ากการท่องเที�ยวเป็ินเร่�องสำาคญัจ้งึควรมีิ่หน่วยงานอ่�น เช่น สำานกังานการ
ว่จ้ยัแห่งชาต่์เป็ินผูู้ส้นบััสนุนโครงการในดา้นนโยบัายสาธารณะแลัะงานว่จ้ยัเช่งระบับั
มิ่ากขึ �น เช่น การปิระเม่ิ่นผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยวต่์อเศรษฐก่จ้ในภาพ์รวมิ่แลัะ
สงัคมิ่ส่�งแวดลัอ้มิ่ การจ้ดัการท่องเที�ยวให้เหมิ่าะสมิ่กบัั Carrying capacity การจ้ดัการ
เม่ิ่องท่องเที�ยวให้เป็ินเม่ิ่องสุขภาวะ การจ้ดัการเม่ิ่องท่องเที�ยวคารบ์ัอนต์ำ�า การค่ดค่า
ภาษีแลัะค่าธรรมิ่เนียมิ่ส่�งแวดลัอ้มิ่เพ่์�อให้ อปิท. มีิ่ค่าใชจ่้้ายในการดูแลัแหล่ังท่องเที�ยว 
รวมิ่ไปิถึงการสนับัสนุนการจ้ดัทำาแผู้นให้เม่ิ่องท่องเที�ยวที�สำาคญัแบับัพ์หุว่ทยาการ  
ให้ถงึพ์รอ้มิ่ทั�งดา้นเศรษฐก่จ้ สงัคมิ่ ส่�งแวดลัอ้มิ่ แลัะสุนทรียภาพ์ จ้นถงึทุกวนันี�ยงัไม่ิ่มีิ่
งานว่จ้ยัในลักัษณะนี�แต่์อย่างใด ทั�งๆ ที� เป็ินความิ่จ้ำาเป็ิน เพ์ราะเป็ินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัั
การสรา้ง ต่์ดต์ามิ่ แลัะปิรบััปิรุงนโยบัายแลัะเพ่์�อวางฐานอนาคต์

4) หน่วยงานว่จ้ยัทุกหน่วยควรมีิ่การจ้ดัสรรงบัว่จ้ยัเพ่์�อต์อบัปัิญหาว่กฤต์แลัะ
ปัิญหาเร่งด่วน

7.3.2 แผู้นท่ี�นำาท่างการวิิจััยและพััฒนาการท่่องเท่ี�ยวิ

1) กลุ่มการวิิจัยัทีี�ควิรทีำาในัระยะเร่งด่วินั  
ปิระกอบัดว้ยงานว่จ้ยัที�ต์อบัโจ้ทยเ์ร่งด่วนหร่อที� เป็ินโจ้ทยส์ำาคญัที�อาจ้ใช ้

ระยะเวลัายาวพ์อสมิ่ควรกว่าจ้ะเก่ดผู้ลัลัพั์ธ ์งานว่จ้ยัแลัะการจ้ดัการความิ่รู้ในกลุ่ัมิ่นี� 
ไดแ้ก่ 
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1.1) สรุปิแลัะถอดองคค์วามิ่รูด้า้นการอยู่รอดภายใต์ว่้กฤต์โรคระบัาดเป็ิน
คู่ม่ิ่อในการบัร่หารจ้ดัการสุขอนามิ่ยัสำาหรบััการท่องเที�ยว การให้ความิ่ช่วยเหล่ัอรฐัแลัะ
ความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อระหว่างผูู้ป้ิระกอบัการ แลัะเพ่์�อเพ่์�มิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ของมิ่าต์รการต่์างๆ ของ
ภาครฐัแลัะเอกชน รวมิ่ทั�งความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อระหว่างรฐักบััโรงแรมิ่แลัะโรงพ์ยาบัาลัเอกชน 

1.2) คนไทยเขา้สู่กระแสสงัคมิ่ไรเ้ง่นสดเร็วขึ �น เน่�องจ้ากมิ่าต์รการสนบััสนุน
ของรฐัในโครงการ “เราเที�ยวดว้ยกนั” แลัะโครงการ “คนลัะครึ�ง” สมิ่ควรที�จ้ะเอาขอ้มูิ่ลั 
Big data จ้ากแอปิพ์ล่ัเคชนัเหล่ัานี�มิ่าว่เคราะหล์ักัษณะของการใชจ่้้ายต่์างๆ เพ่์�อให้มีิ่ 
ความิ่เขา้ใจ้เกี�ยวกบััพ์ฤต่์กรรมิ่การบัร่โภค การใชจ่้้ายแลัะการท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวไทย 
มิ่ากขึ �น เพ่์�อที�จ้ะสนบััสนุนการใชจ่้้าย ดา้นท่องเที�ยวในปิระเทศแลัะดา้นการวางนโยบัาย
การคลังัในการกระตุ์น้เศรษฐก่จ้ 

1.3) บูัรณาการต่์อยอดข้อมูิ่ลัการเข้าร่วมิ่โครงการ “เราเที� ยวด้วยกนั”  
“คนลัะครึ�ง” “ช่มิ่ ช็อปิ ใช”้ แลัะแอปิ “เป๋ิาต์งั” เพ่์�อสรา้งเป็ินแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ด่จ่้ทลััที�รวมิ่
บัร่การ e-Commerce ท่องเที�ยวทุกปิระเภทอย่างเต็์มิ่รูปิแบับั ซึ�งในขณะนี�นกัท่องเที�ยว
ใชแ้อปิพ์ล่ัเคชนัของต่์างปิระเทศเป็ินหลักั 

พ์ัฒนาพ่์�นที� แบ่ังปัินความิ่ค่ดเห็นของนักท่องเที� ยวในช่องทางออนไลัน ์
พ่์จ้ารณายกระดบััแลัะต่์อยอด “หมิ่อชนะ” หร่อ “ไทยชนะ” ให้เป็ินแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ที�ต่์ดต่์อ
แลัะบัร่การนกัท่องเที�ยวแบับัออนไลัน์ไร้รอยต่์อ ต์ั�งแต่์การดูแลัต์วัเองให้ปิลัอดภยั  
การต่์ดต่์อกบััต์ำารวจ้ สถานพ์ยาบัาลั การเขา้ถงึสถานทูต์แลัะข่าวสารราชการโดยเฉพ์าะ
เม่ิ่�อเก่ดภยัพ่์บัต่ั์ระดบััเม่ิ่อง ซึ�งต์้องเป็ินภาษาสากลัให้แก่นกัท่องเที�ยวเพ่์�อต่์ดต์ามิ่ 

นกัท่องเที�ยวไดแ้บับัไรร้อยต่์อ พ่์จ้ารณาช่องทางการรอ้งเรียน O2O ออนไลัน ์แลัะออฟื้ไลัน ์ 
ค่อสามิ่ารถส่งข้อร้องเรียนออนไลัน์ โดยให้มีิ่เจ้้าหน้าที� ช่วยแก้ไขข้อร้องเรียนทาง 
ออฟื้ไลันด์ว้ย

1.4) ศกึษาสถานภาพ์ของแรงงานต่์างดา้วในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว ปิระเม่ิ่น
จ้ำานวนแรงงานในอุต์สาหกรรมิ่ต่์างๆ ต์ำาแหน่งงานแลัะทกัษะ เพ่์�อออกแบับันวตั์กรรมิ่ 
ที�ลัดการใชแ้รงงานต่์างดา้วในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว หานวตั์กรรมิ่ออกแบับั การผู้ล่ัต์ 
แลัะใชเ้ทคโนโลัยีโลัจ่้สต่์กสเ์พ่์�อลัดแรงงานต่์างดา้ว ทั�งในภาคท่องเที�ยวแลัะภาคเศรษฐก่จ้ 
อ่�นที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ว่ธีการจ้ดัการการซ่�อขายในต์ลัาด (สด) แบับัไรส้มัิ่ผู้สั (Touchless) 

1.5) เร่�มิ่ต์น้สนบััสนุนงานว่จ้ยัสหว่ทยาการ ซึ�งจ้ะมีิ่บัทบัาทสำาคญัในการพ์ฒันา 
เทคโนโลัยีแลัะมิ่าต์รฐานเป็ินแผู้นระยะยาว โดยระดมิ่นกัว่ทยาศาสต์รแ์ลัะนกัเทคโนโลัยี
เขา้มิ่าว่จ้ยัเพ่์�อสรา้งนวตั์กรรมิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยวแลัะการเด่นทางให้เป็ินระบับั
ไรส้มัิ่ผู้สั (Touchless) ในอุต์สาหกรรมิ่แลัะลัดการใชแ้รงงานไรท้กัษะ นำานวตั์กรรมิ่ดา้น
เทคโนโลัยีมิ่าเป็ินส่วนปิระกอบัของการท่องเที�ยวในทุกขั�นต์อนเร่�มิ่ต์ั�งแต่์เขา้เม่ิ่อง เช่น 
เทคโนโลัยีไรส้มัิ่ผู้สั เทคโนโลัยีไบัโอเมิ่ต์ร่ก การใชหุ่้นยนต์บ์ัร่การ การนำาเทคโนโลัยีการ
สรา้งโลักจ้ำาลัองในรูปิแบับัด่จ่้ทลัั ไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ิน VR AR หร่อ MR มิ่าสรา้งปิระสบัการณที์�
มีิ่มูิ่ลัค่าสูง ส่งเสร่มิ่นวตั์กรรมิ่การบัร่การที� ไม่ิ่ใชเ้ง่นสด (Cashless) พ์ฒันานวตั์กรรมิ่
ระบับัจ้ดัการทำาความิ่สะอาดแลัะสุขอนามิ่ยัทั�งในที�สาธารณะที� ใชร่้วมิ่กนัแลัะในห้อง
พ์ำานกั สำาหรบััธนบัตั์รแลัะสมัิ่ภาระของนกัท่องเที�ยว โดยให้เน้นนวตั์กรรมิ่สำาหรบัั SME 
แลัะชุมิ่ชนท่องเที�ยว ระดมิ่นกัผู้งัเม่ิ่องแลัะนกัออกแบับัเพ่์�อ ออกแบับัแลัะปิรบััระบับั
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การรองรบัันกัท่องเที�ยวในพ่์�นที�สาธารณะ เช่น สนามิ่บ่ัน สถานีขนส่ง ให้เป็ินระบับัที� ไร้
ม่ิ่อหร่อลัดการสมัิ่ผู้สัมิ่ากที�สุด เช่น ออกแบับัช่องทางเขา้ออกแบับัไรส้มัิ่ผู้สั ระบับัดูแลั
ความิ่สะอาดแลัะฆ่าเช่ �อในสปิา เพ่์�อหานวตั์กรรมิ่ใหม่ิ่ๆ มิ่าส่งเสร่มิ่ภาคท่องเที�ยว แลัะเพ่์�มิ่
ผู้ล่ัต์ภาพ์ในการผู้ล่ัต์แลัะบัร่การในระยะยาว

1.6) ทบัทวนแลัะปิระเม่ิ่นนโยบัายท่องเที�ยวช่วงโคว่ด-19 เช่น มิ่าต์รการ
เพ่์�มิ่วนัหยุดเพ่์�อใชก้ระตุ์้นการท่องเที�ยว การเพ่์�มิ่วนัหยุดอาจ้จ้ะเพ่์�มิ่รายไดจ้้ากการ
ท่องเที�ยวบัา้ง แต่์ก็จ้ะเพ่์�มิ่โอกาสของการระบัาดของโรค ลัดรายไดแ้ลัะเพ่์�มิ่ต์น้ทุนของ
อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวในระยะถดัไปิ แลัะลัด GDP ในภาคเศรษฐก่จ้อ่�น ดงันั�น วนัหยุด 
เพ่์�มิ่อาจ้ทำาให้ผู้ล่ัต์ภาพ์การผู้ล่ัต์โดยรวมิ่ของปิระเทศลัดลัง จ้ึงควรมีิ่การศึกษาแลัะ
ทบัทวนนโยบัายนี�ให้ชดัเจ้น

2) กลุ่มงานัวิิจัยัสำาหรบัระยะส ั�นัและระยะปานักลาง
เต่์มิ่เต็์มิ่ช่องว่างงานว่จ้ยัที�ยงัมีิ่น้อยอยู่ ต์ามิ่แผู้นที�นำาทางในรูปิที� 7.1 ต์ามิ่หมิ่วด 

ดงัต่์อไปินี� 

รู์ปัท่�  7.1 แผนท่�เส้นทางวิจ้ยุ

2.1) กลุ่มศกึษาอุติสาหกรรม
(1) ศกึษาเพ่์�อให้เขา้ใจ้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวในเช่งลักึ โดยเฉพ์าะอุต์สาหกรรมิ่ 

สร้างสรรคที์� มีิ่โอกาสเช่�อมิ่โยงกบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวเช่น อุต์สาหกรรมิ่บันัเท่ง 
(ดนต์รี นาฏศ่ลัป์ิ หมิ่อลัำา ฯลัฯ) งานดา้นศ่ลัปิกรรมิ่ การออกแบับัแลัะไม่ิ่ใช่แค่ดา้นการ
จ้ดัการท่องเที�ยวแต่์รวมิ่ถึงดา้นการเง่นแลัะการจ้้างงาน แลัะกฎีหมิ่ายที�กำากบััแลัะ
คุม้ิ่ครองอุต์สาหกรรมิ่ ศกึษาโครงสรา้งการแข่งขนั ผู้ล่ัต์ภาพ์แรงงาน แลัะการศกึษา
อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบััโลักดา้นม่ิ่ด เช่น การคา้มิ่นุษย ์บ่ัอนพ์นนั
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(2) ให้ความิ่สำาคญักบัับัทบัาทของจี้นในเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทยศึกษาการ
ลังทุนของจี้นในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว ให้ความิ่สนใจ้กบััการศึกษาพ์ฤต่์กรรมิ่ของ 
นกัท่องเที�ยวจี้นในก่จ้กรรมิ่ต่์างๆ รวมิ่ทั�งการทำางานแลัะการพ์ำานกัระยะยาวของคนจี้น
ในปิระเทศไทย

(3) ศกึษาช่องโหว่ทางกฎีหมิ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบััการบัรรจ้บักนัของอุต์สาหกรรมิ่อ่�น 
กบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว (Industrial convergence) เช่น ที�เกี�ยวกบััที�พ์กั แลัะที�เกี�ยวกบัั
เศรษฐก่จ้แบ่ังปัิน เพ่์�อให้การพ์ฒันาการท่องเที�ยวภายใต์แ้นวโน้มิ่ใหม่ิ่มีิ่ความิ่ปิลัอดภยั
สำาหรบััผูู้บ้ัร่โภค มีิ่ความิ่ยุต่์ธรรมิ่แลัะเสมิ่อภาคระหว่างผูู้ป้ิระกอบัการ

(4) องคก์รขนาดเล็ักในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวต์อ้งพ์ฒันาส่นคา้แลัะบัร่การใหม่ิ่  
จ้ากให้สามิ่ารถใช้ส่�อออนไลันน์ำา Asset on Location ของต์นที�ขณะนี�เป็ิน One time 
products ให้เป็ิน All time products ซึ�งเป็ินส่นคา้แลัะบัร่การที�สามิ่ารถขายไดท้ั�งในแลัะ
ต่์างปิระเทศ โดยไม่ิ่จ้ำากดัว่านกัท่องเที�ยวจ้ะมิ่าเย่อนหร่อไม่ิ่แลัะจ้ะต์อ้งสามิ่ารถทำาให้ 
นกัท่องเที�ยวสรา้งความิ่สมัิ่พ์นัธร์ะยะยาวออนไลันก์บัับุัคคลัหร่อองคก์ร ในแหล่ังท่องเที�ยว  
ยกต์วัอย่างเช่น ท่องเที�ยวชุมิ่ชน ไม่ิ่ใช่การเสนอบัร่การแลัะผู้ล่ัต์ภณัฑิเ์ฉพ์าะเม่ิ่�อนกัท่องเที�ยว 
มิ่าถงึเท่านั�น แต่์ต์อ้งสรา้งช่องทางซึ�งสามิ่ารถขายบัร่การแลัะผู้ล่ัต์ภณัฑิอ์ย่างต่์อเน่�อง
ผู่้านส่�อออนไลัน ์เช่น อาหารสำาเร็จ้รูปิหร่อของที�ระลัึกจ้ากหมู่ิ่บัา้นทั�งเป็ินส่นคา้แลัะ 
องคป์ิระกอบัของอุปิกรณ ์DIY สูต์รอาหารแลัะเคร่�องปิรุง เช่น ขนมิ่ครกผู้งสำาเร็จ้รูปิ
บัรรจุ้ซองพ์รอ้มิ่กระทะ คอรส์ออนไลันเ์กี�ยวกบััอาหารถ่�น ส่งเสร่มิ่ให้มิ่คัคุเทศกท์อ้งถ่�น
เป็ิน YouTuber หร่อสรา้งเวทีให้ Blogger หร่อ Influencer ทอ้งถ่�นที�มิ่าจ้ากแหล่ังท่องเที�ยว 
หร่อองคก์รของต์น เพ่์�อให้สามิ่ารถสรา้ง Fan Club กบัันกัท่องเที�ยวอย่างต่์อเน่�องแลัะ
สามิ่ารถสรา้งรายไดจ้้าก YouTube อีกทางหนึ�ง 

(5) ศึกษาโอกาสแลัะความิ่เป็ินไปิได้ในการขยายฐานเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว
ให้มีิ่ความิ่เช่�อมิ่โยงอย่างหลัากหลัายกบััอุต์สาหกรรมิ่ต่์างๆ ทั�งในแลัะนอกปิระเทศให้
สามิ่ารถขายส่นคา้ไดต้์ลัอดปีิ โดยไม่ิ่พ์ึ�งการเด่นทางจ้ากนกัท่องเที�ยวจ้ากต่์างปิระเทศ
เท่านั�น เช่น การเช่�อมิ่โยงกบััสาขาเกษต์รแลัะอาหาร เช่น ขา้วสำาหรบัันกักีฬา ขา้วสำาหรบัั
นกัท่องเที�ยวที� เป็ินเบัาหวาน ผู้สมิ่ผู้สานการท่องเที�ยวกบััสาขาบันัเท่งแลัะเศรษฐก่จ้
สรา้งสรรค ์เศรษฐก่จ้แบับัใหม่ิ่ๆ เช่น เศรษฐก่จ้แบ่ังปัิน เศรษฐก่จ้รกัสบัาย เศรษฐก่จ้
โลักเสม่ิ่อน เป็ินต์น้

2.2) กลุ่มนัโยบายสาธ์ารณะ 
(1) ศกึษาการใชม้ิ่าต์รการการคลังั เช่น ภาษีค่าธรรมิ่เนียมิ่มิ่ากำากบััดูแลัไม่ิ่ให้ 

เก่ดการท่องเที�ยวที� เก่นขีดจ้ำากดัของธรรมิ่ชาต่์ แลัะให้มีิ่ทรพั์ยากรในการดูแลัความิ่
ปิลัอดภยัของนกัท่องเที�ยว การศกึษาเพ่์�อกองทุนที�มิ่าจ้ากการเก็บัภาษีนกัท่องเที�ยวแลัะ
นำาเง่นนี�มิ่าใชจ่้้ายเวลัาที�เก่ดปัิญหา เช่น โรคระบัาดหร่อปิระสบัอุบัต่ั์เหตุ์ เพ่์�อไม่ิ่ให้ใชเ้ง่น
ภาษีของคนไทยไปิบัร่การนกัท่องเที�ยวแลัะไม่ิ่ต์อ้งรอการบัร่จ้าคเม่ิ่�อมีิ่ปัิญหาเก่ดขึ �น 

(2) ศึกษามิ่าต์รการกระจ้ายอำานาจ้ให้องคก์รปิกครองส่วนท้องถ่�นทั�งใน
ดา้นการลังทุนการจ้ดัการแลัะสามิ่ารถเก็บัภาษีแลัะค่าธรรมิ่เนียมิ่จ้ากพ่์�นที�จ้ากการใช้
ทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์แลัะท่องเที�ยวในพ่์�นที� เพ่์�อจ้ะสามิ่ารถมีิ่รายไดม้ิ่าทะนุบัำารุงรกัษา
มิ่รดกท่องเที�ยวให้ยั�งย่น 
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(3) การศกึษาว่จ้ยัเกี�ยวกบััผู้ลักระทบัแลัะต์น้ทุนของการท่องเที�ยวทั�งในดา้น
เศรษฐก่จ้ สงัคมิ่วฒันธรรมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ ที�นอกเหน่อจ้ากการปิระเม่ิ่นผู่้านการรบััรู ้
ของคนทอ้งถ่�นยงัมีิ่อยู่จ้ำานวนน้อยมิ่าก จ้งึทำาให้ความิ่รูที้� มีิ่อยู่ยงัไม่ิ่เพี์ยงพ์อที�จ้ะทำาให้
เขา้ใจ้แลัะสามิ่ารถจ้ดัการดา้นลับัของการท่องเที�ยว เช่น ปิระเด็นของความิ่ไม่ิ่เป็ินธรรมิ่ 
ในการจ้ายรายได ้ต์น้ทุน (ภายนอก) การใชท้รพั์ยากรการท่องเที�ยวในรูปิแบับัที�มีิ่ผู้ลักระทบั 
ต่์อสงัคมิ่วฒันธรรมิ่ เป็ินต์น้

(4) การศกึษาเกี�ยวกบััการต์ดัส่นใจ้ท่ามิ่กลัางความิ่เสี�ยง เหตุ์การณ์ไม่ิ่แน่นอน
ในปัิจ้จุ้บันัไม่ิ่ว่าจ้ะเป็ินการระบัาดของโรคภยัธรรมิ่ชาต่์ ว่กฤต์การเม่ิ่อง ฯลัฯ ทำาให้จ้ำาเป็ิน
ต์อ้งมีิ่การขยายพ์รมิ่แดนความิ่รูแ้ลัะให้ความิ่สำาคญักบััการรบััม่ิ่อเหตุ์การณว่์กฤต์การณ์
ให้มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์มิ่ากขึ �น รวมิ่ถงึการรบััรู้ความิ่เสี�ยง (Risk perception) ทั�งในระดบัั
ปัิจ้เจ้กแลัะในระดบััปิระเทศเป็ินเร่�องที�มีิ่ความิ่จ้ำาเป็ินมิ่ากขึ �น 

(5) ศึกษาเพ่์�อเต์รียมิ่ความิ่พ์ร้อมิ่ปิระชาคมิ่ในเม่ิ่องท่องเที�ยวเพ่์�อบัรรเทา
ปัิญหาที�อาจ้เก่ดจ้ากการท่องเที�ยว

(6) ศกึษากฎีหมิ่ายแลัะระเบีัยบัเกี�ยวกบััการปิระกอบัธุรก่จ้ท่องเที�ยวแลัะการ
จ้ดัการทรพั์ยากรท่องเที�ยว

2.3) กลุ่มการติลาด
(1) ศกึษาเพ่์�อทำา Brand Refreshing บัางจ้งัหวดั (เช่น ระยอง ชลับุัรี) บัางส่วน 

ของอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวที� มีิ่ผู้ลักระทบัจ้ากการระบัาดรุนแรงหร่อบัางพ่์�นที� ที� มีิ่
ศกัยภาพ์ดา้นการดูแลัสุขภาพ์ให้เป็ิน Medical Hub อย่างแทจ้้ร่ง ปิรบัับัางส่วนของ
อุต์สาหกรรมิ่โรงแรมิ่ให้เป็ินโรงแรมิ่เพ่์� อการฟ้ื้�นฟูื้แลัะบัร่การเช่งสุขภาพ์ซึ� งอาศยั
ปิระสบัการณจ์้ากการเป็ิน ASQ (Alternative State Quarantine) รวมิ่ทั�งการจ้ดัการ
สถานบัร่บัาลัคนชราหร่อสถานบัร่การที�ปิระคบััปิระคองชีว่ต์ระยะสุดทา้ย (Palliative 
Care) 

(2) การศึกษาว่จ้ยัดา้นอุปิสงคค์วรให้ความิ่สำาคญัมิ่ากขึ �นกบััการท่องเที�ยว
ภายในปิระเทศแลัะการศกึษาในระดบัักลุ่ัมิ่นกัท่องเที�ยวที�จ้ำาแนกต์ามิ่ลักัษณะที�ซ่อนเรน้  
(Latent Characteristics) แทนการศึกษาต์ามิ่ลักัษณะสญัชาต่์ เช่น กลุ่ัมิ่แสวงหา
ปิระสบัการณ ์กลุ่ัมิ่ต์ามิ่ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยว กลุ่ัมิ่ต์ามิ่ Life style กลุ่ัมิ่ต์ามิ่ Generation  
เป็ินต์น้ แลัะควรมีิ่การศกึษาต์ลัาดเฉพ์าะ (Niche market) แลัะ/หร่อที�มีิ่ความิ่สนใจ้พ่์เศษ
เพ่์�มิ่ขึ �น เพ่์�อลัดความิ่เสี�ยงจ้ากการพ์ึ�งพ์าต์ลัาดใดต์ลัาดหนึ�งมิ่ากเก่นไปิในระยะยาว 

(3) การศกึษาต์ลัาดนกัท่องเที�ยวจ้ากวฒันธรรมิ่มุิ่สล่ัมิ่โดยเฉพ์าะในปิระเทศ
อาเซียน ซึ�งที�ผู่้านมิ่าเราไม่ิ่ไดใ้ห้ความิ่สนใจ้มิ่ากนกั แมิ่ว่้าจ้ะมีิ่การสำารวจ้พ์ฤต่์กรรมิ่ทั�วไปิ 
ขาดการศกึษาเจ้าะลักึหร่อในลักัษณะของกลุ่ัมิ่ที�จ้ำาแนกต์ามิ่ลักัษณะที�ซ่อนเรน้ซึ�งจ้ะมีิ่
ความิ่จ้ำาเป็ินมิ่ากขึ �นในอนาคต์ เพ่์�อลัดการพ์ึ�งพ์าต์ลัาดต่์างปิระเทศระยะไกลั กลุ่ัมิ่ต์ลัาด
นกัท่องเที�ยวต์ะวนัต์กที�มีิ่แนวโน้มิ่ลัดลัง
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3) กลุ่มการศกึษาระยะยาวิ
เป็ินกลุ่ัมิ่ที�กว่างานว่จ้ยัจ้ะเห็นผู้ลัอาจ้จ้ะใชเ้วลัา จ้งึต์อ้งเร่�มิ่ทำาต์ั�งแต่์ปัิจ้จุ้บันั

เช่นกนั เช่น 

3.1) กลุ่มฐานัข้อ้มูล
(1) ควรมีิ่การบูัรณาการฐานขอ้มูิ่ลัที�มีิ่อยู่อย่างมิ่ากมิ่ายให้อยู่ในลักัษณะของ

ทะเลัสาบัขอ้มูิ่ลั (Data Lake) ดา้นการท่องเที�ยวไทย เพ่์�อเปิิดโอกาสให้นกัว่จ้ยัที�สนใจ้ โดย
เฉพ์าะนกัศกึษาในระดบัับัณัฑ่ิต์ศกึษาไดมี้ิ่การนำาขอ้มูิ่ลัดงักล่ัาวมิ่าว่เคราะหแ์ลัะศกึษาใน
ปิระเด็นแลัะความิ่รูที้�แต์กต่์างจ้ากเด่มิ่ ซึ�งจ้ะนำามิ่าสู่การเปิิดพ์รมิ่แดนความิ่รู้ใหม่ิ่ ทั�งนี�
อาจ้ให้ฝ้� ายว่จ้ยัของธนาคารแห่งปิระเทศไทย (ธปิท.) ที�มีิ่นกัว่จ้ยัดา้น Data Analysis เป็ิน
ผูู้บู้ัรณาการขอ้มูิ่ลั

(2) ควรพ์ฒันาระบับัรวบัรวมิ่ขอ้มูิ่ลัท่องเที�ยวแบับัรวมิ่ศูนย ์ให้มีิ่การพ์ฒันารูปิ
แบับัการใชง้านที�ร่วมิ่สมิ่ยัต์ามิ่พ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยว เช่น การใชช่้องทางออนไลัน ์
การออกแบับั UX-UI แลัะควรส่งเสร่มิ่ให้มีิ่การใชข้อ้มูิ่ลั Big Data จ้ากโซเชียลัมีิ่เดีย 
ในการศกึษาว่จ้ยัมิ่ากขึ �น เช่น การว่เคราะหภ์าพ์ลักัษณ ์ความิ่พ์งึพ์อใจ้ พ์ฤต่์กรรมิ่ รวมิ่ทั�ง 
การใชรู้ปิแบับัการสมัิ่ภาษณห์ร่อแบับัสอบัถามิ่ออนไลัน์ให้มิ่ากขึ �น เพ่์�อลัดต์น้ทุนในการ
เก็บัขอ้มูิ่ลั

(3) ศกึษาวางกลัยุทธด์า้นสารสนเทศในการปิระชาสมัิ่พ์นัธแ์บับับูัรณาการเพ่์�อ
สรา้งความิ่น่าเช่�อถ่อแลัะสรา้งกระแสความิ่ไดเ้ปิรียบัในดา้นการท่องเที�ยว ในส่�อต่์างๆ 
เช่น เคร่อข่ายอ่นเทอรเ์น็ต์ ส่�อสงัคมิ่ออนไลัน ์ส่�อโทรทศันพ่์์ �นฐาน ส่�อโฆษณาทอ้งถ่�น 
เป็ินต์น้  โดยการทำางานผู่้าน Big Data ที�สามิ่ารถเก็บัรวบัรวมิ่ขอ้มูิ่ลั แลัะนำาไปิปิระมิ่วลัผู้ลั 

(4) สนบััสนุนการจ้ดัทำาขอ้มูิ่ลัระดบััเม่ิ่องร่วมิ่กบััองคก์รปิกครองส่วนทอ้งถ่�น

3.2)การวิิจัยัเพ้�อวิางแผนัเม้องท่ีองเทีี�ยวิติน้ัแบบ  
(1) วางแผู้นระดบััเม่ิ่องสำาหรบััการท่องเที�ยวของจ้งัหวดัที� มีิ่เม่ิ่องรองที� มีิ่ 

ศกัยภาพ์สูง เช่น ในพ่์�นที� EEC แลัะเม่ิ่องอ่�นๆ เช่น สมุิ่ทรปิราการ เพ์ชรบุัรี ปิระจ้วบัคีรีขนัธ ์
แลัะสงขลัา รวมิ่ทั�งเม่ิ่องรองที�มีิ่ศกัยภาพ์ที�น่าสนใจ้ให้เป็ินศูนยก์ลัาง (Hub) เช่น ลัำาปิาง 
เลัย ของการท่องเที�ยวแลัะการเด่นทางภายในจ้งัหวดัที�มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ วางโครงสรา้ง
ดา้นการบัร่การในซพั์พ์ลัายเชนของการท่องเที�ยวให้อยู่บันแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ทำาให้เม่ิ่อง 
ท่องเที�ยวที�สำาคญักลัายเป็ินเม่ิ่องแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ที�แทจ้้ร่ง

(2) สนบััสนุนการจ้ดัทำาแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ออนไลันส์ำาหรบััเม่ิ่องท่องเที�ยวให้มีิ่การ
เช่�อมิ่โยงขอ้มูิ่ลัข่าวสารที�จ้ำาเป็ิน เช่น ต์ารางเด่นรถ เร่อบ่ัน รถไฟื้ ขอ้มูิ่ลัสุขภาพ์ความิ่
ปิลัอดภยั ปิระกาศของรฐัเม่ิ่�อมีิ่ภยัพ่์บัต่ั์แลัะกฎีหมิ่ายที� เกี�ยวกบััธุรก่จ้แลัะก่จ้กรรมิ่ว่า
ดว้ยการท่องเที�ยว

(3) บูัรณาการวางแผู้นเม่ิ่องระหว่างการอนุรกัษเ์ม่ิ่องเก่า เม่ิ่องอจั้ฉร่ยะแลัะ
เม่ิ่องเพ่์�อการท่องเที�ยว ซึ�งในปัิจ้จุ้บันันั�นการก็มีิ่หน่วยงานแยกกนัทำาอย่างเป็ินอ่สระ
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3.3) การวิิจัยัสหวิิทียการดา้นัการท่ีองเทีี�ยวิ 
เป็ินการบูัรณาการขา้มิ่ศาสต์รเ์พ่์�อนำาเทคโนโลัยีมิ่าปิระยุกต์์ใช้ในดา้นการ

ท่องเที�ยว ไดแ้ก่
(1) การปิระยุกต์์ใชพ้์ลังังานสะอาดดา้นการท่องเที�ยว เช่น พ์ลังังานแสงอาท่ต์ย ์
(2) การว่จ้ยัแลัะพ์ฒันาส่นคา้ บัร่การ เสน้ทาง กระบัวนการผู้ล่ัต์ องคก์รต์น้แบับั 

ที�ใชแ้นวทาง BCG เพ่์�อเป็ินเสน้ทางสู่ neutral carbon ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว
(3) การศึกษาการใช้พ์าหนะเพ่์�อการท่องเที�ยวที�ลัด Carbon แลัะลัดมิ่ลัพ่์ษ

ทางเสียง  
(4) การศกึษาดา้นด่จ่้ทลััเทคโนโลัยีเพ่์�อการท่องเที�ยว เช่น
• สนบััสนุนการพ์ฒันา FinTech ให้มีิ่ความิ่น่าเช่�อถ่อเพ่์�อลัดช่องว่างทางการเง่น 

ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวทั�งฝั้� งนกัท่องเที�ยวแลัะผูู้ป้ิระกอบัการ ผู่้านการ
• สนบััสนุนการพ์ฒันาเทคโนโลันี Blockchain เพ่์�อพ์ฒันาการโอนเง่นแลัะการ

รบััส่งเอกสารทางการคา้ระหว่างปิระเทศ รวมิ่ถงึการเปิิดโอกาสให้มีิ่การซ่�อขายบัร่การ
ท่องเที�ยวผู่้าน Cryptocurrency 

7.4 การออกแบบแผนงานวิิจััยท่่องเที่�ยวิเชิ่งระบบ

การขบััเคล่ั�อนการท่องเที�ยวไทยให้คุณค่ามีิ่ความิ่มิ่ั�นคงแลัะยั�งย่น ต์อ้งเขา้ใจ้
แลัะขบััเคล่ั�อนองคาพ์ยพ์ทั�งระบับั การออกแบับัแผู้นงานว่จ้ยัท่องเที�ยวเช่งระบับัต่์อไปินี�  

อาศยัองคค์วามิ่รูจ้้ากการว่เคราะหเ์ช่งระบับัของการท่องเที�ยว เพ่์�อสรา้งองคค์วามิ่รูใ้หม่ิ่
ให้เป็ินฐานสนบััสนุนนวตั์กรรมิ่ที�จ้ะเก่ดขึ �นในอนาคต์

วิตัิถุึประสงคข์้องแผนั
1) สรา้งองคค์วามิ่รูแ้ลัะการขบััเคล่ั�อนองคค์วามิ่รูเ้กี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่งระบับั
1.1) ยกระดบััคุณภาพ์ชีว่ต์แลัะเพ่์�มิ่แลัะกระจ้ายรายไดใ้ห้คนไทยผู่้านงานว่จ้ยั 

แลัะการพ์ฒันาดา้นการท่องเที�ยวเช่งหลัากหลัายจ้ากฐานเศรษฐก่จ้สร้างสรรคแ์ลัะ
เศรษฐก่จ้ฐานราก 

1.2) ส่งเสร่มิ่การใชแ้นวค่ด BCG ในการจ้ดัการทรพั์ยากรท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น 
แลัะลัดผู้ลักระทบัต่์อส่�งแวดลัอ้มิ่ 

1.3) ส่งเสร่มิ่แลัะอนุรกัษท์รพั์ยากรแลัะมิ่รดกทางธรรมิ่ชาต่์ อตั์ลักัษณท์อ้งถ่�น 
แลัะส่งเสร่มิ่การปิระยุกต์์ใชอ้ตั์ลักัษณ์ไทยอย่างสรา้งสรรคสู่์สากลั 

2) สรา้งแลัะยกระดบัับุัคลัากร ววน. ดา้นการท่องเที�ยวต์ลัอดห่วงโซ่อุปิทาน
อย่างเป็ินระบับัให้สอดคลัอ้งกบััแนวโน้มิ่ของโลักแลัะความิ่ต์อ้งการของอุต์สาหกรมิ่

3) สรา้งผู้ล่ัต์ภณัฑิ์โมิ่เดลัต์น้แบับัที�สามิ่ารถนำาไปิใชใ้นการพ์ฒันาแลัะเพ่์�มิ่มูิ่ลัค่า 
การท่องเที�ยวไทยทั�งในระดบััผูู้ป้ิระกอบัการ ระดบััพ่์�นที�ทั�งในภาคเอกชนแลัะภาครฐั 

4) สนบััสนุนการสรา้งมิ่าต์รฐานการท่องเที�ยวสู่สากลั 
5) ส่งเสร่มิ่การบูัรณาว่ทยากรการขา้มิ่ศาสต์รแ์ลัะสาขาเพ่์�อให้เก่ดความิ่รูด้า้น

การท่องเที�ยวเช่งระบับัที�นำาไปิใช้ไดอ้ย่างเป็ินรูปิธรรมิ่ในภาคเศรษฐก่จ้
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6) สร้างฐานขอ้มูิ่ลัการรบััรู้แลัะเขา้ถงึขอ้มูิ่ลัในเช่งรุกสู่กลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่าย ผูู้้ใช ้
งานจ้ร่งของงานว่จ้ยั แลัะสรา้งเคร่อข่ายแลักเปิลีั�ยนเรียนรูร้ะหว่างภาคีท่องเที�ยวเกี�ยวกบัั 
การจ้ดัการการท่องเที�ยว 

7) ส่งเสร่มิ่การใชก้ารท่องเที�ยวเพ่์�อการเรียนรู้ แลัะเพ่์�อเสร่มิ่สร้างสุขภาวะ 
(Wellness) ต์ลัอดชีว่ต์ของคนไทย

แผู้นงานนี�แบ่ังเป็ิน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ินผู้ลัผู้ล่ัต์ ผู้ลัลัพั์ธร์วมิ่ที�คาดหมิ่าย 
กรอบัแนวค่ดน่ยามิ่ แลัะขอบัเขต์ ส่วนที�  2 เป็ินแผู้นปิฎ่ีบััต่์การที� สอดคลั้องกับั
ยุทธศาสต์รที์� ไดก้ล่ัาวมิ่าแลัว้

7.4.1 เป้าประสงค์ขีองการวิิจััยท่่องเท่ี�ยวิเชิิงระบบ

สงัคมิ่เก่ดการเรียนรู้แลัะต์ระหนกัถึงความิ่สำาคญัแลัะผู้ลักระทบัจ้ากการ 
ท่องเที�ยวแลัะมีิ่ส่วนร่วมิ่ในก่จ้กรรมิ่เศรษฐก่จ้สร้างสรรคแ์ลัะนวตั์กรรมิ่ที�แข่งขนัได ้ 
สามิ่ารถสร้างมูิ่ลัค่าทางเศรษฐก่จ้ ต์ลัอดจ้นการสร้างคุณค่าแลัะอนุรกัษท์รพั์ยากร 
ท่องเที�ยวแลัะอตั์ลักัษณ์ไทยให้ยั�งย่น

7.4.2 ผู้ลผู้ลิตขีองการวิิจััยท่่องเท่ี�ยวิเชิิงระบบ

ต์วัชี�วดัต่์อไปินี� มิ่าจ้ากสมิ่มิ่ต่์ฐาน ทุนว่จ้ยั 100 ลัา้นบัาทต่์อปีิรวมิ่เป็ิน 300 
ลัา้นบัาทใน 3 ปีิ 

1) ติวัิชี �วิดั
1.1) จ้ำานวนผู้ลังานว่จ้ยัแลัะผู้ลังานทางว่ชาการบูัรณาการดา้นท่องเที�ยว 

ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 100 รายการใน 3 ปีิ แลัะในจ้ำานวนนี�เป็ินงานบูัรณาการขา้มิ่สาขาไม่ิ่ต์ำ�ากว่า
รอ้ยลัะ 30  

1.2) จ้ำานวนนวตั์กรรมิ่ โมิ่เดลั ต์น้แบับัของส่นคา้ บัร่การ เทคโนโลัยีแลัะธุรก่จ้ 
ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 50 รายการใน 3 ปีิ    

1.3) จ้ำานวน Platform ด่จ่้ทลััหร่อด่จ่้ทลััโมิ่เดลัต์น้แบับั จ้ำานวน 9 รายการใน 3 ปีิ  
1.4) พ์บัโมิ่เดลัชุมิ่ชนต์น้แบับัเพ่์�อเป็ินแหล่ังสรา้งแลัะจ้ดัการความิ่รูเ้กี�ยวกบัั

การท่องเที�ยวที�จ้ะเก่ดขึ �นในอนาคต์ของปิระเทศไทย ทั�งยงัเป็ินแหล่ังรวบัรวมิ่องคค์วามิ่รู ้

ให้สามิ่ารถถ่ายทอดแลักเปิลีั�ยนเรียนรูร้ะหว่างกนั แลัะแนวทางสรา้งพ์ลัเม่ิ่องจ่้ต์อาสา
ท่องเที�ยวจ้ำานวน 30 รายการ ใน 3 ปีิ

1.5) จ้ำานวนผูู้ต่้์ดต์ามิ่ผู้ลังานว่จ้ยัผู่้านเว็บัไซต์แ์ลัะส่�อสงัคมิ่ออนไลัน์ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 
300,000 คน ใน 3 ปีิ 

1.6) จ้ำานวนนกัว่จ้ยัรุ่นใหม่ิ่ในงานว่จ้ยับูัรณาการขา้มิ่ศาสต์ร์ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 100 คน 
ใน 3 ปีิ

1.7) จ้ำานวนผูู้ร่้วมิ่ขบััเคล่ั�อนในโซเชียลัมีิ่เดียที�เป็ินพ์ลังับัวกไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 70,000 คน  
(กด Like กด Share) ใน 3 ปีิ    
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1.8) จ้ำานวนขอ้เสนอนโยบัายสาธารณะไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 15 รายการ แลัะที�ถูกผู้ลักัดนั 
เขา้สู่กระบัวนการสรา้งนโยบัายสาธารณะที�ดี ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 5 นโยบัายใน 3 ปีิ    

1.9) จ้ำานวนผูู้ป้ิระกอบัการที�มีิ่ส่วนร่วมิ่ในเคร่อข่ายว่จ้ยั มีิ่จ้ำานวนไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 
100 รายใน 3 ปีิ

1.10) เก่ดส่�อนโยบัายสาธารณะที�ดีที� เผู้ยแพ์ร่ ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 60 รายการ ใน 3 ปีิ 
แลัะเวทีสาธารณะเพ่์�อการแลักเปิลีั�ยนเรียนรูน้โยบัายสาธารณะที�ดี ระหว่างภาคีต่์างๆ 
เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน  จ้ำานวน 5 ครั�ง แลัะสมัิ่มิ่นาออนไลัน ์จ้ำานวน 15 ครั�งใน 3 ปีิ

1.11) เก่ด Media Value สุทธ่รวมิ่ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 30 ลัา้นบัาท ใน 3 ปีิ 

2) ผลลพัธ์ ์
2.1) เก่ดการนำาผู้ลังานว่จ้ยัไปิใชน้ำาร่องโดย ภาครฐั เอกชน แลัะชุมิ่ชนเศรษฐก่จ้ 

ฐานรากไม่ิ่ต์ำ�ากว่ารอ้ยลัะ 20 ของงานว่จ้ยัใน 3 ปีิ   
2.2) เก่ดการบูัรณาการแลัะการปิระยุกต์ใ์ชผู้้ลังานว่จ้ยัขา้มิ่ศาสต์ร ์เก่ดว่ชาใหม่ิ่ๆ  

เช่น ดา้น Gastronomy การจ้ดัการระบับัน่เวศนท่์องเที�ยว ทั�งในเม่ิ่องแลัะในเขต์อนุรกัษ์
ธรรมิ่ชาต่์  

2.3) เก่ดการขยายต์วัของเคร่อข่ายนกัว่จ้ยัแลัะผูู้ป้ิระกอบัการที�เขา้เยี�ยมิ่แลัะ
รบััรูข้อ้มูิ่ลัจ้ากเคร่อข่ายว่จ้ยัท่องเที�ยว 4.0 ผู่้านระบับัการส่�อสารออนไลัน ์

2.4) เก่ดกลัไกการมีิ่ส่วนร่วมิ่กบััภาคเอกชน แลัะส่�อต่์างๆ ที�สนบััสนุนการ
สรา้งธรรมิ่าภ่บัาลัดา้นการท่องเที�ยว 

2.5) เก่ดเวทีสาธารณะ ส่�อโซเชียลัมีิ่เดียพ์ลังับัวก ซึ�งเป็ินฐานในการส่งเสร่มิ่
การท่องเที�ยวยั�งย่น

2.6) เก่ดอาสาสมิ่คัรดา้นการท่องเที�ยวที�ใส่ใจ้ดูแลัสอดส่องให้มีิ่การท่องเที�ยว
รบััผู่้ดชอบั

3) ผลกระทีบ
3.1) พ์ฒันารายไดเ้ศรษฐก่จ้ฐานรากที� เกี�ยวขอ้งกบััท่องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �นไม่ิ่ต์ำ�า

กว่ารอ้ยลัะ 10 ต่์อปีิ 
3.2) ขยายห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ที�ทำาให้ส่นคา้แลัะบัร่การท่องเที�ยวหลัากหลัาย 

ว่จ่้ต์รบัรรจ้งมิ่ากขึ �น
3.3) เก่ดการเปิลีั�ยนแปิลังพ์ฤต่์กรรมิ่ในภาคท่องเที�ยว สรา้งความิ่สมัิ่ฤทธ่ �ผู้ลั

ดา้นธรรมิ่าภ่บัาลั จ้ากการขบััเคล่ั�อนนโยบัายสาธารณะ มิ่าต์รการ ต์ลัอดจ้น การปิฏ่รูปิ
กลัไกบัร่หารจ้ดัการของรฐั

3.4) Key drivers1 ในภาคราชการนำาผู้ลัว่จ้ัยไปิใช้เพ่์� อเต์รียมิ่พ์ร้อมิ่ให้
ปิระเทศไทย 4.0 กา้วขา้มิ่ความิ่ยากจ้นแลัะความิ่ไม่ิ่เสมิ่อภาคสู่สงัคมิ่อยู่ดีมีิ่สุขแลัะยั�งย่น 
พ์รอ้มิ่รบััสถานการณที์�ผู้นัผู้วนอนัเก่ดจ้ากปัิจ้จ้ยัภายนอก

1  ภูาค่ร์าช่การ์ปิร์ะกอบด้วยุ กร์ะทร์วงอุดมัศ้กษา วิจัยุและวิทยุาศาสตร์์เทคโนโลยุ่ กร์ะทร์วงแร์งงาน กร์ะทร์วงพัื่ฒนาสังคมัและความัมัั�นคงข้องมันุษย์ุ กร์ะทร์วงมัห้าดไทยุ กร์ะทร์วง
ยุุติธร์ร์มั กร์ะทร์วงต่างปิร์ะเทศ และกร์ะทร์วงวัฒนธร์ร์มั และศูนย์ุคุณธร์ร์มั
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3.5) Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ภายในปีิ พ์.ศ. 2568  
มีิ่เป้ิาหมิ่ายเพ่์�มิ่ลัำาดบััขึ �นเป็ินลัำาดบััที�  25 ค่อ จ้ากปัิจ้จุ้บันัอยู่ในลัำาดบััที�  31 เพ่์�มิ่ขึ �น 6 
ลัำาดบัั  

7.4.3 กรอบแนวิคิด แผู้นงาน

แผู้นงานนี�เป็ินแผู้นงานที�สนบััสนุนการว่จ้ยัเช่งระบับัเพ่์�อทำาให้พ์ลัวตั์ของการ
ขบััเคล่ั�อนปัิจ้จ้ยัต่์างๆ ไปิในท่ศทางที�สนบััสนุนแลัะเก่ �อหนุนกนัไม่ิ่เก่ดช่องว่างในจุ้ดใด 
จุ้ดหนึ�ง รูปิที�  7.2 แสดงถงึระบับัท่องเที�ยวที� มีิ่ความิ่เช่�อมิ่โยงกนัระหว่างปัิจ้จ้ยัต่์างๆ  

ที� มีิ่ผู้ลัต่์อการท่องเที�ยว ซึ�งมิ่าจ้ากผู้ลัการว่เคราะหเ์ช่งระบับั ส่วนรูปิที�  7.3 แสดงถงึ 

กลุ่ัมิ่หร่อระบับัย่อยของการท่องเที�ยว จ้ะเห็นไดว่้างานว่จ้ยัเท่าที� ผู่้านมิ่าจ้นปัิจ้จุ้บันัมิ่กั
จ้ะเป็ินงานแยกเป็ินส่วนๆ (Fragmented) (เฉพ์าะกลุ่ัมิ่ที� ตี์กรอบั) แลัะจ้ะเกี�ยวขอ้งกบัั 
นกัท่องเที�ยวแลัะแหล่ังท่องเที�ยวเป็ินหลักั แต่์ยงัไม่ิ่ได้ให้ความิ่สนใจ้กบััปัิจ้จ้ยัโดยรอบั 
ซึ�งก็มีิ่ผู้ลักระทบัต่์อการท่องเที�ยวแลัะไดร้บััผู้ลักระทบัจ้ากการท่องเที�ยวซึ�งจ้ะมีิ่ผู้ลั 

เกี�ยวเน่�องไปิกบััความิ่ยั�งย่นของการท่องเที�ยวในระยะยาว รูปิที�  7.4 แสดงถงึช่องว่างใน
การว่จ้ยัอนัเก่ดมิ่าจ้ากการทบัทวนวรรณกรรมิ่ ในบัทที� 11 รูปิหน้า  ที�มีิ่เฉดสีทบึัแสดงว่า 
เป็ินกลุ่ัมิ่งานว่จ้ยัที�มีิ่งานว่จ้ยัจ้ำานวนน้อยหร่อไม่ิ่ค่อยมีิ่เลัยซึ�งกลุ่ัมิ่นี� ไดแ้ก่ 

1) การศกึษาเกี�ยวิกบัพฤติิกรรมก่อนัการเดินัทีางข้องนักัท่ีองเทีี�ยวิ
1.1) การว่เคราะหเ์ปิรียบัเทียบัขอ้มูิ่ลัของบุัคลักัษณ ์แรงดงึดูดใจ้ ราคาแลัะ

การส่งเสร่มิ่การขายความิ่เพี์ยงพ์อของขอ้มูิ่ลัสำาหรบัับุัคลักัษต่์์างๆ 
1.2) ความิ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างชีว่ต์การทำางานแลัะชีว่ต์ท่องเที�ยว เวลัาแลัะระยะทาง 

ในการต์ดัส่นใจ้ซ่�อส่นคา้ท่องเที�ยว
1.3) อุปิสงคแ์ลัะอุปิทานดา้นการเด่นทางในระดบััพ่์�นที� เช่น เม่ิ่องเล็ัก เม่ิ่องรอง  

จ้ะทำาให้สามิ่ารถต์ดัส่นการลังทุนได ้ขอ้มูิ่ลัปัิจ้จุ้บันัเป็ินขอ้มูิ่ลัระดบััจ้งัหวดั

2) การศกึษาในัช่วิงระหว่ิางการเดินัทีางข้องนักัท่ีองเทีี�ยวิ
2.1) การพ์ฒันาดา้นการบ่ัน รวมิ่ทั�งอุต์สาหกรรมิ่ภายในห่วงโซ่อุปิทาน
2.2) การลังทุนของรฐัแลัะเอกชนในดา้นของการเด่นทางที�เช่�อมิ่โยงกบััการ

ท่องเที�ยว
2.3) การลังทุนของรฐัในสาธารณูปิโภคที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว
2.4) อุปิสงคแ์ยกต์ามิ่ก่จ้กรรมิ่ดา้นการท่องเที�ยวแลัะการบัร่การ 
2.5) อุปิทานแลัะการลังทุนในก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวแลัะบัร่การรวมิ่ทั�งการใช้

ปิระโยชนที์�ด่นแลัะการใชพ้์ลังังาน   
2.6) การให้บัร่การขอ้มูิ่ลัทั�ง Online แลัะ Offline
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รู์ปัท่�  7.2 ร์ะบบซ้ีบซ้ีอนขีองการ์ท่องเท่�ยุวท่�ม่วงจร์ยุ้อนกล้บและม่พลว้ต 

รู์ปัท่�  7.3 ร์ะบบยุ่อยุ (Subsystem) ขีองการ์ท่องเท่�ยุว 
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รู์ปัท่�  7.4 ช่องว่างในการ์วิจ้ยุอ้นเกิด่มาจากการ์ทบทวนวร์ร์ณ์กร์ร์ม 

3) การศกึษาเกี�ยวิกบัผลกระทีบในัพ้ �นัทีี�ท่ีองเทีี�ยวิ
3.1) การลังทุนภาครฐัในทอ้งถ่�น
3.2) ความิ่พ์รอ้มิ่ของการรองรบััการท่องเที�ยวดา้นโครงสรา้งพ่์�นฐาน
3.3) การใชป้ิระโยชนที์�ด่น
3.4) การใชพ้์ลังังานทอ้งถ่�น
3.5) การแข่งขนัในระดบััทอ้งถ่�น
3.6) ผู้ลักระทบัต่์อทกัษะแรงงานแลัะโอกาสในการจ้า้งงาน 
3.7) ผู้ลักระทบัต่์อราคาแลัะอุปิสงคข์องอสงัหาร่มิ่ทรพั์ย ์
3.8) ปัิญหาส่�งแวดลัอ้มิ่อนัเก่ดจ้ากการท่องเที�ยวเช่นขยะ การจ้ราจ้รต่์ดขดั 

มิ่ลัพ่์ษต่์างๆ
3.9) ความิ่ขดัแยง้ในสงัคมิ่อนัเก่ดจ้ากการท่องเที�ยว
3.10) ผู้ลักระทบัต่์อคุณภาพ์ชีว่ต์แลัะต์น้ทุนการครองชีพ์ของคนปิร่มิ่ณฑิลั

ที�มีิ่แหล่ังท่องเที�ยว
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7.4.4 ขีอบเขีตการวิิจััย (Scoping) 

1) ข้อบเข้ติเชิงประเด็นัทีี�องคค์วิามรูต้ิอ้งการ
ภาพ์รวมิ่ของระบับัท่องเที�ยวในเศรษฐก่จ้สงัคมิ่เช่นรูปิที� เสนอขา้งต์น้ถ่อว่า

ไดร้ะบุัขอบัเขต์ของว่จ้ยัว่าเป็ินก่จ้กรรมิ่ใดๆ ก็ต์ามิ่ที�อาจ้มีิ่ผู้ลักระทบัต่์อการท่องเที�ยว  
ซึ�งหมิ่ายความิ่ว่างานว่จ้ยัท่องเที�ยวเช่งระบับัจ้ะต์อ้งเป็ินการบูัรณาการขา้มิ่ศาสต์รม์ิ่ากขึ �น  
อย่างไรก็ดี ในเบ่ั �องต์น้หร่อในชั�นต์น้อาจ้จ้ะสามิ่ารถระบุัขอบัเขต์ให้ชดัเจ้นมิ่ากขึ �น หร่อ
แคบัลังไดเ้ช่นในเร่�องผู้ลักระทบัต์อ้งการผู้ลักระทบัที�เป็ินผู้ลักระทบัโดยต์รง ก่อนที�จ้ะ
ขยายไปิถงึผู้ลักระทบัโดยออ้มิ่หร่อผู้ลักระทบัที�อาจ้เก่ดขึ �นในระยะยาวในภายหลังั หร่อ
ในการศึกษาดา้นการลังทุนสาธารณูปิโภคก็อาจ้จ้ะเน้นพ่์�นที� ที� มีิ่การท่องเที�ยวมีิ่ความิ่
ต์อ้งการก่อน โดยกำาหนดต์ามิ่ลัำาดบััความิ่สำาคญั 

2) ข้อบเข้ติเชิงพ้ �นัทีี�
แผู้นงานนี�เสนอให้ใช้ผู้ลัการว่เคราะหศ์กัยภาพ์ของจ้งัหวดัต่์างๆ มิ่าเล่ัอก

ปิระเด็นว่จ้ยัให้สอดคลัอ้งกบััปัิญหาในพ่์�นที�ที� เหมิ่าะสมิ่
2.1) จ้งัหวดัที�มีิ่ศกัยภาพ์สูงแลัว้แลัะมีิ่การใชต้์น้ทุนธรรมิ่ชาต่์แลัะทรพั์ยากร 

ในพ่์�นที� เต็์มิ่ที�แลัว้ ยงัไม่ิ่จ้ำาเป็ินต์อ้งศึกษาดา้นอุปิสงคแ์ลัะการต์ลัาดเพ่์�มิ่เต่์มิ่มิ่ากนกั
ยกเวน้ในกรณีของการลังลักึดา้นต์ลัาดพ่์เศษ (niche market) ไดแ้ก่

• จ้งัหวดัที�ต่์ดทะเลัไดแ้ก่ ภูเก็ต์ ชลับุัรี เพ์ชรบุัรี พ์งังา สตู์ลั แลัะระนอง 
• จ้งัหวดัที� ไม่ิ่ต่์ดทะเลั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ิ่ ขอนแก่น เพ์ชรบูัรณ ์นครปิฐมิ่ บังึกาฬ 

กาญจ้นบุัรี สระบุัรี หนองคาย แลัะอุทยัธานี
2.2) จ้งัหวดัที� มีิ่ศกัยภาพ์สูงแต่์ยงัใช้ทรัพ์ยากรในพ่์�นที� มีิ่เต็์มิ่ที�  หร่อยงั

ใช้ทรัพ์ยากรการจ้ัดการไม่ิ่มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์สูงจ้ังหวัดเหล่ัานี� เช่น กระบีั�  สงขลัา 
นครศรีธรรมิ่ราช น่าน แลัะเลัย เป็ินต์น้ 

7.4.5 คำานิยาม  

1) การท่ีองเทีี�ยวิเชิงระบบ
ระบับัท่องเที�ยว (tourism system) ค่อชุดขององคป์ิระกอบัที� เช่�อมิ่โยงกนั 

แลัะมีิ่ปิฏ่สมัิ่พ์นัธซ์ึ�งกนัแลัะกนัอย่างซบััซอ้น แลัะมีิ่การจ้ดัการให้เป็ินหนึ�งเดียวกนัเพ่์�อ
ดำาเน่นการให้บัรรลุัวตั์ถุปิระสงคที์�กำาหนดไว้ในการแลักเปิลีั�ยนระหว่างองคป์ิระกอบั
ดา้นการท่องเที�ยวในดา้นอุปิสงค ์อุปิทาน แลัะสถาบันั 

องคป์ิระกอบัดา้นอุปิสงคเ์น้นไปิที�การต์ดัส่นใจ้ของนกัท่องเที�ยว ทั�งในดา้น
พ์ฤต่์กรรมิ่ความิ่ชอบั แรงจู้งใจ้แลัะการต์ดัส่นใจ้เด่นทาง ส่วนดา้นอุปิทานเกี�ยวขอ้ง
กบััการให้บัร่การนกัท่องเที�ยว ทั�งดา้นส่�งดงึดูดใจ้ ส่�งอำานวยความิ่สะดวก ก่จ้กรรมิ่แลัะ
บัร่การสนบััสนุนการท่องเที�ยว รวมิ่ถงึกระบัวนการส่�อสาร การให้ขอ้มูิ่ลั แลัะการต์ลัาด
เพ่์�อดงึดูดใจ้นกัท่องเที�ยว สำาหรบััสถาบันั (institutions) ดา้นการท่องเที�ยวหมิ่ายถงึกฎี
กต่์กาที�กำาหนดพ์ฤต่์กรรมิ่ของบุัคคลัแลัะองคก์รที� เกี�ยวขอ้ง ทั�งนกัท่องเที�ยวในฝ้� าย
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อุปิสงค ์ผูู้ป้ิระกอบัการในฝ้� ายอุปิทาน รวมิ่ถงึองคก์รอ่�นๆ ทั�งภาครฐั ภาคเอกชนแลัะ
ภาคปิระชาสงัคมิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว

ทั�งนี� การแลักเปิลีั�ยนแลัะปิฏ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างอุปิสงคก์บััอุปิทานส่งผู้ลัให้
เก่ดการเคล่ั�อนยา้ยเช่งพ่์ �นที�จ้ากพ่์�นที� ภูม่ิ่ลัำาเนาของนกัท่องเที�ยวไปิยงัพ่์ �นที� จุ้ดหมิ่าย
ปิลัายทางของการท่องเที�ยวภายในช่วงระยะเวลัาหนึ�ง ปิฏ่สมัิ่พ์นัธด์งักล่ัาวส่งผู้ลัให้
เก่ดผู้ลักระทบั ทั�งในเช่งบัวกแลัะเช่งลับัในพ่์�นที�จุ้ดหมิ่ายปิลัายทางการท่องเที�ยวทั�งใน 

ม่ิ่ต่์เศรษฐก่จ้ สงัคมิ่ แลัะส่�งแวดลั้อมิ่ ผู้ลักระทบัต่์างๆ ที� เก่ดขึ �นจ้ะส่งผู้ลัย้อนกลับัั  
(feedback) ที� มีิ่ผู้ลัต่์อปิฏ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างองคป์ิระกอบัของอุปิสงคแ์ลัะอุปิทานการ 
ท่องเที�ยวเป็ินวงจ้รอย่างไม่ิ่มีิ่ที� ส่ �นสุดแลัะมีิ่พ์ลัวตั์ (dynamics) ทำาให้เก่ดการปิรบััต์วัแลัะ
จ้ดัระเบีัยบัใหม่ิ่ (self-organization) ต์ามิ่สถานการณที์�เปิลีั�ยนแปิลังไปิภายในระบับั แลัะ
อาจ้นำาไปิสู่การเก่ดรูปิแบับัพ์ฤต่์กรรมิ่แลัะผู้ลัลัพั์ธข์องระบับัที� ไม่ิ่คาดค่ดมิ่าก่อนแลัะไม่ิ่
สามิ่ารถคาดเดาได้โดยง่าย 

2) นัโยบายสาธ์ารณะ
นโยบัายสาธารณะค่อท่ศทางแลัะแนวทางการดำาเน่นงานของรฐัซึ�งอยู่ใน

รูปิของนโยบัายกฎีหมิ่าย มิ่าต์รการ หร่อกฎีระเบีัยบัต่์างๆ นโยบัายสาธารณะมีิ่หลัาย
ปิระเภท ค่อ

2.1) กฎีหมิ่าย เช่น รฐัธรรมิ่นูญ พ์ระราชบัญัญต่ั์ เทศบัญัญต่ั์ ขอ้บัญัญต่ั์ ฯลัฯ
2.2) แผู้นบัร่หารจ้ดัการ เช่น ยุทธศาสต์ร ์แผู้น คู่ม่ิ่อนโยบัาย มิ่าต์รฐานระบับั

ปิฏ่บัต่ั์การ ระบับังาน ฯลัฯ
2.3) กฎีเกณฑิแ์ลัะแนวทางปิฏ่บัต่ั์ เช่น มิ่ต่์ ครมิ่. กต่์กาการบัร่หาร ขอ้กำาหนด 

ระเบีัยบัขอ้บังัคบััระดบัักระทรวง ฯลัฯ
2.4) กฎีหมิ่ายแลัะขอ้กำาหนดดา้นการคลังั เช่น กฎีหมิ่ายแลัะขอ้กำาหนดของ

งบัปิระมิ่าณรายปีิ ฯลัฯ
2.5) ว่ธีการแลัะแนวทางในกระบัวนการยุต่์ธรรมิ่ เช่น ว่ธีพ่์จ้ารณาคดีของ

ศาลั ฯลัฯ 
 

7.5 แผนกลยุท่ธ์์ระยะสั� นและระยะปานกลางเพ่ั�อการวิิจััยและ
พััฒนาการท่่องเที่�ยวิที่�สร้างคุณ์ค่า ควิามมั�นคง และยั�งย่น

วิิสัยท่ัศัน์

“เพิ�มคุณค่าและอนุัรกัษท์ีรพัยากรท่ีองเทีี�ยวิ เพ้�อเพิ�มมูลค่าทีางเศรษฐกิจั
คุณภาพชีวิิติ และสิ�งแวิดลอ้มอย่างย ั�งย้นั”

มีิ่ 2 กลัยุทธห์ลักั ดงัต่์อไปินี�
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กลยุท่ธ์ท่ี� 1 Restructure: การปรับโครงสร�างเศัรษฐกิจัท่่องเท่ี�ยวิไท่ย

เป็ินกลัยุทธที์�ปิรบััโครงสรา้งเพ่์�อลัดความิ่เสี�ยงดา้นรายได ้พ์ฒันาเทคโนโลัยี  
แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ อีกทั�งเพ่์�มิ่ขีดความิ่สามิ่ารถของการท่องเที�ยวไทยให้สู่สากลัให้สมิ่กบััที�ไทย 

เป็ินปิระเทศแนวหน้าดา้นการท่องเที�ยว โดยส่งเสร่มิ่ เศรษฐก่จ้ด่จ่้ทลัั (Digitalization),  
ขบััเคล่ั�อนท่องเที� ยวด้วย (BCG Model), พ์ฒันามิ่าต์รฐานเช่งกลัยุทธ ์(Strategic  
Standardization) เพ่์�อให้เก่ดความิ่ปิลัอดภยัแลัะมีิ่สุขภาวะที�ดีทั�งกายแลัะใจ้

ปิระกอบัดว้ยแผู้นงานดงัต่์อไปินี� ไดแ้ก่ 

1.1 แผู้นงานท่ี� 1 แผู้นงานการเพิั�มคุณ์ค่าและควิามหลากหลายขีองเศัรษฐกิจั 
ท่่องเท่ี�ยวิไท่ย 

เป้าหมายข้องจุัดมุ่งเนัน้ั: 
• เพ่์�มิ่มูิ่ลัค่าเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว
• เพ่์�มิ่ความิ่หลัากหลัายในผู้ล่ัต์ภณัฑิบ์ัร่การบันฐานเศรษฐก่จ้แลัะอตั์ลักัษณ์ไทย
• เก่ดนวตั์กรรมิ่การจ้ดัการที�ทำาให้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไทยสู่สากลั
• การขยายห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ในแนวราบัจ้ากห่วงโซ่เด่มิ่ที�มีิ่ฐานแคบั
• การขยายห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ในแนวลักึโดยใชภู้ม่ิ่ปัิญญาไทย 

ติวัิชี �วิดั: เกิดนัวิตัิกรรมผลิติภณัฑ์แ์ละบริการทีี�หลากหลาย
• เพ่์�มิ่นกัท่องเที�ยวสู่เม่ิ่องรอง เม่ิ่องเล็ัก
• มูิ่ลัค่าเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบััโครงการว่จ้ยัเพ่์�มิ่ขึ �น
• รายจ่้ายนกัท่องเที�ยวต่์อชุมิ่ชนในโครงการว่จ้ยัเพ่์�มิ่ขึ �น
• การใชป้ิระโยชนจ์้ากความิ่รู ้จ้ากผู้ลังานว่จ้ยั โดยผูู้ป้ิระกอบัการแลัะว่สาหก่จ้

ชุมิ่ชน
• การเขา้ถงึผู้ลัการว่จ้ยัทางออนไลัน์โดยผูู้มี้ิ่ส่วนไดส่้วนเสีย

ควิามรู ้ประเด็นั วิวินั. ทีี�ติอ้งการ: 
• องคค์วามิ่รูด้า้นศ่ลัปิวฒันธรรมิ่
• Design thinking
• การออกแบับัแลัะความิ่รูด้า้นสถาปัิต์ยกรรมิ่ แลัะในสาขาอ่�นๆ 
• Music, sports, spas
• Gastronomy แลัะfood technology  
• Engineering/ Manufacturing designs   
• แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ต่์ดต่์อลูักคา้ Chat/ Live Streaming/ Clip/ VDO
• Environmental Protection Technology
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แนัวิทีางการใชป้ระโยชนั:์ 
• มีิ่ต์น้แบับัผู้ล่ัต์ภณัฑิที์�ใชป้ิระโยชนเ์ช่งพ์าณ่ชย ์
• มีิ่ขอ้เสนอเช่งนโยบัาย
• มีิ่ปิระโยชนเ์ช่งสงัคมิ่ในการยกระดบััคุณภาพ์ชีว่ต์แลัะสุนทรียภาพ์ 

โดยมีิ่ 2 กลุ่ัมิ่ย่อยค่อ 
(1) การประยุกติ ์ใชอ้ตัิลกัษณแ์ละภูมิปัญญาไทียอย่างสรา้งสรรคเ์พ้�อบูรณาการ
เศรษฐกิจัฐานัรากและเศรษฐกิจัสรา้งสรรคก์บัอุติสาหกรรมท่ีองเทีี�ยวิไทีย

ประเด็นัการศกึษา:
ศกึษาว่จ้ยัปิระเด็นต่์าง  ๆในระดบััชุมิ่ชน เม่ิ่องเล็ัก เพ่์�อคน้หานวตั์กรรมิ่ ผู้ล่ัต์ภณัฑิ ์

แลัะบัร่การต์ลัอดห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ เช่น
• การศกึษานวตั์กรรมิ่ ผู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การท่องเที�ยวในระดบััชุมิ่ชนเพ่์�อลัด

ต์น้ทุนการผู้ล่ัต์แลัะเพ่์�มิ่มูิ่ลัค่าเศรษฐก่จ้ไดต้์ลัอดปีิ
• ศึกษาเพ่์� อการออกแบับัแลัะพ์ฒันาห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ เพ่์� อให้มีิ่ส่นค้าแลัะ

ผู้ล่ัต์ภณัฑิมี์ิ่ความิ่เหมิ่าะสมิ่กบััรสน่ยมิ่นกัท่องเที�ยว
• สรา้งทรพั์ยส่์นทางปัิญญาใหม่ิ่จ้ากอตั์ลักัษณแ์ลัะภูม่ิ่ปัิญญาดั�งเด่มิ่
• ศกึษาการเพ่์�มิ่มูิ่ลัค่าผู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การที�สรา้งปิระสบัการณที์�มีิ่คุณค่า

ต่์อจ่้ต์ใจ้นกัท่องเที�ยว
• การศึกษาศกัยภาพ์ของชุมิ่ชนที� มีิ่ความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อกบััผูู้้ปิระกอบัการในการ 

นำาเสนอก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนเพ่์�อให้ต์อบัสนองกบััความิ่ต์อ้งการของกลุ่ัมิ่
เป้ิาหมิ่าย เช่น ศกึษาปัิจ้จ้ยัที� ช่วยส่งเสร่มิ่ให้ชุมิ่ชนนำาเสนออตั์ลักัษณข์องทอ้งถ่�น แลัะ
ผูู้ป้ิระกอบัการก็สามิ่ารถนำาเสนอให้แก่นกัท่องเที�ยวได ้

• แนวทางเพ่์�มิ่รายได ้การบัร่หาร แลัะความิ่สามิ่ารถในการต่์อรองของชุมิ่ชน
ทอ้งถ่�น

(2) เพิ�มควิามหลากหลายข้องเศรษฐกิจัท่ีองเทีี�ยวิโดยการข้ยายห่วิงโซ่การผลิติทีั�ง
ภายในัประเทีศและจัากต่ิางประเทีศ 

เพ่์�มิ่ฐานการผู้ล่ัต์ซึ�งเป็ินการขยาย แยก ซอย แลัะต่์อยอดผู้ล่ัต์ภณัฑิที์�มีิ่อยู่แลัว้  
เช่น อาหารเม่ิ่องแบับัวีกนั (Vegan) อาหารสุขภาพ์แลัะโภชนาการสำาหรบัันกัมิ่วย (ไทย)  
พ์รีเมีิ่ยรลี์ักมิ่วยไทย หร่อนำาเขา้หร่อสรา้งสรรคผ์ู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การใหม่ิ่ที�ไม่ิ่เคยมีิ่อยู่เด่มิ่  
ต์วัอย่างเช่น การที�บุัรีรมัิ่ยก์ลัายเป็ินศูนยกี์ฬารถแข่งหร่อการที�มิ่อลัต์า้ (Malta) พ์ฒันา
ศูนยก์ารเง่นด่จ่้ทลััแบับั cryptocurrency 

ติวัิชี �วิดั: 
• ชุมิ่ชนไดร้บััผู้ลัปิระโยชนจ์้ากรายไดก้ารท่องเที�ยวในทอ้งถ่�นมิ่ากขึ �น 
• เก่ดการขยาย ต่์อยอดห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ดา้นการท่องเที�ยว 
• จ้ำานวนภาคเศรษฐก่จ้หร่อผูู้ป้ิระกอบัการใหม่ิ่ที� เช่�อมิ่โยงกบััการท่องเที�ยว

มิ่ากขึ �น  
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ควิามรู ้ประเด็นั วิวินั. ทีี�ติอ้งการ: 
• ความิ่รูด้า้นน่เวศว่ทยา ชีวว่ทยา สมุิ่ทรศาสต์ร ์ฯลัฯ 
• ความิ่รูด้า้นปิระวต่ั์ศาสต์ร ์ศ่ลัปิวฒันธรรมิ่
• ความิ่รูด้า้นการเง่นการจ้ดัการท่องเที�ยว 
• แลัะอ่�นๆ 

แนัวิทีางการใชป้ระโยชนั:์ 
• ใชว้างนโยบัายเศรษฐก่จ้ สงัคมิ่ระดบััฐานราก/ ระดบััอุต์สาหกรรมิ่ 
• ใชว้างนโยบัายดา้นการมีิ่ส่วนร่วมิ่ของชุมิ่ชน 

ประเด็นัการศกึษา:
• ศกึษาการกระจ้ายรายไดใ้นห่วงโซ่อุปิทานของการท่องเที�ยว
• การปิระเม่ิ่นผู้ลักระทบัของการพ์ฒันาการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนที� เป็ินผู้ลั

ต่์อการกระตุ์น้เศรษฐก่จ้ฐานราก การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนจ้ะเป็ินกลัไกที�ช่วยขบััเคล่ั�อน
เศรษฐก่จ้ฐานรากในด้านต่์างๆ ได้ เช่น ด้านเกษต์รกรรมิ่ ภูม่ิ่ปัิญญาท้องถ่�น แลัะ
ผู้ล่ัต์ภณัฑิชุ์มิ่ชน เป็ินต์น้ ซึ�งผู้ลัการว่จ้ยัดา้นนี�จ้ะเป็ินขอ้มูิ่ลัสนบััสนุนการวางแผู้นการ
ทำางานไดดี้ย่�งขึ �น

• การศกึษาผู้ลักระทบัต่์อเศรษฐก่จ้ทอ้งถ่�น แลัะการกระจ้ายรายได ้ อนัเก่ด
จ้ากงานเทศกาลัที�จ้ดัโดยรฐัส่วนกลัาง แลัะงานเทศกาลัที�จ้ดัโดยทอ้งถ่�น

• ศกึษาการสรา้งพ์นัธม่ิ่ต์รทอ้งถ่�นในการสรา้งห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ที�ครบัวงจ้ร
• ศกึษาโอกาสแลัะความิ่เป็ินไปิไดข้องการต่์อยอดผู้ล่ัต์ภณัฑิ์ไทยสู่สากลั
• ศกึษาโอกาสแลัะความิ่เป็ินไปิได้ในการนำาเสนอผู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การหร่อ 

event ที�สรา้งโอกาสใหม่ิ่เช่น Thai-Pop culture 
• สร้างต์วัแบับัทางธุรก่จ้ใหม่ิ่ที�ขยายฐานให้แก่เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวไทยให้มีิ่

ความิ่หลัากหลัาย เช่น ในอุต์สาหกรรมิ่ขนส่งทางบัก/ การบ่ัน  
• พ์ฒันา Content ใหม่ิ่ๆ ให้เก่ดฐานเศรษฐก่จ้ที�หลัากหลัายให้กบััการท่องเที�ยว 
• ศกึษาแลัะพ์ฒันาโลัจ่้สต่์กสด์า้นการท่องเที�ยวให้เป็ินบัร่การแนวใหม่ิ่ สำาหรบัั

การท่องเที�ยวชน่ดพ่์เศษ (ให้ต์อบัสนองต่์อความิ่ต์อ้งการของนกัท่องเที�ยวในไลัฟ์ื้สไต์ร์
ที�แต์กต่์างกนั อาท่เช่น กลุ่ัมิ่ที�ต์อ้งการความิ่เร็ว กลุ่ัมิ่ที�ต์อ้งการทำาทุกอย่างให้ชา้ลังแต่์
เต็์มิ่ไปิดว้ยสาระ หร่อกลุ่ัมิ่ที�ต์อ้งการการผู้จ้ญภยั เป็ินต์น้) 

1.2 แผู้นงานท่ี� 2 การส่งเสริมนวิัตกรรมและประสิท่ธิภาพัด�านดิจัิท่ัล และ
เท่คโนโลยีอ่�นๆ ในการยกระดับการท่่องเท่ี�ยวิท่ั�งระบบ 

เป้าหมายข้องจุัดมุ่งเนัน้ั: 
• เก่ดระบับัน่เวศด่จ่้ทลััสำาหรบััการท่องเที�ยว
• เพ่์�มิ่มูิ่ลัค่าธุรกรรมิ่จ้าก Travel-Tech 
• เพ่์�มิ่การเขา้ถงึแลัะการใชแ้ลัะการใชข้อ้มูิ่ลัท่องเที�ยวออนไลัน์ในวงกวา้ง
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• สรา้งแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ออนไลันส์ำาหรบััเม่ิ่องท่องเที�ยวให้มีิ่การเช่�อมิ่โยงขอ้มูิ่ลัข่าวสาร 
• ธรรมิ่าภ่บัาลัของการปิระยุกต์์ใชเ้ทคโนโลัยีด่จ่้ทลััเพ่์�อการท่องเที�ยว

ติวัิชี �วิดั: 
• จ้ำานวนแอปิพ์ล่ัเคชนัดา้นท่องเที�ยวที�นำาไปิใชจ้้ร่ง
• จ้ำานวนผูู้้ใชป้ิระโยชนจ์้ากเคร่อข่ายของแอปิพ์ล่ัเคชนั
• เก่ดขอ้มูิ่ลั Big Data จ้ากระบับัน่เวศด่จ่้ทลััดา้นท่องเที�ยว 
• เก่ด Travel Tech Start-up มิ่ากขึ �น

ควิามรู ้ประเด็นั วิวินั. ทีี�ติอ้งการ: 
• เทคโนโลัยีสารสนเทศแลัะอ่นเทอรเ์น็ต์ (Mobile internet, Big Data, IoT, AI, 

Block chain)
• เทคโนโลัยีเพ่์�อน่ทรรศการแลัะสรา้งปิระสบัการณแ์บับั Interactive Multimedia,  

แลัะส่�อ VR, AR แลัะ MR
• เทคโนโลัยีเพ่์�อการออกแบับั/ ผู้ล่ัต์ 3 D printing, วสัดุศาสต์ร,์ อุปิกรณ์ใหม่ิ่ๆ 
• เทคโนโลัยีเพ่์�อรกัษาทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่, เทคโนโลัยีกำากบัั

การลัดพ์ลังังาน แลัะการใชท้รพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์, เทคโนโลัยีเพ่์�อการดูแลัโบัราณวตั์ถุ 
แลัะการจ้ดัการขยะ นำ �าเสีย   

แนัวิทีางการใชป้ระโยชนั:์ 
• เป็ินโครงสรา้งพ่์�นฐานสำาหรบััธุรก่จ้ท่องเที�ยว
• ใชป้ิระโยชนจ์้ากขอ้มูิ่ลัของผูู้มี้ิ่ส่วนไดส่้วนเสียในแอปิพ์ล่ัเคชนั  
• เป็ินแนวทางการสรา้งธรรมิ่าภ่บัาลัดา้นการท่องเที�ยวจ้ากการใชเ้ทคโนโลัยี

สารสนเทศ

ประเด็นัวิิจัยั:
• การศึกษาความิ่พ์ร้อมิ่ดา้นโครงสร้างพ่์�นฐานดา้นด่จ่้ทลััทั�งในระดบััเม่ิ่อง 

แลัะอุต์สาหกรรมิ่ของจ้งัหวดัท่องเที�ยว
• การศกึษาดา้นทกัษะ แลัะ Digital Literacy ของผูู้ป้ิระกอบัการท่องเที�ยว
• สนบััสนุนการพ์ฒันา FinTech ให้มีิ่ความิ่น่าเช่�อถ่อเพ่์�อลัดช่องว่างทางการเง่น 

ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวทั�งฝั้� งนกัท่องเที�ยวแลัะผูู้ป้ิระกอบัการ ผู่้านการสนบััสนุนการพ์ฒันา 
เทคโนโลัยี Blockchain เพ่์�อพ์ฒันาการโอนเง่นแลัะการรบััส่งเอกสารทางการคา้ระหว่าง
ปิระเทศ รวมิ่ถงึการเปิิดโอกาสให้มีิ่การซ่�อขายบัร่การท่องเที�ยวผู่้าน Cryptocurrency 

• การพ์ฒันาเทคโนโลัยี AR, VR แลัะ MR เพ่์�อสร้างผู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การ 
ท่องเที�ยวยุคใหม่ิ่

• ศกึษาเบ่ั �องต์น้เกี�ยวกบััความิ่เป็ินไปิไดที้�จ้ะให้สรา้งก่จ้กรรมิ่ใหม่ิ่ให้แก่เม่ิ่องหลักั 
แลัะเม่ิ่องรอง เช่น การเป็ินศูนยก์ลัางการเง่นแบับั Cryptocurrency ที�ภูเก็ต์

• สรา้งผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวอจั้ฉร่ยะเช่งลักึที�มีิ่การลังทุนสูง
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• การจ้ดัการดา้นความิ่ปิลัอดภยัดา้นด่จ่้ทลััสำาหรบััแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ท่องเที�ยวของ
เอกชนแลัะของรฐั

• การส่งเสร่มิ่การพ์ฒันาแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ดา้นการท่องเที�ยวไทย
• การศกึษาเพ่์�อเต์รียมิ่ความิ่พ์รอ้มิ่การเขา้สู่โลักท่องเที�ยวเสม่ิ่อน
• ส่งเสร่มิ่การสรา้งเน่�อหาสำาหรบััการท่องเที�ยวในโลักเสม่ิ่อน
• การใชม้ิ่าต์รการการเง่น การคลังั ในการกำากบัั Tourism platform economy 
• ศกึษาปัิญหาการผูู้กขาดในเศรษฐก่จ้ด่จ่้ทลััที�เกี�ยวกบััการท่องเที�ยว
• การศกึษาเพ่์�อการส่งเสร่มิ่แลัะสรา้งธรรมิ่าธ่บัาลัสำาหรบััแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ดา้น

การท่องเที�ยวทั�งไทยแลัะต่์างปิระเทศ
• ศกึษาการใชก้ฎีหมิ่ายเกี�ยวกบััการผูู้กขาดในการกำากบััแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ขา้มิ่ชาต่์

1.3 แผู้นงานท่ี� 3 การยกระดับมาตรฐานและการเรียนร้�ตลอดชิีวิิต  

เป็ินแผู้นงานที�สรา้งความิ่มุ่ิ่งมิ่ั�นนำามิ่าต์รฐานไทยสู่สากลั (เช่น มิ่วยไทย ต์ะกรอ้ 
สปิาไทย) แลัะส่งเสร่มิ่การเรียนรู ้เพ่์�อยกระดบััความิ่รูแ้ลัะมิ่าต์รฐานอย่างต่์อเน่�อง

เป้าหมายข้องจุัดมุ่งเนัน้ั: 
• สรา้งแลัะยกระดบััมิ่าต์รฐานไทยสู่สากลั (เช่น มิ่วยไทย สปิาไทย)
• ส่งเสร่มิ่การใช ้Standard Operation Procedure (SOP) ในเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว
• สนับัสนุนให้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวเป็ินผูู้้นำาในการพ์ฒันาแลัะเผู้ยแพ์ร่

มิ่าต์รฐานท่องเที�ยวไทยในระดบััสากลั
• ยกระดบััการเรียนรู ้(Learning benefits) ต์ลัอดชีว่ต์ของผูู้ป้ิระกอบัการแลัะ

ปิระชาชนชาวไทย  

ติวัิชี �วิดั: 
• ผู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การไทยที�มีิ่มิ่าต์รฐานไทยเป็ินมิ่าต์รฐานโลัก
• จ้ำานวนผูู้เ้ขา้ชมิ่พ่์พ่์ธภณัฑิ ์อุทยานแห่งชาต่์ แหล่ังเรียนรูต่้์างๆ 
• จ้ำานวนผูู้ป้ิระกอบัการที�เขา้สู่มิ่าต์รฐานไทยในระดบััสากลั จ้ำานวนผูู้้ใช ้SOP
• ผูู้เ้ขา้ชมิ่ website 
• Media value ของผู้ลังานว่จ้ยั

ควิามรู ้ประเด็นั วิวินั. ทีี�ติอ้งการ: 
• องคค์วามิ่รูท้างว่ทยาศาสต์รเ์ทคโนโลัยี
• องคค์วามิ่รูท้างปิระวต่ั์ศาสต์ร ์วฒันธรรมิ่ ศ่ลัปิะ 
• องคค์วามิ่รูด้า้นการจ้ดัน่ทรรศการ
• องคค์วามิ่รูด้า้น Virtual Technology   
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แนัวิทีางการใชป้ระโยชนั:์ 
• ใชเ้ป็ินว่ธีการให้การศกึษาแลัะเรียนรูต้์ลัอดชีว่ต์
• เก่ดการจ้ดัการทรพั์ยากรที�เป็ินมิ่รดกของชุมิ่ชนแลัะของชาต่์ในระดบััพ่์�นที�
• ปิระยุกต์์ใช้ในธุรก่จ้เอกชน

ประเด็นัการศกึษา:
• ส่งเสร่มิ่การสรา้งมิ่าต์รฐานไทยให้เป็ินมิ่าต์รฐานโลัก เช่น มิ่วยไทย สปิาไทย  

(รายภูม่ิ่ภาค) รวมิ่ทั�งมิ่าต์รฐานส่นคา้ไทยที�ใชป้ิระกอบัก่จ้กรรมิ่ดงักล่ัาว
• ส่งเสร่มิ่การพ์ฒันานวตั์กรรมิ่ดา้นพ่์พ่์ธภณัฑิ ์สรา้งแหล่ังเรียนรู ้การลัะเล่ัน

ยามิ่ราต์รี (เพ่์�อบัรรเทาปัิญหาภูม่ิ่อากาศ)
• กระบัวนการ ขั�นต์อน การนำามิ่วยไทยสู่โอล่ัมิ่ปิิค 
• การพ์ฒันานวตั์กรรมิ่ส่นค้าแลัะบัร่การด้านกีฬาอ่� นๆ ของไทยให้เข้าสู่ 

หร่อเป็ินมิ่าต์รฐานสากลั
• ส่งเสร่มิ่การมีิ่ส่วนร่วมิ่ของชุมิ่ชนในการจ้ดัการมิ่รดกทางวฒันธรรมิ่ของ

ทอ้งถ่�น
• พ์ฒันาสาระดา้นปิระวต่ั์ศาสต์ร ์ชาต่์พ์นัธุ/์ศ่ลัปิะ ชุมิ่ชนทอ้งถ่�น
• ศึกษาศกัยภาพ์ของพ่์�นที�หร่อศ่ลัปิวฒันธรรมิ่ที�จ้ะพ์ฒันาเป็ินมิ่รดกโลัก 

แลัะ GI 
• ศกึษาเพ่์�อนำาเทคโนโลัยีดา้นแสง สี เสียง แลัะภาพ์มิ่าใชพ้์ฒันาส่�งดงึดูดใจ้

ดา้นการท่องเที�ยวของไทย

1.4 แผู้นงานท่ี� 4 การวิจัิัยเพ่ั�อสร�างองค์ควิามร้�เพ่ั�อเพิั�มคณุ์คา่และควิามหลากหลาย 
ขีองเศัรษฐกิจัท่่องเท่ี�ยวิเชิิงระบบเพ่ั�อปรับโครงสร�างอุตสาหกรรมท่่องเท่ี�ยวิ
หลังโควิิด-19

มีิ่วตั์ถุปิระสงคเ์พ่์�อรวบัรวมิ่แลัะว่เคราะหบ์ัทเรียนจ้ากการจ้ดัการโคว่ด-19 
แลัะที� เจ้าะลัึกการศึกษาดา้นโครงสร้างอุต์สาหกรรมิ่ต์ลัอดจ้นอุปิสงคแ์ลัะอุปิทาน 
ท่องเที�ยวทั�งระบับั เพ่์�อเสร่มิ่สรา้งขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัหลังัโคว่ด-19

เป้าหมายข้องจุัดมุ่งเนัน้ั: 
• นกัท่องเที�ยวคุณภาพ์กลับััมิ่าเที�ยวหลังัโคว่ด-19 เพ่์�มิ่ขึ �นอย่างต่์อเน่�อง 
• มูิ่ลัค่าเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �น
• เก่ดเคร่อข่ายผูู้ป้ิระกอบัการที� ไดร้บััปิระโยชนจ์้ากงานว่จ้ยั

ติวัิชี �วิดั: 
• มูิ่ลัค่าเศรษฐก่จ้ของการท่องเที�ยวในพ่์�นที�ปิฏ่บัต่ั์การเพ่์�มิ่ขึ �น
• จ้ำานวนผูู้ป้ิระกอบัการแลัะจ้ำานวนเคร่อข่ายของผูู้ที้� ไดร้บััปิระโยชนจ์้ากการ

ว่จ้ยั
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ควิามรู ้ประเด็นั วิวินั. ทีี�ติอ้งการ:
• องคค์วามิ่รูเ้กี�ยวกบััอุต์สาหกรรมิ่ทั�งในแนวราบัแลัะในเช่งลักึ
• นวตั์กรรมิ่ต์ลัอดห่วงโซ่การผู้ล่ัต์ในดา้นเศรษฐก่จ้สรา้งสรรค ์แลัะเศรษฐก่จ้

ฐานราก  
• การใชแ้รงงานทกัษะแลัะผู้ล่ัต์ภาพ์การผู้ล่ัต์ (ลัด/ ปิรบัั)
• ความิ่รูด้า้นดีมิ่านด์ในระดบััอุต์สาหกรรมิ่
• นวตั์กรรมิ่ด้านช่องทางการขายแลัะการต์ลัาด (แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ถามิ่ต์อบั: 

Chatbox Live Streaming/ Clip/ VDO)  

แนัวิทีางการใชป้ระโยชนั:์
• เพ่์�มิ่ขีดความิ่สามิ่ารถในการแข่งขนัแลัะการคงอยู่ของอุต์สาหกรรมิ่แลัะ 

ผูู้ป้ิระกอบัการ
• ใชเ้ป็ินเกณฑิพ่์์จ้ารณาการปิรบััโครงสรา้งแลัะฟ้ื้�นฟูื้อุต์สาหกรรมิ่

ประเด็นัการศกึษา:
การศึกษาว่จ้ัยเกี� ยวกับัโครงสร้างองคก์ร ผู้ลักระทบัของโคว่ด-19  

ต่์ออุต์สาหกรรมิ่ นโยบัายสาธารณะที�ควรมีิ่หลังัโคว่ด-19 เป็ินงานว่จ้ยัเร่งด่วนแลัะ 
ระยะสั�น ศึกษาเพ่์�อให้เข้าใจ้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไทยเช่งลัึกเพ่์�อเต์รียมิ่การปิรบัั
โครงสรา้งหลังัโคว่ด-19 แบ่ังเป็ินกลุ่ัมิ่ย่อยได ้ดงันี�ค่อ

(1) ดา้นัอุติสาหกรรม
• การพ์ฒันาแลัะยกระดบััส่นคา้จ้ากเศรษฐก่จ้ฐานราก แลัะเศรษฐก่จ้สรา้งสรรค ์

เพ่์�อการท่องเที�ยว
• การศกึษาหาโมิ่เดลัต์น้แบับัของการบูัรณาการ (Fusion) เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว

กบััเศรษฐก่จ้สรา้งสรรค ์
• การศกึษา Labor Productivity ต์ลัอด Supply Chain ของการท่องเที�ยว
• การศกึษาปัิญหาแรงงานต่์างดา้วในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว
• การศกึษาผู้ลักระทบัต่์อแรงงานจ้ากการเปิิดเสรีการเคล่ั�อนยา้ยแรงงานทกัษะ
• การศกึษาอุปิสงค ์อุปิทานแลัะผู้ลักระทบัทางสงัคมิ่แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ของการ

ท่องเที�ยวสำาหรบััต์ลัาดเฉพ์าะ เช่น ค่ายมิ่วย กอลัฟ์ื้ การท่องเที�ยวเพ่์�อสุขภาพ์ เป็ินต์น้
• ศกึษาผู้ลัของเศรษฐก่จ้แบ่ังปัิน (sharing economy) ต่์ออุต์สาหกรรมิ่ดั�งเด่มิ่

ของการท่องเที�ยว เช่น โรงแรมิ่ รถโดยสารสาธารณะ เป็ินต์น้
• ศกึษาโอกาสของ Start-up ในดา้น Travel-Tech แลัะการขยายผูู้ป้ิระกอบัการ 

ให้เก่ดท่องเที�ยวเช่งหลัากหลัาย
• ศกึษาความิ่พ์งึพ์อใจ้ของนกัท่องเที�ยวต่์อปิระสบัการณใ์นปิระเทศไทยในมุิ่มิ่มิ่อง 

ของนกัท่องเที�ยวเกี�ยวกบัั Local experience pain points แลัะ Unmet needs 
• ศกึษาการลังทุนของจี้นพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวจี้นในก่จ้กรรมิ่ต่์างๆ 
• ศกึษาช่องโหว่ทางกฎีหมิ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว เช่น ที�พ์กั 

เศรษฐก่จ้แบ่ังปัิน
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(2) ดา้นัการดำาเนิันังานัข้ององคก์รอุติสาหกรรมท่ีองเทีี�ยวิ 
• ศกึษาปัิจ้จ้ยัที�เป็ินอุปิสรรคแลัะ/หร่ออำานวยความิ่สะดวกในการเปิลีั�ยนแปิลัง

การดำาเน่นงานหลังัโคว่ด-19
• การค่ดคน้นวตั์กรรมิ่จ้ากความิ่จ้ำาเป็ิน แลัะ/หร่อนวตั์กรรมิ่การยบััยั�งโรคระบัาด 

ที�จ้ะนำามิ่าใช้ในอุต์สาหกรรมิ่ เพ่์�อความิ่ต่์อเน่�องทางธุรก่จ้หลังัช่วงโคว่ด-19 สงบัลัง
• ศกึษาการปิรบััการดำาเน่นงานบัร่การใหม่ิ่เพ่์�อลัดการสมัิ่ผู้สั เน้นความิ่เป็ิน

ส่วนต์วัสูง แลัะเน้นคนเป็ินศูนยก์ลัาง 
• กลัไกการต์อบัสนองแลัะการฟ้ื้�นค่นของผูู้ป้ิระกอบัการท่องเที�ยวแลัะแหล่ัง

ท่องเที�ยว 
• กรณีศกึษาความิ่รบััผู่้ดชอบัต่์อสงัคมิ่ของผูู้ป้ิระกอบัการการท่องเที�ยว 

(3) ดา้นัการดำาเนิันังานัข้องภาครฐั 
• ว่เคราะหแ์ลัะถอดบัทเรียนกลัยุทธข์องแหล่ังท่องเที�ยวแลัะผูู้ก้ำาหนดนโยบัาย 

เพ่์�อเปิิดปิระเทศในการกระตุ์น้เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวอีกครั�ง
• การศึกษาโอกาสแลัะการกำาหนดคุณค่าห่วงโซ่อุปิทานการท่องเที�ยวเช่ง

หลัากหลัาย 
• นโยบัายแลัะกลัยุทธด์า้นการท่องเที�ยว เช่น การจ้ดัสรร มิ่าต์รการการปิระคบัั 

ปิระคอง เพ่์�อให้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวสามิ่ารถอยู่รอดได้

(4) ดา้นัควิามเสี�ยง
• ศกึษาการต์ดัส่นใจ้ท่ามิ่กลัางความิ่เสี�ยง การรบััม่ิ่อกบััเหตุ์การณว่์กฤต์การณ ์

ให้มิ่ากขึ �นรวมิ่ถงึการรบััรูค้วามิ่เสี�ยง (Risk perception) ทั�งในระดบััปัิจ้เจ้กแลัะปิระเทศ 
• การศึกษาศกัยภาพ์ดา้นการท่องเที�ยว ความิ่พ์ร้อมิ่ แลัะความิ่เสี�ยงดา้น

อุปิทานระดบััจ้งัหวดั เพ่์�อการจ้ดัสรรงบัปิระมิ่าณที�มีิ่ปิระส่ทธ่ผู้ลั โดยคำานึงถงึความิ่
ยั�งย่นของทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ดา้นการท่องเที�ยว

• การศกึษาผู้ลักระทบัของความิ่เสี�ยงจ้ากความิ่ไม่ิ่สงบัทางการเม่ิ่องต่์อภาค
เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว แลัะแนวทางการจ้ดัการความิ่เสี�ยง

• สร้างต์วัชี �วดัเพ่์�อต่์ดต์ามิ่ทรพั์ยากรท่องเที�ยวหร่อสร้างต์วัชี �วดัเต่์อนภยั 
(Warning  indictors)

(5) ดา้นัสงัคม มีประเด็นัวิิจัยัดงันีั � 
• การเปิลีั�ยนแปิลังทศันคต่์ทางสงัคมิ่ต่์อการท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19
• กระบัวนการเป็ินเม่ิ่อง (urbanization) การลัดความิ่เป็ินเม่ิ่อง (de-urban-

ization) การยอ้นกลับััไปิเป็ินเม่ิ่อง (re-urbanization) หลังัโคว่ด-19 ในเม่ิ่องท่องเที�ยว
• ระดบััของการแต์กแยกของปิระเด็นทางสงัคมิ่ (ความิ่ไม่ิ่เท่าเทียมิ่กนัที�เพ่์�มิ่ขึ �น  

ความิ่ขดัแยง้ทางวฒันธรรมิ่ ความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อหร่อการเล่ัอกปิฏ่บัต่ั์ เช่นในกรณีแรงงาน
ขา้มิ่ชาต่์)    

• ศกึษาโคว่ด-19: ในฐานะปัิจ้จ้ยัหกัลัา้งหร่อต์วัเร่งให้เก่ดความิ่เท่าเทียมิ่ทางเพ์ศ 
ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว
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• การเปิลีั�ยนแปิลังดา้นการยา้ยถ่�น แลัะผู้ลักระทบัดา้นแรงงานแลัะทกัษะใน
เม่ิ่องท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19  

• การออกแบับัการเด่นทางเพ่์�อสร้างปิระสบัการณ์ใหม่ิ่สำาหรบัันกัเด่นทาง
อ่สระหลังัโคว่ด-19

(6) ดา้นัดีมานัด:์
• ขยายขอบัเขต์การรบััรู ้Amazing Thailand ให้มีิ่ม่ิ่ต่์ของโลักด่จ่้ทลััมิ่ากขึ �น

เพ่์�อดงึดูดคนรุ่นใหม่ิ่
• ปิรบััปิรุง Brand (Refresh) หร่อการปิระชาสมัิ่พ์นัธที์�สะทอ้นการท่องเที�ยวที�

รบััผู่้ดชอบั ยั�งย่น แลัะเป็ินธรรมิ่
• การต์ดัส่นใจ้ของนกัท่องเที�ยว การปิระเม่ิ่นคุณภาพ์แลัะความิ่พ์ึงพ์อใจ้ 

จุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง แลัะผูู้้ให้บัร่การการท่องเที�ยวภายใต์เ้ง่�อนไขโคว่ด-19  
• ปิระเภทแลัะกระบัวนการเปิลีั�ยนแปิลังจุ้ดหมิ่ายปิลัายทางแลัะนกัท่องเที�ยว

ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19 
• ปัิจ้จ้ยัขบััเคล่ั�อน แรงจู้งใจ้ แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวยุคโคว่ด-19 

1.5 แผู้นงานท่ี� 5 การส่งเสริมสุขีภาพัและควิามปลอดภัยด�านการท่่องเท่ี�ยวิ

มีิ่วตั์ถุปิระสงค์ให้การท่องเที�ยวเป็ินส่วนหนึ�งของการสร้างการเรียนรู้แลัะ
ความิ่ปิลัอดภยัให้แก่ปิระชาชนแลัะปิระชาชนไทยมีิ่ส่วนรบััผู้ลัปิระโยชนจ์้ากการพ์ฒันา 
การท่องเที�ยว

เป้าหมายข้องจุัดมุ่งเนัน้ั: 
• ยกระดบััคุณภาพ์ชีว่ต์แลัะสุขภาวะทั�งกายแลัะใจ้ของคนไทยจ้ากการท่องเที�ยว
• มีิ่ระบับัปิฏ่บัต่ั์การที�มีิ่ Protocol ดา้นการจ้ดัการแหล่ังท่องเที�ยวแลัะชุมิ่ชน

ท่องเที�ยว
• ลัดความิ่เสี�ยงการท่องเที�ยวจ้ากภยัพ่์บัต่ั์ทางธรรมิ่ชาต่์แลัะโรคระบัาด 

ติวัิชี �วิดั: 
• ดชันีชี �วดัสุขภาวะแลัะความิ่ปิลัอดภยัของจ้งัหวดัที�เป็ินพ่์�นที�ปิฏ่บัต่ั์การดีขึ �น 
• มีิ่ระบับัปิฏ่บัต่ั์การที�มีิ่ Protocol ดา้นการจ้ดัการแหล่ังท่องเที�ยวแลัะชุมิ่ชน

ท่องเที�ยว
• นวตั์กรรมิ่ดา้นการท่องเที�ยวเพ่์�อสุขภาวะเพ่์�มิ่ขึ �น

ควิามรู ้ประเด็นั วิวินั. ทีี�ติอ้งการ: 
• ความิ่รูด้า้นว่ทยาศาสต์รสุ์ขภาพ์ อาหารแลัะโภชนาการ
• ความิ่รูด้า้นการจ้ดัการพ่์บัต่ั์ภยัแลัะการจ้ดัการในภาวะฉุกเฉ่น
• ความิ่รูด้า้นระบัาดว่ทยา แลัะการจ้ดัการระบัาดของโรคต่์ดต่์อ
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• ความิ่รูด้า้นการแพ์ทยแ์ลัะสาธารณสุข
• ความิ่รูด้า้นผู้งัเม่ิ่อง

แนัวิทีางการใชป้ระโยชนั:์ 
• ใชเ้ป็ินนโยบัายแลัะมิ่าต์รการของรฐั
• ปิระยุกต์์ใช้ในภาคเอกชน/ ชุมิ่ชน
• ส่งเสร่มิ่ก่จ้กรรมิ่สุขภาพ์เช่งพ์าณ่ชย ์ส่งผู้ลัต่์อสุขภาวะปิระชาชนในวงกวา้ง 

ประเด็นัการศกึษา:
การศกึษาว่จ้ยัเกี�ยวกบััการส่งเสร่มิ่สุขภาพ์แลัะความิ่ปิลัอดภยัดา้นการท่องเที�ยว  

ไดแ้ก่ 
• การพ์ฒันานวตั์กรรมิ่การแพ์ทยแ์ลัะเทคโนโลัยีที� เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่ง

สุขภาพ์หลังัโคว่ด-19
• ยกระดบััย่าน street food ให้สวยงามิ่ ถูกลักัษณะแลัะมิ่าต์รฐานความิ่ปิลัอดภยั  

พ์ฒันาพ่์�นที�สาธารณะในชุมิ่ชนเพ่์�อยกระดบััสุขภาวะของชุมิ่ชนในเม่ิ่องท่องเที�ยว 
• การพ์ฒันานวตั์กรรมิ่ ส่นคา้แลัะบัร่การดา้นกีฬาไทยให้สู่เวทีโลักทั�งในโลักจ้ร่ง 

แลัะโลักเสม่ิ่อน
• การพ์ฒันานวตั์กรรมิ่ดา้นส่นคา้แลัะบัร่การ แลัะโมิ่เดลัธุรก่จ้ใหม่ิ่ดา้น wellness
• พ์ฒันาเม่ิ่องหร่อย่านท่องเที�ยวที�มีิ่ความิ่ชำานาญพ่์เศษเช่งสุขภาพ์หร่อ wellness
• การพ์ฒันาแผู้นจ้ดัการความิ่เสี�ยงดา้นภยัพ่์บัต่ั์ดา้นการท่องเที�ยวระดบััจ้งัหวดั
• การศกึษาดา้นการท่องเที�ยวเพ่์�อกายภาพ์บัำาบัดั
• การศกึษาดา้นการท่องเที�ยวเพ่์�อสุขภาวะทั�งกายใจ้ของผูู้พ่้์การ
 

กลยุท่ธ์ท่ี� 2 Redistribute: ขียายและกระจัายฐานการผู้ลิตและผู้ลประโยชิน์จัากการ
ท่่องเท่ี�ยวิให�หลากหลาย ท่ั�วิถ้งและเป็นธรรมมากขี้�น
 
เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเช่งเดี�ยวที�ผู่้านมิ่าทำาให้เก่ดปัิญหาความิ่เหล่ั�อมิ่ลัำ �าจ้ากการ 

ที�ฐานการผู้ล่ัต์กระจุ้กต์วั แลัะความิ่ไม่ิ่เป็ินธรรมิ่ในการกระจ้ายต์น้ทุนแลัะผู้ลัปิระโยชน์
จ้ากการท่องเที� ยวทั�งในม่ิ่ต่์ระหว่างกลุ่ัมิ่คนแลัะพ่์�นที� ของปิระเทศ ต์้นทุนดงักล่ัาว
ครอบัคลุัมิ่ทั�งต์น้ทุนแลัะผู้ลัได้โดยต์รงที�มีิ่ผู้ลัต่์อการปิระกอบัการท่องเที�ยวของเศรษก่จ้ 
ฐานราก กบััต์น้ทุนภายนอก (External costs) ที� เก่ดจ้ากความิ่แออดั มิ่ลัพ่์ษ แลัะความิ่
เส่�อมิ่โทรมิ่ดา้นสภาพ์แวดลัอ้มิ่ นอกจ้ากนี� ยงัมีิ่ผู้ลักระทบัในดา้นสงัคมิ่แลัะกบััชุมิ่ชน
ดั�งเด่มิ่ที�อยู่ในพ่์�นที�ท่องเที�ยวระดบััเม่ิ่อง

2.1 แผู้นงานท่ี� 6 BCG in Action เพ่ั�อการท่่องเท่ี�ยวิท่ี�รับผู้ิดชิอบและยั�งย่น

เป็ินแผู้นที�เน้นการพ์ฒันาทั�งระดบััพ่์ �นที�แลัะระดบััผู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การภายใต์ ้ 

Model BCG
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เป้าหมายข้องจุัดมุ่งเนัน้ั: 
• อนุรกัษม์ิ่รดกทางธรรมิ่ชาต่์แลัะความิ่หลัากหลัายทางชีวภาพ์ที�ใช้ในการ

ท่องเที�ยวให้ยั�งย่น
• พ์ฒันาเม่ิ่องย่าน/แหล่ังท่องเที�ยวต์น้แบับั BCG 
• ปิร่มิ่าณของเสียแลัะคารบ์ัอนจ้ากการท่องเที�ยวลัดลัง
• เม่ิ่องท่องเที�ยวน่าอยู่อย่างยั�งย่นมิ่ากขึ �น
• พ์ฒันาส่นคา้ บัร่การ (เช่น เสน้ทางท่องเที�ยว) แลัะองคก์ร (เช่น โรงแรมิ่ สปิา 

ชุมิ่ชนท่องเที�ยว ต์น้แบับั BCG) 
• กระจ้ายอำานาจ้ให้ชุมิ่ชนแลัะทอ้งถ่�นสามิ่ารถจ้ดัการการท่องเที�ยวไดอ้ย่าง

ยั�งย่น

ติวัิชี �วิดั: 
• แผู้นลัดคารบ์ัอนภาคท่องเที�ยวนำาไปิสู่การปิฏ่บัต่ั์
• ปิร่มิ่าณขยะในพ่์�นที�ปิฏ่บัต่ั์การลัดลัง
• ปิร่มิ่าณขยะที�แยกเพ่์�อ recycle มิ่ากขึ �น 
• จ้ำานวนเคร่อข่ายว่จ้ยัแยกขยะมิ่ากขึ �น
• แผู้นเม่ิ่องท่องเที�ยวยั�งย่นนำาไปิสู่การปิฏ่บัต่ั์
• เก่ดเม่ิ่อง Neutral Carbon ต์น้แบับั

ควิามรู ้ประเด็นั วิวินั. ทีี�ติอ้งการ: 
• Circular Technology 
• Bio-base Technology 
• Carbon reduction technology 
• ดชันี BCG แผู้นการลัดคารบ์ัอนดา้นการท่องเที�ยว
• การจ้ดัการแลัะบัำาบัดัของเสียต์ามิ่แนวทางของ BCG
• ความิ่รูด้า้นการคลังัทอ้งถ่�นแลัะมิ่าต์รการการเง่นการคลังัเพ่์�อส่�งแวดลัอ้มิ่
• การลัดคารบ์ัอน  
• การวางผู้งัเม่ิ่อง ผู้งัชุมิ่ชน ที�สอดคลัอ้งกบััแนวทางของ BCG 

แนัวิทีางการใชป้ระโยชนั:์ 
• ใชป้ิระชาสมัิ่พ์นัธเ์ช่งพ์าณ่ชย ์
• ใชเ้ป็ินเกณฑิว์ดัความิ่สามิ่ารถของภาคท่องเที�ยวต่์อการลัดผู้ลักระทบัดา้น

ส่�งแวดลัอ้มิ่ 
• ให้เกณฑิว์ดั Carrying capacity  
• มีิ่เกณฑิ์ให้รางวลััเม่ิ่องท่องเที�ยวยั�งย่น

ประเด็นัการศกึษา:
ศกึษาว่จ้ยัปิระเด็นต่์างๆ ไดแ้ก่ 
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(1) ดา้นัผลิติภณัฑ์แ์ละบริการ
• สรา้งผู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การต่์างๆ ที�ลัดคารบ์ัอนแลัะ carbon-neulral 
• สรา้งเสน้ทางท่องเที�ยวแลัะ Tourist Journey ที�เป็ินม่ิ่ต์รต่์อส่�งแวดลัอ้มิ่แลัะ

ลัดคารบ์ัอน

(2) ดา้นัสิ�งแวิดลอ้ม
• การปิรบััโครงสรา้งอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไปิสู่ความิ่ยั�งย่นของส่�งแวดลัอ้มิ่ 
• กรณีศกึษาการดำาเน่นธุรก่จ้จ้ะไปิสู่แนวโน้มิ่การมีิ่ส่วนร่วมิ่ในความิ่รบััผู่้ดชอบั 

ต่์อสงัคมิ่  
• ศกึษาปัิญหาส่�งแวดลัอ้มิ่แลัะทางออกต์ามิ่แนวทาง BCG ในทอ้งถ่�นที�มีิ่การ

ท่องเที�ยว 
• ศกึษาความิ่สำาคญัของส่�งแวดลัอ้มิ่ในทศันคต่์ของผูู้บ้ัร่โภค 
• การใชแ้นวทาง BCG ใน motor tourism 
• การเปิลีั�ยนแปิลังดา้นภูม่ิ่อากาศโลักที�มีิ่ผู้ลัต่์อการท่องเที�ยว
• ศกึษาผู้ล่ัต์ภณัฑิแ์ลัะบัร่การใหม่ิ่ภายใต์ข้อ้จ้ำากดัของการเปิลีั�ยนแปิลังภูม่ิ่อากาศ  

(เช่น อุณหภูม่ิ่ที� สูงขึ �นในภาคเหน่อ) 

(3) การวิางแผนัระดบัชุมชนั ย่านั และเม้อง
• การศึกษาว่ธีค่ดเร่�อง carrying capacity ในการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน ย่าน 

แลัะเม่ิ่อง
• การศกึษาความิ่เหล่ั�อมิ่ลัำ �าดา้นสาธารณูปิโภคระดบััจ้งัหวดั 
• วางแผู้นต์ามิ่แนวทาง BCG ระดบััเม่ิ่องสำาหรบััการท่องเที�ยวของจ้งัหวดัเม่ิ่อง

ท่องเที�ยวที�มีิ่ศกัยภาพ์สูง 
• ศึกษาศกัยภาพ์ขององคก์รปิกครองส่วนทอ้งถ่�น (อปิท.) ในการจ้ดัการ

แหล่ังท่องเที�ยว
• สรา้ง อปิท. ต์น้แบับัของการจ้ดัการท่องเที�ยวต์ามิ่แนวทาง BCG 
• บูัรณาการวางแผู้นเม่ิ่องระหว่างการอนุรกัษเ์ม่ิ่องเก่า เม่ิ่องอจั้ฉร่ยะแลัะ

เม่ิ่องเพ่์�อการท่องเที�ยว ซึ�งในปัิจ้จุ้บันัหน่วยงานแยกกนัทำาอย่างเป็ินอ่สระ 

(4) ดา้นัผลกระทีบ
• รูปิแบับัการมีิ่ส่วนร่วมิ่ของนกัท่องเที�ยวกบััชุมิ่ชนทอ้งถ่�นในการอนุรกัษส่์�งแวดลัอ้มิ่ 
• การศกึษาผู้ลักระทบัของนโยบัายท่องเที�ยวสีเขียว (Green tourism) ต่์อรายได ้

ปิระชากรแลัะการจ้า้งงาน
• การว่จ้ยัเพ่์�อปิรบััปิรุงหลักัสูต์รการท่องเที�ยวให้มีิ่ความิ่เขา้ใจ้เกี�ยวกบััการ

จ้ดัการอุต์สาหกรรมิ่ ผู้ลักระทบัทางสงัคมิ่ วฒันธรรมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่จ้ากการท่องเที�ยว
• ศึกษาผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยวกบััการเก็งกำาไรที� ด่น หร่อการสูญเสีย

ที�ด่นของชุมิ่ชนทอ้งถ่�น แลัะการเปิลีั�ยนแปิลังการใชป้ิระโยชนที์�ด่น
• ศกึษาผู้ลักระทบัจ้ากการเปิลีั�ยนแปิลังภูม่ิ่อากาศต่์อทรพั์ยากรแลัะเศรฐก่จ้

ท่องเที�ยว
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2.2 แผู้นงานท่ี� 7 แผู้นงานนโยบายสาธารณ์ะ การกระจัายอำานาจั ธรรมาภิบาล 
และมาตรการท่างการคลัง

มีิ่วตั์ถุปิระสงคเ์พ่์�อสรา้งความิ่มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ ความิ่เป็ินธรรมิ่ แลัะความิ่ยั�งย่น
ดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่

เป้าหมายข้องจุัดมุ่งเนัน้ั: 
• มีิ่การปิรบััปิรุงกฎีหมิ่ายให้มีิ่การดำาเน่นงานที�มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์มิ่ากขึ �น  
• มีิ่การกระจ้ายอำานาจ้ทั�งดา้นการคลังัแลัะการปิกครองส่วนทอ้งถ่�น 

ติวัิชี �วิดั:  
• จ้ำานวนผู้ลังานที�มีิ่ MOU กบััหน่วยงานของรฐัที�ปิระสงคจ์้ะเป็ินผูู้้ใชป้ิระโยชน์
• จ้ำานวนภาคีภาครฐัแลัะภาคเอกชนที�มีิ่ส่วนสนบััสนุนงานว่จ้ยัทั�งในดา้นการ

สมิ่ทบังบัปิระมิ่าณหร่อการอำานวยความิ่สะดวกดา้นขอ้มูิ่ลั 

ควิามรู ้ประเด็นั วิวินั. ทีี�ติอ้งการ: 
• องคค์วามิ่รูท้างสงัคมิ่ศาสต์ร ์เศรษฐศาสต์ร ์แลัะกฎีหมิ่ายดา้นนโยบัายสาธารณะ 

แนัวิทีางการใชป้ระโยชนั:์ 
• ใชว้างนโยบัายใหม่ิ่ระดบััทอ้งถ่�น ระดบััอุต์สาหกรรมิ่แลัะระดบััชาต่์ 
• เก่ดมิ่าต์รการ กลัไก ที�จ้ะปิรบััปิรุงธรรมิ่าภ่บัาลัของรฐั 

ประเด็นัการศกึษา:

(1) ดา้นันัโยบายสาธ์ารณะ  
• ศกึษาผู้ลักระทบัของนโยบัายกระจ้ายอำานาจ้ต่์อการจ้ดัการการท่องเที�ยว
• การศึกษาว่วฒันาการดา้นนโยบัายสาธารณะดา้นการท่องเที�ยวแลัะการ

จ้ดัการภาครฐั
• การพ์ฒันาภาษีแลัะค่าธรรมิ่เนียมิ่การใชท้รพั์ยากรบันฐานเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว 

สำาหรบััทอ้งถ่�น
• การว่เคราะหรู์ปิแบับัการจ้ดัเก็บัรายไดที้� เหมิ่าะสมิ่ในการจ้ดัการขยะจ้าก

การท่องเที�ยว
• ใชม้ิ่าต์รการการคลังั เช่น ภาษีธรรมิ่เนียมิ่มิ่ากำากบััดูแลั Overtourism 
• ศึกษามิ่าต์รการปิระกนัเพ่์� อชดเชยผูู้้ปิระกอบัการจ้ากผู้ลักระทบัจ้าก 

ความิ่เสี�ยงภายนอก (Systemic risk) จ้ากการท่องเที�ยว
• การศกึษาความิ่มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ของการใชง้บัปิระมิ่าณดา้นการท่องเที�ยว
• การศึกษาผู้ลักระทบัของนโยบัายมิ่หภาคเช่น การเพ่์�มิ่วนัหยุดดา้นการ 

ท่องเที�ยวโดยใช้โมิ่เดลัดุลัยภาพ์ทั�วไปิ (Computable General Equilibrium: CGE)
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• ศกึษาการกระจ้าย มูิ่ลัค่าการท่องเที�ยวภายในห่วงโซ่อุปิทาน ต์น้ทุน-ผู้ลัได้
ของการการกระจ้ายการท่องเที�ยวโดยใชชุ้มิ่ชนเป็ินฐานเศรษฐก่จ้ฐานราก

• ศกึษาผู้ลักระทบัดา้นการท่องเที�ยวต่์อชุมิ่ชน ในดา้นเศรษฐก่จ้ การกระจ้าย 
รายได ้สงัคมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่

• ผู้ลักระทบัเช่งสงัคมิ่ โดยว่ธี SROI เพ่์�อศกึษาผู้ลัจ้ากการพ์ฒันาการท่องเที�ยว 
ระดบััชุมิ่ชน

• ปิระเม่ิ่นมูิ่ลัค่าทางด้านวฒันธรรมิ่ แลัะส่� งแวดลั้อมิ่ด้านการท่องเที� ยว 
เพ่์�อการลังทุนทางวฒันธรรมิ่

• รูปิแบับัการรั�วไหลัแลัะเช่�อมิ่โยงการท่องเที�ยวชุมิ่ชน (leakages and linkages)  
โดยอาจ้มีิ่การศกึษาทั�ง Value chain เพ่์�อหาความิ่เช่�อมิ่โยงระหว่างภาคส่วนต่์างๆ ของ
การท่องเที�ยวกบััชุมิ่ชนทอ้งถ่�น เพ่์�อหารูปิแบับัการท่องเที�ยวที�จ้ะเป็ินปิระโยชนต่์์อชุมิ่ชน

• การพ์ฒันาต์วัชี�วดั หร่อ ต์วับ่ังชี�ความิ่ยั�งย่นของการพ์ฒันาการท่องเที�ยว
ชุมิ่ชน แลัะการท่องเที�ยวที�ใชท้รพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์เป็ินฐาน

• การพ์ฒันาต์วัชี�วดัความิ่อยู่ดีมีิ่สุขของชุมิ่ชนที�ดำาเน่นการท่องเที�ยว
• การปิระเม่ิ่นผู้ลัความิ่คุม้ิ่ค่าการดำาเน่นงานดา้นการพ์ฒันาการท่องเที�ยว

อย่างยั�งย่น ทั�งรูปิแบับั Low carbon tourism, Community-based tourism ว่าเก่ด
ปิระโยชนต์์ามิ่ที�คาดหวงัจ้ร่งหร่อไม่ิ่

• การสร้างความิ่เข้มิ่แข็งให้ชุมิ่ชนแลัะท้องถ่� นในการพ์ัฒนาเศรษฐก่จ้
สรา้งสรรค ์

• ศกึษาการใชง้บัปิระมิ่าณดา้นวฒันธรรมิ่ ปิระเพ์ณี ของ อปิท. ในการสรา้ง 
event แลัะเศรษฐก่จ้สรา้งสรรค ์ 

ตาร์างท่�  7.2 สรุ์ปั ต้วแสด่งเชิงกลยุุทธ์ ผู้ม่ส่วนได้่ส่วนเส่ยุ และการ์พ้ฒนาบุคลากร์ ววน. 
สำ าห่ร้์บแต่ละแผนงาน

ชื�อแผนงาน ตัวิแสดังเชิงกลัยุุทธ์
หลััก

ผู�มีส่วินไดั�ส่วินเสียุ
หลััก

การ์พััฒนา
บุี่ค่ลัากร์ วิวิน.

การ์ลังทุนดั�าน
โค่ร์งสร์�างพืั�นฐานทาง

กายุภาพั/คุ่ณภาพั

กลยุุทธ์ท่�  1  Restructure: การ์ปัร้์บโคร์งสร้์างเศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวไทยุ

แผู้นงานท่�  1 
แผู้นงานการ์เพิื่�มั
คุณค่าและความั
ห้ลากห้ลายุข้อง

เศร์ษฐกิจท่องเท่�ยุวไทยุ 

• ภูาค่วิจัยุอ่�นๆ เช่่น 
สถาบันการ์ศ้กษา 

มูัลนิธิวิจัยุ
• ภูาควิช่าการ์ สถาบัน

การ์ศ้กษา
• นักเร่์ยุน นักศ้กษา
• นักท่องเท่�ยุวไทยุ

• คนไทยุทั�วไปิ

• ผูู้้ปิร์ะกอบการ์สมัาคมั
ผูู้้ปิร์ะกอบการ์

• กร์ะทร์วงวัฒนธร์ร์มั
• กร์ะทร์วงศ้กษาธิการ์

• กร์ะทร์วง
การ์อุดมัศ้กษา 

วิทยุาศาสตร์์ วิจัยุและ
นวัตกร์ร์มั
• กร์ะทร์วง

ทรั์พื่ยุากร์ธร์ร์มัช่าติ
และสิ�งแวดล้อมั

• กร์ะทร์วงสาธาร์ณสุข้
• กร์ะทร์วงดิจิทัล

• นักวิจัยุเฉพื่าะทางด้าน
เกษตร์ อาห้าร์ ดิจิทัล
เทคโนโลยุ่ วิศวกร์ร์มั 

อุตสาห้กร์ร์มั
• เกษตร์ ศิลปิะ 

นาฏศิลป์ิ 
สถาปัิตยุกร์ร์มั 

การ์บริ์ห้าร์จัดการ์และ
เศร์ษฐศาสตร์์ฯลฯ
• ผูู้้ออกแบบเน่�อห้า 

Art work แอปิพื่ลิชั่น 
software และ

Animation

• โคร์งสร้์างพ่ื่�นฐาน
ด้านดิจิทัล  

เพ่ื่�อการ์ศ้กษาเชิ่ง
ทรั์พื่ยุากร์ธร์ร์มัช่าติ

และวัฒนธร์ร์มั
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ตาร์างท่�  7.2 (ต่อ)

ชื�อแผนงาน ตัวิแสดังเชิงกลัยุุทธ์
หลััก

ผู�มีส่วินไดั�ส่วินเสียุ
หลััก

การ์พััฒนา
บุี่ค่ลัากร์ วิวิน.

การ์ลังทุนดั�าน
โค่ร์งสร์�างพืั�นฐานทาง

กายุภาพั/คุ่ณภาพั

แผู้นงานท่�  2 
การ์ส่งเสริ์มันวัตกร์ร์มั
และปิร์ะสิทธิภูาพื่ด้าน
ดิจิทัล และเทคโนโลยุ่
อ่�นๆ ในการ์ยุกร์ะดับ

การ์ท่องเท่�ยุวทั�งร์ะบบ 

• ภูาค่วิจัยุอ่�นๆ เช่่น 
สถาบันการ์ศ้กษา 

มูัลนิธิวิจัยุ
• ผูู้้ออกแบบ 
software/

ผูู้้ออกแบบ contents
• ผูู้้ปิร์ะกอบการ์ภูาค

เอกช่น
• วิสาห้กิจชุ่มัช่น
• Travel Tech  

Start-up

• นักท่องเท่�ยุว
• สมัาคมัผูู้้ปิร์ะกอบการ์

ท่องเท่�ยุว
• คนไทยุทั�วไปิ

• กร์ะทร์วงดิจิทัลเพ่ื่�อ
เศร์ษฐกิจและสังคมั

• ผูู้้ออกแบบ 
แอปิพื่ลิเคชั่น software 

Animation
• นักวิจัยุด้านเทคโนโลยุ่
ดิจิทัลอ่�นๆ ผูู้้ออกแบบ

เน่�อห้า Art work

• การ์ลงทุนใน 
Platformization/ 
digital and data 

infrastructure
• สร้์างแพื่ลตฟื้อร์์มั
ออนไลน์สำ าห้รั์บเม่ัอง

ท่องเท่�ยุวให้้ม่ัการ์
เช่่�อมัโยุงข้้อมูัลข่้าวสาร์

ข้องทั�งภูาครั์ฐและ
เอกช่น

แผู้นงานท่�  3  
การ์ยุกร์ะดับมัาตร์ฐาน

และการ์เร่์ยุนรู้์
ตลอดช่่วิต  

• ภูาค่วิจัยุ อ่�นๆ เช่่น 
สถาบันการ์ศ้กษา 

มูัลนิธิวิจัยุ
• ภูาควิช่าการ์ สถาบัน

การ์ศ้กษา
• นักเร่์ยุน นักศ้กษา
• นักท่องเท่�ยุวไทยุ

• คนไทยุทั�วไปิ

• ผูู้้ปิร์ะกอบการ์สมัาคมั
ผูู้้ปิร์ะกอบการ์

• กร์ะทร์วงวัฒนธร์ร์มั
• กร์ะทร์วงศ้กษาธิการ์

• กร์ะทร์วง
การ์อุดมัศ้กษา 
วิทยุาศาสตร์์  

วิจัยุและนวัตกร์ร์มั
• กร์ะทร์วง

ทรั์พื่ยุากร์ธร์ร์มัช่าติ
และสิ�งแวดล้อมั

• กร์ะทร์วงสาธาร์ณสุข้
• กร์ะทร์วงดิจิทัล

• นักวิจัยุเฉพื่าะ
ทางด้านเกษตร์ 
อาห้าร์ ดิจิทัล

เทคโนโลยุ่ วิศวกร์ร์มั 
อุตสาห้กร์ร์มั

• เกษตร์ ศิลปิะ 
นาฏศิลป์ิ 

สถาปัิตยุกร์ร์มั 
การ์บริ์ห้าร์จัดการ์ และ

เศร์ษฐศาสตร์์ ฯลฯ
• ผูู้้ออกแบบเน่�อห้า 

Art work แอปิพื่ลิชั่น 
software และ

Animation

• โคร์งสร้์างพ่ื่�นฐาน
ด้านดิจิทัล  

เพ่ื่�อการ์ศ้กษาเชิ่ง
ทรั์พื่ยุากร์ธร์ร์มัช่าติ

และวัฒนธร์ร์มั

แผู้นงานท่�  4 
การ์วิจัยุเพ่ื่�อสร้์างองค์
ความัรู้์เพ่ื่�อเศร์ษฐกิจ

ท่องเท่�ยุวเชิ่งร์ะบบ
เพ่ื่�อปิรั์บโคร์งสร้์าง

อุตสาห้กร์ร์มัท่องเท่�ยุว
ห้ลังโควิด-19

• ภูาค่วิจัยุอ่�นๆ เช่่น 
สถาบันการ์ศ้กษา 

มูัลนิธิวิจัยุ
• ผูู้้ปิร์ะกอบการ์ใน

อุตสาห้กร์ร์มัท่องเท่�ยุว
ตลอดห่้วงโซ่ีการ์ผู้ลิต
• สมัาคมั/ ช่มัร์มัด้าน

การ์ท่องเท่�ยุว
• มััคคุเทศก์

• สมัาคมั/ ช่มัร์มัด้าน
การ์ท่องเท่�ยุว

• องค์กร์ปิกคร์อง
ส่วนท้องถิ�น เช่่น 

เทศบาล
• กร์ะทร์วงการ์

ท่องเท่�ยุวและก่ฬา
• กร์ะทร์วงพื่าณิช่ย์ุ

• นักวิจัยุด้านทางด้าน
เกษตร์ อาห้าร์ ดิจิทัล
เทคโนโลยุ่ วิศวกร์ร์มั 

และอุตสาห้กร์ร์มั
• นักวิจัยุด้านการ์
บริ์ห้าร์จัดการ์และ

เศร์ษฐศาสตร์์

• การ์ลงทุนเพ่ื่�อ
โคร์งสร้์างพ่ื่�นฐานเพ่ื่�อ

การ์ท่องเท่�ยุว
• สนับสนุน Digital 

ecosystem พ่ื่�นฐาน
• ข้ยุายุการ์เข้้าถ้งร์ะบบ 

Internet

แผู้นงานท่�  5 
การ์ส่งเสริ์มัสุข้ภูาพื่

และความัปิลอดภัูยุด้าน
การ์ท่องเท่�ยุว

• ภูาค่วิจัยุอ่�นๆ เช่่น 
สถาบันการ์ศ้กษา 

มูัลนิธิวิจัยุ
• นักวิจัยุสาข้าสุข้ภูาพื่/ 

วิศวกร์ร์มัความั
ปิลอดภัูยุ

• โร์งพื่ยุาบาลปิร์ะจำา
ท้องถิ�น/ โร์งพื่ยุาบาล

เอกช่น
• อปิท.

• นักท่องเท่�ยุว
• ปิร์ะช่าช่นทั�วไปิ

• โร์งพื่ยุาบาล
• ห้น่วยุงานข้องรั์ฐท่�
เก่�ยุวข้้องกับสุข้ภูาพื่
และความัปิลอดภัูยุ

• นักวิจัยุเฉพื่าะทาง
ด้าน

• ผูู้้ออกแบบเน่�อห้า 
Art work แอปิพื่ลิเคชั่น 

software และ
Animatiom

• โคร์งสร้์างพ่ื่�นฐาน
ด้านดิจิทัลเพ่ื่�อการ์

ส่� อสาร์และติดตามัตัว
นักท่องเท่�ยุว
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ตาร์างท่�  7.2 (ต่อ)

ชื�อแผนงาน ตัวิแสดังเชิงกลัยุุทธ์
หลััก

ผู�มีส่วินไดั�ส่วินเสียุ
หลััก

การ์พััฒนา
บุี่ค่ลัากร์ วิวิน.

การ์ลังทุนดั�าน
โค่ร์งสร์�างพืั�นฐานทาง

กายุภาพั/คุ่ณภาพั

กลยุุทธ์ท่�  2 Redistribute: ขียุายุและกร์ะจายุฐานการ์ผลิตและมูลค่าจากการ์ท่องเท่�ยุวให้่ห่ลากห่ลายุและเป็ันธร์ร์มมากขึี�น

แผู้นงานท่�  6 
BCG in Action 

เพ่ื่�อการ์ท่องเท่�ยุว
ยัุ�งยุ่นและเป็ินธร์ร์มั

• ภูาค่วิจัยุอ่�นๆ เช่่น 
สถาบันการ์ศ้กษา 

มูัลนิธิวิจัยุ
• ผูู้้ปิร์ะกอบการ์ใน

อุตสาห้กร์ร์มัท่องเท่�ยุว
ตลอดห่้วงโซ่ีการ์ผู้ลิต

• สมัาคมัท่� เก่�ยุวข้้องกับ
การ์ท่องเท่�ยุว
• มััคคุเทศก์

• ปิร์ะช่าคมัเม่ัอง ชุ่มัช่น

• สมัาคมัผูู้้ปิร์ะกอบการ์
ท่องเท่�ยุว

• องค์กร์ปิกคร์องส่วน
ท้องถิ�น เช่่น เทศบาล

• กร์ะทร์วงการ์
ท่องเท่�ยุวและก่ฬา

• กร์ะทร์วง
ทรั์พื่ยุากร์ธร์ร์มัช่าติ

และสิ�งแวดล้อมั
• คนไทยุในเม่ัอง

ท่องเท่�ยุว

• นักวิจัยุเฉพื่าะทาง
ด้านเกษตร์ อาห้าร์ 

ดิจิทัลเทคโนโลยุ่ 
วิศวกร์ร์มัสิ�งแวดล้อมั 

และอุตสาห้กร์ร์มั
เกษตร์

• นักวิจัยุด้านการ์
บริ์ห้าร์จัดการ์และ

เศร์ษฐศาสตร์์

• การ์ลงทุนในร์ะบบ
จัดการ์ข้ยุะท่� เห้มัาะสมั

ข้อง อปิท.

แผู้นงานท่�  7 
แผู้นงานนโยุบายุ

สาธาร์ณะ การ์กร์ะจายุ
อำานาจ ธร์ร์มัาภิูบาล 

และมัาตร์การ์ทางการ์
คลัง

• ภูาคเอกช่น
• ห้น่วยุงานข้องรั์ฐท่�

เก่�ยุวข้้อง
• ภูาควิช่าการ์ สถาบัน

การ์ศ้กษา 

• ผูู้้ปิร์ะกอบการ์
•กร์ะทร์วงมัห้าดไทยุ

• กร์ะทร์วงการ์
ท่องเท่�ยุวและก่ฬา

• กร์ะทร์วง
การ์อุดมัศ้กษา 

วิทยุาศาสตร์์ วิจัยุและ
นวัตกร์ร์มั
• กร์ะทร์วง

ทรั์พื่ยุากร์ธร์ร์มัช่าติ
และสิ�งแวดล้อมั

• กร์ะทร์วงดิจิทัลเพ่ื่�อ
เศร์ษฐกิจและสังคมั

• กร์ะทร์วงวัฒนธร์ร์มั
• กร์ะทร์วงสาธาร์ณสุข้

• นักวิช่าการ์ด้าน
นโยุบายุสาธาร์ณะ
• ผูู้้บริ์ห้าร์ อปิท. 

• การ์ลงทุนด้านฐาน
ข้้อมูัล Big data 

7.6 การออกแบบแผนงานท่่องเที่�ยวิ

7.6.1 แผู้นงานท่่องเท่ี�ยวิไท่ย 4.0 

ในช่วงทศวรรษที�ผู่้านมิ่าไดมี้ิ่การเปิลีั�ยนแปิลังโครงสรา้งเศรษฐก่จ้ที�สำาคญั
ของปิระเทศไทยค่อ ภาคการท่องเที�ยวไดก้ลัายเป็ินภาคเศรษฐก่จ้ที� เป็ินเสาหลักัของ
ปิระเทศ มีิ่สดัส่วนถงึเก่อบั 1 ใน 5 ของผู้ล่ัต์ภณัฑิม์ิ่วลัรวมิ่ปิระชาชาต่์ มูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ของภาค
ท่องเที�ยวสูงกว่ามูิ่ลัค่าเพ่์�มิ่ของภาคเกษต์รแลัะการจ้า้งงานของภาคท่องเที�ยวก็สูงกว่า
การจ้า้งงานของภาคอุต์สาหกรรมิ่ ส่วนดุลัชำาระเง่นของการท่องเที�ยวก็สูงกว่าดุลัการคา้
มิ่าต์ั�งแต่์ปีิ พ์.ศ. 2554 ทศวรรษที�ผู่้านมิ่าจ้งึนบััว่าเป็ินยุคทองของภาคการท่องเที�ยวไทย 

การท่องเที�ยวเป็ินอุต์สาหกรรมิ่ที�สำาคญัของโลักแลัะของไทย มีิ่แนวโน้มิ่ที�
ขยายต์วัอย่างต่์อเน่� องมิ่าจ้นกระทั�งเก่ดแลัะหลังัการระบัาดของโคว่ด-19 แนวโน้มิ่
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สำาคญัสำาคญัของโลักที�ชดัเจ้นแลัะต่์อเน่� องมิ่า แลัะแมิ่้แต่์จ้นกระทั� งหลังัโคว่ด-19 
ไดแ้ก่ 1) พ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวจ้ะแสวงหาธรรมิ่ชาต่์ คุณภาพ์ส่�งแวดลัอ้มิ่สุขภาพ์  
ความิ่ปิลัอดภยัแลัะปิระสบัการณม์ิ่ากขึ �น 2)เทคโนโลัยีด่จ่้ทลััจ้ะมีิ่บัทบัาทมิ่ากใน
อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวในการผู้ลักัดนัให้เก่ดสงัคมิ่ไรเ้ง่นสด สงัคมิ่รกัสบัายแลัะสงัคมิ่ 
แบ่ังปัิน 3) จี้นจ้ะเป็ินปัิจ้จ้ยัขบััเคล่ั�อนหลักัดา้นการท่องเที�ยวโลักทั�งในจ้ำานวนนกัท่องเที�ยว 
แลัะการสรา้งเสน้ทางรถไฟื้สายใหม่ิ่จ้ากเอเซียอาคเนย ์ไปิสู่ยุโรปิ

ในขณะเดียวกนัแนวโน้มิ่ของการท่องเที�ยวในปิระเทศไทยก็มีิ่ปัิญหาเช่ง
โครงสรา้ง อนัไดแ้ก่ 1) ทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่เส่�อมิ่โทรมิ่ ในช่วงการระบัาด
ของโคว่ด-19 ทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์ฟ้ื้�นค่นมิ่า เป็ินปิระจ้กัษพ์์ยานว่าปิระเทศไทยได้ใช้
ธรรมิ่ชาต่์เก่นกว่าขีดความิ่สามิ่ารถรองรบัั 2) เก่ดความิ่เหล่ั�อมิ่ลัำ �าจ้ากรายไดจ้้ากการ 
ท่องเที�ยวซึ�งกระจุ้กอยู่ไม่ิ่กี�จ้งัหวดั แลัะพ์ึ�งพ์านกัท่องเที�ยวจี้นชาต่์เดียวถงึปิระมิ่าณรอ้ยลัะ  

20-25 ของรายไดท้ั�งหมิ่ด 3) เศรษฐก่จ้ฐานรากยงัมีิ่บัทบัาทน้อยที�จ้ะไดเ้ป็ินส่วนหนึ�ง
ของห่วงโซ่การผู้ล่ัต์แลัะจ้ะไดร้บััปิระโยชนจ์้ากการท่องเที�ยว 4) ขาดการจ้ดัการแลัะ
รกัษามิ่าต์รฐาน ความิ่ปิลัอดภยัทั�งในเร่�องสุขภาพ์ชีว่ต์แลัะทรพั์ยส่์นของนกัท่องเที�ยว

ปิระเทศไทยต์อ้งต์ั�งหลักัใหม่ิ่ในการบัร่หารจ้ดัการท่องเที�ยว ทั�งในช่วงที� มีิ่  
โคว่ด-19 แลัะหลังัจ้ากที� โคว่ด-19 สงบัลังเพ่์�อแก้ไขปัิญหาที�กล่ัาวมิ่าแลัว้แลัะรองรบัั 
แนวโน้มิ่ใหม่ิ่ที�จ้ะเก่ดขึ �น โดยใชยุ้ทธศาสต์รด์งัต่์อไปินี� 

1) ยุทธศาสต์รก์ารว่จ้ยัเพ่์�อสร้างองคค์วามิ่รู้แลัะเพ่์�อฟ้ื้�นฟูื้อุต์สาหกรรมิ่ 
ท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19

2) ยุทธศาสต์รก์ารเพ่์�มิ่คุณค่าจ้ากเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวแลัะเศรษฐก่จ้ฐานราก
โดยการปิระยุกต์์ใชอ้ตั์ลักัษณแ์ลัะภูม่ิ่ปัิญญาไทยอย่างสรา้งสรรค ์

3) ยุทธศาสต์รก์ารส่งเสร่มิ่นวตั์กรรมิ่ดา้นด่จ่้ทลัั แลัะเทคโนโลัยีอ่�นๆ ในการ
ยกระดบััการท่องเที�ยวทั�งระบับั 

4) ยุทธศาสต์รก์ารจ้ดัการทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์แลัะส่�งแวดลั้อมิ่ด้านการ 
ท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น

5) ยุทธศาสต์รก์ารส่งเสร่มิ่สุขภาพ์แลัะความิ่ปิลัอดภยัดา้นการท่องเที�ยว
6) ยุทธศาสต์รก์ารใชก้ารท่องเที�ยวเพ่์�อการเรียนรู้อย่างต่์อเน่�อง แลัะเพ่์�อ 

เสร่มิ่สรา้งสุขภาพ์ของคนไทย

7.6.2 วิัตถุประสงค์ขีองแผู้นงานวิิจััยท่่องเท่ี�ยวิเชิิงระบบ

แผู้นงานนี�มีิ่วตั์ถุปิระสงค์
1) สรา้งองคค์วามิ่รูแ้ลัะการขบััเคล่ั�อนองคค์วามิ่รูเ้พ่์�อ              
• ยกระดบััคุณภาพ์ชีว่ต์แลัะรายไดข้องคนไทยผู่้านงานว่จ้ยัดา้นการท่องเที�ยว

อย่างต่์อเน่�องแลัะมิ่ั�นคง
• ส่งเสร่มิ่การใช้ทรพั์ยากรท่องเที�ยวอย่างชาญฉลัาดแลัะส่งต่์อทรพั์ยากร 

ท่องเที�ยวให้กบััลูักหลัานไดอ้ย่างยั�งย่น
• ส่งเสร่มิ่แลัะอนุรกัษอ์ตั์ลักัษณท์อ้งถ่�น
• ให้การท่องเที�ยวเป็ินแหล่ังเรียนรูต้์ลัอดชีว่ต์ของคนไทย
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2) สรา้งแลัะยกระดบัับุัคลัากรดา้นการท่องเที�ยวให้สอดคลัอ้งกบััแนวโน้มิ่ของ
โลักแลัะความิ่ต์อ้งการของอุต์สาหกรมิ่

3) สร้างโมิ่เดลัต์้นแบับัที�สามิ่ารถนำาไปิใช้ในการพ์ฒันาการท่องเที�ยวไทย 
ทั�งในระดบััผูู้ป้ิระกอบัการ ระดบััพ่์�นที�ทั�งในภาคเอกชนแลัะภาครฐั 

4) ส่งเสร่มิ่การบูัรณาการขา้มิ่ศาสต์รแ์ลัะสาขาเพ่์�อให้เก่ดความิ่รูเ้ช่งระบับัที�
นำาไปิใช้ไดอ้ย่างเป็ินรูปิธรรมิ่

5) สรา้งเคร่อข่ายแลักเปิลีั�ยนเรียนรูร้ะหว่างนานาชาต่์เกี�ยวกบััการจ้ดัการการ
ท่องเที�ยวซึ�งปิระเทศไทยจ้ดัเป็ินปิระเทศแนวหน้าปิระเทศหนึ�งของโลัก

6) ส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยวเพ่์�อการเรียนรู้อย่างต่์อเน่�อง แลัะเพ่์�อเสร่มิ่สร้าง
สุขภาพ์ของคนไทย

7.6.3 เป้าประสงค์ขีองการวิิจััยท่่องเท่ี�ยวิเชิิงระบบ

สงัคมิ่เก่ดการเรียนรู้แลัะต์ระหนกัถึงความิ่สำาคญัแลัะผู้ลักระทบัจ้ากการ 
ท่องเที�ยวแลัะมีิ่ส่วนร่วมิ่ในก่จ้กรรมิ่เศรษฐก่จ้สร้างสรรคแ์ลัะนวตั์กรรมิ่ที�แข่งขนัได ้
สามิ่ารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐก่จ้ ต์ลัอดจ้นการอนุรกัษท์รพั์ยากรท่องเที�ยวแลัะ 
อตั์ลักัษณ์ไทยให้ยั�งย่น

7.6.4 ผู้ลผู้ลิตขีองการวิิจััยท่่องเท่ี�ยวิเชิิงระบบ

สมิ่มิ่ต่์ฐาน ทุนว่จ้ยั 100 ลัา้นบัาทต่์อปีิ 300 ลัา้นบัาท 3 ปีิ 

1) ติวัิชี �วิดั
• จ้ำานวนผู้ลังานว่จ้ยัแลัะผู้ลังานทางว่ชาการบูัรณาการดา้นท่องเที�ยวไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 

100 รายการใน 3 ปีิ แลัะในจ้ำานวนนี�เป็ินงานบูัรณาการขา้มิ่สาขาไม่ิ่ต์ำ�ากว่ารอ้ยลัะ 30  
• จ้ำานวนผูู้ต่้์ดต์ามิ่ผู้ลังานว่จ้ยัผู่้านเว็บัไซต์แ์ลัะส่�อสงัคมิ่ออนไลัน์ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 

300,000 คน ใน 3 ปีิ 
• จ้ำานวนนกัว่จ้ยัรุ่นใหม่ิ่ในงานว่จ้ยับูัรณาการขา้มิ่ศาสต์ร์ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 100 คน 

ใน 3 ปีิ
• จ้ำานวนผูู้ร่้วมิ่ขบััเคล่ั�อนในโซเชียลัมีิ่เดียที�เป็ินพ์ลังับัวกไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 70,000 คน 

(กด Like กด Share) ใน 3 ปีิ    
• จ้ำานวนขอ้เสนอนโยบัายสาธารณะไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 15 รายการ แลัะที�ถูกผู้ลักัดนัเขา้สู่ 

กระบัวนการสรา้งนโยบัายสาธารณะที�ดี ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 5 นโยบัายใน 3 ปีิ
• จ้ำานวนโมิ่เดลัต์น้แบับัของส่นคา้แลัะบัร่การ ไม่ิ่ต์ำ�าก่า 30 รายการใน 3 ปีิ    
• จ้ำานวน Platform ด่จ่้ทลััหร่อด่จ่้ทลััโมิ่เดลัต์น้แบับั จ้ำานวน 9 รายการใน 3 ปีิ  
• เก่ดโมิ่เดลัชุมิ่ชนต์น้แบับัเพ่์�อเป็ินแหล่ังสรา้งแลัะจ้ดัการความิ่รูเ้กี�ยวกบััการ

ท่องเที�ยวที�จ้ะเก่ดขึ �นในอนาคต์ของปิระเทศไทย ทั�งยงัเป็ินแหล่ังรวบัรวมิ่องคค์วามิ่รู ้
ให้สามิ่ารถถ่ายทอดแลักเปิลีั�ยนเรียนรูร้ะหว่างกนั แลัะแนวทางสรา้งพ์ลัเม่ิ่องจ่้ต์อาสา
ท่องเที�ยวจ้ำานวน 30 รายการ ใน 3 ปีิ
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• เก่ดข้อเสนอแนะด้านนโยบัายสาธารณะที� ดีให้กบััสงัคมิ่ ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 15 
รายการใน 3 ปีิ 

• เก่ดส่�อนโยบัายสาธารณะที�ดีที� เผู้ยแพ์ร่ ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 60 รายการ ใน 3 ปีิ แลัะ
เวทีสาธารณะเพ่์�อการแลักเปิลีั�ยนเรียนรูน้โยบัายสาธารณะที�ดี ระหว่างภาคีต่์างๆ เช่น 
ภาคราชการ ภาคเอกชน  จ้ำานวน 5 ครั�ง แลัะสมัิ่มิ่นาออนไลัน ์จ้ำานวน 15 ครั�งใน 3 ปีิ

• เก่ดโมิ่เดลัต์น้แบับัที�เป็ินแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ด่จ่้ทลัั 9 โมิ่เดลัใน 3 ปีิ   
• เก่ด Media Value รวมิ่ไม่ิ่ต์ำ�ากว่า 53 ลัา้นบัาท ใน 3 ปีิ 

2) ผลลพัธ์ ์
• เก่ดการบูัรณาการผู้ลังานขา้มิ่ศาสต์ร ์เก่ดว่ชาใหม่ิ่ๆ เช่น ดา้น Gastronomy  
• เก่ดการขยายต์วัของเคร่อข่ายนกัว่จ้ยัที�เขา้เยี�ยมิ่แลัะรบััรูข้อ้มูิ่ลัจ้ากเคร่อข่าย 

ว่จ้ยัท่องเที�ยว 4.0 ผู่้านระบับัการส่�อสารออนไลัน ์
• เก่ดกลัไกการมีิ่ส่วนร่วมิ่กบััภาคเอกชน แลัะส่�อต่์างๆ ที�สนบััสนุนการสรา้ง

ธรรมิ่าภ่บัาลัดา้นการท่องเที�ยว 
• เก่ดเวทีสาธารณะ ส่�อโซเชียลัมีิ่เดียพ์ลังับัวก ซึ�งเป็ินฐานในการส่งเสร่มิ่การ

ท่องเที�ยวยั�งย่น
• เก่ดการนำาผู้ลังานว่จ้ยัไปิใชน้ำาร่องโดย ภาครฐั เอกชน แลัะชุมิ่ชนเศรษฐก่จ้

ฐานรากไม่ิ่ต์ำ�ากว่ารอ้ยลัะ 20 ของงานว่จ้ยัใน 3 ปีิ   

3) ผลกระทีบ
• พ์ฒันารายไดเ้ศรษฐก่จ้ฐานรากที� เกี�ยวขอ้งกบััท่องเที�ยวเพ่์�มิ่ขึ �นไม่ิ่ต์ำ�ากว่า

รอ้ยลัะ 10 ต่์อปีิ 
• เก่ดการเปิลีั�ยนแปิลังพ์ฤต่์กรรมิ่ในภาคท่องเที�ยว สรา้งความิ่สมัิ่ฤทธ่ �ผู้ลัดา้น

ธรรมิ่าภ่บัาลั จ้ากการขบััเคล่ั�อนนโยบัายสาธารณะ มิ่าต์รการ ต์ลัอดจ้น การปิฏ่รูปิกลัไก
บัร่หารจ้ดัการของรฐั

• Key drivers ในภาคราชการนำาผู้ลัว่จ้ยัไปิใชเ้พ่์�อเต์รียมิ่พ์รอ้มิ่ให้ปิระเทศไทย 
4.0 กา้วขา้มิ่ความิ่ยากจ้นแลัะความิ่ไม่ิ่เสมิ่อภาคสู่สงัคมิ่อยู่ดีมีิ่สุขแลัะยั�งย่น พ์รอ้มิ่รบัั
สถานการณที์�ผู้นัผู้วนอนัเก่ดจ้ากปัิจ้จ้ยัภายนอก

• Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ภายใน 3 ปีิ มีิ่เป้ิาหมิ่าย
เพ่์�มิ่ลัำาดบััขึ �นเป็ินลัำาดบััที�  25 ค่อ เพ่์�มิ่ขึ �น 6 ลัำาดบัั หร่อมีิ่ค่าคะแนนขยบััขึ �นไม่ิ่ต์ำ�ากว่า..... 

7.6.5 กรอบแนวิคิด แผู้นงาน

แผู้นงานนี�เป็ินแผู้นงานที�สนบััสนุนการว่จ้ยัเช่งระบับัเพ่์�อทำาให้พ์ลัวตั์ของการ
ขบััเคล่ั�อนปัิจ้จ้ยัต่์างๆ ไปิในท่ศทางที�สนบััสนุนแลัะเก่ �อหนุนกนัไม่ิ่เก่ดช่องว่างในจุ้ดใด
จุ้ดหนึ�ง รูปิที�  7.1 แสดงถงึความิ่เช่�อมิ่โยงปัิจ้จ้ยัต่์างๆ ที�มีิ่ผู้ลัต่์อการท่องเที�ยว ซึ�งมิ่าจ้าก 

ผู้ลัการว่เคราะหเ์ช่งระบับัของโครงการนี� ส่วนรูปิที�  7.2 แสดงถงึกลุ่ัมิ่หร่อระบับัย่อย
ของการท่องเที�ยว
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จ้ะเห็นไดว่้างานว่จ้ยัเท่าที� ผู่้านมิ่าจ้นปัิจ้จุ้บันัมิ่กัจ้ะเป็ินงานแยกเป็ินส่วนๆ 
(Fragmented) แลัะจ้ะเกี�ยวขอ้งกบัันกัท่องเที�ยวแลัะแหล่ังท่องเที�ยวเป็ินหลักั แต่์ยงัไม่ิ่
ได้ให้ความิ่สนใจ้กบััปัิจ้จ้ยัโดยรอบัซึ�งก็มีิ่ผู้ลักระทบัต่์อการท่องเที�ยวแลัะไดร้บััผู้ลักระ
ทบัจ้ากการท่องเที�ยวซึ�งจ้ะมีิ่ผู้ลัเกี�ยวเน่�องไปิกบััความิ่ยั�งย่นของการท่องเที�ยวในระยะยาว

รูปิที�  7.3 แสดงถงึช่องว่างในการว่จ้ยัอนัเก่ดมิ่าจ้ากการทบัทวนวรรณกรรมิ่ 
ในบัทที�  4 หน้าที�มีิ่เฉดสีแสดงว่าเป็ินกลุ่ัมิ่งานว่จ้ยัที�มีิ่งานว่จ้ยัจ้ำานวนน้อยหร่อไม่ิ่ค่อยมีิ่
เลัยซึ�งกลุ่ัมิ่นี� ไดแ้ก่ 

1) การศกึษาเกี�ยวกบััพ์ฤต่์กรรมิ่ก่อนการเด่นทางของนกัท่องเที�ยว
• การว่เคราะหเ์ปิรียบัเทียบัขอ้มูิ่ลัของบุัคลักัษณ ์แรงดงึดูดใจ้ ราคาแลัะการ

ส่งเสร่มิ่การขายความิ่เพี์ยงพ์อของขอ้มูิ่ลัสำาหรบัับุัคลักัษต่์์างๆ 
• ความิ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างชีว่ต์การทำางานแลัะชีว่ต์ท่องเที�ยว เวลัาแลัะระยะทาง 

ในการต์ดัส่นใจ้ซ่�อส่นคา้ท่องเที�ยว
• อุปิสงคแ์ลัะอุปิทานดา้นการเด่นทางในระดบััพ่์�นที� เช่น เม่ิ่องเล็ัก เม่ิ่องรอง 

จ้ะทำาให้สามิ่ารถต์ดัส่นการลังทุนได้

2) การศกึษาในช่วงเกี�ยวกบััการเด่นทางของนกัท่องเที�ยว
• การพ์ฒันาดา้นการบ่ัน
• การลังทุนของรฐัแลัะเอกชนในดา้นของการเด่นทางที�เช่�อมิ่โยงกบััการท่องเที�ยว
• การลังทุนของรฐัในสาธารณูปิโภคที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว
• อุปิสงคแ์ยกต์ามิ่ก่จ้กรรมิ่ดา้นการท่องเที�ยวแลัะการบัร่การ แลัะอุปิทาน

แลัะการลังทุนในก่จ้กรรมิ่ท่องเที�ยวแลัะบัร่การรวมิ่ทั�งการใชป้ิระโยชนที์�ด่นแลัะการใช้
พ์ลังังาน   

3) การศกึษาเกี�ยวกบััผู้ลักระทบั
• ผู้ลักระทบัต่์อทกัษะแลัะโอกาสในการจ้า้งงาน 
• ผู้ลักระทบัต่์อราคาของอสงัหาร่มิ่ทรพั์ยแ์ลัะ
• ปัิญหาส่�งแวดลัอ้มิ่อนัเก่ดจ้ากการท่องเที�ยว เช่น ขยะ การจ้ราจ้รต่์ดขดั 

มิ่ลัพ่์ษต่์างๆ
• ความิ่ขดัแยง้ในสงัคมิ่อนัเก่ดจ้ากการท่องเที�ยว
• ผู้ลักระทบัต่์อคุณภาพ์ชีว่ต์แลัะต์น้ทุนการครองชีพ์ของคนในทอ้งถ่�น

7.6.6 ขีอบเขีตการวิิจััย (Scoping)

ภาพ์รวมิ่ของระบับัท่องเที�ยวในเศรษฐก่จ้สงัคมิ่เช่นรูปิที� เสนอขา้งต์น้ถ่อว่า
ไดร้ะบุัขอบัเขต์ของว่จ้ยัว่าเป็ินก่จ้กรรมิ่ใดๆ ก็ต์ามิ่ที�อาจ้มีิ่ผู้ลักระทบัต่์อการท่องเที�ยว  
ซึ�งหมิ่ายความิ่ว่างานว่จ้ยัท่องเที�ยวเช่งระบับัจ้ะต์อ้งเป็ินการบูัรณาการขา้มิ่ศาสต์รม์ิ่ากขึ �น  
อย่างไรก็ดี ในเบ่ั �องต์้นหร่อในชั�นต์้นอาจ้จ้ะสามิ่ารถระบุัขอบัเขต์ให้ชดัเจ้นมิ่ากขึ �น  
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หร่อแคบัลังได้เช่นในเร่� องผู้ลักระทบัต์้องการผู้ลักระทบัที� เป็ินผู้ลักระทบัโดยต์รง  
ก่อนที�จ้ะขยายไปิถงึผู้ลักระทบัโดยออ้มิ่หร่อผู้ลักระทบัที�อาจ้เก่ดขึ �นในระยะยาวในภายหลังั  
หร่อในการศกึษาดา้นการลังทุนสาธารณูปิโภคก็อาจ้จ้ะเน้นพ่์�นที�ที�มีิ่การท่องเที�ยวมีิ่ความิ่
ต์อ้งการก่อน โดยกำาหนดต์ามิ่ลัำาดบััความิ่สำาคญั 

แผู้นงานนี�เสนอให้ใช้ผู้ลัการว่เคราะหศ์กัยภาพ์ของจ้งัหวดัต่์างๆ มิ่าเล่ัอก
ปิระเด็นว่จ้ยัให้สอดคลัอ้งกบััปัิญหาในพ่์�นที�ที� เหมิ่าะสมิ่

1) จ้งัหวดัที� มีิ่ศกัยภาพ์สูงแลัว้แลัะมีิ่การใช้ต์น้ทุนธรรมิ่ชาต่์แลัะทรพั์ยากร 
ในพ่์�นที� เต็์มิ่ที�แลัว้ ยงัไม่ิ่จ้ำาเป็ินต์อ้งศึกษาดา้นอุปิสงคแ์ลัะการต์ลัาดเพ่์�มิ่เต่์มิ่มิ่ากนกั
ยกเวน้ในกรณีของการลังลักึดา้นต์ลัาดพ่์เศษ (niche market) ไดแ้ก่

• จ้งัหวดัที�ต่์ดทะเลัไดแ้ก่ ภูเก็ต์ ชลับุัรี เพ์ชรบุัรี พ์งังา สตู์ลั แลัะระนอง 
• จ้งัหวดัที� ไม่ิ่ต่์ดทะเลัไดแ้ก่ เชียงใหม่ิ่ ขอนแก่น เพ์ชรบูัรณ ์นครปิฐมิ่ บังึกาฬ 

กาญจ้นบุัรี สระบุัรี หนองคาย แลัะอุทยัธานี
2) จ้ังหวัดที� มีิ่ศักยภาพ์สูงแต่์ยังใช้ทรัพ์ยากรในพ่์�นที� มีิ่เต็์มิ่ที�  หร่อยัง

ใช้ทรัพ์ยากรการจ้ัดการไม่ิ่มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์สูงจ้ังหวัดเหล่ัานี� เช่น กระบีั�  สงขลัา 
นครศรีธรรมิ่ราช น่าน แลัะเลัย เป็ินต์น้ 

7.6.7 คำานิยาม  

1) การท่ีองเทีี�ยวิเชิงระบบ
ระบับัท่องเที�ยว (tourism system) ค่อชุดขององคป์ิระกอบัที�เช่�อมิ่โยงกนัแลัะ

มีิ่ปิฏ่สมัิ่พ์นัธซ์ึ�งกนัแลัะกนัอย่างซบััซอ้น แลัะมีิ่การจ้ดัการให้เป็ินหนึ�งเดียวกนัเพ่์�อดำาเน่น
การให้บัรรลุัวตั์ถุปิระสงคที์�กำาหนดไวใ้นการแลักเปิลีั�ยนระหว่างองคป์ิระกอบัดา้นการ
ท่องเที�ยวในดา้นอุปิสงค ์อุปิทาน แลัะสถาบันั 

องคป์ิระกอบัดา้นอุปิสงคเ์น้นไปิที�การต์ดัส่นใจ้ของนกัท่องเที�ยว ทั�งในดา้น
พ์ฤต่์กรรมิ่ความิ่ชอบั แรงจู้งใจ้แลัะการต์ดัส่นใจ้เด่นทาง ส่วนดา้นอุปิทานเกี�ยวขอ้ง
กบััการให้บัร่การนกัท่องเที�ยว ทั�งดา้นส่�งดงึดูดใจ้ ส่�งอำานวยความิ่สะดวก ก่จ้กรรมิ่แลัะ
บัร่การสนบััสนุนการท่องเที�ยว รวมิ่ถงึกระบัวนการส่�อสาร การให้ขอ้มูิ่ลั แลัะการต์ลัาด
เพ่์�อดงึดูดใจ้นกัท่องเที�ยว สำาหรบััสถาบันั (institutions) ดา้นการท่องเที�ยวหมิ่ายถงึกฎี
กต่์กาที�กำาหนดพ์ฤต่์กรรมิ่ของบุัคคลัแลัะองคก์รที� เกี�ยวขอ้ง ทั�งนกัท่องเที�ยวในฝ้� าย
อุปิสงค ์ผูู้ป้ิระกอบัการในฝ้� ายอุปิทาน รวมิ่ถงึองคก์รอ่�นๆ ทั�งภาครฐั ภาคเอกชนแลัะ
ภาคปิระชาสงัคมิ่ที�เกี�ยวขอ้งกบััการท่องเที�ยว

ทั�งนี� การแลักเปิลีั�ยนแลัะปิฏ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างอุปิสงคก์บััอุปิทานส่งผู้ลัให้
เก่ดการเคล่ั�อนยา้ยเช่งพ่์ �นที�จ้ากพ่์�นที� ภูม่ิ่ลัำาเนาของนกัท่องเที�ยวไปิยงัพ่์ �นที� จุ้ดหมิ่าย
ปิลัายทางของการท่องเที�ยวภายในช่วงระยะเวลัาหนึ�ง ปิฏ่สมัิ่พ์นัธด์งักล่ัาวส่งผู้ลัให้เก่ด
ผู้ลักระทบั ทั�งในเช่งบัวกแลัะเช่งลับัในพ่์�นที�จุ้ดหมิ่ายปิลัายทางการท่องเที�ยวทั�งในม่ิ่ต่์
เศรษฐก่จ้ สงัคมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ ผู้ลักระทบัต่์างๆ ที�เก่ดขึ �นจ้ะส่งผู้ลัยอ้นกลับัั (feedback)  
ที�มีิ่ผู้ลัต่์อปิฏ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างองคป์ิระกอบัของอุปิสงคแ์ลัะอุปิทานการท่องเที�ยวเป็ินวงจ้ร 
อย่างไม่ิ่มีิ่ที� ส่ �นสุดแลัะมีิ่พ์ลัวตั์ (dynamics) ทำาให้เก่ดการปิรบััต์วัแลัะจ้ดัระเบีัยบัใหม่ิ่  
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(self-organization) ต์ามิ่สถานการณที์� เปิลีั�ยนแปิลังไปิภายในระบับั แลัะอาจ้นำาไปิสู่
การเก่ดรูปิแบับัพ์ฤต่์กรรมิ่แลัะผู้ลัลัพั์ธข์องระบับัที� ไม่ิ่คาดค่ดมิ่าก่อนแลัะไม่ิ่สามิ่ารถ 
คาดเดาได้โดยง่าย 

2) นัโยบายสาธ์ารณะ
นโยบัายสาธารณะค่อท่ศทางแลัะแนวทางการดำาเน่นงานของรฐัซึ�งอยู่ใน

รูปิของนโยบัายกฎีหมิ่าย มิ่าต์รการ หร่อกฎีระเบีัยบัต่์างๆ นโยบัายสาธารณะมีิ่หลัาย
ปิระเภท ค่อ

• กฎีหมิ่าย เช่น รฐัธรรมิ่นูญ พ์ระราชบัญัญต่ั์ เทศบัญัญต่ั์ ขอ้บัญัญต่ั์ ฯลัฯ
• แผู้นบัร่หารจ้ดัการ เช่น ยุทธศาสต์ร ์แผู้น คู่ม่ิ่อนโยบัาย มิ่าต์รฐาน ระบับั

ปิฏ่บัต่ั์การ ระบับังาน ฯลัฯ
• กฎีเกณฑิแ์ลัะแนวทางปิฏ่บัต่ั์ เช่น มิ่ต่์ ครมิ่. กต่์กาการบัร่หาร ขอ้กำาหนด 

ระเบีัยบัขอ้บังัคบััระดบัักระทรวง ฯลัฯ
• กฎีหมิ่ายแลัะขอ้กำาหนดดา้นการคลังั เช่น กฎีหมิ่ายแลัะขอ้กำาหนดของงบั

ปิระมิ่าณรายปีิ ฯลัฯ
• ว่ธีการแลัะแนวทางในกระบัวนการยุต่์ธรรมิ่ เช่น ว่ธีพ่์จ้ารณาคดีของศาลั ฯลัฯ 

7.7 กลุ่มการศึกษาด้านการท่่องเที่�ยวิ  

7.7.1 กลุ่มท่ี� 1 การท่่องเท่ี�ยวิดิจัิท่ัล

แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ด่จ่้ทลััเป็ินโมิ่เดลัทางธุรก่จ้ใหม่ิ่ที�ขบััเคล่ั�อนโดยเทคโนโลัยีด่จ่้ทลัั
เช่�อมิ่โยงผูู้้มีิ่ส่วนร่วมิ่ซึ�งอาจ้จ้ะเป็ินผูู้้ซ่ �อ ผูู้้ขาย ผูู้้บัร่โภคผูู้้ให้แลัะแสวงหาข้อมูิ่ลัให้
สามิ่ารถมีิ่ปิฏ่สมัิ่พ์นัธต่์์อกนัไดแ้ลัะยงัสามิ่ารถสรา้งธุรกรรมิ่เก่ดมูิ่ลัค่าแลักเปิลีั�ยนกนัได ้
ขอ้ไดเ้ปิรียบัของแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ค่อสามิ่ารถรองรบััผูู้เ้ขา้มิ่าใชจ้้ำานวนมิ่าก รวมิ่ทั�งรองรบัั
เคร่อข่ายขนาดใหญ่ทำาให้ผูู้้ใชง้านไดส้ามิ่ารถเขา้ถงึทรพั์ยากรแลัะส่นคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว   

นักท่องเที� ยวยุคใหม่ิ่พ์ึ� งพ์าการใช้แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่มิ่ากต์ั�งแต่์ซ่�อต์ั�วเร่อบ่ัน  

จ้องโรงแรมิ่ เรียกรถแท็กซี�  หาร้านอาหาร จ่้ายเง่นเพ่์�อรบัับัร่การแลัะซ่�อของที�ระลัึก 
เป็ินต์น้ นกัท่องเที�ยวจี้นใชชี้ว่ต์อยู่บันแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ของจี้นเก่อบัต์ลัอดเวลัาทั�งที�ชีว่ต์ทาง
กายภาพ์อยู่ในปิระเทศอ่�น    

แนวโน้มิ่สำาคญัที�จ้ะเก่ดขึ �นหลังัโคว่ด-19 ก็ค่อเศรษฐก่จ้แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่จ้ะ
สำาคญัย่�งขึ �น สงัคมิ่ไรเ้ง่นสดจ้ะเด่นหน้าเต็์มิ่ต์วั แต่์แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ที�คนไทยใชอ้ยู่ในปัิจ้จุ้บันั 
ส่วนใหญ่ก็เป็ินแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ของต่์างชาต่์หร่อจ้ะเป็ินของบัร่ษทัไทยก็แต่์เพี์ยงในนามิ่
ยกเวน้แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ของธนาคาร สำาหรบััภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวเคยมีิ่บัร่ษทัเอกชน
พ์ยายามิ่ทำาแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่เพ่์�อที� ให้ขอ้มูิ่ลัระดบััจ้งัหวดัแลัะให้มีิ่การทำาธุรกรรมิ่กนับัน
แพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่นั�นได้แต่์ก็ไม่ิ่ค่อยปิระสบัความิ่สำาเร็จ้เพ์ราะไม่ิ่สามิ่ารถที�จ้ะสร้างการมีิ่ 
ส่วนร่วมิ่หร่อเช่�อเช่ญให้ผูู้้ปิระกอบัการแลัะนกัท่องเที�ยวหร่อแมิ่้แต่์คนไทยดว้ยกนั 
เขา้มิ่าใชแ้พ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่นั�นได ้  
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1) ศกึษาพ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยวในการใช ้Social Media เพ่์�อสรา้งเสน้ทาง 
หร่อผู้ล่ัต์ภณัฑิท่์องเที�ยวแบับัใหม่ิ่

2) ศกึษา Digital Literacy แลัะศกัยภาพ์ของผูู้ป้ิระกอบัการ แลัะชุมิ่ชนท่องเที�ยว
3) ศกึษาสถานภาพ์แลัะความิ่เป็ินไปิไดข้อง Travel Tech: Start-up 
4) พ์ฒันา Digital marketing แลัะ Application ต์น้แบับัเพ่์�อสนบััสนุนกลุ่ัมิ่เฉพ์าะ
5) ศกึษาแลัะปิระยุกต์์ใช ้AV, MV, AR มิ่าใช้ในการปิระยุกต์์ใช้ในอุต์สาหกรรมิ่

ท่องเที�ยว แลัะการส่งเสร่มิ่การท่องเที�ยว 
6) พ์ฒันาการใชเ้ทคโนโลัยีด่จ่้ทลััให้กบััเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวฐานราก
7) การศกึษาผู้ลักระทบัของด่จ่้ทลััเทคโนโลัยีต่์อภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว

7.7.2 กลุ่มท่ี� 2 นโยบายสาธารณ์ะ  

การศกึษาว่จ้ยัเกี�ยวกบััผู้ลักระทบัแลัะต์น้ทุนของการท่องเที�ยวทั�งในแลัะดา้น
เศรษฐก่จ้ สงัคมิ่ วฒันธรรมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ รวมิ่ทั�งผู้ลักระทบั

ต์วัอย่างหวัขอ้การว่จ้ยัในดา้นนี� ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มศกึษาเชิงระบบข้องผลกระทีบโควิิด-19 

1.1) ดา้นสงัคมิ่ มีิ่ปิระเด็นว่จ้ยัดงันี� 
• โคว่ด-19 การเปิลีั�ยนแปิลังทศันคต่์ทางสงัคมิ่ระหว่างการมุ่ิ่งความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อ

ในปิระโยชนส์าธารณะส่วนรวมิ่
• กระบัวนการเป็ินเม่ิ่อง (urbanization) การลัดความิ่เป็ินเม่ิ่อง (de-urban-

ization) การยอ้นกลับััไปิเป็ินเม่ิ่อง (re-urbanization) หลังัโคว่ด-19 ในเม่ิ่องท่องเที�ยว
• ระดบััของการแต์กแยกของปิระเด็นทางสงัคมิ่ (ความิ่ไม่ิ่เท่าเทียมิ่กนัที�เพ่์�มิ่ขึ �น  

สงครามิ่ทางวฒันธรรมิ่ ความิ่ร่วมิ่ม่ิ่อหร่อการเล่ัอกปิฏ่บัต่ั์)    
• โคว่ด-19 จ้ะเป็ินต์วัหักลั้างหร่อต์วัเร่งให้เก่ดความิ่เท่าเทียมิ่ทางเพ์ศใน

อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว
• การเปิลีั�ยนแปิลังดา้นการยา้ยถ่�น  

1.2) ดา้นเทคโนโลัยี
• การพ์ฒันานวตั์กรรมิ่การแพ์ทยแ์ลัะเทคโนโลัยีที� เกี�ยวกบััการท่องเที�ยวเช่ง

สุขภาพ์หลังัโคว่ด-19
• การต์อบัสนองต่์อโคว่ด-19 จ้ะนำาไปิสู่การต่์�นต์วัดา้นสุขภาพ์ที�ใชเ้ทคโนโลัยี 

1.3) ดา้นเศรษฐก่จ้
• บัทบัาทของรฐัแลัะภาคเอกชนทางเศรษฐก่จ้ในอนาคต์ 
• การฟ้ื้�นต์วัของต์ลัาดแรงงาน การจ้า้งงาน แลัะการว่างงาน 
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• โคว่ด-19 จ้ะเร่งความิ่เร็วหร่อถอยกลับััของการกระจุ้กต์วัหร่อการผูู้กขาด
• เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวหลังัโคว่ด-19 โลักาภ่วตั์นอี์กครั�ง (re-globalize) หร่อ

ทอ้งถ่�นภ่วตั์น ์(re-localize)

1.4) ดา้นส่�งแวดลัอ้มิ่
• การปิรบััโครงสรา้งไปิสู่ความิ่ยั�งย่นของส่�งแวดลัอ้มิ่ 
• การดำาเน่นธุรก่จ้จ้ะไปิสู่แนวโน้มิ่ความิ่รบััผู่้ดชอบัต่์อสงัคมิ่  
• ความิ่สำาคญัของส่�งแวดลัอ้มิ่ในทศันคต่์ของผูู้บ้ัร่โภค 
• บัทบัาทของนำ �ามิ่นัจ้ะมีิ่ผู้ลักระทบัต่์อการเด่นทางแลัะ motor tourism 
• การเปิลีั�ยนแปิลังดา้นธรรมิ่าภ่บัาลั ภูม่ิ่รฐัศาสต์ร ์แลัะการพ์ฒันาระหว่าง

ปิระเทศที�มีิ่ผู้ลัต่์อการท่องเที�ยว

1.5) ดา้นพ์ฤต่์กรรมิ่นกัท่องเที�ยว
• การนำาเทคโนโลัยีด่จ่้ทลััมิ่าใชต่้์ดต์ามิ่นกัท่องเที�ยว เช่น การใชแ้อปิพ์ล่ัเคชนั

การต่์ดต์ามิ่ แลัะระบับัเฝ้้าระวงัอ่�นๆ
• การออกแบับัการเด่นทางเพ่์�อสรา้งปิระสบัการณ์ใหม่ิ่สำาหรบัันกัเด่นทางอ่สระ
• การออกแบับัแลัะจ้ร่ยธรรมิ่ของการปิระยุกต์์ใชเ้ทคโนโลัยีด่จ่้ทลััเพ่์�อการ

ท่องเที�ยว
• การต์ดัส่นใจ้ของนกัท่องเที�ยว การปิระเม่ิ่นคุณภาพ์แลัะความิ่พ์ึงพ์อใจ้ 

จุ้ดหมิ่ายปิลัายทาง แลัะผูู้้ให้บัร่การการท่องเที�ยวภายใต์เ้ง่�อนไขโคว่ด-19  
• ปัิจ้จ้ยัขบััเคล่ั�อน แรงจู้งใจ้ แลัะพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวยุคโคว่ด-19 
• การมีิ่ส่วนร่วมิ่ของนกัท่องเที�ยวกบััชุมิ่ชนทอ้งถ่�น

1.6) ดา้นการดำาเน่นงานขององคก์รอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว 
• การค่ดคน้นวตั์กรรมิ่จ้ากความิ่จ้ำาเป็ิน แลัะ/หร่อการยบััยั�งนวตั์กรรมิ่ที�จ้ะ

นำามิ่าใช้ในอุต์สาหกรรมิ่ เพ่์�อความิ่ต่์อเน่�องทางธุรก่จ้แลัะการอยู่รอดในช่วงโคว่ด-19
• ปิระเภทแลัะกระบัวนการเปิลีั�ยนแปิลังจุ้ดหมิ่ายปิลัายทางแลัะนกัท่องเที�ยว

ในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว
• ปัิจ้จ้ยัยบััยั�งแลัะ/หร่ออำานวยความิ่สะดวกในการเปิลีั�ยนแปิลังการดำาเน่นงาน 

หลังัโคว่ด-19
• การปิรบััการดำาเน่นงานบัร่การใหม่ิ่เพ่์�อลัดการสมัิ่ผู้สั เป็ินส่วนต์วัสูง แลัะ

เน้นคนเป็ินศูนยก์ลัาง 
• วตั์ถุปิระสงคแ์ลัะขอบัเขต์ของกลัยุทธก์ารต์อบัสนองแลัะการฟ้ื้�นค่นของ 

ผูู้ป้ิระกอบัการท่องเที�ยวแลัะแหล่ังท่องเที�ยว 
• ความิ่รบััผู่้ดชอบัต่์อสงัคมิ่ของผูู้ป้ิระกอบัการการท่องเที�ยว 

1.7) ดา้นการดำาเน่นงานของภาครฐั 
• กลัยุทธข์องแหล่ังท่องเที�ยวแลัะผูู้ก้ำาหนดนโยบัาย เพ่์�อเปิิดปิระเทศในการ 

กระตุ์น้เศรษฐก่จ้ท่องเที�ยวอีกครั�ง
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• การกำาหนดคุณค่าห่วงโซ่อุปิทานการท่องเที�ยว 
• นโยบัายแลัะกลัยุทธด์า้นการท่องเที�ยว เช่น การจ้ดัสรร การอุดหนุนบัร่ษทั

ระดบััชาต่์ เพ่์�อให้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวสามิ่ารถอยู่รอดได้

2) ดา้นัผลกระทีบ
2.1) การศกึษาผู้ลักระทบัของนโยบัายท่องเที�ยวสีเขียว (Green tourism) ต่์อ

รายไดป้ิระชากรแลัะการจ้า้งงาน
2.2) การว่จ้ยัเพ่์�อปิรบััปิรุงหลักัสูต์รการท่องเที�ยวให้มีิ่ความิ่เขา้ใจ้เกี�ยวกบััการ

จ้ดัการอุต์สาหกรรมิ่ ผู้ลักระทบัทางสงัคมิ่ วฒันธรรมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่จ้ากการท่องเที�ยว
2.3) ศกึษาผู้ลักระทบัของการท่องเที�ยวกบััการเก็งกำาไรที�ด่น หร่อการสูญเสีย

ที�ด่นของชุมิ่ชนทอ้งถ่�น แลัะการเปิลีั�ยนแปิลังการใชป้ิระโยชนที์�ด่น
2.4) ศกึษาผู้ลักระทบัจ้ากการเปิลีั�ยนแปิลังภูม่ิ่อากาศต่์อการท่องเที�ยว

3) ดา้นัควิามเสี�ยง
3.1) การศึกษาการลังทุนของธุรก่จ้จี้นในภาคท่องเที�ยวของไทยเพ่์� อหา

แนวทางการจ้ดัการที�มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ เป็ินธรรมิ่ แลัะไดป้ิระโยชนร่์วมิ่กนัอย่างยุต่์ธรรมิ่
3.2) ศึกษาการต์ดัส่นใจ้ท่ามิ่กลัางความิ่เสี� ยง การรับัม่ิ่อกบััเหตุ์การณ์

ว่กฤต์การณ์ให้มิ่ากขึ �นรวมิ่ถงึการรบััรูค้วามิ่เสี�ยง (Risk perception) ทั�งในระดบััปัิจ้เจ้ก
แลัะปิระเทศ 

3.3) การปิระเม่ิ่นผู้ลักระทบัของการพ์ฒันาการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนที� เป็ิน
ผู้ลัต่์อการกระตุ์น้เศรษฐก่จ้ฐานราก เพ์ราะมีิ่ความิ่เช่�อว่าการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนจ้ะ
เป็ินกลัไกที� ช่วยขบััเคล่ั�อนเศรษฐก่จ้ฐานรากในดา้นต่์างๆ ได ้เช่น ดา้นเกษต์รกรรมิ่ 
ภูม่ิ่ปัิญญาทอ้งถ่�น แลัะผู้ล่ัต์ภณัฑิชุ์มิ่ชน เป็ินต์้น ซึ�งผู้ลัการว่จ้ยัดา้นนี�จ้ะเป็ินขอ้มูิ่ลั
สนบััสนุนการวางแผู้นการทำางานไดดี้ย่�งขึ �น

3.4) การศกึษาศกัยภาพ์ดา้นการท่องเที�ยว ความิ่พ์รอ้มิ่ แลัะความิ่เสี�ยงดา้น
อุปิทานระดบััจ้งัหวดั เพ่์�อการจ้ดัสรรงบัปิระมิ่าณที�มีิ่ปิระส่ทธ่ผู้ลั โดยคำานึงถงึความิ่
ยั�งย่นของทรพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ดา้นการท่องเที�ยว

3.5) การศกึษาผู้ลักระทบัของความิ่เสี�ยงจ้ากความิ่ไม่ิ่สงบัทางการเม่ิ่องต่์อ
ภาคเศรษฐก่จ้ท่องเที�ยว แลัะแนวทางการจ้ดัการความิ่เสี�ยง

3.6) สรา้งต์วัชี �วดัเพ่์�อต่์ดต์ามิ่ทรพั์ยากรท่องเที�ยวหร่อสรา้งต์วัชี �วดัเต่์อนภยั 
(Warning  indictors)

3.7) ผู้ลักระทบัของการเพ่์�มิ่วนัหยุดดา้นการท่องเที�ยวโดยใช้โมิ่เดลัดุลัยภาพ์
ทั�วไปิ (Computable General Equilibrium: CGE)

4) ดา้นัมาติรการเงินัและการคลงั 
4.1) การศกึษาว่วฒันาการดา้นนโยบัายสาธารณะดา้นการท่องเที�ยวแลัะการ

จ้ดัการภาครฐั
4.2) การพ์ฒันาภาษีแลัะค่าธรรมิ่เนียมิ่การใช้ทรพั์ยากรบันฐานเศรษฐก่จ้

ท่องเที�ยวสำาหรบััทอ้งถ่�น
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4.3) การว่เคราะหรู์ปิแบับัการจ้ดัเก็บัรายไดที้� เหมิ่าะสมิ่ในการจ้ดัการขยะ
จ้ากการท่องเที�ยว

4.4) ใชม้ิ่าต์รการการคลังั เช่น ภาษีธรรมิ่เนียมิ่มิ่ากำากบััดูแลั Overtourism 
4.5) ศึกษามิ่าต์รการปิระกนัเพ่์�อชดเชยผูู้ป้ิระกอบัการจ้ากผู้ลักระทบัจ้าก

ความิ่เสี�ยงภายนอก (Systemic risk) จ้ากการท่องเที�ยว
4.6) การศกึษาผู้ลักระทบัต่์อเศรษฐก่จ้ทอ้งถ่�น แลัะการกระจ้ายรายได ้ อนัเก่ด 

จ้ากงานเทศกาลัที�จ้ดัโดยรฐัส่วนกลัาง แลัะงานเทศกาลัที�จ้ดัโดยทอ้งถ่�น
4.7) การศกึษาความิ่มีิ่ปิระส่ทธ่ภาพ์ของการใชง้บัปิระมิ่าณดา้นการท่องเที�ยว

7.7.3 กลุ่มท่ี� 3 การส่งเสริมขีีดควิามสามารถขีองอุตสาหกรรมและผู้้�ประกอบการ

ศึกษาเพ่์�อให้เขา้ใจ้อุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยวไทยเช่งลัึก แบ่ังเป็ินกลุ่ัมิ่ย่อยได ้
ดงันี�ค่อ

1) ดา้นัซพัพลาย
1.1) การศกึษา Labor Productivity ต์ลัอด Supply Chain ของการท่องเที�ยว
1.2) การศกึษาปัิญหาแรงงานต่์างดา้วในอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว
1.3) การศกึษาผู้ลักระทบัต่์อแรงงานจ้ากการเปิิดเสรีการเคล่ั�อนยา้ยแรงงาน

ทกัษะ
1.4) การศกึษาอุปิสงค ์อุปิทานแลัะผู้ลักระทบัทางสงัคมิ่แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ของ

การท่องเที�ยวสำาหรบััต์ลัาดเฉพ์าะ เช่น ค่ายมิ่วย กอลัฟ์ื้ การท่องเที�ยวเพ่์�อสุขภาพ์ เป็ินต์น้
1.5) ศกึษาผู้ลัของเศรษฐก่จ้แบ่ังปัิน (sharing economy) ต่์ออุต์สาหกรรมิ่

ดั�งเด่มิ่ของการท่องเที�ยว เช่น โรงแรมิ่ รถโดยสารสาธารณะ เป็ินต์น้
1.6) ศกึษาความิ่พ์งึพ์อใจ้ของนกัท่องเที�ยวต่์อปิระสบัการณ์ในปิระเทศไทย

ในมุิ่มิ่มิ่องของนกัท่องเที�ยวเกี�ยวกบัั Local experience pain points แลัะ Unmet needs 
1.7) ศกึษาการลังทุนของจี้นพ์ฤต่์กรรมิ่ของนกัท่องเที�ยวจี้นในก่จ้กรรมิ่ต่์างๆ 
1.8) ศกึษาช่องโหว่ทางกฎีหมิ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบััอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว เช่น 

ที�พ์กัเศรษฐก่จ้แบ่ังปัิน

2) ดา้นัดีมานัติ ์
2.1) การศกึษาความิ่สมัิ่พ์นัธร์ะหว่างรูปิแบับัการท่องเที�ยวแลัะ Lifestyle ของ

นกัท่องเที�ยวรุ่นใหม่ิ่ โดยเฉพ์าะนกัท่องเที�ยวจี้น
2.2) การศกึษา Risk Perception ของนกัท่องเที�ยวแยกรายปิระเทศ แลัะความิ่

สนใจ้
2.3) การศกึษาค่าใชจ่้้ายของนกัท่องเที�ยวชาวไทยสำาหรบััต์ลัาดต่์างๆ เช่น ดูงาน  

ทศันศกึษา ปิระชุมิ่ เป็ินต์น้
2.4) การว่เคราะหพ์์ฤต่์กรรมิ่แลัะค่าใชจ่้้ายในการท่องเที�ยวของคนไทยรุ่นใหม่ิ่

ค่อ กลุ่ัมิ่ GenY ที�ใช้โทรศพั์ทม่์ิ่อถ่อในการหาขอ้มูิ่ลั
2.5) การศกึษาพ์ฤต่์กรรมิ่ท่องเที�ยวแลัะค่าใชจ่้้ายของผูู้สู้งวยัต์อนต์น้
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3) กลุ่มงานัวิิจัยัดา้นัติลาด 
3.1) Rebrand บัางจ้งัหวดั (เช่น ระยอง ชลับุัรี) บัางส่วนของอุต์สาหกรรมิ่ท่องเที�ยว 

หร่อบัางพ่์�นที�ให้เป็ิน Medical Hub อย่างแทจ้้ร่ง
3.2) การศกึษาว่จ้ยัดา้นอุปิสงคค์วรให้ความิ่สำาคญัมิ่ากขึ �นกบััการศกึษาต์ามิ่กลุ่ัมิ่  

เช่น ต์ามิ่ Life style ต์ามิ่ Generation
3.3) การศกึษาต์ลัาดนกัท่องเที�ยวชาวไทยแลัะปิระเทศอาเซียน 

4) ดา้นัฐานัข้อ้มูล 
4.1) ควรมีิ่การบูัรณาการฐานขอ้มูิ่ลัที�มีิ่อยู่ของทะเลัสาบัขอ้มูิ่ลั (Data lake) 

ดา้นการท่องเที�ยวไทย
4.2) ส่งเสร่มิ่ให้มีิ่การใชข้อ้มูิ่ลัจ้ากโซเซียลัมีิ่เดียในการศกึษาว่จ้ยัมิ่ากขึ �น 

7.7.4 กลุ่มท่ี� 4 พััฒนาโดยใชิ�พ่ั�นท่ี�และชิุมชินเป็นตัวิตั�ง

ศกึษาว่จ้ยัปิระเด็นต่์างๆ ในระดบััชุมิ่ชน เม่ิ่องเล็ัก เช่น
1) การศึกษาศกัยภาพ์ของชุมิ่ชนร่วมิ่กบััผูู้้ปิระกอบัการในการนำาเสนอ

ก่จ้กรรมิ่การท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชนเพ่์�อให้ต์อบัสนองกบััความิ่ต์อ้งการของกลุ่ัมิ่เป้ิาหมิ่าย  
เช่น ศกึษาปัิจ้จ้ยัที�ช่วยส่งเสร่มิ่ให้ชุมิ่ชนนำาเสนออตั์ลักัษณข์องทอ้งถ่�น แลัะผูู้ป้ิระกอบัการ 
ก็สามิ่ารถนำาไปิขายให้นกัท่องเที�ยวได ้

2) ต์้นทุน-ผู้ลัได้ของการการกระจ้ายการท่องเที�ยวโดยใช้ชุมิ่ชนเป็ินฐาน
เศรษฐก่จ้ฐานราก

3) ผู้ลักระทบัดา้นการท่องเที�ยวต่์อชุมิ่ชน ในดา้นเศรษฐก่จ้ การกระจ้ายรายได ้ 
สงัคมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่

4) ผู้ลักระทบัเช่งสงัคมิ่ โดยว่ธี SROI เพ่์�อศกึษาผู้ลัจ้ากการพ์ฒันาการท่องเที�ยว 
ระดบััชุมิ่ชน

5) แนวทางเพ่์�มิ่รายได ้การบัร่หาร แลัะความิ่สามิ่ารถในการต่์อรองของชุมิ่ชน
ทอ้งถ่�น

6) ปิระเม่ิ่นมูิ่ลัค่าทางดา้นวฒันธรรมิ่ แลัะส่�งแวดลัอ้มิ่ดา้นการท่องเที�ยวเพ่์�อ
การลังทุน

7) รูปิแบับัการรั�วไหลัแลัะเช่�อมิ่โยงการท่องเที�ยวชุมิ่ชน (leakages and linkages)  
โดยอาจ้มีิ่การศกึษาทั�ง Value chain เพ่์�อหาความิ่เช่�อมิ่โยงระหว่างภาคส่วนต่์างๆ ของ
การท่องเที�ยวกบััชุมิ่ชนทอ้งถ่�น เพ่์�อหารูปิแบับัการท่องเที�ยวที�จ้ะเป็ินปิระโยชนต่์์อชุมิ่ชน

8) การพ์ฒันาต์วัชี�วดั หร่อ ต์วับ่ังชี�ความิ่ยั�งย่นของการพ์ฒันาการท่องเที�ยว
ชุมิ่ชน แลัะการท่องเที�ยวที�ใชท้รพั์ยากรธรรมิ่ชาต่์เป็ินฐาน

9) การพ์ฒันาต์วัชี�วดัความิ่อยู่ดีมีิ่สุขของชุมิ่ชนที�ดำาเน่นการท่องเที�ยว
10) การปิระเม่ิ่นผู้ลัความิ่คุม้ิ่ค่าการดำาเน่นงานดา้นการพ์ฒันาการท่องเที�ยว

อย่างยั�งย่น ทั�งรูปิแบับั Low carbon tourism, Community-based tourism ว่าเก่ด
ปิระโยชนต์์ามิ่ที�คาดหวงัจ้ร่งหร่อไม่ิ่
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7.7.5 กลุ่มท่ี� 5 การวิางแผู้นระดับชิุมชิน ย่าน และเม่อง

1) การศกึษาว่ธีค่ดเร่�อง carrying capacity ในการท่องเที�ยวโดยชุมิ่ชน ย่าน 
แลัะเม่ิ่อง

2) การศกึษาความิ่เหล่ั�อมิ่ลัำ �าดา้นสาธารณูปิโภคระดบััจ้งัหวดั 
3) วางแผู้นระดบััเม่ิ่องสำาหรบััการท่องเที�ยวของจ้งัหวดัเม่ิ่องท่องเที�ยวที� มีิ่

ศกัยภาพ์สูง 
4) สรา้งแพ์ลัต์ฟื้อรม์ิ่ออนไลันส์ำาหรบััเม่ิ่องท่องเที�ยวให้มีิ่การเช่�อมิ่โยงขอ้มูิ่ลั

ข่าวสาร 
5) บูัรณาการวางแผู้นเม่ิ่องระหว่างการอนุรกัษเ์ม่ิ่องเก่า เม่ิ่องอจั้ฉร่ยะ 

แลัะเม่ิ่องเพ่์�อการท่องเที�ยว ซึ�งในปัิจ้จุ้บันัหน่วยงานแยกกนัทำาอย่างเป็ินอ่สระ
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