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บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary) 

 การเปลีย่นแปลงของโลกสู่ปี 2020 ท าใหอุ้ตสาหกรรมท่องเทีย่วทัว่โลกต้องปรบัตวัอย่างมากรวมถงึประเทศ
ไทย ซึ่งถงึแม้จะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ว (Tourist destination) ทีไ่ดร้บัความนิยมทัง้ในระดบัโลก และ
ระดบัภูมภิาค และได้ผ่านอุปสรรคในอดตีมามากมายแต่เน่ืองจากปจัจยัภายนอก และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไปลว้นแต่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจการเดนิทางท่องเที่ยวของคนทัง้โลก ประเทศไทยจงึมคีวามจ าเป็นต้อง
เรยีนรู ้และปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในโลก 

ทัง้นี้การศกึษาแนวโน้มและทศิทางการท่องเทีย่วของโลกจงึมคีวามส าคญั และสามารถน ามาเพื่อปรบัใช ้และ
เขา้ใจภาพแนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต และท าให้เห็น
ภาพทีอ่าจเกดิขึน้ไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ รวมถงึความสามารถในการน าสิง่ที่
คน้พบมาใชว้างแผนการตลาดดา้นการท่องเทีย่วใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
สามารถสรา้งโอกาสจากสถานการณ์การแข่งขนัไดอ้ย่างทนัท่วงที ทัง้นี้ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้  เพื่อศึกษาแนวโน้มและทิศทางการ
เปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทยในปี 2020 และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเปลี่ยนไปโดยมกีระบวนการวิจยัผ่าน
การทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วกบัอนาคตศาสตร ์และแนวโน้มการท่องเทีย่ว
ของโลกในอนาคต การสมัภาษณ์เชงิลกึโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเขา้ร่วมการ
สมัภาษณ์จ านวน 75 ท่าน และการประชุมระดมสมอง 2 ครัง้โดยการประชุมระดมสมองครัง้ที ่1 เป็นการหาผลกระทบ
จากแนวโน้มหลกัของโลก (World megatrends) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ภาพทศัน์ในอนาคต โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 44 
ท่าน และการประชุมระดมสมองครัง้ที ่2 เป็นการศกึษาภาพทศัน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในปี 2020 โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 
32 ท่าน  

ในปี 2020 แนวโน้มและโอกาสจากระดบัมหภาค ทีก่ระทบอุตสาหกรรมในภาพรวม สูร่ะดบัจุลภาคทีก่ระทบเป็น
ห่วงโซ่ ท าให้ธุรกจิท่องเที่ยวต้องมกีารปรบัตวัอนัเกดิจากผลของการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้ผลลพัธ์จากงานวจิยัเพื่อหา
แนวโน้มระดบัมหภาคจากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญ 75 ท่าน ท าใหไ้ดป้จัจยัทีต่อ้งใหค้วามส าคญัและกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่วท าใหไ้ด ้8 กระแสหลกัของโลก (8 Megatrends) ไดแ้ก่  
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กระแสท่ี 1: กระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) 

การเชื่อมโยงของโลกท าให้ส่งผลกระทบถึงกันหมดทัง้ด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ี และการเคลื่อนย้ายของแรงงาน 
(Workforce flow) การรวมตัวกนัของประเทศต่างๆ ในการเพิ่มอ านาจ
ต่อรอง (Geopolitical) การไหลเวียนเงินทุน (Capital flow) การขยาย
ขอบเขตตลาด (Market boundary expansion) ซึง่กระแสโลกาภวิตัน์ส่งผล
ต่อการท่องเทีย่วทีผู่ป้ระกอบการต้องเปลีย่นมุมมองพฒันาตวัเอง เพื่อรบั
กบัคู่แขง่ คู่คา้ และลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเรว็ 

 

 

กระแสท่ี 2: กระแสสงัคมสงูวยั (Aging society) 

หลายประเทศกา้วสูส่งัคมสงูวยั โดยเฉพาะลูกคา้หลกัของไทย 
คอืกลุ่มยุโรป อเมรกิา และประเทศทีม่คีวามเจรญิ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลใีต ้
รวมถงึประเทศไทยเองกก็ าลงักา้วเขา้สู่สงัคมสงูวยัในปี 2030 จากการ
คาดการณ์จากองค์การสหประชาชาติได้ท านายว่ามากกว่าร้อยละ 20 
ของประชากร จะมีอายุเกินกว่า 55 ปี นัน่หมายถึงผลกระทบด้าน
แรงงานขาดแคลน โครงสร้างประชากรและวัยแรงงาน ที่จะขับดัน
เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุจะมีขนาดขยายตวัขึ้น 
เป็นตน้ 

 

กระแสท่ี 3: กระแสสงัคมเมือง (Urbanization) 

การเพิ่มขึน้ของเมอืงใหญ่ทัว่โลกน ามาซึ่งความเจริญ และ
โอกาสทางธุรกจิแต่กม็ีผลกระทบที่ตามมาเช่นกนั เช่น ความแออดั 
ปญัหาขยะ มลพษิ การมค่ีาครองชพีทีส่งูขึน้ ในมุมดา้นการท่องเทีย่ว
อาจท าให้เกิดการกลืนวัฒนธรรม  เช่น วัฒนธรรมแฟชัน่เกาหลีใต ้
ร้านอาหารต่างประเทศ อาจเกิดการสูญเสยีความเป็นท้องถิ่นของ
ชุมชนจะมกีารใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลอืงมากขึน้ นอกจากนี้ยงัเกดิ
การกระจุกตวัของคนในชุมชนเมอืงท าใหห้ลายเมอืงทีบ่รหิารจดัการไม่
ดไีม่สามารถรองรบันักท่องเที่ยวไดท้ัง้ทีม่โีอกาสและนอกจากนี้เสน่ห์
ของเมอืงจะสญูเสยีไปจากสิง่ก่อสรา้งทีค่ลา้ยกนัของเมอืงใหญ่ 
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กระแสท่ี 4: ชีวิตดิจิตอล (Digital lifestyle) 

กระแสที่คนใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นผ่าน
อุปกรณ์ต่างๆเกีย่วกบัไอทโีดยเฉพาะสมารท์โฟน และกลอ้งที่
เป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้ส าหรบัการเดนิทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
ทัง้ในและต่างประเทศ การเติบโตของการค้าออนไลน์บน
อนิเทอรเ์น็ต การเชื่อมต่อและการมาบรรจบกนัของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และผลติภณัฑ์ ในปี 2020 จะมอีุปกรณ์เชื่อมต่อ
ถงึกนัได้มากกว่า 8 หมื่นล้านเครื่อง และผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตจะมี

ประชากร 5 พนัลา้นคนเฉพาะในปจัจุบนั ผลส ารวจของวซ่ีาเกีย่วกบัแผนการท่องเทีย่วฉบบัล่าสุดประจ าปี 2013 (Visa 
travel intention survey 2013) พบว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยพกสมารท์โฟน และโทรศพัทม์อืถอืมากทีส่ดุโดยมากถงึรอ้ย
ละ 82 ตามมาดว้ยกลอ้งถ่ายรปูรอ้ยละ 77 คอมพวิเตอรร์อ้ยละ 52 และอุปกรณ์เพื่อความบนัเทงิชนิดอื่นๆ รอ้ยละ 30 

 

กระแสท่ี 5: กระแสสขุภาพและความปลอดภยั (Life safety and health)  

ในปี 2020 ปญัหาโรคระบาด ความเป็นกงัวลด้าน
ความปลอดภยัทัง้การก่อการร้าย และภยัพบิตัทิางธรรมชาติ
ยงัมีความส าคัญ และเป็นสิง่ที่ต้องมีการบริหารจดัการเชิง
ป้ อ งกัน  คว ามคาดหวังที่ สู ง ขึ้นด้ านสุ ขภาพ  ท า ใ ห้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องให้ความรู้ และมีความเข้าใจ
บริหารจัดการมากขึ้น การสร้างความเชื่อมัน่จะเป็นปจัจัย
ส าคญัในการตดัสนิใจท่องเทีย่ว 

 

กระแสท่ี 6: กระแสคมนาคมขนส่ง (Transportation) 

การคมนาคมที่ดีขึ้นจะเสมือนการพัฒนาการเคลื่อนย้าย
นักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆได้ง่ายขึ้น จะส่งผลโดยตรงต่อ
นักท่องเที่ยวโดยหากการลงทุนทัง้ทางราง ทางอากาศ ทางน ้า และ
การลงทุนร่วมในภูมิภาค ประเทศไทยจะมีความพร้อมในระดับ
ภูมิภาคเป็นอย่างมาก และส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ท่องเที่ยวที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ภูมิภาค และน า
นกัท่องเทีย่วไปเทีย่วยงัประเทศเพื่อนบา้น พฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหม่
ทีก่ารคมนาคมเขา้ถงึ รวมถงึเชื่อมต่อพืน้ทีช่ายแดนกบัทุกประเทศได้
ส าเรจ็ จะสรา้งความไดเ้ปรยีบดา้นท่องเทีย่วอย่างเป็นรปูธรรม 
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กระแสท่ี 7: กระแสรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและอนุรกัษ์ (Environment) 

ผลกระทบจากการท าลายสภาพแวดล้อม การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้โลกไดร้บัผลกระทบ และเป็นต้นเหตุของภยัพบิตัิที่
เพิ่มมากขึ้น หลายประเทศได้ให้ความส าคญัด้านสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั 
และน ามาสู่ภาคปฏบิตัิ มสีนธสิญัญาด้านสิง่แวดล้อมเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และแนวทางปฏบิตัิจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม นักท่องเที่ยวเริม่ให้
ความส าคัญกับการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบ ทัง้นี้ เรื่องของ
สิง่แวดล้อมกลายเป็นปจัจัยที่หลายประเทศแสดงจุดยืน และหาแนวทาง
ความร่วมมือร่วมกันรวมถึงท าเป็นแผนระดับชาติ และอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวยังใช้เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นจุดแขง็ในการ
ท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 

 
 

กระแสท่ี 8: การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(Asean Economics Community: AEC) 

การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนน ามาซึง่การเป็นคู่คา้ และคู่แข่งในเวลา
เดยีวกนัเกดิตลาดขนาดใหญ่ และเป็นโอกาสในพืน้ทีใ่นการเชื่อมโยงกฎระเบยีบ และ
การเสรมิจุดแขง็จุดอ่อน ใหก้นัและกนั ท าใหแ้นวโน้มการเตบิโตของภูมภิาคอาเซยีน
จะกลายเป็นองคก์รทางภูมริฐัศาสตรท์ีม่คีวามส าคญั และทัว่โลกต่างจบัตามอง จงึเป็น
ความทา้ทายของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากตลาดทีใ่หญ่ขึน้ใน
ความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค 
 

ผลกระทบจากปจัจยัต่างๆมากมายทีก่ล่าวมาขา้งต้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่วโลกอย่างหลกีเลี่ยง
ไม่ได ้หากประเทศใดสามารถทราบถงึแนวโน้มและปรบัตวัไดก้จ็ะเกดิโอกาส ในขณะเดยีวกนั หากการเตรยีมการไม่ดี
พอ กจ็ะเสยีความสามารถในการแขง่ขนั ทัง้นี้สามารถสรุปภาพรวมการท่องเทีย่วในปี 2020 ไดด้งัต่อไปนี้ 

1) การเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วองคก์ารการท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations World Tourism 
Organization: UNWTO) พยากรณ์ว่าเมื่อถงึปี 2020 จะมนีกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ลา้นคน 
ภูมภิาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก เอเชยีแปซฟิิก และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

2) ตลาดทีพ่ฒันาแลว้มกีารชะลอตวัด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดเกดิใหม่มอีตัราการเตบิโตสูง
กว่าหลายเท่า 

3) ตลาดเอเชยี และแอฟรกิาใต ้มอีตัราการเตบิโตสงูทีส่ดุ แต่ยุโรปยงัคงเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ด ถงึแมว้่าอตัราการ
เตบิโตจะไม่สงูเท่ากบัภูมภิาคอื่นๆกต็าม 

4) การเติบโตของกลุ่มเศรษฐกจิใหม่ (Emerging Market) การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ 
BRIC (บราซลิ รสัเซยี อนิเดยี และจนี) มรีายไดเ้พิม่ขึน้ และมศีกัยภาพในการสง่ออกนกัท่องเทีย่วในอนาคต  



 

6 

5) ปี 2020 นักท่องเทีย่วนิยมเดนิทางไปนอกภูมภิาคเพิม่ขึน้ จากร้อยละ 18 เป็นรอ้ยละ 24 ดว้ยปจัจยัหลาย
ประการ อาทเิช่น การพฒันาของเทคโนโลยสีือ่สาร การคมนาคมท าใหเ้ดนิทางไดไ้กลขึน้ สายการบนิราคาถูก 
ท าใหค้นทีม่คีวามสามารถในการบนิมากขึน้ ขอ้มูลข่าวสารทีถ่งึกนัหมด ท าใหค้นอยากไปเหน็สถานทีท่ีไ่กล
ขึน้ 

6) แนวโน้มนักท่องเที่ยวเดนิทางบ่อยขึ้น มจี านวนทรปิเกดิขึน้ 21 ครัง้ จากประชากรโลก 100 คน และเมื่อ
ท่องเที่ยวบ่อยขึ้น นักท่องเที่ยวที่เที่ยวครัง้แรกจึงลดลง ท าให้เรื่องของการรกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกค้า  
(Customer relationship management: CRM ) เพื่อใหเ้กดิการเทีย่วซ ้าจงึมคีวามส าคญั  

7) โอกาสของเอเชยีแปซฟิิก ซึง่ในปี 2020 จะมนีักท่องเทีย่วมาสู่ภูมภิาคนี้มากถงึ 416 ลา้นคน  หรอื 1 ใน 4 
ของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก 

8) ในปี 2020 นักท่องเทีย่ว 318 ลา้นคนทีม่าเอเชยีแปซฟิิกเป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วในภูมภิาค กลุ่มยุโรปมาเทีย่ว
ในเอเชยีแปซฟิิกเป็นอนัดบัสองโดยมจี านวน 56 ลา้นคน นกัท่องเทีย่วจากอเมรกิาจ านวน 23 ลา้นคน 

9) หากประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเท่าการคาดการณ์การเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 6.5 
ประเทศไทยจะมจี านวนนกัท่องเทีย่ว 41.5 ลา้นคน แต่หากประเทศไทยยงัคงเตบิโตสงูเหมอืนในอดตีทีผ่่านมา
ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 15 และปรบัเพิม่ความสามารถในการรองรบัในดา้นต่างๆได ้ ในปี 2020 จะมจี านวน
นกัท่องเทีย่ว 71 ลา้นคนเท่ากบัจ านวนประชากรไทยในปี 2020 จ านวน 70 ลา้นคน 

10) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ท าให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป เช่น การท่องเที่ยว
ส าหรบักลุ่มนกัธุรกจิทีม่เีพิม่ขึน้มากในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก และเขา้สูส่งัคมสงูวยัในหลายประเทศ เป็นตน้ 

11) ตลาดหลกัของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกคอืนักท่องเที่ยวในภูมิภาคในปี  2020 นักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาใน
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกจ านวน 318 ลา้นคน เป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วในภูมภิาคเอง กลุ่มนักท่องเทีย่วจากทวปี
ยุโรปมาเที่ยว ในเอเชยีแปซฟิิกเป็นอนัดบัสองโดยมจี านวน 56 ล้านคน และกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทวีป
อเมรกิาจ านวน 23 ลา้นคน 
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รปู: การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในปี 2020 

(AGE BLURRING) 
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การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในปี 2020  

1) การสลายเสน้แบ่งอายุ (Age Blurring) การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพท าให้ผูส้งูอายุสุขภาพดีขึน้ การทีค่นทุกรุ่น
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลต่างๆไดง้่ายในยุคดจิติอล ท าให้รูปแบบการท่องเทีย่วตามความสนใจ มกีารผสมผสาน
นกัท่องเทีย่วหลายวยัทีส่นใจประเภทเดยีวกนัเดก็ในยุคใหม่จะบรโิภคสื่อ ท าใหม้พีฤตกิรรมใชช้วีติโตเรว็กว่า
ปกต ิประชากรสงูวยัเพิม่มากขึน้แต่ไม่รูส้กึว่าตนแก่ หรอืคนวยักลางคนแต่ยงัใชช้วีติเสมอืนวยัรุ่น เป็นตน้ 

2) ใจรอ้น เร่งรบี (Speed Culture) ต้องการไดอ้ะไรทนัท ีจากแรงผลกัดนัของชุมชนเมอืง การเร่งรบี การอยู่กบั
เทคโนโลย ีและเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยี ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดวฒันธรรมต้องการสิง่นี้ เดีย๋วนี้ ท า
ให้บริการต่างๆต้องท าได้อย่างรวดเร็วจึงจะชนะใจลูกค้า รวมถึงการท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกนั 
รวมถงึการพรอ้มเปลีย่นแปลงเปลีย่นใจตลอดเวลา 

3) ชวีติคู่ขนาน (Online & Offline) ในโลกเสมอืน หรอืโลกออนไลน์ คนในอนาคตจะใชเ้วลาในโลกออนไลน์มาก
ขึน้เรื่อยๆ  มกีารก าหนดตวัตนแต่ต่างจากโลกในความเป็นจรงิ คนทีท่ างานทีเ่ดยีวกนัไม่เคยคุยกนั แต่คนใน
โลกออนไลน์อยู่คนละประเทศแต่พมิพห์รอืคุยกนัไดทุ้กวนัเป็นชุมชนทีแ่น่นแฟ้น ดงันัน้การแบ่งกลุ่มลกูคา้ตาม
พืน้ทีจ่ะไม่สามารถตอบสนอง และเขา้ใจชวีติในโลกออนไลน์ได้ 

4) พฤตกิรรมโซโลโม (SOLOMO) ซึง่ไม่ไดซ้ือ้หรอืขายสนิคา้เพยีงอย่างเดยีวแต่เรยีนรู ้และท าสิง่ต่างๆ มากมาย
ในพื้นที่ของสงัคม มีขดีความสามารถในการแบ่งปนัสิง่ต่างๆ สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ให้เกดิขึ้นในสงัคม คือ
พฤตกิรรมการท าอะไร “ร่วมกนั” กบัคนอื่น เช่นการแชรข์อ้มูลสถานที ่พฤตกิรรมการคน้หาและใชข้อ้มูลโดย
ค านึงถงึสถานทีท่ีอ่ยู่ Mobile  คอืการลดขนาดของเทคโนโลยจีนท าใหเ้ราสามารถมคีอมพวิเตอรร์ะดบัพกพา
ตดิตวัไดต้ลอดเวลา ท าใหเ้กดิแนวโน้ม Mobile Traveler และกลุ่มนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเองจะมจี านวนมาก
ขึน้ 

5) ความคาดหวงัสูงขึน้ทัง้ด้านราคาที่ต้องคุ้มค่า สิง่ทีไ่ดร้บัต้องเตม็ไปด้วยขอ้มูล ทัง้น้ีเกดิจากปจัจยัผลกัดนัที่
นักท่องเที่ยวเรยีนรู้อย่างลกึซึ้งมากยิง่ขึน้ จากกระแสชวีติดิจติอลที่เขา้ถึงขอ้มูลได้ตลอดเวลา ท าให้ทราบ
ขอ้มลูมากขึน้ ความคาดหวงัต่อขอ้มลูเมื่อมาท่องเทีย่วจงึมากขึน้ และทราบตน้ทุนการจบัจ่ายใชส้อยระวงัการ
ใชจ้่ายมากขึน้  

6) ซมึซบัวฒันธรรมอื่นมากขึน้ (Culture Absorption) โดยเฉพาะการบรโิภคภาพยนตรส์ื่อจากต่างประเทศท าให้
อยากไปสมัผสับรรยากาศทีต่่างประเทศ อยากรบัประทานอาหารต่างประเทศ อยากมหีน้าตาแบบดาราเกาหล ี
เป็นตน้ 

7) ความสนใจแบบสวนทาง (Conflict in Interest) เป็นการแสวงหาสิง่ทีส่วนทางกบัแนวโน้มยุคสมยั เช่น การ
หวนหาคุณค่าในอดตี การท่องเทีย่วโดยไม่มเีทคโนโลยสีื่อสารใดๆ การตื่นตวัทางศาสนา การบรโิภคแบบวถิี
เดมิ 
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ทัง้นี้เมื่อไดม้กีารศกึษาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว การปรบัตวัต่อสถานการณ์จงึเป็นเรื่องทีม่ี
ความจ าเป็น เพื่อให้ตอบสนอง สิง่ที่จะเกดิขึน้ในอนาคตได้ ทัง้นี้เครื่องมอืที่น ามาใช้ในการวางแผนอนาคต คอื การ
ก าหนดภาพทศัน์จากความเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิจากรูป 4 ภาพทศัน์จากความเหน็ของผูท้รงคุณวุฒิ สามารถแบ่งได้
เป็น 4 ภาพทศัน์ ไดแ้ก่ 

ภาพทศัน์ท่ี 1: เตม็ท่ีกบัชีวิต (Consumption)   

ปี 2020 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทยยงัคงเตบิโตตามการคาดการณ์ขององคก์ารการท่องเทีย่วโลก 
โดยท านายการเติบโตของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกที่ร้อยละ 6.5 ท าให้คาดการณ์ว่าจะมจี านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทยจ านวน 41.54 ลา้นคน และสรา้งรายได ้1.8 ลา้นลา้นบาท ทัง้นี้กลุ่มนักท่องเทีย่วที่
เดนิทางมา ยงัคงเป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วมวลชน (Mass Tourism) เป็นกลุ่มหลกั ถงึแมว้่าจะมกีารผลกัดนัใหเ้กดิการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูงแต่ภาพทศัน์นี้แสดงให้เห็นว่ายงัท าได้ไม่ดีนัก ยงัไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้ โดยในภาพทศัน์นี้ แสดงให้เหน็ถึงความไม่เชื่อมโยงด้านบริหารจดัการ ท าให้การเติบโตของ
อุตสาหกรรมไม่เดนิไปในทศิทางทีค่าดหวงั และไหลไปตามกระแสโลกตามปจัจยัผลกัดนัไปสู่กระแสมวลชน เช่นการ
เตบิโตของสายการบนิราคาถูก ท าใหน้กัท่องเทีย่วที่ไม่มกี าลงัซือ้เดนิทางเขา้มามากขึน้ การเปิดเสรตีลาดท่องเทีย่วใน
กลุ่มภูมภิาคอาเซยีน ท าใหน้กัท่องเทีย่วกลุ่มทีไ่ม่ท ารายไดม้ากนกั เดนิทางเขา้สูป่ระเทศไทยจ านวนมาก ในขณะทีก่าร
บรหิารจดัการของประเทศไทยเองยงัมปีญัหานอกจากน้ี ทรพัยากรธรรมชาตยิงัไม่ไดร้บัการดูแล เน่ืองจากภาพทศัน์นี้
เน้นผลลพัธท์างดา้นเศรษฐกจิเป็นหลกัอกีดว้ย สรุปไดว้่า กลุ่มนกัท่องเทีย่วตลาดใหญ่ทีส่ดุของภาพทศัน์นี้ ยงัคงมุ่งเน้น
การท่องเทีย่วกระแสหลกั ถงึแมจ้ะมคีวามพยายามพฒันานักท่องเทีย่วคุณภาพทีท่ ารายไดส้งูกต็าม โดยนักท่องเทีย่ว
กลุ่มหลกัยงัคงเป็นกลุ่มท่องเทีย่วของชนหมู่มาก (Mass Tourism) โดยมตีลาดทีส่ าคญัไดแ้ก่ ตลาดนักท่องเทีย่วจนียุค
ใหม่ ตลาดมุสลมิ ตลาดรสัเซยี และตลาดนกัท่องเทีย่วกลุ่มอาเซยีน 
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ภาพทศัน์ท่ี 2: ลงทุนกบัโครงสร้างพื้นฐาน (Investment)  

ภาพทศัน์นี้  มสีมมุตฐิานการพฒันาโดยมุ่งเน้นการลงทุน เป็นการปรบัตวัของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว โดยอาศยั
ความได้เปรียบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ทัง้นี้มีสมมุติฐานที่ว่าประเทศไทยมีการลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ท าใหใ้นปี 2020 ประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการขยายตวัเป็น
ผูน้ าดา้นการท่องเทีย่วในภูมภิาคเป็นอย่างมาก (Tourism- hub) ทัง้นี้การปรบัตวัของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในภาพ
ทศัน์นี้มุ่งเน้นการเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิเป็นหลกั โดยการลงทุนอย่างเตม็ทีเ่พื่อเพิม่ปรมิาณนักท่องเทีย่ว ทัง้ในส่วน
สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ การจดังานระดบัโลกเพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่ว การขยายความสามารถในการรองรบันักท่องเทีย่ว
แต่ละพืน้ที ่เป็นตน้ ทัง้นี้คาดการณ์การเตบิโตของนกัท่องเทีย่วอยู่ในช่วงเดยีวกบัอตัราการเตบิโตในระหว่างปี 2010 ถงึ 
ปี 2014 โดยคดิอตัราการเตบิโตเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 15 จะท าใหม้นีกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเดนิทางมายงัประเทศไทยจ านวน 71 
ลา้นคน สรา้งรายได ้3.1 ลา้นลา้นบาท ทัง้นี้ กลยุทธใ์นการดงึดูดนักท่องเทีย่ว คอืการขยายตลาดใหก้วา้งมากขึน้ จาก
การเปิดกวา้งดา้นการลงทุน โดยเน้นการลงทุนเพิม่ในทุกดา้น เช่น การดงึงาน การจดันิทรรศการ มหกรรมกฬีา และ
เหตุการณ์ที่ส าคญัๆมาจดัที่ประเทศไทย เพื่อดงึความสนใจต่อนักท่องเที่ยว มกีารสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่มจีุดเด่น
ระดบัโลก เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาสมัผสั มกีารสรา้งแหล่งชอ้ปป้ิง พรอ้มมาตรการส่วนลดดา้นภาษีดงึดูด
นกัลงทุนใหเ้ขา้มาลงทุนกบัหา้งสรรพสนิคา้ สิง่ปลูกสรา้งขนาดใหญ่ และการก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง และสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง 
เทคโนโลย ีและการลงทุนพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว อย่างไรกต็ามการลงทุนดา้นการท่องเทีย่วอย่างมากแต่สว่นใหญ่เป็น
การเน้นการก่อสรา้งมากกว่าการจดัการภูมทิศัน์ และการมสี่วนร่วมจากชุมชนในทอ้งถิน่คงเป็นแบบผลประโยชน์ร่วม
ทางเศรษฐกจิ มากกว่าการหวงแหนทรพัยากร และเสยีความเป็นวถิชีวีติเดมิ ในหลายพืน้ทีต่ลาดทีส่ าคญัไดแ้ก่ ตลาด
ประเทศเพื่อนบา้น (Multi destination holiday) โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กมัพูชา, สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว, พม่า และเวยีดนาม) ธุรกจิเรอืส าราญ (Cruise) ตลาดกลุ่ม MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, 
Exhibitions) ตลาดชอ้ปป้ิง และตลาดแหล่งท่องเทีย่วใหม่ระดบัโลก 

 

  

 

 

 

 

 



 

12 

ภาพทศัน์ท่ี 3: ภาพลกัษณ์ใหม่ท่องเท่ียวไทย (Branding and repositioning) 

ในปี 2020 ภาพทศัน์นี้ เป็นการตดัสนิสนิใจเขา้สู่การท่องเทีย่วมูลค่าสงู (High Value Tourism) อย่างจรงิจงั 
โดยรบัความเสีย่งกบัการสญูเสยีรายไดท้ีเ่กดิจากการท่องเทีย่วมวลชน( Mass Tourism) และปฏริูปคุณภาพบรกิาร 
และควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว และ น าเสนอบริการแบบเฉพาะเจาะจง ตามความต้องการ การปรับตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมุ่งเน้นการน านโยบายการสร้างการท่องเที่ยวคุณค่าสูงไปสู่การปฏบิตัิอย่างแท้จรงิ การ
ขบัเคลื่อนผูป้ระกอบการทัง้ประเทศทีร่อ้ยละ 70 เป็นผูป้ระการขนาดกลาง และขนาดย่อม ท าใหป้ระเทศไทยก าหนด
นโยบายขบัเคลื่อนประสานทุกหน่วยงานรฐั เอกชน และชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งสรา้งแนวทางในการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 
การพฒันาบุคลากรในภาพทศัน์ถอืเป็นหวัใจส าคญั โดยเริม่จากการวางระบบการศกึษา การจดัท าจุดเด่นแต่ละภูมภิาค 
และ สรา้งใหเ้กดิเป็นแบรนดเ์มอืง และสื่อสารไปยงักลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามเจาะจงมากยิง่ขึน้ ส าหรบักลยุทธใ์นการแข่งขนั
ในภาพทศัน์นี้ คอืการเขา้ใจลกูคา้เชงิลกึ (Customer Insight) และปรบัรปูแบบบรกิารทีน่ าเสนอใหต้รงต่อความต้องการ 
ดังนัน้หัวใจส าคัญ คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก และน าเสนอสินค้าและบริการแบ บ
เฉพาะเจาะจงมากขึน้ในมติอิื่นๆนัน้ ภาพทศัน์นี้ประเทศไทยไดน้ าเสนอภาพลกัษณ์ใหม่ทีเ่น้นการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
มากยิง่ขึน้ ท าใหใ้นช่วงหลายปีทีผ่่านมาประเทศไทยไดพ้ฒันาดา้นภาพลกัษณ์ และความเชื่อมัน่สู่ขยายเมอืงทีเ่ป็นการ
ท่องเที่ยวเชงิคุณภาพ ส าหรบัตลาดทีม่โีอกาสในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ ตลาดกลุ่มย่อย (Micro segments) การท่องเที่ยวเชงิ
สุขภาพ (Medical tourism) การท่องเทีย่วเชงิผสมผสานศลิปะ วฒันธรรม ระดบัภูมภิาค (Multi cultural destination) 
ความเป็นไทย เช่น มวยไทย อาหารไทย ภาพยนตรไ์ทย และการท่องเทีย่วเสมอืน (Virtual tourism) เป็นตน้ 
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ภาพทศัน์ท่ี 4: ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (Sustainability)  

ภาพทศัน์นี้เป็นรปูแบบการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืสรา้งสมดุลระหว่างสภาพแวดลอ้มทีม่อียู่กบั
การใช้ทรพัยากรไปกบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว การขบัเคลื่อนทัง้ระบบ เป็นความทา้ทายของภาพทศัน์นี้ ทีต่้องรกัษา
ความสมดุลระหว่างความสมบูรณ์ของธรรมชาต ิรวมถงึความอยู่รอดของผูป้ระกอบการ และ สถานะความเป็นผูน้ าใน
การแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวหากเข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน ภาพทัศน์น้ีตัง้เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวลด
ความส าคญัของดา้นเศรษฐกจิ และเน้นการเตบิโตอย่างชา้แต่ยัง่ยนื ประมาณการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วทีร่อ้ย
ละ 3 ในขณะทีมู่ลค่าทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วเตบิโตรอ้ยละ 6.5 ท าใหใ้นปี 2020 มจี านวนนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ32.87 
ลา้นคน และมรีายไดจ้ากการนักท่องเทีย่วต่างชาตปิระมาณ 1.82 ลา้นลา้นบาท ในช่วงปี 2020 เกดิแรงผลกัดนั และ
กดดนัให้ทุกประเทศใส่ใจด้านสิง่แวดล้อม  มีมาตรการอย่างจริงจงั ประเทศใดไม่ปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมก็จะถูก
มาตรการทางการคา้ และความเสยีเปรยีบในการแข่งขนักจ็ะไดร้บัผลกระทบ เช่น ผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้น การ
บรหิารจดัการพลงังาน การจดัการมลพษิ เป็นตน้ นอกจากนี้นกัท่องเทีย่วเองกใ็หค้วามส าคญักบัเรื่องสิง่แวดลอ้มอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยมปีจัจยักระตุ้นจากภยัธรรมชาติทีเ่กดิขึน้อย่างรุนแรง และบ่อยครัง้ครอบคลุมไปทุกภูมภิาค 
ทัง้นี้ สมมุตฐิานใน   ภาพทศัน์นี้ คอืการรกัษาสมดุลทางดา้นเศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม เน้นต้นทุนการฟ้ืนฟูทรพัยากร
รวมอยู่ในต้นทุนการท่องเที่ยว การใส่ใจดูแลทรพัยากรการท่องเที่ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลา
ยาวนานจากรุ่นสูรุ่่น  การลดใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลอืง และลดปรมิาณของเสยีทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม มกีาร
กระจายรายได้ และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิ่น ตลาดที่ส าคัญ ในภาพทัศน์นี้ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) การท่องเที่ยวเชงิเกษตร การท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค ์ 
และตลาดท่องเทีย่วแบบไม่กระทบสิง่แวดลอ้ม (Zero impact tourism)  
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ปี 2020 อย่างยัง่ยืน และสามารถแข่งขนัได้ในระดบั
นานาชาตนิัน้ อาจท าโดยการมุ่งเป้าไปแต่ละภาพทศัน์แยกจากกนัอย่างเดด็ขาด หรอืสามารถใช้แต่ละภาพทศัน์เป็น
ขัน้ตอนในการพฒันาศกัยภาพทีป่ระเทศไทยสามารถจะพฒันาจากภาพทศัน์ที ่1 ทีใ่กลเ้คยีงกบัสถานการณ์ปจัจุบนัไป
ยงัภาพทศัน์อื่นๆ โดยการกา้วไปแต่ละภาพทศัน์นัน้มไิดจ้ าเป็นต้องเรยีงตามล าดบั แต่ขึน้อยู่กบัการวางแผนกลยุทธท์ี่
เหมาะสม  
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การศกึษานี้เสนอเสน้ทางการพฒันาสูก่ารท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื โดยเสนอแนะกจิกรรมหรอืโครงการขนาดใหญ่ 

ทีค่วรด าเนินการขบัเคลื่อนทัง้ระบบ ตัง้แต่เชงินโยบายมาสูก่ารปฏบิตัใินทุกภาคสว่น ดงันี้ 

1. ปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารนโยบายสู่ความเป็นเอกภาพ (End to end policy alignment) โดยมกีาร

ก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และกรอบการด าเนินงาน ร่วมกนัอย่างมเีอกภาพ สูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

2. เมอืงอจัฉรยิะ (Smart city) พฒันาเชื่อมโยง ระบบคมนาคม ตามเสน้ทาง ท่องเทีย่วทัง้ทางอากาศ ทางบก 

ทางน ้า และมกีารใชเ้ทคโนโลย ีเขา้มาช่วย ในการบรหิาร ใหค้วามรู ้และจดัเกบ็ขอ้มูลทัง้ระบบ และนอกจากนี้ยงัเน้น

เรื่อง การสรา้งความเชื่อมมัน่ ดา้นความปลอดภยั 

3. พฒันาตลาดร่วมภูมภิาค (Multinational destination) น าเสนอเสน้ทางท่องเทีย่วระหว่างประเทศ พรอ้ม

แสดงจุดยนื เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภูมภิาค และส่งเสรมิการลงทุนผู้ประกอบการไทย และแรงงานไทย ไปสู่ระดบั

ภูมภิาค 

4. การตลาดดจิติอลของการท่องเทีย่วทัง้ระบบ เกบ็ข้อมูล และฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Data analytic and big 

data) กระบวนการป้องการการตดัราคา น าเสนอราคาและบรกิารทีเ่หมาะสมไปยงัลกูคา้ 

5. มหาวทิยาลยัแห่งการท่องเทีย่วระดบัภูมภิาค (People excellence center) การเขา้สู่ความเป็นผูน้ าดา้น

การพฒันาคน มคัคุเทศกใ์นอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีด่ทีีส่ดุในภูมภิาคเอเชยี 

6. การจดัท าแบรนด์เมอืง (City brand) ท่องเทีย่วแยกจากแบรนด์ประเทศ หากเมอืงใดมจีุดแขง็เพยีงพอ 

สามารถน าเสนอภาพลกัษณ์แยก เพื่อสือ่สารไปยงันกัท่องเทีย่วเป้าหมายได ้

7. การบูรณาการวฒันธรรมความเป็นไทย สู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative economy) อย่างเป็นรูปธรรม มี

การน าประวตัศิาสตร ์วถิไีทย มาออกแบบวถิกีาร ท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ 

8. การจดัท าเมอืงสเีขยีว (Green city) มเีทคโนโลยเีขา้มาช่วย ใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการ ขบัเคลื่อนทัง้ระบบ 

สทิธพิเิศษดา้นภาษ ีการมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น 
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บทท่ี 1 

บทน า 

โลกในยุคปจัจบุนัมกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาไมว่่าจะอยูใ่นอุตสาหกรรมใดหากปรบัตวัไม่ทนัต่อการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กจ็ะไม่สามารถแขง่ขนัและเตบิโตอย่างยัง่ยนืได ้รวมถงึอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว โดยมคี ากล่าวของ 

โทนี่ แคมโปโลว่า  

"อดตีเป็นสิง่ทีส่ าคญั แต่ไม่เท่าปจัจุบนัทีเ่ป็นหนทางทีท่ าใหเ้หน็อนาคต” 
“Your past is important but it is not nearly as important  

to your present as the way you see your future” -  Tony Campolo  
 

ทัง้นี้งานวจิยันี้เป็นการมองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2222 ซึง่เท่ากบัเป็นการเตรยีมการ มองไปขา้งหน้า 
และ หาแนวทางในการแขง่ขนัในอนาคตในระยะเวลา 2 ปี จากช่วงเวลาทีท่ างานวจิยั ซึง่มโีอกาสและความเสีย่ง ทีอ่าจ
เกดิขึน้มากมาย ทีอุ่ตสาหกรรมไทยตอ้งเตรยีมความพรอ้ม และ ปรบัตวัใหท้นั  

1.1 ท่ีมาและวตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารขยายตวัสงูมบีทบาทความส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ และสงัคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญัทางเศรษฐกจิ น ามาซึง่เงนิตราต่างประเทศ การสรา้งงาน  และ
การกระจายความเจรญิไปสูภู่มภิาค อย่างไรกต็ามในอดตีทีผ่่านมาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วตอ้งพบว่า ความทา้ทายต่างๆ
มากมาย อาทเิช่น สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืง ปญัหาความไม่สงบในประเทศผูก่้อการรา้ย ภยัธรรมชาติ
ที่รุนแรง โรคระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึน้ ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกจิในหลายภูมภิาค  อย่างไรกต็าม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทัว่โลกก็ยงัมคีวามแขง็แกร่ง และมแีนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดเีพื่อให้การ
ท่องเทีย่วของประเทศไทยสามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ และเกดิการเตบิโตอย่างมคีุณภาพ ยัง่ยนื สามารถ
แขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก ความสามารถในการปรบัตวั ปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จงึมคีวามส าคญั  

การเปลีย่นแปลงของโลกสูปี่ 2020 นัน้ท าใหอุ้ตสาหกรรมท่องเทีย่วต้องปรบัตวั เน่ืองจากปจัจยัภายนอกและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปล้วนแต่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจการเดนิทางท่องเที่ยวของคนทัง้โลก ซึ่ง
ประเทศไทยนัน้ถอืเป็นประเทศทีเ่ป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ว (Tourist Destination) ทีไ่ดร้บัความนิยมทัง้ใน
ระดบัโลกและในระดบัภูมภิาคประเทศไทย จงึมคีวามจ าเป็นในการตัง้ตวั และปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน
โลก  ดงันัน้การศกึษาอนาคตดา้นการท่องเทีย่วจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั เพราะใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนปรบัเปลีย่น 
กลยุทธ ์โดยอาศยัโครงเรื่อง (Plot)ทีม่าจากแนวโน้ม (Trend) ทีเ่หน็อยู่ในปจัจุบนั และความไม่แน่นอน (Uncertainties) 
ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต สถานการณ์จงึมไีดห้ลายสถานการณ์ขึน้อยู่กบัชุดแนวโน้ม และความไม่แน่นอนทีเ่ลอืกมา
ประกอบกนัเป็นโครงเรื่อง กระบวนการสร้างสถานการณ์จะกระตุ้นจนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรค์ท าใหก้ลา้คดิ
นอกกรอบปจัจุบนั กลา้หาวธิกีารใหม่ในการแกไ้ขปญัหาเดมิ การสรา้งสถานการณ์เป็นเตรยีมการ อนาคตใหเ้ขา้ใจถงึ
ผลการเชื่อมโยง  ระหว่างแรงผลกัดนัต่างๆ ท าให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่รอบคอบและครบถ้วนกว่าเดิม  ทัง้นี้
การศึกษาอนาคตส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอนาคต   ที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ มสี่งผลกระทบต่อพฤติกรรม และการตดัสนิใจท่องเที่ยว อกีทัง้การเตรยีมตวัเพื่อสร้าง
ความพรอ้มนัน้ตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวั  

วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้ เพื่อศกึษาแนวโน้มและทศิทางการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ของประเทศไทยในปี 2020 และรูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเปลี่ยนไป โดยมกีระบวนการวจิยัผ่านการทบทวน
เอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการประชุมระดมสมอง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ภาพทศัน์ในอนาคต และสามารถน าขอ้มูลมา
ใชใ้นการวางแผนตลาดไดท้นัเหตุการณ์ อาทเิช่น 

 แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของโลกในยุคปจัจุบนั 
 ลกัษณะการแบ่งกลุ่มลกูคา้ในสงัคมตามรปูแบบการใชช้วีติ (Lifestyle)  
 การท่องเทีย่วของโลกในยุคปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
 นกัท่องเทีย่วเป้าหมายในปี 2020 ของไทยเป็นใคร และมแีนวโน้มพฤตกิรรมอย่างไร 
 ลกัษณะการพฒันาสนิคา้และบรกิารเพื่อรองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

1.2 ขอบเขตการศึกษา 

การด าเนินโครงการครัง้นี้จะท าการศกึษาในขอบขา่ย และประเดน็ต่างๆต่อไปนี้ 
 ทศิทางแนวโน้มพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทัว่โลกทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 
 ปจัจยัส าคญัทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว 
 นกัท่องเทีย่วเป้าหมายของไทยมกีารผนัแปรพฤตกิรรมไปตามกระแสของโลกอย่างไร 
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1.3 แนวทางการศึกษาวิจยั 
  การวจิยัเอกสาร เป็นการศกึษา รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมทิีไ่ดจ้ากเอกสาร งานวจิยั  
 การสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยผูท้รงคุณวุฒใินการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบ 
 การประชุมระดมสมอง ในกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญและนักธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

นักวิชาการ นักการตลาดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและ

ผูเ้ชีย่วชาญทีม่สีว่นในการก าหนดการ พฒันาสนิคา้สมยัใหม่ 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมขีอ้มูลส าหรบัการวเิคราะหแ์นวโน้มพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีส่่งผล

ต่อการท่องเทีย่วโดยสามารถน าขอ้มลูมา ใชใ้นการวางแผนตลาดไดท้นัต่อสถานการณ์ 
 ผูป้ระกอบการสามารถน าภาพทศัน์ทีไ่ด้มาใชป้ระกอบการวางแผน ปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ดา้นต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้  
 ผู้มสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสามารถน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการวางแผนกลยุทธ์ และเตรยีม

ความพรอ้ม ต่อการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในอนาคต 

 

1.5 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 อนาคตศกึษา คือ การใช้หลกัการเหตุผล การเปลี่ยนแปลงในปจัจุบนัรวมทัง้ประวตัิศาสตร์ ในการ

ท านาย และวเิคราะหอ์นาคต โดยจะพจิารณาจากความเป็นไปไดต่้างๆของการเปลีย่นแปลง หรอืด าเนิน
ไปของเหตุการณ์ปจัจุบนั และปจัจยัผลกัดนัดา้นต่างๆ 

 การวางแผนดว้ยสถานการณ์ (Scenario planning) คอืวธิหีนึ่งของการมองอนาคต และสรา้งภาพทศัน์
ขึน้มาโดยอาศยัโครงเรื่องครอบคลุมเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตให ้มากทีส่ดุ  

 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นกระบวนการทีอ่งคก์รไม่ว่าขนาดใหญ่ระดบัประเทศ หรอื ขนาดเลก็ 
ใชใ้นการระบุกจิกรรมหลกัและกจิกรรมสนบัสนุนทีเ่พิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้ และบรกิารจนถงึขัน้ตอนการสง่
มอบคุณค่าไปยงัลกูคา้ในขัน้ตอนสดุทา้ย  

 การท่องเทีย่วภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถงึผูพ้ านักอาศยัทีม่ถีิน่พ านักอยู่ในประเทศ 
และเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ 

 การท่องเที่ยวขาเขา้ (Inbound Tourism) หมายถึง ผู้พ านักอาศยัที่มถีิ่นพ านักในต่างประเทศ และ
เดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในอกีประเทศหนึ่ง 

 การท่องเที่ยวขาออก (Outbound Tourism) หมายถงึ ผู้พ านักอาศยัที่มีถิน่พ านักอยู่ในประเทศและ
เดนิทางออกไปยงัประเทศอื่น 

 การท่องเทีย่วในประเทศ (Internal Tourism) ประกอบด้วยการท่องเทีย่วภายในประเทศ (Domestic 
Tourism) และการท่องเทีย่วขาเขา้ (Inbound Tourism) 

 การท่องเทีย่วระดบัชาต ิ(National Tourism) ประกอบด้วยการท่องเทีย่วภายในประเทศ (Domestic 
Tourism) และการท่องเทีย่วขาออก (Outbound Tourism) 
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 การท่องเทีย่วระหว่างประเทศ (International Tourism) ประกอบดว้ย การท่องเทีย่วขาเขา้ Inbound 
Tourism) และการท่องเทีย่วขาออก (Outbound Tourism)  

 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คือชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพ านักอยู่ใน
ประเทศไทยครัง้หนึ่ง ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง และไม่เกนิ 90 วนั  

 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ คอืบุคคลที่เดินทางออกจากถิ่นที่ตนพ านักอยู่จากจงัหวดัหนึ่งไปยงัอีก
จงัหวดัหนึ่งโดยมวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเดยีวกบันักท่องเทีย่ว
ระหว่างประเทศ แต่มใิช่เพื่อไปหางานท า 

 Domestic Tourist (นกัท่องเทีย่วภายในประเทศ) หมายถงึบุคคลทีเ่ดนิทางจากถิน่พ านกัถาวรของตนไป
ยงัสถานทีห่นึ่งภายในประเทศโดยมกีารคา้งคนือย่างน้อย 1 คนื ไม่เกนิ 90 วนั ในสถานทีท่ีต่นไปเยอืน
เพื่อกจิกรรมต่างๆ แต่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิค่าจา้ง ค่าตอบแทน  

 International Tourist (นักท่องเทีย่วระหว่างประเทศ) หมายถงึบุคคลที่เดนิทางจากถิน่พ านักถาวรของ
ตนไปอกีประเทศหนึ่งโดยมกีารคา้งคนืในประเทศทีต่นไปเยอืยอย่างน้อย 1 คนื แต่ไม่เกนิ 90 วนั เพื่อ
ประกอบกจิกรรมต่างๆ แต่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิค่าจา้ง ค่าตอบแทน จากประเทศนัน้ๆ  
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

 
อนาคตเป็นสิง่ทีย่งัเกดิขึน้ ดงันัน้การศกึษาอนาคต จงึไม่ใช่การท านายหรอืคาดเดา แต่การศกึษาอนาคต เป็น

การศกึษาอย่างเป็นระบบเพื่อก าหนดเป็นรูปแบบทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อใช ้ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร ์ซึง่อนาคตจะ
เกดิเป็นรูปแบบใดนัน้ การคาดการณ์ ผลลพัธ์ของการกระท าในปจัจุบนั ดงัค ากล่าวของอลนั เคย์ นักวทิยาศาสตร์
คอมพวิเตอรช์าวอเมรกินั กล่าวไวว้่า  

"วธิทีีด่ทีีส่ดุ ในการท านายอนาคต คอื การสรา้งมนัขึน้มา" 

"The best way to predict the future is to invent it."- Alan Kay, American computer scientist 

บทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อครอบคลุมเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั การศกึษาอนาคต
การท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย  

 
2.1. อนาคตศึกษา ( etutuF sutut) 

2.1.1 นิยามศพัท ์

การมองอนาคต  (Foresight) เป็นกระบวนการทีด่ าเนินอย่าง
เป็นระบบ ในการมองไปในอนาคต ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการส่งเสริมให้เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ 
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ ดร.อวิานา มโิลเจว ิ(2008) ได้
ให้นิยามว่า การศึกษาอนาคต เป็นการมองรูปแบบทางเลือกที่อาจ
เกดิขึน้ของอนาคตผ่านปจัจยัทีเ่กดิขึน้รอบโลก และวางน ามาวางกรอบ
เสน้ทางอนาคตขึน้  จากบทความของ Sohail Inayatullah (2007) ได้
กล่าวถงึการศกึษาอนาคต ในบทความชื่อ Six pillars: futures thinking 
for transforming โดยอธบิายว่า วธิคีดิดา้นการศกึษาอนาคตไวห้ลาย
รูปแบบ ทัง้นี้รูปแบบหนึ่งที่ส าคญัคอื การสร้าง ทางเลอืกแห่งอนาคต  
(Alternative Future) ซึง่มองว่า อนาคตมหีลายปจัจยัทีส่ง่กระทบ ท าให้
อนาคตเกดิขึน้ได้หลายรูปแบบ ท าให้ต้องหาปจัจยัดงักล่าวให้พบ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของการศึกษาแนวโน้มภาพทัศน์แห่งอนาคต (Future 
Scenario Analysis)  

ทัง้นี้ การมองอนาคตแตกต่างจากการท านาย (Forecast) ที่
สนันิษฐานอนาคตเพยีงรปูแบบเดยีว หลกัส าคญัของการมองอนาคตคอื 
การด าเนินการที่เป็นระบบ มีข ัน้ตอนชดัเจน และมสี่วนร่วมจากผู้ที่มี
สว่นร่วมเป็นเจา้ของ (Stakeholders) เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึแรงผลกัดนัต่างๆ 
ทัง้ทีเ่หน็ชดัและทีย่งัไม่เหน็ชดั ซึง่จะก าหนดรปูแบบของอนาคต และท า
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ให้เหน็ลู่ทางที่จะต้องกระท าในวนันี้ เพื่ออนาคตที่ดขี ึน้ ในหลายกรณีที่การมองอนาคต ใช้การดูแนวโน้มในอดตี แต่
หลายครัง้ โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (nrm Do h ptovm iiTtmxt( ทัง้นี้ เจมส์ เดเธอร์ ได้
ยกตวัอย่างของการเปลีย่นแปลงอนาคตแบบเปลีย่นรูปแบบแนวโน้ม เช่น การเตบิโตของประเทศเกาหล ีทีไ่ม่ใช่เพยีง
แค่การเติบโตด้านอุตสาหกรรม แต่สามารถสร้างเส้นทางการเติบโตใหม่ ผ่านทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสร้าง
รายไดถ้งึรอ้ยละ 12 ใหก้บัเศรษฐกจิของประเทศผ่านทาง เกมส ์ศลิปะ การแสดง และ งานออกแบบ (Dutih uTd Smi, 
2222( หรอื แมก้ระทัง่การคดิค้น ดชันีความสุขแห่งชาติของภูฎาน (Ghi   NutoiTuV HuppoTm  ( กเ็ป็นการเปลี่ยน
รูปแบบของอนาคต ทัง้วธิคีดิ และ การบรหิารประเทศ (Kuheu, 2222( เป็นต้น ดงันัน้ การศกึษาอนาคต จงึต้องมอง
หลายปจัจยัประกอบ พรอ้มทัง้แง่มุมจากผูท้รงคุณวุฒใินหลายดา้นในการใหค้วามคดิเหน็  

ปจัจุบนัการมองอนาคตไดร้บัการยอมรบัในหลายประเทศว่า เป็นวธิกีารทีมุ่่งเน้นความ พยายามของชุมชน
ชาววทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งความมัง่คัง่และการยกระดบั คุณภาพชวีติ เหตุผลพืน้ฐานคอืเป็น
ที่ตระหนักกนัโดยทัว่ไปแล้วว่าว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจพลิกโฉม หน้าอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สงัคม และสภาวะ
แวดล้อมในระยะหลายทศวรรษที่จะมาถึง ซึ่งพัฒนา การของเทคโนโลยีเหล่านี้  ต้องพึ่งพาความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตรอ์ย่างมาก ดงันัน้ ถา้สามารถระบุ เทคโนโลยทีีส่ าคญัซึง่อยู่ในระยะเริม่พฒันาได ้รฐับาลและหน่วยงานอื่นๆ 
กจ็ะสามารถจดัสรร ทรพัยากรเพื่อการวจิยัในสาขาเชงิยุทธศาสตรเ์หล่านัน้ได ้เพื่อใหส้ามารถพฒันาเทคโนโลยนีัน้ๆ 
อย่าง มปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 

อนาคตศาสตร์ (Futurism) หรืออนาคตนิยม ซึ่งมีค าภาษาองักฤษที่ตรงกบัความหมายหลายค า  ได้แก่ 
Futurism, Futuristic, Futures studies, Futures research, Futurology, Futurible และ Prognostic เป็นต้น (นาตยา 
ปิลนัธนานนท,์ 2522: 52( แต่ค าทีใ่ชก้นัอย่างกวา้งขวางทีสุ่ด คอื Futurism ซึง่จะมคีวามหมายทีบ่อกถงึแนวความคดิ
ความเชื่อเกี่ยวกบัทางเลอืกอนาคตต่าง ๆ (Alternative futures) ของกลุ่มประชากรหรอืสงัคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่
ลกัษณะเป็นลทัธปิรชัญาสาขาหนึ่ง   

จุมพล พูลภทัรชวีนิ(2528( ไดใ้ห้ความหมายเกี่ยวกบัอนาคตศกึษาเป็นค าที่แปลมาจากค าภาษาองักฤษว่า 
Futures Studies ซึง่หมายถงึวชิาสาขาใหม่ทีศ่กึษาถงึแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการศกึษาอนาคต ตลอดจนระเบยีบวธิี
ทีใ่ชใ้นการศกึษาแนวโน้ม และทางเลอืกต่างๆ ทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นอนาคต 

ความหมาย “อนาคต” (นาตยา ปิลนัธนานนท,์ 2522: 52( หมายถงึ ระยะเวลาทีย่งัมาไม่ถงึหรอือนาคตกย็งัไม่
ปรากฏอยู่ ยิง่ไปกว่านัน้อนาคตจะไม่ปรากฏอยู่แมใ้นอนาคต 

 
2.1.2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยัอนาคต  

การวจิยัอนาคตสามารถน าไปปรบัใช้ไดใ้นหลายสถานการณ์ ทัง้นี้ ดลิก (2530) พบว่า วตัถุประสงค์ส าคญั 
ของการวจิยัอนาคต คอื การเปลีย่นความคดิทีว่่า “ทุกคนก าลงัเดนิไปสู่อนาคตทีค่วบคุมไม่ได้” ซึง่แทท้ีจ่รงิ การเดนิ 
ไปสูอ่นาคต มหีลายหนทาง ใหเ้ลอืกได ้สามารถหลบหลกีอนาคตทีไ่ม่พงึประสงคไ์ด ้และ ตอ้งการจะขยายแนวความคดิ 
ของการพยากรณ์แบบง่าย ๆ ไปสู่การอธบิายผลของกจิกรรมอนัหลากหลายทีจ่ะเกดิขึน้เพื่อเป็นช่องทาง  ทีจ่ะท าให้
สามารถก าหนดนโยบาย ทีม่ปีระสทิธภิาพ จนเป็นผลท าใหส้ามารถวางเงื่อนไขเพื่อใหเ้กดิอนาคตทีพ่งึประสงคไ์ด ้(ดลิก 
บุญเรอืงรอด, 2530: 20) กระบวนการทีม่รีะบบ ทีด่ าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ การมองอนาคต  

2.1.3. วิธีการวิจยัอนาคต  

จากหนังสอืชื่อ ศลิปะของการท านายอนาคต (2004) โดย World Futurist Society ไดน้ าเสนอวธิกีาร
หลากหลายวธิใีนการท านายอนาคต  
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2.1.3.1. วธิกีารศกึษาอนาคตจากแนวโน้ม (Trend extrapolation) โดยการตรวจสอบอดตีทีเ่พิง่ผ่าน
มา ซึง่อาจใหร้่องรอย ทีจ่ะศกึษาปจัจุบนั และน าไปสูส่ ิง่ทีเ่ราคน้หาในอนาคตได ้แนวโน้มจะเหน็ไดช้ดัเจนขึน้เมื่อน ามา 
แสดงในรปูของกราฟ สามารถมองเหน็จรงิไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ครื่องวดั 

2.1.3.2. วธิกีารเดลฟาย (Delphi surveys) วธินีี้เป็นการศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเป็นการ
รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการคาดหวงัเรื่องอนาคต จากบุคคลทีเ่ราเหน็ว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง เป็น
การศกึษาอนาคตทีเ่ป็นอสิระทีจ่ะสรา้งอนาคตใหม่ โดยไม่ตอ้งค านึงถงึแนวโน้มทีเ่ป็นมาในอดตี และปจัจุบนัจะเป็นสิง่ที่
สร้างอนาคต ผลทีไ่ด้จากการใช้วธิกีารศกึษานี้ ช่วยให้ง่ายต่อการตดัสนิใจมากขึน้ เพราะสามารถน าไปทดแทนการ
ตดัสนิใจทางเลอืกอื่นๆได ้นิยมใชใ้นการพยากรณ์ ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา และสาขาวชิาอื่น ทัง้นี้ วธิเีดลฟายเป็น
วธิกีารคาดการณ์ผลลพัธ ์โดยวธิกีารออกความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคเดลฟาย เป็นเทคนิคที่มขี ัน้ตอน และ
ระเบยีบแบบแผนทีช่ดัเจน โดยผูเ้ชีย่วชาญตอบแบบสอบถามจ านวนสองรอบหรอืมากกว่านัน้ โดยในแต่ละรอบ ผูจ้ดัท า
จะสรุปค าตอบของรอบนัน้เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัตอบค าถามในรอบถดัไปโดยเชื่อว่าค าตอบ ในแต่ละรอบจะถูกเกลา ให ้
"ถูกตอ้ง" มากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ เครื่องมอืเดลฟายไดร้บัการพฒันาโดย RAND Corporation ในครสิตท์ศวรรษที ่1950 เป็นวธิี
ส ารวจความเหน็จากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญในสาขาหนึ่งๆ เพื่อใหไ้ดค้ าตอบทีน่่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญในสาขา
นัน้ๆตอบแบบสอบถามชุดเดียวกนัหลายครัง้ ในการส ารวจรอบที่หนึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบค าถามพร้อม
ขอ้คดิเหน็ สว่นตวัเกีย่วกบัค าถาม หลงัจากวเิคราะหค์ าตอบ ผูว้จิยัจะรวบรวมขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิของผูต้อบเพิม่ลงในชุด
แบบ สอบถามรอบทีส่อง และน าผลทีไ่ดร้บัมาสรุปเป็นผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัต่อไป 

2.1.3.3. องค์ประกอบแมทรกิ (Matrix forecasting) เป็นเทคนิคที่แสดงให้เหน็ว่าแนวโน้มหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อกันและกันได้อย่างไร วิธีนี้เป็นการแยกแยะอนาคตที่มีความซับซ้อน เป็น
องคป์ระกอบย่อย โดยแต่ละองคป์ระกอบ มอีสิระออกจากกนั  และใหอ้งคป์ระกอบแต่ละอย่าง หรอืทางเลอืกอนาคตแต่
ละอย่าง มกีารเปรยีบเทยีบกนั  และกนัในลกัษณะต่างๆกนั ช่วยใหเ้หน็ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งซึง่กนัและกนัระหว่าง 2 
เหตุการณ์ หรอื 2 สิง่ 

2.1.3.4. กงล้ออนาคต (Future wheel) เป็นเทคนิคประเมนิความคงที่ภายในของการพยากรณ์
แนวโน้ม โดยเริม่ทีป่ญัหาทีศ่นูยก์ลาง แลว้จากปญัหาน้ีจะท าใหเ้กดิสิง่ต่างๆเชื่อมโยงต่อไป 

2.1.3.5. จ าลองสถานการณ์ (Simulation technique) เป็นการเขยีนเรื่องราวเกีย่วกบัอนาคต เป็น
แนวทางในการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์   เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ และกระบวนการสร้างภาพทศัน์ 
(Scenario) จะท าใหผู้เ้ขยีนหรอืผูอ้่านไดแ้นวทาง ในการตรวจสอบอนาคตและการตดัสนิใจในแนวทางต่างๆ การเขยีน
เป็นการพรรณนาเรื่องอนาคต โดยเขยีนเป็นเรื่องราว  หรอืนิยาย เน้ือหาจะเป็นการกล่าวถึงว่า เราจะกา้วจากปจัจุบนั
ไปสูอ่นาคตไดอ้ย่างไร 

2.2. การจดัท าภาพทศัน์ (Scenario analysis) 

กระบวนการวางแผนภาพทศัน์ (Scenario planning) เป็นวธิหีนึ่งของการมองอนาคต สถานการณ์นัน้สรา้ง

ขึน้มาโดยอาศยัโครงเรื่อง (Plot) ทีม่าจากแนวโน้ม (Trends) ทีเ่หน็อยู่ในปจัจุบนั และความไม่แน่นอน (Uncertainties) 

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต สถานการณ์จงึมไีดห้ลายสถานการณ์ขึน้อยู่กบั ชุดแนวโน้ม และความไม่แน่นอนทีเ่ลอืกมา

ประกอบกนัเป็นโครงเรื่อง โดยมหีลายโครงเรื่องทีแ่ตกต่างกนั  และครอบคลุมเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตให้

มากทีสุ่ด โดยทัว่ไปประมาณ 3-4 โครงเรื่อง ทัง้นี้ รายละเอยีดภาพทศัน์ต้องสามารถเกดิขึน้จรงิได ้และเกีย่วขอ้งกบั

ประเดน็ที่อยู่ในความสนใจ สิง่ส าคญัในการออกแบบกระบวนการมองอนาคต หรือการก าหนดจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็น

ตวัก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ ์กบักระบวนการตดัสนิใจจุดมุ่งหมายทีเ่ป็นไปได ้5 ขอ้ มดีงันี้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95
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1. การก าหนดทศิทาง (Direction setting) แนวทางกว้างๆของนโยบายวทิยาศาสตร์และการพฒันา
ทางเลอืกต่างๆ 

2. การจดัล าดบัความส าคญั (Determining priorities) อาจถือเป็นจุดมุ่งหมายทีส่ าคญัทีสุ่ดของการมอง
อนาคต และเป็นแรงผลักดัน ประเทศที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่ เผชิญกับการจัดการข้อจ ากัดทาง
ทรพัยากร และความเรยีกรอ้งต่อนกัวจิยัทีเ่พิม่มากขึน้ 

3. ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) ระบุแนวทางใหม่ๆทีก่ าลงัจะเกดิขึน้
ซึง่มบีทบาทมากต่อการจดัท านโยบายในอนาคต 

4. การสรา้งความเป็นเอกฉันท์ (Consensus generation) ส่งเสรมิให้นักวทิยาศาสตร์องคก์รที่ให้ความ 
สนบัสนุนทางการเงนิ และผูใ้ชง้านวจิยัมคีวามเหน็ตรงกนัมากขึน้ในการบ่งชีค้วามตอ้งการ หรอืโอกาส 

5. การสนบัสนุนการตดัสนิใจ (Decision) สง่เสรมิการตดัสนิใจในเชงินโยบายทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของ ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัง้นี้มกีารน าเทคนิคการวเิคราะหภ์าพทศัน์อนาคต มาใช้ในการวางแผนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลาย

ประเทศ  
 

- การวางแผนอนาคตท่องเที่ยว 2222   ของสหราชอาณาจกัร  จากขอ้มูล  ih e oih trm 
o t hm  มกีารวางภาพทศัน์ดา้นการท่องเทีย่วของสหราชอาณาจกัรโดยมชีื่อรายงานว่า “nrm ni ho e 2222 
 cmTuhoi ” (rttp://www.oih eoihtrmo t hm.ihg) โดยมกีารวางภาพทศัน์ออกเป็น 4 ภาพทศัน์ไดแ้ก่  

1. รุ่งเรอืงจนสดุโต่ง (Biie uTd b h t)  
2. ชะลอการท่องเทีย่ว (Dovodmd do q omt)  
3. กงัวลดา้นราคา (Phocm uTd phovoVmgm) 
4. การใสใ่จดา้น สิง่แวดลอ้ม (iuhbiT cVuepdiwT)  

Direction 

Priority 

Intelligence Consensus 

Decision 

รูปที่ 2.1.: จุดมุ่งหมายการศึกษาอนาคต 
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ทัง้นี้รูปแบบดังกล่าว ท าให้การวางแผนรับมือด้านการท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักร ท าได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้  

- การวางภาพทศัน์ท่องเทีย่วปี 2050 ของประเทศนิวซแีลนดโ์ดยก าหนดเป็น 4 ภาพทศัน์ 
ไดแ้ก่  

1. โลกสวย สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้มลงตวั (MuTuukotuTgu) 
2. สภาพแวดลอ้มสูยุ่คของการใสใ่จระบบนิเวศ (AT Eci Puhudo m) 
3. สถานการณ์วกิฤตจากทุกดา้น เศรษฐกจิพงั วกิฤตสงคราม การเมอืง (Pmhomct stihe) 
4. ผลกระทบอนัยิง่ยิง่จากประเทศจนี (nrm Stutm io iroTu) 

 
- ภาพทศัน์การท่องเทีย่วเมดเิตอร์เรเนียน ปี 2030 โดย Ribmht LuTq uh ปี 2030 โดย

ก าหนดเป็น 4 ภาพทศัน์ไดแ้ก่  
1. ภาพทศัน์อา้งองิ 
2. การพฒันาสูค่วามยัง่ยนื 
3. การพฒันาย่อยตามพืน้ที ่
4. ความลม้เหลวในการพฒันา   

2.3. ห่วงโซ่คณุค่าของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism value chain) 

ห่วงโซ่คุณค่า เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการอธบิาย และวเิคราะห์ผลกระทบทัง้กระบวนการของการทัง้เที่ยว 
อาทเิช่น YoVeuz uTd Bototco (2222( ศกึษาการประเมนิประสทิธภิาพของการท่องเที่ยวโดยใช้แบบจ าลองโซ่คุณค่า 
(luV m cruoT eidmV(  โดยน าเทคนิคการวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value chain analysis) และแบบจ าลองโซ่อุปทาน 
(SiOR MidmV( มาประยุกตใ์ชใ้นห่วงโซ่อุปทานของการท่องเทีย่ว เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะการด าเนินงานการจดัการโซ่
อุปทาน เป็นต้น ทัง้นี้ ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย nuppmh และ  iTt (2222( ได้กล่าวว่า 
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ได้มเีพียงที่พกั และ กิจกรรมท่องเที่ยว แต่ยงัเกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
สนับสนุน เช่น ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของที่ระลกึ รวมถึงหน่วยงานที่รบัผดิชอบด้านสาธารณูปโภค และเจ้าของ
สถานทีท่่องเทีย่วอกีดว้ย  

 
 
 

รูปที่ 2.2.: ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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ธุรกจิท่องเทีย่วมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีห่ลากหลายในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วจงึมี
ความจ าเป็นที่จะต้องพฒันา ในทุกภาคส่วน ในอุตสาหกรรมนี้สามารถทีจ่ะร่วมมอืกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
เพื่อทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาของอุตสาหกรรมทีย่ ัง่ยนื การสรา้งความเขา้ใจในภาพรวมของการประสานงานกนัระหว่างผู้
ประกอบ การทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกั และการแลกเปลีย่นขอ้มูล ระหว่างผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละราย
จะท าใหข้บัเคลื่อนไปไดท้ัง้อุตสาหกรรม  

2.4. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจยัภายนอกปี 0202  

ภายในปี ค.ศ. 2222 โลกจะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลยี และ
สิง่แวดลอ้ม อาทเิช่น สาธารณรฐัประชาชนจนีจะกลายมาเป็นเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่งของโลก ประเทศ
อนิเดยีจะยงัคงเตบิโตอย่างสม ่าเสมอ ประเทศรสัเซยีจะฟ้ืนกลบัมาอกีครัง้  ประเทศบราซลิ ประเทศอหิร่าน ประเทศ
อนิโดนีเซีย และประเทศตุรกีจะมีอิทธพิลมากขึ้น เนื่องจากทรพัยากรน ้ามนัและแร่ธาตุของประเทศ แนวโน้มของ
กฎระเบยีบระหว่างประเทศทีม่ากขึน้ และขอ้เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารจดัการการเมอืง และ
เศรษฐกจิระหว่างประเทศ ทวปียุโรปไดเ้ริม่ผลกัดนัใหม้กีารออกกฎระเบยีบ ก ากบัดูแลระบบการเงนิ และเศรษฐกจิโลก
ทีเ่ขม้งวดขึน้ ในขณะทีป่ระเทศในเอเชยีตะวนัออกจะมคีวามมัน่คงเพิม่ขึน้เกีย่วกบัตวัแบบการก ากบัการคา้ทีเ่สรขีองตน
ภายใตก้ารควบคุมดแูลต่อตลาดเงนิ และธุรกจิทีเ่ขม้งวดโดยภาครฐั ทัง้น้ีสามารถสรุปปจัจยัภายนอกทีส่ง่ผลกระทบในปี 
2020 ไดด้งันี้  

2.4.1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกจิโดยรวมของโลกก าลงัฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า อตัราประชากรโลกที่
มคีวามยากจนสดุขดีดงักล่าวจะลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 3 ภายในปี 2030  โดยอตัราความยากจนทัว่โลกจะลดลงควบคู่
ไปกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทัง้นี้ในปี 2010 ประชากรโลกทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 1.25 เหรยีญสหรฐัต่อวนัซึง่ถอืว่า
เป็นระดบัความยากจนสุดขดี (Extreme poverty) มถีงึรอ้ยละ 20 นัน่หมายถงึประชากรโลกจะมชีวีติทีด่ขี ึน้ ส่วนหนึ่ง
มากจากเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตโดย เกดิจากกลุ่มประเทศเกดิใหม่ เกดิการเปลีย่นขัว้อ านาจทางเศรษฐกจิมายงัฝ ัง่ประเทศ
แถบเอเชยี และมคีวามร่วมมอืกนัมากยิ่งขึน้ จากขอ้มูลของยูโรมอนิเตอร ์คาดการณ์ว่า ในปี 2020 เกนิกว่าครึง่หนึ่ง
ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) จะมาจากกลุ่มเศรษฐกจิเกดิใหม่ และขนาด
เศรษฐกจิรวมของ 3 ประเทศทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปี 2020 ไดแ้ก่ สาธารณรฐัประชาชนจนี สหรฐัอเมรกิา และประเทศอนิเดยี 
จะมขีนาดของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) มากกว่า 30% ของผลติภณัฑม์วลรวม
ของโลก 
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สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: 
ASEAN) ถอืเป็นเขตเศรษฐกจิทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีเ่รว็มาก ส่งผลใหก้ารบรโิภคพลงังานสงูขึน้เป็น
เงาตามตวัเชื่อว่าในปี 2020 สมาชกิของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations: ASEAN) ทัง้ 10 ประเทศจะมขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของโลก และมปีระชากรรวมกนัมาก
เป็นอนัดบั 3 ของโลก อตัราการบรโิภคพลงังานของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations: ASEAN) จะสงูขึน้ 4.4% ทุกปี 

การขึน้เป็นผูน้ าดา้นเศรษฐกจิของสาธารณรฐัประชาชนจนีในปี 2222 ขนาดเศรษฐกจิของจนีจะใหญ่
ทีสุ่ดในโลก โดยมผีลติภณัฑ์มวลรวมมากถึง 28 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั จากการผ่อนคลายนโยบายเปิดกวา้งสู่สากล 
และการผ่อนคลายกฎระเบยีบ ต่างๆ  ในขณะทีส่หรฐัอเมรกิาตกไปอยู่อนัดบัที ่2 และประเทศอนิเดยี ขึน้มาอยู่อนัดบัที่ 
2 การขึน้เป็นผู้น าของสาธารณรฐัประชาชนจนี  ได้กา้วย่างเขา้สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างกา้วกระโดด จาก
ขอ้มลูของศนูยว์จิยักสกิรไทยพบว่า ภายในปี 2020 สาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นประเทศทีม่กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ทีส่งูทีส่ดุในโลก ตดิต่อกนัมาเป็นเวลาสามทศวรรษ จนท าใหก้า้วกระโดดขึน้มาเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกจิทีใ่หญ่เป็น
อนัดบัหนึ่งของโลก การเตบิโตทางเศรษฐกจิของจนีดงักล่าวเกดิขึน้ควบคู่ไปกบัการขยายตวัของการบรโิภค การลงทุน
และการคา้ระหว่างประเทศซึง่ลว้นเตบิโตในอตัรากา้วกระโดดทัง้สิน้ ท าใหจ้นีมกี าลงัซือ้ และมกีลุ่มทีม่รีายไดส้งูเพิม่มาก
ขึน้เป็นโอกาสที่ส าคญัส าหรบัตลาดท่องเทีย่ว ทัง้นี้รูปที่ 2.3.แสดงถงึผลติภณัฑม์วลรวมที่สาธารณรฐัประชาชนจนีจะ
น าหน้าสหรฐัอเมรกิา โดยมผีลติภณัฑม์วลรวมที ่28 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั 

เศรษฐกจิเกดิใหม่ (EemhgoTg mciTieom ( ก าลงัจะมบีทบาทในการก าหนดระเบยีบเศรษฐกจิโลก
มากขึน้เนื่องจากสหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรปก าลงัเผชญิภาวะถดถอยจากวกิฤตเศรษฐกจิท าใหเ้กดิการปรบัตวัเขา้สู่
เศรษฐกจิโลกแบบหลายศนูยก์ลาง ขนาดของเศรษฐกจิเกดิใหม่ทีเ่กดิการรวมตวักนัขึน้จะแซงหน้าประเทศพฒันาแลว้

รูปที่ 2.3.: จุดมุ่งหมายการศึกษาอนาคต 

อนัดบั ประเทศ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

 (GDP)  (ล้านเหรียญสหรฐั)
ประเทศ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP)  (ล้านเหรียญสหรฐั)

1 สหรฐัอเมริกา 14,802,081 สาธารณรฐัประชาชนจีน 28,124,970

2 สาธารณรฐัประชาชนจีน 9,711,244 สหรฐัอเมริกา 22,644,910

3 ญ่ีปุ่ น 4,267,492 อินเดีย 10,225,943

4 อินเดีย 3,912,911 ญ่ีปุ่ น 6,196,979

5 เยอรมนี 2,861,117 รสัเซีย 4,326,987

6 รสัเซีย 2,221,755 เยอรมนี 3,981,033

7 สหราชอาณาจกัร 2,183,277 บราซิล 3,868,813

8 ฝรัง่เศส 2,154,399 สหราชอาณาจกัร 3,360,442

9 บราซิล 2,138,888 ฝรัง่เศส 3,214,921

10 อิตาลี 1,767,120 เมก็ซิโก 2,838,722
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ในอนาคต โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่าระหว่างปี 2552 ถงึ 2528 เศรษฐกจิเกดิใหม่จะขยายตวัเฉลี่ยรอ้ยละ 2.2 ต่อปี 
ขณะทีป่ระเทศพฒันาแลว้ขยายตวัเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 2.2 ต่อปี ทัง้นี้กลุ่มเศรษฐกจิเกดิใหม่ทีน่่าจบัตามอง คอื ประเทศ
ในกลุ่ม BRIi (บราซลิ รสัเซยี อนิเดยี และสาธารณรฐัประชาชนจนี( มสี่วนท าใหเ้ศรษฐกจิโลกขยายตวัในแต่ละปีถึง
รอ้ยละ 25 ทัง้นี้ ปี2020  เป็นยุคของตลาดเกดิใหม่ผลติภณัฑม์วลรวมของโลกมากกว่าครึง่มาจากประเทศเขตเศรษฐกจิ
ใหม ่ทัง้นี้มขีอ้สงัเกตคอืตลาดเกดิใหม่มไิดห้มายความว่าไม่ใช่ตลาดนักท่องเทีย่วคุณภาพ  เช่น นักท่องเทีย่วจนีทีเ่ป็น
กลุ่มจบัจ่ายผลติภณัฑท์ีม่คีวามหรูหรา (Luxury product) มูลค่ารวมสงูที่สุดในโลกเป็นต้น นอกจากนี้ ตลาดเกดิใหม่ 
สว่นใหญ่อยู่ในภูมภิาคเอเชยี  

 

 
 

 
 
 
 

-  
 
 

ลกัษณะส าคญัอกีประการหน่ึงของระเบยีบโลกในปจัจุบนั คอืการผงาดขึน้มาของเอเชยี ซึง่มาแรงมาก
ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา การผงาดขึน้มาของเอเชยีรวมถึงการผงาดขึน้มาของสาธารณรฐัประชาชนจนี อนิเดยี ญี่ปุ่น 
เกาหลใีต้ ไต้หวนั และอาเซยีน ซึง่ ในอนาคต จะมบีทบาทอย่างมากต่อระเบยีบโลกใหม่เพราะฐานต่างๆ โดยเฉพาะ

รูปที่ 2.4.: ขนาดการเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่ม BRICS (พันล้านเหรยีญสหรัฐ) 

รูปที่ 2.5.: การเติบโตของตลาดเกดิใหม ่
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อย่างยิง่กลุ่มอ านาจใหม่ทางเศรษฐกจิก าลงัจะยา้ยฐานจากตะวนัตกมาตะวนัออก และเอเชยีจะกลายเป็นศูนยก์ลางของ
เศรษฐกจิโลกในอนาคต  

ความพรอ้มในการรวมตวักนัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (A muT EciTieoc  iiee Toty: AEi( 
จะช่วยสง่เสรมิแนวโน้มการเจรญิเตบิโตในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ความเป็นตลาดเดยีวของประชากรเกอืบ 222 ลา้น
คนจะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีโอกาสอย่างมาก องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UTotmd NutoiT  WihVd ni ho e OhguTozutoiT: UNWnO(ได้คาดการณ์ว่าในอกี 8 ปีขา้งหน้า ค.ศ. 
2222 จะมนีกัท่องเทีย่วทัว่โลกกว่า 1,222 ลา้นคน โดยเป็นนกัท่องเทีย่วแถบเอเชยีแปซฟิิกถงึ 222 ลา้นคน ในจ านวน
นัน้ส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเทีย่วในสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations: ASEAN) ประมาณ 122-222 ลา้นคน ซึง่หากเตรยีมความพรอ้มไดด้กีจ็ะเป็นโอกาส แต่หากไม่พรอ้ม กจ็ะเสยี
โอกาสใหก้บัผูอ้ื่นไดเ้ช่นเดยีวกนั 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย ( ihmogT Dohmct ITvm temTt:  DI( ปจัจยัส าคญัส าหรบั
แนวโน้มการเจรญิเตบิโตของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก คอืการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย ( ihmogT Dohmct 
ITvm temTt:  DI( นอกจากนี้ ในปี 2020 จะเหน็ การควบรวมกจิการขา้ม พรมแดน (Chi  -bihdmh emhgmh  uTd 
ucq o otoiT ) มากยิง่ขึน้ J.P. MihguT กล่าวว่าสาธารณรฐัประชาชนจนีก าลงักลายเป็นยกัษ์ใหญ่ในการไปลงทุนใน
ต่างประเทศและคาดการณ์ว่า การลงทุนในต่างประเทศของสาธารณรฐัประชาชนจนีในปี 2222 จะมากกว่า 8,222 รอ้ย
ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยการผลกัดนัจากบรษิทัการลงทุนแห่งชาติ เงนิทุนส ารองต่างประเทศของจนีในปจัจุบนัมปีระมาณ 
2,522 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั และจะขยายตวัปีละ 12% ในเวลา 12 ปีขา้งหน้า จนถงึปี 2222 โดยยอดนี้จะมถีงึ 1222 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 

การจบัตลาดการลงทุนในกลุ่ม CLMV (CLMV : Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ประเทศในกลุ่ม 
iLMl จะมจี านวนประชากรรวมกนัมากถึงประมาณ 122 ล้านคน หรอืคิดเป็น 2.5 เท่าของประชากรไทยแต่ระดบั
รายได้เฉลี่ยต่อหวัของประเทศ ในกลุ่มนี้ยงัอยู่ในระดบัต ่าขนาดเศรษฐกจิในปี 2020 ประมาณการโดยธนาคารไทย
พาณิชยพ์บว่า เศรษฐกจิของประเทศ พม่า (8%( กมัพชูา (5%( และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (2%( เมื่อ
เทยีบกบัประเทศไทย ดงันัน้หากไทยเขา้ไปลงทุนต้องพฒันาตลาดโดยอาศยัความสมบูรณ์ของทรพัยากร และพฒันา
บุคลากรทีค่่าแรงต ่า ใหม้คุีณภาพสงูเพื่อเพิม่รายไดต่้อหวัใหม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 

2.4.2. ปัจจยัทางการเมือง 

การเมอืงระดบัโลก แนวโน้มการเมอืงในปี 2020 มคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้จากการแย่งชงิอ านาจไม่ว่า
จะเป็นอ านาจทางการเมอืงอ านาจทางเศรษฐกจิ และอ านาจดา้นการทหาร ทัง้นี้จะเกดิการคานอ านาจซึง่กนัและกนัจาก
กลุ่มอ านาจใหม่ ทัง้นี้หากมองอ านาจทางดา้นการทหารสหรฐัอเมรกิาจะยงัคงมคีวามแขง็แกร่งอยู่ แต่จะเสยีความโดด
เด่นดา้นการเป็นมหาอ านาจทางดา้นเศรษฐกจิไป ทัง้นี้องคก์ารระหว่างประเทศ จะเขา้มามบีทบาทส าคญั ทัง้ในส่วน 
อทิธพิลในองคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations: UN) ในการจดัการดา้นความมัน่คง อทิธพิลในองคก์ารสนธสิญัญา
แอตแลนติกเหนือ (Nihtr AtVuTtoc nhmuty OhguTozutoiT: NAnO( ทัง้นี้เพื่อเกดิการทานอ านาจในอนาคตจะมกีาร
รวมกลุ่มใหม่เกดิขึ้น เพื่อท าหน้าที่ต่อรองทางอ านาจ เช่น องค์การความร่วมมอืเซี่ยงไฮ้ (SruTgruo iiipmhutoiT 
OhguTo utoiT: SiO( เป็นองคก์ารการเมอืง เศรษฐกจิและการทหารในทวปียูเรเชยี ก่อตัง้ในปี 2522 ในเซีย่งไฮ ้โดย
ผูน้ าจนี คาซคัสถาน ครีก์ซีสถาน รสัเซยี ทาจกิสิถาน และอุซเบกสิถานเป็นผูน้ ารวมตวักนัเพื่อความมัน่คงของประเทศ
และเศรษฐกจิ โดยดงึประเทศทางแถบเอเชยีเขา้เป็นประเทศสมาชกิ หรอืแผ่อ านาจออกไป เพื่อเพิม่ขดีสามารถในการ
ต่อรอง นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มยเูรเซยีน ยเูนียน (E hu ouT UToiT( ทีเ่ป็นการรวมตวัของกลุ่มประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ 
ทีจ่ะช่วยสรา้งสภาวะทีเ่อือ้อ านวยต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภูมริฐัศาสตร ์และภูมเิศรษฐศาสตรข์องทัง้ทวปีอกีดว้ย 
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การเมืองระดับภูมิภาค ผลประโยชน์ของประเทศทับซ้อนกนัมากขึ้นอุดมการณ์ทางการเมืองที่
แตกต่างกนัไปจนถงึเรื่องความแตกต่างของแนวคดิ วสิยัทศัน์ของผูน้ าน ามาซึง่ความขดัแยง้ในระดบัภูมภิาคประเทศทีม่ี
พรหมแดนติดกันรวมถึงประเทศในภูมิภาคเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้
ก่อใหเ้กดิปญัหาทีส่ง่ผลกระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของประเทศไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้และยงัอาจต้องเผชญิภยั
อนัตรายจากผูอ้พยพหลบหนีเขา้ประเทศทีแ่อบแฝงเขา้มา นอกจากน้ีในมุมของปญัหาระหว่างประเทศยงัมใีห้เหน็ใน
พืน้ทีท่ีผ่ลประโยชน์ เช่น ความตงึเครยีดในทะเลจนีใต้ทีเ่ป็นเสน้ทางเดนิเรอืสนิคา้ส าคญั คาดว่าจะมแีหล่งน ้ามนั และ
ก๊าซปริมาณซึ่งถูกหลายประเทศอ้างสทิธิแ์นวโน้มหลงัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจน ามาซึ่งความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในหลายดา้นทีป่ระเทศสมาชกิ ตอ้งใหค้วามระมดัระวงั 

ปญัหาการเมืองในประเทศ สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองย่อม ส่งผลกระทบต่อ
ปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคและนักลงทุน รวมไปถงึ
ผลกระทบทีเ่กดิกบัภาคการท่องเทีย่ว ดงันัน้ หากการเมอืงประเทศไทย มคีวามเสถยีรภาพ จะท าใหน้โยบายขบัเคลื่อน 
และ มคีวามต่อเนื่อง ดงันัน้ การเขา้สู่ปี 2020 กบัการเมอืงไทย ต้องใหป้ระชาชนมสีต ิและมคีวามเขา้ใจดา้นการเมอืง
อย่างลกึซึง้ เปิดใจรบัความเหน็ทีแ่ตกต่าง เพื่อหลุดจากวฏัจกัรการเมอืงรปูแบบเดมิ 

ความขดัแยง้ทางศาสนา ความเชื่อ ทัง้นี้ ความขดัแยง้ทางศาสนาเป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ง่ายและ
รุนแรง เนื่องจากผูน้ับถอืศาสนาแบบยดึมัน่ถอืมัน่จะเหน็ว่าศาสนาหรอืลทัธทิีต่นนับถอืดกีว่าของผูอ้ื่นละไม่ยอมรบัคน
ต่างศาสนาต่างลทัธ ิดงันัน้ ในอนาคต การเคลื่อนยา้ยของคน ท าใหต้้องมกีารอยู่ร่วมกนัมากขึน้ของคนทีม่คีวามเชื่อ
ต่างกนั ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ไดง้่าย 

ภยัคุกความจากเครอืข่ายก่อการรา้ย การกระทบกระทัง่กนัทางวฒันธรรม ความเชื่อ ท าใหเ้กดิเป็น
ความรุนแรง ซึง่ในอนาคต เทคโนโลย ีท าใหอ้าวุธมคีวามรุนแรงมากขึน้ รูปแบบการก่อนการรา้ยมคีวามซบัซอ้นมาก
ยิง่ขึน้ 

2.4.3. ปัจจยัด้านสงัคม 

แนวโน้มปญัหาความเหลื่อมล ้าในประเทศ ประเทศในแถบภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกยงัต้องเผชญิกบั
ความเสีย่งภายใน หน้ีภาคครวัเรอืนในประเทศมาเลเซียปจัจุบนัอยู่ที่ร้อยละ 82 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross domestic product: GDP) ส่วนประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 22 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
domestic product: GDP) ส่วนหนี้ภาคธุรกจิที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิของประเทศจนีเพิม่ขึน้สูงกว่ารอ้ยละ 122 ของ
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) ทัง้นี้สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พฒันา (องคก์ารมหาชน( (ITtmhTutoiTuV IT tot tm oih nhudm: InD) ไดท้ าการศกึษาปญัหาความเหลื่อมล ้า และระบุว่า
ระดบัและพฒันาการของปญัหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิของแต่ละประเทศพบว่า สงิคโปร์ มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์
บรไูน และไทย ถอืว่าประสบปญัหาค่อนขา้งมากกว่าประเทศอื่นๆ เน่ืองจากมค่ีาสมัประสทิธิท์ีใ่กลเ้คยีงหรอืสงูกว่า 2.22 

การไหลเวยีนแรงงาน (สมองไหล) หลงัจากเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเตม็รูปแบบ มกีารเปิด
เสรใีหม้กีารลงทุนมากขึน้ 22% ขึน้ไปกจ็ะเปิดโอกาสใหค้นยา้ยงานไดม้ากขึน้ ท าใหอ้งคก์รต้องหาวธิใีนการรกัษาคน
เก่ง ใหท้ างานกบัองคก์รใหน้านขึน้ 

การเปิดรบัวฒันธรรมประเทศไทยมกีารผสมผสานดา้นวฒันธรรมมาอย่างยาวนานเป็นสงัคมทีพ่ฒันา
วฒันธรรมมาจากหลายแหล่ง เช่น เขมร อนิเดยี จนี ลาว และวฒันธรรมตะวนัตก ดงันัน้เมื่อมกีารสื่อสารทีพ่ฒันาขึน้ 
ประเทศไทยมแีนวโน้มที่จะเปิดรบัวฒันธรรมใหม่ และกระแสต่างๆได้ง่าย ดงันัน้ แนวโน้มการกลนืวฒันธรรม หรือ
ผสมผสานวฒันธรรมระหว่างประเทศ จะมใีหเ้หน็มากยิง่ขึน้ไม่ว่าจะเป็น อาหาร กฬีา วฒันธรรม ประเพณี รวมถงึวถิี
ชวีติอกีดว้ย  
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สงัคมสูงวยัปี 2222 องค์การสหประชาชาติได้คาดว่าจะมีประชากรทัว่โลกทัง้สิ้นประมาณ 2.25 
พนัลา้นคน โดยทวปีเอเชยี ยงัคงเป็นทวปีทีม่สีดัสว่นประชากรโลกมากทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัทวปีอื่นๆ ในปี 2222 กลุ่มอายุ 
25-59 คอืกลุ่มทีม่จี านวนมากทีส่ดุ  สดัสว่นของประชากรวยัเดก็ และวยัแรงงาน มแีนวโน้มลดลง ในขณะทีส่ดัส่วนของ
ประชากรสงูอายุ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากรอ้ยละ 13.2 ในปี 2010 และเป็นรอ้ยละ 19.1 ในปี 2020 และเป็น
รอ้ยละ 32.1 ในปี 2040 ท าใหป้ญัหาการขาดแคลนแรงงานจะเป็นประเดน็ทีส่ าคญั 

ผูห้ญงิขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ (Srm-mciTiey( ผูบ้รหิารหญงิ มแีนวโน้มเตบิโต จากขอ้มูล The Grant 
Thornton International Business Report: IBR ระบุว่า อาเซยีนม ี2 
ประเทศตดิ 2 อนัดบัแรกของโลกในปี 2014 สดัสว่นของนกับรหิารหญงิทัว่
โลกมเีพยีงรอ้ยละ 22 ในขณะทีป่ระเทศไทยมสีดัส่วนรอ้ยละ 38 ถอืว่า สงู
กว่ามาตรฐานเฉลี่ย นอกจากนี้ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคารไทย
พาณิชย์ ระบุว่า ผู้หญิงที่ไม่ท างานในปี 1992 มีมากกว่าร้อยละ 22 
ในขณะทีใ่นปี 2020 มเีพยีงรอ้ยละ 8 หรอื 700,000 คนเท่านัน้ 

ชุมชนเมอืง (UhbuTozutoiT)  เกดิชุมชนใหม่ขึน้มากมาย
ในรอบ 20 ปีเรื่องการกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาค เมื่อดูเรื่องการไหลเท
ของทุนสูห่วัเมอืงภูธรในภูมภิาคต่าง ๆ กระบวนการการขยายตวัของความ
เป็นเมอืงและความเจรญิในต่างจงัหวดั ชุมชนเมอืง (Urbanization) ได้
เริม่ต้นเมื่อปี 2012 และส่งผลยาวไปถึงปี 2020 เมื่อการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครฐัด าเนินการตามเป้าหมายโดยเฉพาะเรื่องระบบขนส่ง
คมนาคม โลจสิตกิส ์

 
 
 

 

 
รูปที่ 2.6.: ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศ ที่ส่งผลต่อ GPP จังหวัดเชียงใหม่และล าปาง 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
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การลงทุนย่อมไหลไปสูท่ีท่ าก าไรทีส่งูกว่าเมื่อจุดเดมิหรอืฐานธุรกจิไม่สามารถท าก าไรได ้ ท าใหเ้กดิ
การกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาค เมื่อดูเรื่องการไหลเทของทุนสู่หวัเมอืงภูธรในภูมภิาคต่าง ๆ มากยิง่ขึน้  ทัง้นี้สิง่ที่
ตามมาคอื วฒันธรรมการบรโิภคทีก่า้วสูยุ่คชุมชนเมอืง (Urbanization) หรอืความเป็นชุมชนเมอืงมากขึน้ วฒันธรรมวถิี
ชวีติต่างๆ จงึมกีารเปลีย่นแปลงไป 

  
 

โครงสร้างของประชากรในสงัคม  เข้าสู่ภาวะสงัคมสูงวยัพื้นฐานดัง้เดิมทางวฒันธรรมทางสงัคม  
ลกัษณะและโครงสรา้งทางวฒันธรรมของแต่ละสงัคม จะเป็นพื้นฐานส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงในสงัคมได้มากน้อย
แตกต่างกนัไป  เช่น  ชุมชนชนบทสมาชกิมคีวามผูกพนักบัวฒันธรรมในทอ้งถิ่นของตนอย่างเหนียวแน่น  จะรบัการ
เปลีย่นแปลงไดช้า้กว่าชุมชนเมอืง  เป็นตน้ 

2.4.4. ปัจจยัด้านเทคโนโลยี 

เมอืงฉลาด (Smart City) รูปแบบการบรหิารจดัเมอืงทีเ่น้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนืโดยใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาบรหิารจดัการเน้นการจดัสมดุลของสิง่แวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และเลอืกใช้พลงังานสะอาด ทัง้นี้ วทิยาลยั
บรหิารธุรกิจ IESE ของมหาวทิยาลยั Nuvuhhu ในสเปน ท าการส ารวจเมืองฉลาด (Seuht ioty) โดยวเิคราะห์ด้าน
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สาธารณูปโภค ผงัเมอืง เทคโนโลย ีรฐับาล ฯลฯ แลว้น ามาจดัอนัดบัหาเมอืงที่ Seuht ทีสุ่ดใน
โลก กรุงเทพตดิอนัดบั 22 และถูกจดัอยู่ในกลุ่ม Hogr PitmTtouV  

การสื่อสารไรส้าย Mobility จากการวจิยัของอริคิสนั พบว่า ในปี 2020 จะมปีระชากร อายุตัง้แต่ 6 
ขวบขึน้ไป ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื มากกว่า 6,100 ลา้นคน นอกจากนี้ในปี 2020 ยงัเขา้สู่ยุคของการสื่อสารใหม่ นัน่คอืยุค
ของ 5G ซึง่จะมคีวามเรว็เฉลีย่ โดยส านกังานขา่วยอนฮบั รายงานว่าเกาหลใีตจ้ะ ลงทุนท าเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย 
5G เป็นรายแรกของโลก ทีม่คีวามเรว็ในการสง่ขอ้มลูแซงเครอืขา่ย 2G เดมิมากกว่า 1222 เท่า คาดว่าจะทดลองไดใ้น
ปี 2212 และจะแลว้เสรจ็พรอ้มใชง้านในปี 2222 

 
 

รูปที่ 2.7.: สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) 
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จากขอ้มลูของ Ericssons พบว่า การใชง้านสมารท์โฟนจะเพิม่ขึน้เกอืบ 3 เท่า โดยมปีรมิาณการใช้
ขอ้มลูผ่านโทรศพัทส์มารท์โฟน ทีเ่ตบิโตขึน้จากปี 2014 ประมาณ 9 เท่า  

อุปกรณ์คุยกนัเอง Internet of Everything แนวคดิทีเ่ชื่อมต่อคอมพวิเตอรอ์จัฉรยิะเหล่านี้ใหคุ้ยกนัได้
เองโดยไม่ต้องผ่านคน ทุกสิง่ทุกอย่างมนัสามารถเชื่อมต่อกนัได้ ไม่ใช่เพยีงอุปกรณ์ของ In เท่านัน้ เช่น ทีอ่ยู่อาศยั 
รถยนต ์แว่นตา นาฬกิา จากรปูจะพบว่า เมื่อเกดิการเชื่อมต่อ จะเกดิการต่อยอดวถิชีวีติในหลายรูปแบบ คนเขา้ถงึกนั
มาขึน้ ตดิต่อกนัไดต้ลอดเวลา ธุรกจิเชื่อมโยง ขา้มเขตแดนมากขึน้ 

รูปที่ 2.8.: พัฒนาการของเทคโนโลยีของเทคโนโลยีการส่ือสาร 

รูปที่ 2.9.: ข้อมูลการใช้สมาร์ทโฟน 
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สงัคมออนไลน์ ปจัจุบนัมคีนกว่า 222 ลา้นคนทัว่โลกทีใ่ช ้ ucmbiik เป็นประจ า และกว่า 222 ลา้น
คนที่ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชัว่โมงต่อวนั อยู่บน  ucmbiik ทุกภาคส่วนธุรกิจจะพยายามใช้ประโยชน์จาก SicouV 
Nmtwihk ในการน ามาปรบัแต่งดดัแปลงใหเ้ขา้กบัธุรกจิของตวัเองมากขึน้ 

ขอ้มูลมหาศาล และ การวเิคราะหเ์ชงิลกึ การเอาชนะกนัทางดา้นการตลาดดว้ยการวเิคราะหข์อ้มูล 
จ านวนมาก และ ไดข้อ้มลูเชงิลกึ มาใชช้งิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ในปี 2014 จ านวน 2.5 ลา้นลา้นลา้นไบต์ (เลข
ศนูยต์ามหลงั 18 ตวั( คอืปรมิาณขอ้มลูทีใ่หม่ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั ขอ้มูลเหล่านี้เป็น “ขุมทรพัยข์นาดมหาศาล” ส าหรบั
โลกเทคโนโลย ี

การขยายตวัของพาณิชยด์จิิตอล GuhtTmh ประมาณว่าภายในปี 2212 หรอือกีเพยีง 2-2 ปีขา้งหน้า 
ความนิยมใชอุ้ปกรณ์พกพาอย่างกวา้งขวางจะผลกัดนัใหร้ายไดธุ้รกจิออนไลน์ทีท่ าผ่านมอืถอืในประเทศสหรฐัอเมรกิา
จะพุ่งสงูขึน้ จนไดส้่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 52 ของรายไดจ้ากพาณิชยด์จิิตอล (DogotuV cieemhcm( ทัง้หมด ในส่วนของ 
E-cieemhcm ของจนี คาดว่าจะเตบิโตถงึรอ้ยละ 22 ต่อปี ของยอดการคา้ปลกีรวมของประเทศ ในปี 2212 นอกจากนี้
ยงัมเีทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ 

• Mobile Device Diversity and Management: Gartner ไดใ้หค้วามส าคญักบั  Mobile Devices อย่างต่อเนื่อง
มา 2-3 ปี และพยายามเน้นให้เหน็ว่ายุคของพซีีได้สิน้สุดลงไปแล้ว ผู้ใช้ไอทจีะมาเน้นใช้อุปกรณ์โมบาย
อย่าง  smartphone และ tablet มากขึน้ และเมื่อองคก์รต่างๆมนีโยบายอนุญาตใหน้ าอุปกรณ์เหล่าน้ีมาใชง้าน 
(BYOD) กม็แีนวโน้มทีจ่ะท าใหอ้งคก์รมจี านวน อุปกรณ์โมบายเพิม่ขึน้ถงึ 2-3 เท่าของจ านวนพนักงาน  เรื่อง

รูปที่ 2.10.: เชื่อมการส่ือสารกับทุกส่ิง 
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ของการบรหิารการใช้อุปกรณ์โมบายเหล่านี้จงึมคีวามส าคญัมาก  องคก์รจงึต้องมกีารก าหนดนโยบายและ
สถาปตัยกรรมไอททีีด่ขีององคก์รเพื่อความปลอดภยัของขอ้มลูองคก์ร 

• Mobile Apps and Applications: Gartner คาดการณ์ว่า HTML5 จะกลายเป็น Platform หลกัส าหรบั Mobile 
App เพราะประสทิธภิาพของ Javascript  จะดยีิง่ขึน้บรษิทัต่างๆควรเน้นทีจ่ะท า Mobile Apps ทีจ่ะเป็น User 
Interface ซึ่งสามารถใช้ฟงัก์ชัน่เสริมเช่นเสยีงหรือวดิีโอที่จะท าให้มีลูกเล่นมากขึน้ ควบคู่ไปกบัการท า 
Enterprise Application แต่แนวโน้มของการท า Application จะเริม่มน้ีอยลงขณะที ่Mobile Apps จะเพิม่ขึน้ 

• The Internet of Everything: Gartner เคยใชค้ าว่าThe Internet of Things มาหลายปีและเน้นใหเ้หน็ว่า
อุปกรณ์เชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตขยายไปมากกว่าเครื่องพีซแีละอุปกรณ์โมบาย โดยมอีุปกรณ์อื่นๆที่สามารถ
เชื่อมอนิเตอรเ์น็ตไดม้ากขึน้เช่น ทวี ีนาฬกิา หรอื รถยนต ์แต่อย่างไรกต็ามบรษิัทต่างๆและผูผ้ลติเทคโนโลยี
กย็งัไม่ไดข้ยายการน าอนิเตอรเ์น็ตเขา้มาใชใ้นอุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านี้มากนัก บรษิทัต่างๆต้องเปลีย่นรูปแบบ
การท าธุรกจิทีจ่ะต้องไม่จ ากดัขอบเขตของตวัเองเป็นเพยีงแค่ The Internet of Things (กล่าวคอืเน้นเฉพาะ
อุปกรณ์) แต่ควรขยายขอบเขตไปเป็น The Internet of Everything (กล่าวคอืครอบคลุมทัง้อุปกรณ์ 
คน  ขอ้มลู และสถานที)่ 

• Hybrid Cloud and IT as Service Broker: องคก์รต่างๆจะต้องออกแบบ Private Cloud ของตวัเองให้
สามารถที่จะปรับเป็น Hybrid Cloud ในอนาคตได้ ซึ่งจะต้องพร้อมที่จะเชื่อมต่อและสามารถ
ท า interoperability กบัระบบอื่นๆได ้ทัง้นี้การพฒันา Hybrid Cloud  อาจมรีูปแบบทีห่ลากหลายทัง้ทีเ่ป็น
แบบ static (กล่าวคอืการท าใหร้ะบบ Internal Private Cloud เขือ่มต่อกบั Public Cloud ส าหรบังานบางดา้น
หรอืขอ้มลูบางสว่น) หรอืแบบ  Dynamic ซึง่การท าระบบเหล่านี้องคก์รจะต้องปรบับทบาทตวัเอง เป็น cloud 
service broker (CSB) 

• Cloud/Client Architecture: สถาปตัยกรรม ไอทกี าลงัเขา้สู่ยุคของ Cloud/Client กล่าวคอืฝ ัง่ Client จะ
เป็น  Rich Application ทีท่ างานบนอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อระบบอินเตอรเ์น็ตเช่นอุปกรณ์พซี ี Smartphone หรอื 
Tablet ส่วนฝ ัง่ของ Server กจ็ะเป็น Applications หลากหลายทีท่ างานอยู่บนระบบ Cloud Computing  ที่
ยดืหยุ่น (Elastic) และพรอ้มทีจ่ะรองรบัผูใ้ชจ้ านวนมากได ้(Scalability) นอกจากนี้ความต้องการการใชง้าน
ฝ ัง่ Client ผ่านอุปกรณ์โมบายจะยิง่ท าใหร้ะบบ Server และ Storage มขีนาดใหญ่มากขึน้เรื่อยๆ 

• The Era of Personal Cloud: ผู ้ใช้ไอทจีะมกีารใชอุ้ปกรณ์ไอททีีห่ลากหลายโดยไม่ไดม้อีุปกรณ์ใดเป็น
อุปกรณ์หลกัอกีต่อไปผูใ้ชจ้ะมคีวามต้องการทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มูลส่วนตวัต่างๆทีแ่ชรม์าผ่านบรกิารบน Cloud  ที่
ใชใ้นการบรหิารจดัการขอ้มลูอย่างปลอดภยัยุคของ Personal Cloud  ก าลงัเปลีย่นความส าคญัจากอุปกรณ์สู่
การบรกิาร 

• Software Defined Anything: ในอดีตเราอาจเคยได้ยินค าว่า  “Software Defined Networking” 
และ  “Software Defined Data Center” เพื่อทีจ่ะก าหนดมาตรฐานส าหรบัการท า Interoperability แต่ในยุค
ของ Cloud ผูผ้ลติเทคโนโลยรีายต่างๆจะพยายามทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีองตวัเองเพื่อปกป้อง ธุรกจิของตนเองและ
จะกลายเป็นค าว่า “Software Defined Anything” 

• Web-Scale IT: การให้บรกิารไอทกี าลงัเปลี่ยนไปเพราะมผีู้ใช้จ านวน มหาศาล ระบบอย่าง  Facebook, 
Amazon และ  Google  ท าให ้Enterprise Data Center ต่างๆตอ้งออกแบบระบบทีจ่ะรองรบัผูใ้ชจ้ านวนมาก
ทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ได ้ซึง่จะเป็นเรื่องยากทีอ่งคก์รส่วนใหญ่จะท าระบบแบบนัน้ได ้ดงันัน้ในอนาคตเรา
อาจจะเหน็องคก์รต่างๆมาใชร้ะบบ  Cloud มากขึน้ 

• Smart Machines: ภายในปี 2020 เครื่อง smart machine ทีเ่ป็นระบบทีส่ามารถเรยีนรูเ้องได ้ (เช่น IBM 
Watson) จะเขา้มาเป็นผูช้่วยในการท างานของเรา ซึ่งยุคของ smart machine ที่จะมาถึงนี้กจ็ะเป็นการ
เปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัของประวตัศิาสตรไ์อท ี
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• 3-D Printing: ตลาดการพมิพส์ามมติใินปี 2014 จะโตขึน้ถงึ 75% และคาดการณ์ว่าจ านวนเครื่องพมิพส์ามมติิ
จะถูกจ าหน่ายเพิม่เป็นสองเท่าในปี  2015 โดยราคาเครื่องก็เริม่มหีลากหลายขึน้ตัง้แต่ช่วง $500 จนถึง 
$50,000 

2.4.5. ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม 

ป่าไม้ อัตราการตัดไม้ ท าลายป่าทัว่โลก ยังคงสูงอยู่ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มพื้นที่ท า
การเกษตร จากสถิตขิองกรมป่าไมพ้บว่า 2522-2552 พบว่าประเทศไทยสญูเสยีพืน้ที่ป่าไปมากกว่า 22 ลา้นไร่ หรอื
เฉลีย่ประมาณ 1.2 ลา้นไร่ต่อปี ปี 2555 พบว่าสญูเสยีพืน้ทีป่า่ 29,295 ไร่ เพิม่ขึน้จากปี 2552 รอ้ยละ 2.21 จ านวนคดี
บุกรุกพืน้ทีป่า่กเ็พิม่ขึน้รอ้ยละ 22.2  

ทะเล แนวปะการงัมากกว่า รอ้ยละ 22 มสีดัส่วนพืน้ทีข่องปะการงัมชีวีติน้อยกว่าร้อยละ 522 จาก
การประเมนิสถานภาพแนวปะการงัล่าสดุ พบว่าแนวปะการงั มากกว่ารอ้ยละ 82 ในทะเลอนัดามนั และมากกว่ารอ้ยละ 
52 ทางฝ ัง่อ่าวไทย อยู่ในสภาพสมบรูณ์ปานกลาง เสือ่มโทรม และเสือ่มโทรมมาก  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ จะ
สง่ผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของปา่ไม ้และอาจท าให้
ระบบนิเวศป่าไม้ ท าให้ต้นไม้ชนิดที่ส าคญัล้มตายและ
สญูหายไป และอาจท าใหป้่าไมก้ลายเป็นระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชวีภาพในระดบัทีล่ดน้อยลงมาก 

สัตว์ป่ า  การ ล่ าสัตว์นั ้นยังส่ งผล
กระทบอย่างหนักต่อชนิดพนัธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญ
พนัธุ ์การล่าและจบัสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม, นกและสตัวปี์ก, 
สตัวเ์ลือ้ยคลาน และสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกในประเทศ
เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนหลายประเทศ ในจ านวนที่มาก
เกินสมรรถนะของระบบนิเวศจะสร้างขึ้นมาทดแทนได ้
ก าลงัสง่ผลกระทบในทางลบต่อปา่เขตรอ้น 

2.5. แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเท่ียวปี 0202 (Tourism Behavior 2020) 

2.5.1. สลายเส้นแบ่งอาย ุ(Age Blurring) 

  การเอาใจใสด่แูลสขุภาพ ท าใหผู้ส้งูอายุสุขภาพดขีึน้ การทีค่นทุกรุ่นสามารถ เขา้ถงึขอ้มูลต่างๆ ได้
ง่ายในยุคดจิติอล ท าใหรู้ปแบบการท่องเทีย่วตามความสนใจ มกีารผสมผสานนักท่องเทีย่วหลายวยั ทีส่นใจประเภท
เดยีวกนั เดก็ในยุคใหม่จะบรโิภคสือ่ ท าใหม้พีฤตกิรรมใชช้วีติโตเรว็กว่าปกต ิประชากรสงูวยัเพิม่มากขึน้ แต่ไม่รูส้กึว่า
ตนแก่ หรอื คนวยักลางคน แต่ยงัใชช้วีติเสมอืนวยัรุ่น เป็นตน้ 

2.5.2. ใจร้อน เร่งรีบ (Speed  CtlutuF) 

พฤตกิรรมนักท่องเทีย่วมคีวามใจรอ้น เร่งรบีต้องการไดอ้ะไรทนัท ีจากแรงผลกัดนัของชุมชนเมอืง 
การเร่งรบี การอยู่กบัเทคโนโลยี และ เติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลย ีท าให้นักท่องเที่ยวเกดิวฒันธรรมต้องการสิง่นี้ 
เดีย๋วนี้ ท าใหบ้รกิารต่างๆ ต้องท าได้อย่างรวดเรว็จงึจะชนะใจลูกค้า รวมถงึการท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดยีวกนั 
รวมถงึการพรอ้มเปลีย่นแปลง เปลีย่นใจตลอดเวลา 
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2.5.3. ชีวิตคู่ขนาน (Online Offline) 

 ในโลกเสมอืน หรอื โลกออนไลน์ คนในอนาคตจะใชเ้วลาในโลกออนไลน์มากขึน้เรื่อยๆ  มกีาร
ก าหนดตวัตน แต่ต่างจากโลกในความเป็นจรงิ คนที่ท างานที่เดยีวกนัไม่เคยคุยกนั แต่คนในโลกออนไลน์อยู่คนละ
ประเทศ แต่พมิพห์รอืคุยกนัไดทุ้กวนัเป็นชุมชนทีแ่น่นแฟ้น ดงันัน้การแบ่งกลุ่มลกูคา้ตามพืน้ที ่จะไม่สามารถตอบสนอง 
และเขา้ใจชวีติในโลกออนไลน์ได ้

2.5.4. พฤติกรรมโซโลโม (SOLOMO)  

ซึง่ไม่ไดซ้ือ้หรอืขายสนิคา้เพยีงอย่างเดยีว แต่เรยีนรูแ้ละท าสิง่ต่างๆ มากมายใน SicouV Spucm มี
ขดีความสามารถในการ Sruhm สิง่ต่างๆ ihmutm สิง่ใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้ SicouV คอื พฤตกิรรมการท าอะไร “ร่วมกนั” กบั
คนอื่น เช่นการแชรข์อ้มลู LicutoiT คอื พฤตกิรรมการคน้หาและใชข้อ้มูลโดยค านึงถงึสถานทีท่ีอ่ยู่ MiboVm คอืการลด
ขนาดของเทคโนโลยจีนท าให้เราสามารถมคีอมพวิเตอร์ระดบัพกพาติดตวัได้ตลอดเวลา ท าให้เกดิแนวโน้ม Mobile 
Traveller กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเอง จะมจี านวนมากขึน้ 

2.5.5. ความคาดหวงัสงูขึ้น  

ความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วทัง้ดา้นราคาทีต่้องคุ้มค่า สิง่ที่ไดร้บัต้องเตม็ไปดว้ยขอ้มูล ทัง้นี้เกดิ
จากปจัจยัผลกัดนัทีน่กัท่องเทีย่ว เรยีนรู ้และลกึซึง้มากยิง่ขึน้ จากกระแสชวีติดจิติอลทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลไดต้ลอดเวลาท าให้
ทราบขอ้มลูมากขึน้ ความคาดหวงัต่อขอ้มูลเมื่อมาท่องเทีย่วจงึมากขึน้ และทราบต้นทุนการจบัจ่ายใชส้อยระวงัการใช้
จ่ายมากขึน้  

2.5.6. ซึมซบัวฒันธรรมอ่ืนมากข้ึน (Culture Absorption) 

 โดยเฉพาะการบริโภคภาพยนตร์ สื่อจากต่างประเทศ ท าให้อยากไป สัมผัสบรรยากาศที่
ต่างประเทศ อยากรบัประทานอาหารต่างประเทศ อยากมหีน้าตาแบบดาราเกาหลเีป็นตน้ 

2.5.7. ความสนใจแบบสวนทาง (Conflict in Interest)  

ความสนใจแบบสวนทาง เป็นการแสวงหาสิง่ทีส่่วนทางกบัแนวโน้มยุคสมยั เช่น การหวนหาคุณค่า
ในอดตี การท่องเทีย่วโดยไม่มเีทคโนโลยสีือ่สารใดๆ การตื่นตวัทางศาสนา การบรโิภคแบบวถิเีดมิ 

 

2.6. การปรบัตวัของภมิูภาคต่างๆ ในปี 2020  
(Regional tourism competitive 2020) 

 2.6.1.  ทวีปอเมริกา 

- อุปสงค์ (Demand) ด้านการท่องเที่ยวของอเมรกิาเหนือ ยงัสูงกว่าอุปทาน (Supply) โดยมี
อตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 4 

- ส าหรบัอุปสงค ์(Demand) ในทวปีอเมรกิากลาง และทวปีอเมรกิาใต้ยงัต ่ากว่าอุปทาน (Supply) 
มาก 
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- การครองสว่นแบ่งทางการตลาด (Market share) จะลดลงอย่างมาก จากแหล่งท่องเทีย่วใหม่  
- โรงแรมเริ่มปรบัตวั ให้ความส าคญักบักลุ่มนักท่องเที่ยวหลกั และปรบัตวั กบักลุ่มท่องเที่ยว

เฉพาะ โดยเฉพาะ นกัท่องเทีย่วจนี ซาอุดอิารเบยี บราซลิ รสัเซยี อาเจนตนิา และ โคลมัเบยี  
- การปรบัตวัดา้น วซี่า การอนุมตัใิหค้นเขา้เมอืง รวมถงึ การอ านวยความสะดวกดา้นเทีย่วบนิ ที่

มคีวามสะดวกมากขึน้มากกว่ารอ้ยละ 60 ไม่ตอ้งท าวซี่า  
 
2.6.2.  ทวีปเอเชีย 

- การพึง่พงิบางประเทศ เช่น จนีอ่อนไหวทางการเมอืง ท าใหส้ามารถสัง่ระงบั การเดนิทางของ
นกัท่องเทีย่วไดท้นัท ี 

- เกดิอุปสงค ์(Demand) มากขึน้ จากการกระตุน้ใหท้่องเทีย่วภายในประเทศ 
- การจดักจิกรรมใหญ่ๆ เช่น การจดัโอลมิปิคทีญ่ีปุ่น่ 
- ท่องเที่ยวภายในภูมภิาค (1.2 พนัลา้นคน( ยงัคงมบีทบาทส าคญัมากกว่านักเดนิทางต่างถิ่น 

(228 ลา้นคน(  
- ความหรหูราอาจไม่จ ากดัอยู่ทีบุ่คคลทีเ่รยีกว่าเป็นลกูคา้ High-end อกีต่อไป 
- ลูกค้า High-end จากเอเชยี โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นและชาวจนี รวมถงึนักท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้า 

High-end จากอเมรกิา 
- ประชากรสงูวยั เกาหลใีต ้และญีปุ่น่ 
- แต่ละประเทศในฝ ัง่เอเชยี ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่นสนามบนิ การ

เดนิทาง โรงแรม  
- ค่าเงนิของเอเชยีในหลายประเทศ ยงัดงึดดูนกัท่องเทีย่วในเรื่อง Value to Money 
- ในหลายประเทศเช่น พม่า มีวฒันธรรมที่แขง็แรง บวกกบั การปรบัตัวได้รวดเร็วจาก การ

ปกครอง ท าใหด้งึดดูนกัท่องเทีย่วไดด้ ี 
- อตัราการจา้งงาน และ การเคลื่อนยา้ยแรงงานจะมสีงู  
- ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในภูมภิาค คอื การเชื่อมโยงภาครฐั กบัภาคเอกชน  
- การท่องเทีย่วภายในภูมภิาคจะสงูขึน้  
- อุตสาหกรรมเรอืท่องเทีย่ว Cruise Industry จะเตบิโตโดยเป็นความร่วมมอืภาครฐักบั

ภาคเอกชน  

2.6.3. ทวีปยโุรป 

- ความพยายามในการแก้ปญัหาหน้ีสาธารณะของกรีซ โปรตุเกส สเปนและอิตาลี อาจยงัไม่
เกดิผลส าเรจ็เท่าทีค่วร เศรษฐกจิซบเซา ท าใหส้ง่ผลกระทบบา้ง 

- นกัท่องเทีย่วยุโรป ยงัคงเพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลง ในบางช่วงเวลาเท่านัน้ 
- สแกนดเินเวยี ไม่กระทบดา้นเศรษฐกจิ โดยตรง แต่สง่ผลกระทบดา้นจติวทิยา 
- ช่วยปลายปี  นกัท่องเทีย่วจะหนีหนาว แต่มตีวัเลอืกหนีหนาวมากขึน้ 
- กรซี สเปน และ ประเทศอื่นๆ ที่เศรษฐกจิไม่ดกีระตุ้นท่องเที่ยวของเค้า ท าให้ นโยบายการ

เทีย่วกนัเองของยุโรปมมีากขึน้ 
- การตื่นตวักบัข่าวสารการเตบิโตของกลุ่ม BRIC ท าใหยุ้โรป ใหค้วามส าคญักบัการท่องเทีย่ว 

เป็นอย่างมากในเชงิปรมิาณ แต่ในขณะทีร่ายไดต่้อหวัยงัต ่า 
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- ยุโรป เริม่ใหค้วามส าคญักบัดา้นการตลาดท่องเทีย่ว อย่างจรงิจงั 
- นกัท่องเทีย่วอายุน้อย จากยุโรป เป็นกลุ่มทีม่อีนาคตในปี 2222. 
- การขยายระยะเวลาการเกษียณอายุของประชาชนยุโรป อาจท าให้การมาเที่ยวของผู้สูงอายุ

ชะลอการเตบิโตลงบา้ง 
- การเทีย่วซ ้าของกลุ่มยุโรปจะลดลง 
- การใหค้วามส าคญักบัเรื่องความปลอดภยั กบัเรื่องของโลกรอ้น ค่อนขา้งมาก 

2.6.4. ทวีปออสเตรเลีย 

- เน้นการตลาดออนไลน์ ซึ่งลูกค้ากลุ่มออสเตรเลีย ซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวผ่าน
ออนไลน์ ถงึ 80% 

- ทีผ่่านมาออสเตรเลยี ลงทุนกบัการท่องเทีย่วน้อยมาก เมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมอื่น ซึง่ในขณะ
นี้ ไดม้นีโยบายในการเร่งพฒันาท่องเทีย่วมากขึน้ 

- การปฏริปูกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อกระตุน้นกัลงทุนดา้นการท่องเทีย่ว 
- การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานโดยรฐั เพื่อตอบสนองดา้นการท่องเทีย่ว 
- การพฒันาแรงงานความรูอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
- นกัท่องเทีย่วทีพ่กัระยะยาว  

 

2.7. วาระการเปล่ียนแปลงของโลก 

2.7.1. วาระการเปล่ียนแปลงของโลกปี 2015 

• สหภาพเศรษฐกจิยเูรเชยี (Euroasian Union) คอื ความร่วมมอืระหว่างประเทศ โดยมโีมเดลคลา้ยกบั EU 
โดยมสีนธสิญัญาในวนัที ่29 พฤษภาคม 2014 มผีลอย่างเป็นทางการวนัที ่1 มกราคม 2015 ท าใหต้ลาดรสัเซยี มคีวาม
แขง็แกร่งมากขึน้ และเป็นโอกาสดา้นการท่องเทีย่วของไทย ทัง้นี้ การก่อตัง้ EuroAsia เป็นเหมอืนการร่วมมอื ในกลุ่ม
ประเทศโซเวยีตเดมิ โดยในยุคทีเ่ศรษฐกจิโลกมคีวามผนัผวนขึน้ลงแต่ละประเทศจงึพยายามลดความเสีย่ง เพิม่ความ
แขง็แกร่งดว้ยการเสาะแสวงหาและมกีารร่วมกลุ่มความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างภูมภิาคกนัมากขึน้เพื่อทีจ่ะรบัมอื
กบักระแสความเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก จากขอ้มูลของ Time Magazine หลงัประกาศความร่วมมอื จะมี
ประชากรรวม 171 ลา้นคน และม ีGDP กว่า 3 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั  ครัง้นี้ถอืเป็นโอกาสทีด่ขีองรสัเซยีเพราะ EU 
ก าลงัย ่าแย่จากภาวะเศรษฐกจิในหลายประเทศ แต่รสัเซยีกลบัมเีศรษฐกจิทีส่ดใสมาก และช่วยสรา้งแรงโน้มน้าวใหก้บั
รสัเซยีไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้ความร่วมมอืครอบคลุมถงึดา้นการเงนิ พลงังาน วฒันธรรม การท่องเทีย่ว การศกึษา และการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะความร่วมมอืดา้นการเงนิ 

• สงิคโปรก์บัศนูยก์ลางธุรกจิเอเชยี (the Service Center of Asia) จากขอ้มลูของการท่องเทีย่วของสงิคโปร์
หรอื STB ประกาศแผนดงึนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาเทีย่วในประเทศประมาณ 12 ลา้นคน ในปี 2215 ดว้ยการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลกั เช่นถนนออชารต์ และ ตัง้เป้าเน้นไปที่ธุรกจิไมซ์ MICE ด้วย การปรบัสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่จะ
สามารถเอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิ เพื่อใหต้อบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้ทัง้ในเรื่องสถานทีแ่ละบรกิาร ทัง้ในแง่ของ
การจดัประชุมและสมัมนาเชงิท่องเทีย่วใหด้ทีีส่ดุ  

• มาเลเซยี ปีแห่งเทศกาล 2215  (Malaysia Year of Festivals 2015) ภาคการท่องเทีย่วของมาเลเซยียงั
ถอืเป็นล าดบัทีห่กในภาพรวมเศรษฐกจิของมาเลเซยีเมื่อปี 2552 คดิเป็น 512.5 ลา้นรงิกติ MyFest 2215 บ่งบอกถงึ
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พื้นฐานของมาเลเซียที่เน้นความตระการตาแห่งสสีนั รสชาติ แสงสีเสยีงและความเป็นเอเชียที่รวมทัง้หมดอยู่ใน
มาเลเซยีอนัสบืเนื่องมาจากมรดกทางความหลากหลายของเชือ้ชาตซิึง่รวมไปถงึวฒันธรรมอนัโดดเด่น  

• ประชาคมอาเซยีน ปี 2015 เป็นการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างเป็นทางการซึง่น าไปสู่การลด
ขอ้จ ากดัในการเคลื่อนยา้ยของนักท่องเทีย่ว เช่น การออกวซี่า ASEAN (วซี่าเดยีวเขา้ไดทุ้กประเทศในอาเซยีน( การ
ปรบัปรุงระเบยีบพธิกีารดา้นการออกใบอนุญาตเขา้เมอืง และการตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ภูมภิาค 
ท าให้จ านวนนักท่องเทีย่วที่เดนิทางมาท่องเทีย่วในไทยจะขยายตวัสูงขึน้ ซึง่ทัง้ภูมภิาคนี้มปีระชากรรวมกนัมากกว่า 
222 ลา้นคน ซึง่ประเทศไทยซึง่อยู่ในภูมศิาสตรท์ีไ่ดเ้ปรยีบ ตอ้งปรบัตวัเพื่อชงิความไดเ้ปรยีบใหไ้ด้  

• เทคโนโลยีระบบเสมือนจรงิ หรือเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมือน (Virtual Reality หรอื VR) เป็น
เทคโนโลยทีีถู่กสรา้งขึน้เพื่อ จ าลองสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้จากสภาพแวดล้อมจรงิ และจากในจนิตนาการ ขึน้มาดว้ย
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์โดยไม่ไดจ้ าลองเพยีงภาพและเสยีงเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึประสาทสมัผสัดา้นอื่นดว้ย จะมกีาร
น ามาใชก้บัธุรกจิท่องเทีย่วมากขึน้  

• เครื่องพมิพ ์2 มติ ิ (3D Printing) ต่อเนื่องจากปี 2014 จะมกีารใชอ้ย่างแพร่หลายทีส่ามารถพมิพส์ิง่ของ
จากคอมพวิเตอรใ์ห้ออกมาเป็นชิน้ส่วน 2 มติเิพื่อใชใ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานทางดา้นการออกแบบงานหล่อโลหะ
งานทางดา้นสถาปตัยกรรมงานทางดา้นวศิวกรรมงานทางดา้นการแพทย ์และของทีร่ะลกึ  

• 2015 AFC Asian Cup ทีป่ระเทศออสเตรเลยี ทัง้นี้ เอเชยีนคพั (Asian Cup) เป็นการแข่งขนัฟุตบอลใน
ทวปีเอเชยี จดัโดย สมาพนัธฟุ์ตบอลเอเชยี ซึง่ผูช้นะการแขง่ขนัจะไดร้บัต าแหน่งแชมเปียนของเอเชยีนคพั การจดัการ
แขง่ขนัจดัขึน้ทุก 2 ปี ซึง่จะน านกัท่องเทีย่วไปยงัออสเตรเลยีจ านวนมาก  

• 2015 Africa Cups of Nations ในเดอืนมกราคมถงึกุมภาพนัธ์ 2015 งานระดบันานาชาตนิี้ต้องพบกบั
ความทา้ทายจากภาวะโรคตดิต่ออโีบล่า กบัการบรหิารจดัการ ท าใหย้า้ยเจา้ภาพจากประเทศโมรอ้คโค มาเป็นประเทศ
สาธารณรฐัอเิควทอเรยีลกนิี  

• การแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนโลกอายุไม่เกนิ 20 ปี ที่ประเทศนิวซแีลนด์ เป็นการดงึนักท่องเที่ยวสู่โอ
เชยีเนียอกีครัง้ 

• กฬีาที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในอาเซยีน นัน่คอื ซเีกมส ์2015 ประเทศสงิคโปร์ เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีา
ซเีกมส ์โดยครัง้นี้เป็นครัง้ที ่2 ของประเทศสงิคโปร ์หลงัจากทีส่ละสทิธิม์าหลายครัง้ 

• เทคโนโลยตีิดตามตวั (Self Tracking) จะท าใหก้ารท่องเทีย่วมคีวามปลอดภยั โดยเฉพาะแนวโน้มการ
ท่องเทีย่วดว้ยตนเอง  

• เมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ทีม่รีะบบควบคุมจากส่วนกลาง ทัง้ดา้นความปลอดภยั พลงังาน การจดัการ
ขอ้มลูสารสนเทศ และจะไดร้บัความสนใจและเป็นนโยบายในการสรา้งเมอืงอจัฉรยิะ ขึน้อกีหลายแห่งทัว่โลก 

• เริม่ก่อสรา้งสวุรรณภูมเิฟส 2  
• พม่าตัง้เป้านักท่องเทีย่วต่างชาต ิทะลุ 3 ลา้นคน ในปี 

2015 ทัง้นี้ด้านการท่องเที่ยว พม่านับว่าเป็นประเทศน่าดงึดูด ที่
นกัท่องเทีย่วต่างกอ็ยากเดนิทางไปสมัผสั โดยขอ้มูลจาก Ministry of 
Hotels and Tourism ของประเทศพม่าระบุว่า รายไดท้่องเทีย่วของ
พม่าเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 22.2 ต่อปี และจุดแขง็ของการท่องเทีย่วของ
พม่าคอืแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่มมีากมาย ถือว่าเป็นแหล่ง
โบราณสถานทีท่ีย่งัมชีวีติ คนพม่าท าใหเ้หน็ถอืวถิชีวีติทีแ่ทจ้รงิ  

• มอืถอืฉลาดครองตลาด  ปจัจุบนัประเทศไทยมคีนใชม้อื
ถอืกว่า 92 ล้านเครื่อง เป็นสมารท์โฟนแค่ 22% เชื่อว่าปี 2015 คน
ไทยจะใชส้มารท์โฟนเพิม่ขึน้อกีอย่างน้อย 22% สิง่ที่จะได้เหน็คอื คู่แข่งต่างชาตทิี่อาจจะมาเรว็กว่าทีค่ดิ เพราะวนันี้
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ออนไลน์ท าใหไ้ม่มพีรมแดน คู่แข่งจะเขา้มาบุกธุรกจิในไทยมากขึน้ ขณะทีเ่ทคโนโลยจีะมาเรว็มากขึน้ จนธุรกจิอาจ
ปรบัตวัไม่ทนั 

• ตลาดผ่าตดัศลัยกรรมหลงัเปิด AEC ขอ้มลูโดยสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสรมิสวยนานาชาต ิผูค้นทัว่โลก
เขา้รบัการตกแต่งเสรมิความงามทัง้แบบผ่าตดัและไม่ผ่าตดัมากกว่า 22 ลา้นครัง้ในปี 2013 ส่วนตลาดในภูมภิาค AEC 
ในปี 2015 ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กรุงเบอรล์นิ ไดเ้ปิดเผยว่า ประเทศไทยมคีนไขช้าวต่างชาตเิขา้มา
ท าศลัยกรรมต่อปี ประมาณ 1.2 ลา้นคน สว่นสงิคโปรม์ปีระมาณ 222,222 คน ซึง่การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
จะเอือ้ใหป้ระเทศไทยมตีลาดทีใ่หญ่ขึน้ในอาเซยีน  

• การก่อสรา้งรถไฟฟ้าโมโนเรลเฟสแรก เมอืงเจนไน ประเทศอนิเดยี ระยะทาง 20.68 ก.ม. ในเสน้ทาง 
Poonamalle และ Kathipara โดยใชง้บประมาณ 3 หมื่นลา้นรปีู โดยคาดว่าจะเริม่ท าการก่อสรา้งไดใ้นปี 2015  

• มาสดา้ซติี้ ประเทศสหรฐัอาหรบัอมิเิรต (Masdar City, UAE) Circular Economy, Green Growth, 
Sustainability โดยเฟส 1 จะสร้างเสรจ็ในปี 2015 และ เสรจ็สิน้ทัง้หมด ในปี 2020 โดยเมอืงนี้จะเป็น ศูนยร์วม
เทคโนโลยเีพื่อสิง่แวดลอ้ม เมอืงในฝนัทีก่ าลงัก่อร่างสรา้งตวัเป็นเมอืงแห่งโลกอนาคต และเป็นเมอืงทีจ่ะถูกขบัเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยสีะอาด “พลงังานสะอาด 122%” นี้จะมผีงัเมอืงที่สมบูรณ์พร้อมในตวัเอง ประกอบด้วยบ้านเรอืนพกั
อาศยัพืน้ทีส่ าหรบัส านกังานและรา้นคา้ โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม แหล่งพลงังานหมุนเวยีนของตนเอง 
รวมทัง้เทคโนโลยเีพื่อความสะดวกสบายครบถว้น นอกจากน้ียงัเป็นฮบังานวจิยัดา้นพลงังานสะอาดอกีดว้ย 

• น ้าท่วมเมอืงเวนิสกบัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ปี 1922 มนี ้าท่วมเมอืงไม่ถงึ 12 ครัง้ เมื่อปี 2214 กลบัมนี ้า
ท่วมมากกว่า 22 ครัง้ นอกจากน้ีนักท่องเทีย่วกเ็ป็นอกีปจัจยัที่ท าใหเ้มอืงจมเรว็ขึน้ เพราะแต่ละปีมนีักท่องเทีย่วมาก
เป็น 22 เท่าของจ านวนชาวบา้น รวมถงึปญัหาต่างๆ ในโลกทีท่ าใหน้ ้าทะเลเพิม่ขึน้อกีปีละ 2-2 มลิลเิมตร  

2.7.2. วาระการเปล่ียนแปลงของโลกปี 2016 

• ในปี 2016 จนีจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสดุยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้น าและประเทศเศรษฐกจิ
เกดิใหม่ 22 แห่ง หรอื กลุ่มจ ี22 เศรษฐกจิจนีกค็งรกัษาการเตบิโตที ่2% จนีกบัสหรฐัเป็นพลงัขบัเคลื่อนส าคญัต่อการ
ฟ้ืนตวัและการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก ดว้ยเหตุนี้ การตดิต่อหารอืกนัระหว่างจนีกบัสหรฐัจงึเป็นทีส่นใจของทัว่โลก  

• เมอืงอจัฉรยิะ จะไดร้บัการลงทุนอย่างจรงิจงั และจากขอ้มูล ABI Research ในปี 2016 จะมกีารลงทุน
เมอืงอจัฉรยิะมากถงึ 39.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั และมเีมอืงทีพ่รอ้มจะเป็นเมอืงอจัฉรยิะ มากถงึ 102 เมอืงทัว่โลก โดย
ตัง้อยู่ในยุโรป 38 เมอืง อเมรกิาเหนือ 35 เมอืง เอเชยี 21 เมอืง ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 6 เมอืง และ ลาติน
อเมรกิา 2 เมอืง  

• การแข่งขนัฟุตบอล Euro 2016 ที่ประเทศฝรัง่เศสในเดอืนมถุินายน 2016 ซึ่งจะมทีมีเขา้แข่งขนัรอบ
สดุทา้ย 24 ทมี และ แฟนบอลจากทัว่โลก จะเดนิทางมายงัทวปียุโรป 

• 2015 เอเชยีน บชี เกมส ์ทีป่ระเทศเวยีดนาม มคีวามน่าสนใจคอื เป็นครัง้ที ่2 ทีป่ระเทศเวยีดนามจดังาน
ระดับเอเชียต่อจาก เอเชียนอินดอร์เกมส์ และเป็นครัง้แรกที่ไม่ได้จดังานที่ฮานอย นัน่หมายถึงความพร้อมของ
เวยีดนามเริม่มคีวามขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั  

• ขนาดเศรษฐกิจจีนจะใหญ่กว่า สหรฐัอเมริกา วอลล์สตรีทเจอร์นัล /เอเจนซีส์ กล่าวว่า เมื่อวดักนัด้วย
ผลติภณัฑม์วลรวม เศรษฐกจิจนีจะขยายตวัเป็น 19 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปี 2212 ขณะทีข่นาดของเศรษฐกจิสหรฐัฯจะ
เพิม่เป็น 18.8 ลา้นลา้นดอลลาร ์

• มหกรรมกฬีา โอลมิปิคเกมส ์จดัที ่รโิอ เดอจาเนโร ประเทศบราซลิ  
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• ปรมิาณฐานขอ้มูล จะมขีอ้มูลโตขึน้เป็น 2.2ZB ในปี 2016 ตวัเลขของ Cisco ระบุว่า "ปรมิาณ" ขอ้มูลใน
ศูนยข์อ้มูลจะเพิม่ขึน้จากปจัจุบนัอกีเกอืบ 2 เท่าตวั จาก 2.2ZB (1 ZB = 1 พนัลา้น TB) ในปี 2212 เป็น 2.2ZB ในปี 
2212 (อตัราเตบิโตปีละ 21%(  

• ในปี 2016 ยกัษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลกีออนไลน์ Alibaba จากจนีจะขึน้เป็นอนัดบั 1 จากขอ้มูลของ
รอยเตอรส์ ปรมิาณการซือ้ขายบนเครอืขา่ยของ Alibaba จะพุ่งขึน้ถงึระดบั 292,222 ลา้นเหรยีญสหรฐั (เกอืบ 15 ลา้น
ลา้นบาท( ภายในปี 2212 ซึง่ถา้หากท าได ้Alibaba จะน าหน้า Walmart สูก่ารเป็นบรษิทัคา้ปลกีอนัดบั 1 ของโลกทนัท ี

• จนีประกาศแผนการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิหลงัพบว่าเป็นผูป้ล่อยก๊าซคารบ์อนมากทีส่ดุใน
โลก โดยเฉพาะจากถ่านหนิ ทีเ่ป็นแหล่งสรา้งพลงังานไฟฟ้าถงึ 70% ของทัง้ประเทศ  

• รฐับาลออสเตรเลยี ประกาศในแผนวาระแห่งชาต ิสูก่ารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั กบัผลกระทบของภาวะโลกรอ้น 
กบั แนวปะการงัเกรท แบรเิออร ์รฟี ที ่22% ของปะการงัทีน่ี่จะเผชญิกบัปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาวภายในปี 2222 
โดยมกีารดงึชุมชนเขา้มามสีว่นร่วมและพยายามลดผลกระทบ 

2.7.3. วาระการเปล่ียนแปลงของโลกปี 2017 

• การขยายตวัของอยี ูจากเดมิสหภาพยุโรปเป็นการรวมตวัของกลุ่มประเทศในยุโรป 28 ประเทศ และมกีาร
โอกาสในการเปิดรบัประเทศเพิม่มากขึน้ จากขอ้มูลของ Vienna Institute of economy ในปี 2017 อยีูมปีระชากร
รวมกนักว่า 522 ลา้นคน หรอื 2.2% ของประชากรโลก ใน พ.ศ. 2552 สหภาพยุโรปม ีGDP ใหญ่ทีส่ดุในโลกกว่า 17.6 
ลา้นเหรยีญสหรฐั คดิเป็นประมาณ 20% ของ GDP โลก  

• สื่อดจิิตอลครองตลาด ท าให้สื่อสิง่พมิพ์ไม่สามารถแข่งขนัได้ในธุรกจิ และ ปิดตวัลงจ านวนมาก ท าให้
รปูแบบการสือ่สารเปลีย่นแปลงไป  

• ประเทศจนีสรา้งเมอืงใหม่ ขนาดใหญ่กว่า นิวยอรค์ 4 เท่า จากขอ้มูลของ Singularity University ทัง้นี้
ระบบคมนาคมขนส่ง รถไฟความเรว็สงู จะถูกสรา้งขึน้ใหม่ เชื่อมโยงรวม 9 เมอืงหลกัรวมทัง้กวางโจว และ เซนิเจิ้น 
โดยมเีงนิลงทุนกว่า 304 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 

• สิง่พมิพอ์เิลคทรอนิคสจ์ะใชก้นัอย่างแพร่หลาย 
• สวุรรณภูมเิฟส 2 พรอ้มใชง้าน จากขอ้มลูท่าอากาศยานไทย ใหส้ามารถรองรบัผูโ้ดยสารเพิม่จาก 25 ลา้น

คนเป็น 22 ลา้นคนต่อปี  
• สปาเกดิใหม่ 200 แห่งในดูไบ จากการศกึษา The Future of Travel and Tourism in the Middle East 

คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเชงิสขุภาพจะเตบิโตพรอ้มสปามาตรฐานระดบัโลก จะมเีกดิขึน้ใหม่ถงึ 200 แห่ง  
• ในปี  2017 โครงการ Jordan National Red Sea Development จะสรา้งเสรจ็และเริม่สง่น ้าทะเลจากทะเล

แดง สู่ทะเลเดดซีที่มแีนวโน้มแห้งเหือด ซึ่งเดดซเีป็นทะเลสาบที่เคม็มากกว่าทะเลทัว่ไปถึง 12 เท่า เพราะมคีวาม
เขม้ขน้ของเกลือสูงมากจนคนสามารถลอยบนผวิน ้าได้ แต่ในช่วงสีส่บิปีที่ผ่านมาทะเลสาบแห่งนี้มคีวามกว้างลดลง
กว่าเดมิถงึ 1 ใน 2 และยงัมรีะดบัน ้าต ่าลงอกีกว่า 2.22 เมตร  

• รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าทัว่โลกถงึ 128 ลา้นคนัในปี 2017 ทัง้นี้ Pike Research ซึง่เป็นบรษิทัวจิยัทางการ
ตลาดไดศ้กึษาวจิยัจ านวนของรถจกัรยานยนตแ์ละสกู๊ตเตอรไ์ฟฟ้าทีใ่ชอ้ยู่บนถนนทัว่โลก จะมปีรมิาณเพิม่จาก 12 ลา้น
คนัในปีนี้ เป็น 128 ลา้นคนัในปี 2212 

• ระบบเทคโนโลยคีวามปลอดภยัดา้นรถยนต์ ถูกบงัคบัใชใ้นอเมรกิาในปี 2017 กรมการขนส่งของสหรฐัฯ 
(DOT) ว่า มแีผนจะท าเทคโนโลยดีา้นการสือ่สารทีใ่ชส้ าหรบัยานพาหนะ เพื่อเสรมิมาตรการดา้นความปลอดภยับนทอ้ง
ถนนโดยจะคอยหลกีเลีย่งการชน คอยแจง้เตอืนใหจ้ ากดัความเรว็ ปรบัปรุงวธิกีารขบัรถของผูใ้ชใ้หด้ขี ึน้ ทัง้นี้เทคโนโลยี
ดงักล่าวจะถูกก าหนดเป็นนโยบายทีบ่งัคบัใชใ้นปี 2212  



 

46 

2.7.4. วาระการเปล่ียนแปลงของโลกปี 2018 

• พลงังานทางเลอืกเป็นรูปธรรม โดย BBC News รายงานว่า สหภาพยุโรปตัง้เป้าในการน าเขา้พลงังาน
แสงอาทติย ์จากแอฟรกิาเหนือ ซึง่จะท าให ้2.5 ลา้นหลงัคาเรอืน ในสหราชอาณาจกัร สามารถใชพ้ลงังานแสงอาทติยท์ี่
ไดจ้ากประเทศตูนีเซยี ในปี 2018  

• เครื่องบินส่วนตัวความเร็วเหนือเสียง จากข้อมูลของ CNN เครื่องบินนี้จะท าให้บินจากนิวยอร์ค ไป
ลอนดอนเหลอืเพยีง 3.5 ชัว่โมง จากเดมิ 7 ชัว่โมง โดยมจี านวนผูโ้ดยสารไดจ้ านวน 18 ทีน่ัง่ 

• ฟุตบอลโลก (FIFA world cup) ทีป่ระเทศรสัเซยี เป็นครัง้แรกทีจ่ดัมหกรรมกฬีาระดบัโลก หลกัจากยุค
สหภาพโซเวยีต นอกจากจะเป็นการดงึนกัท่องเทีย่วทัว่โลกแลว้ ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งของภูมภิาคอกีดว้ย  

• เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค์ สรา้งระบบคมนาคมโดยสารใหม่ City Circle line มคีวามยาวรวม 
15.5 กโิลเมตร และ มสีถานีใหม่ 17 สถาน ี

• โซเชยีลเน็ตเวริค์ รุ่งเรอืงสุดในภูมภิาคเอเชยี โดยภายในปี 2218 ภูมภิาคที่จะสดัส่วนผูใ้ช ้Twitter มาก
ทีส่ดุในโลกคอื เอเชยีแปซฟิิกที ่22.1% และประเทศทีม่สีดัสว่นจ านวนผูใ้ชเ้ตบิโตมากทีส่ดุจะเป็นอนิเดยีและอนิโดนีเซยี 

• พลงังานแสงอาทติย ์ถูกน ามาใชอ้ย่างจรงิจงั จากการประเมนิของ European Photovoltaic Industry 
Association (EPIA) ศกัยภาพของการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานแสงอาทติยค์าดว่าจะเพิม่ขึน้ถงึสามเท่าตวัภายในปี 
2218  

• มาตรการแกไ้ขปญัหาระดบัน ้าทะเลของมลัดฟีสอ์ย่างจรงิจงั รายได้จากการท่องเที่ยวของมลัดฟีสส์งูถึง
รอ้ยละ 28 ของ GDP ประเทศ ซึง่ 82% ของจ านวนเกาะทัง้หมด 1,222 เกาะยงัสงูกว่าระดบัน ้าทะเลไม่ถงึ 1 เมตร 
นอกจากนี้ 92% ของแนวปะการงัในประเทศยงัเป็นปะการงัฟอกขาวไปหมดแลว้ดว้ย  

2.7.5. วาระการเปล่ียนแปลงของโลกปี 2019 

• อนิโดนีเซยี ตัง้เป้าหมายการมนีกัท่องเทีย่ว จ านวน 12.7 ลา้นคน ในปี 2019 เท่ากบัการเพิม่ขึน้ 25%ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมกีลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกบัประเทศไทย ผลกัดนัโดยกระทรวงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค ์

• เจเนเรชัน่ เอ็กซ์ มีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทัง้ทางการเมือง สงัคม และ เศรษฐกิจให้
ความส าคญักบัเรื่องความสมดุลระหว่างงานกบัครอบครวั (Work–life balance)  ท างานในลกัษณะใชค้วามคดิ สมาชกิ
หลกัในครอบครวัท างานทัง้สองคนใชช้วีติแบบทนัสมยั  

• การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตมากถงึ 5,000 ลา้นคน ทัว่โลก ท าใหธุ้รกรรมออนไลน์เป็นทีแ่พร่หลาย ซึง่ในปี 
2014 อยู่ที ่3000 ลา้นคน จากขอ้มลูของ www.internetlivestats.com  

• รถยนต์ขบัได้ด้วยตนเอง จากข้อมูลนิตยสารไทม์ ได้ระบุว่า ผลการศึกษาจาก The Center for 
Automotive Research ชีใ้หเ้หน็ว่าจะไดเ้หน็รถขบัเคลื่อนไดด้ว้ยตนเอง ท าใหค้นขบัสามารถใชง้านคอมพวิเตอร ์หรอื 
อ่านหนงัสอืได ้ในขณะขบัรถ  

• ระบบขนส่งดจิติอล และ โลจสิตกิสอ์จัฉรยิะ จากรายงานของ Digital Logistic Market ระบุว่า มูลค่าการ
ขนส่งดจิติอล ทีม่กีารใชง้านของเทคโนโลย ีอดีไีอ ระบบตดิตาม และระบบฐานขอ้มูลอจัฉรยิะ จะมมีูลค่าสูงถงึ 12.96 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2019  

• Smart Meter in every UK home จากการประกาศของรฐับาลองักฤษ ผ่านเวบ็ไซต์GOV.UK ในวนัที ่
พบว่า 12 ตุลาคม 2012 ว่า ทุกหลงัคาเรอืน รวม 30 ลา้นหลงัคาเรอืน รวมถงึธุรกจิต่างๆ จะใชม้เิตอรอ์จัฉรยิะ ในการ
วดัและจ่ายค่าไฟ ค่าแก๊ส และบรหิารจดัการพลงังาน 
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• ยนิูเวอรแ์ซลสตูดโิอ เปิดสวนสนุกใหม่ในปกักิง่ในปี 2019 
• วดีโีอเกมสใ์นปี 2019 จะมภีาพทีเ่สมอืนจรงิ (VDO Game with Photo realistic) จนแยกไม่ออกว่า เป็น

ภาพจากกราฟฟิก หรอื ภาพทีถ่่ายวดีโีอจรงิ  
• ราคาน ้ามนัสงูขึน้จนอยู่ในภาวะเสีย่ง ต่อภาคธุรกจิ  
• ขอ้มูลจากองคก์ารสหประชาต ิประชากร 75 ลา้นคนในแอฟรกิาประสบปญัหาขาดแคลนน ้า และ 1 ใน 5 

ของประชากรโลกกป็ระสบปญัหาการขาดแคลนน ้าเช่นเดยีวกนั  
• จากขอ้มูลส านักงานสถติแิห่งชาต ิคาดการณ์เอาไวว้่าในปี 2019 ประชาชนชาวไทยจะมจี านวน 22 ลา้น

คน โดยทุก 1 นาท ีโลกจะมเีดก็เกดิใหม่ 122 คน  ในขณะทีป่ระเทศไทยทุก 1 นาท ีจะมปีระชากรไทยเพิม่ขึน้ 1 คน   

 2.7.6.  วาระการเปล่ียนแปลงของโลกปี 2020 

• การสร้างขยายเสน้ทางเสน้ทางเหนือ ใต้ ของคมนาคมหลกั ฮ่องกง MTR ท าใหเ้กดิความเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนสง่อย่างมาก  

• เงนิหยวนจะกลายเป็นเงนิสกุลหลกัอนัดบัที ่3 ในปี 2020 จากขอ้มูลของหนังสอืพมิพ ์China Daily ท าให้
ประเทศจนีจะมบีทบาททางเศรษฐกจิมากขึน้อย่างเหน็ไดช้ัด จากปจัจยัสนับสนุนดว้ยขนาดเศรษฐกจิทีใ่หญ่ มสีดัส่วน 
การคา้ระหว่างประเทศสงู รวมถงึอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพ กจ็ะท า ใหท้ัว่โลกยอมรบัและ มัน่ใจใน
การใชเ้งนิสกุลเงนิของประเทศ 

• อนิเทอรเ์น็ตมอืถอืความเรว็ 5G ทัง้นี้องักฤษ จากขอ้มลูของ Techtimes.com โดย Mayor Boris Johnson 
ไดก้ล่าวในงาน CeBIT ว่า ชาวลอนดอนจะไดใ้ช ้5G ทีม่คีวามเรว็มากกว่า 4G LTE ถงึ 250 เท่าในปี 2020 นอกจากนี้
รฐับาลของประเทศเกาหลใีต้ประกาศว่าจะท างานร่วมกบักลุ่มประเทศ EU (ยุโรป( เพื่อพฒันาเทคโนโลยใีหม่ในการ
ก าหนดมาตรฐานและจดัสรรความถีส่ าหรบัอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายบนมอืถอืยุคใหม่ ทีจ่ะเรยีกกนัว่า 5G ซึง่คาดว่าจะเกดิขึน้
ในปี 2020 อกีดว้ย  

• UK ตัง้เป้าเตบิโตของนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ40 ลา้นคน โดยตัง้เป้ารายได ้31.3 พนัลา้นปอนด์   โดยเน้น
กลยุทธก์ารสรา้งพนัธมติรขา้มอุตสาหกรรม คาดโต 29%ในปี 2020 ทัง้นี้ยงัไดป้ระกาศความร่วมมอือย่างเป็นทางการ
กบั อมิเิรต แอรไ์ลน์อกีดว้ย 

• มาเลเซยี รุกหนักท่องเที่ยวภายในปี 2020 มาเลเซยีคาดว่าจะมนีักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศถงึ 22 
ลา้นคนสรา้งรายไดป้ระมาณ 1,282 ลา้นรงิกติ  

• พม่าดงึแรงงานกลบัประเทศ จากขอ้มลู Asian Development Bank พม่า คาดการณ์ว่า จะมนีักท่องเทีย่ว
ต่างชาตเิดนิทางเขา้มา 7.5 ลา้นคนในปี 2020 และจะท ารายได ้10.1 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั คาดว่าแรงงานไทยจะไหล
กลบัจ านวนมาก เนื่องจากจะสรา้งงานมากถงึ 1.4 ลา้นต าแหน่ง  

• เวียดนามแขง็แกร่งด้านการท่องเที่ยว จากข้อมูลแผนพฒันาการท่องเที่ยวของเวียดนาม ในปี 2020: 
เวยีดนามคาดการณ์จะมนีกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ10-10.5 ลา้นคน และ 47-48 ลา้น นักท่องเทีย่วในประเทศ สรา้งรายได้
มลูค่า $18-19 พนัลา้นเหรยีญ คดิเป็น 6.5-7% ของ GDP นอกจากนี้ยงัสรา้งงานถงึ 3 ลา้นต าแหน่ง อกีดว้ย.  

• ประเทศจนีจะสรา้งสวนสนุกใหม่เสรจ็จ านวน 59แห่งตามรายงานของ การวเิคราะหอ์ุตสาหกรรม AECOM.  
• มหกรรมกฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้นครัง้ที ่22 ประจ าปี ค.ศ. 2222 (พ.ศ. 2522( เป็นกฬีาโอลมิปิกทีจ่ะจดัขึน้ในปี 

พ.ศ. 2522 ตรงกบัปี ค.ศ. 2222 ณ.มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ซึง่ไดร้บัเลอืกเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนั 
• การสรา้งสวนสนุกแห่งใหม่ในญี่ปุ่นในปี 2020 (Universal Studio in Japan) ซึง่ไดร้บัการเปิดเผยจาก 

USJ Co.ผ่านหนงัสอืพมิพ ์Japan Times  
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• คาดสมารท์โฟนขยายตวั 5.2 พนัลา้นคนทัว่โลกในปี 2522 รายงาน Ericsson Mobility Report คาดการณ์
ว่า จ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืทัว่โลกจะมมีากถงึ 9.2 พนัลา้นคน ภายในปีพ.ศ. 2522 (ค.ศ. 2219( และมากกว่า 22 % 
ในจ านวนนี้ (หรอื 5.2 พนัลา้นคน( จะเป็นผูใ้ชส้มารท์โฟน  

• ทุกหลกัคาเรอืนในยุโรป เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู จากขอ้มลูของบรษิทั Microcost ของฝรัง่เศส ในปี 
2222 เครอืขา่ยสง่ขอ้มลูไรส้ายสว่นใหญ่จะใหบ้รกิารทีค่วามเรว็ 1 กกิะบติต่อวนิาท ีผูค้นจะออนไลน์ดว้ยความเรว็ระดบั
นี้ ทุกทีทุ่กเวลาเงนิ 

• องค์การท่องเที่ยวโลก คาดการณ์ว่า ปี 2222 อตัราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศจนีจะสงูถงึรอ้ยละ 12 ต่อปี นกัท่องเทีย่วชาวจนีน่าจะเดนิทางออกนอกประเทศรวมถงึกว่า 122 ลา้นเทีย่ว 

• ประชาคมยุโรป (EU) มแีผนพฒันาลดการใชพ้ลงังาน โดยมกีารน าเทคโนโลยดีา้นพลงังานรูปแบบต่างๆ 
มาใช ้รวมถงึ การท าใหห้ลายเมอืงเป็นเมอืงสเีขยีว การประชุมสุดยอดว่าดว้ยสภาพภูมอิากาศของสหประชาชาต ิ(UN 
climate summit)พนัธะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหไ้ด ้22% ก่อน ปี 2222 

• ปญัหาสตัวป์า่สญูพนัธจ์ านวนมากในลาตนิอเมรกิา 
• ยุโรป กบัปญัหาน ้าท่วม ฤดหูนาวสัน้ลง กระทบการท่องเทีย่วฤดหูนาว 
• สตัวป์า่ฤดหูนาว สญูพนัธ ์เน่ืองจากปญัหาน ้าแขง็ละลาย ฤดหูนาวทีส่ ัน้ลง  
• ค่ายรถยนตส์ว่นใหญ่พฒันารถยนตเ์ป็นระบบ Hybrid มกีารลดการใชพ้ลงังาน และใชพ้ลงังานสะอาดมาก

ขึน้  
• น ้าแขง็ขัว้โลกละลายในทะเล Arctic ซึง่จะถงึจุดเปลีย่นทีส่ าคญั และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสะทอ้น

ความรอ้นของดวงอาทติย ์ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจยั 

 
การศกึษาวจิยัเรื่อง “การศกึษาแนวโน้มและทศิทางการท่องเทีย่วไทยในปี 2020” มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา

แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2020 และรูปแบบการ
ท่องเทีย่วทีค่าดว่าจะเปลีย่นไป โดยมกีระบวนการวจิยัผ่านการทบทวนเอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการประชุม
ระดมสมอง เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพทศัน์ในอนาคต สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนตลาดได้ทนัเหตุการณ์ ทัง้นี้
รายละเอยีดเน้ือหาส าคญัของระเบยีบวธิวีจิยัสามารถแบ่งหวัขอ้ดงันี้  
 

3.1. รปูแบบของการวิจยั 

การศกึษาอนาคตมกีระบวนการท านายภาพอนาคตหลายวธิ ีแต่เพื่อจุดประสงคข์องโครงการนี้ จงึไดน้ าการวจิยั
อนาคตมาใชร้่วมกบัวธิกีารวจิยัแบบคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่มกีารเกบ็ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) และ
เกบ็ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยเน้นหนกัในการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary data) ทีเ่ป็นการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ 

1. การศกึษาขอ้มูลจากเอกสาร เป็นการศกึษารวบรวมขอ้มูลจากจากเอกสารต่างๆ ทัง้ที่เป็นแนวคดิทฤษฎ ี
ผลงานการวจิยั และเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วกบัปจัจยัสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

2.  การเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (Dept Interview) เป็นวธิวีจิยัทีเ่หมาะสมกบัการศกึษาอนาคต 
เนื่องจากท าใหส้ามารถเขา้ใจในความคดิและพฤตกิรรมของผูใ้หข้อ้มูล และเพื่อใหผู้ว้จิยัสามารถคน้หา และ
รวบรวมความรู้เชงิลกึตามประเดน็ที่ต้องการศกึษาได้อย่างลกึซึ้ง การวจิยัเชงิคุณภาพเป็นการศกึษาตาม
ปรากฏการณ์มเีป้าหมาย คอืความเขา้ใจจากมุมมองของผูก้ระท า (สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์และกรรณิการ์ สุข
เกษม 2522) โดยเปิดโอกาสใหผู้ส้มัภาษณ์สามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืใหข้อ้มูลอย่างเตม็ที ่ซึง่การศกึษา
อนาคตนัน้ผูท้รงคุณวุฒมิคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะจะเป็นผูก้ าหนดมุมมองทีส่ าคญั และชีน้ าแนวโน้มที่
อาจเกดิขึน้ได ้

3. วิธีเดลฟาย หรือ วิธีเดลฟี [1] (องักฤษ: DmVpro emtrid( เป็นวิธีการคาดการณ์ผลลพัธ์โดยวิธีการออก
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคที่มีข ัน้ตอนและระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน โดย
ผูเ้ชีย่วชาญตอบแบบสอบถาม จ านวนสองรอบ โดยในแต่ละรอบผูจ้ดัท าจะสรุปค าตอบของรอบนัน้ เพื่อเป็น
ขอ้มลูส าหรบัตอบค าถามในรอบถดัไป 

4. การประชุมกลุ่มระดมความคดิ (Workshop) โดยเชญิผูท้รงคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นมาร่วมใหค้วามเหน็
เกีย่วกบัแนวทางทีอ่าจเกดิขึน้ ผลกระทบ และการก าหนดขอ้เสนอแนะ ซึง่สมาชกิทีป่ระชุมทุกคนมสีทิธทิีจ่ะ
เสนอขอ้คดิเสนอความเหน็ ใหม้สีว่นร่วมแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเสร ี

5. การเขยีนภาพทศัน์ (Scenario Writing) เป็นการส ารวจความเป็นไปได้ของอนาคตจากสมมุติฐานของ
ผูท้รงคุณวุฒ ิว่าจะมแีนวโน้ม หรอืผลกระทบใดเกดิขึน้ได้บา้ง ดงันัน้การเขยีนภาพทศัน์ จงึหมายถงึ ความ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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พยายามในการจนิตนาการ ความเป็นไปไดใ้นอนาคตบนพืน้ฐานของขอ้มูลทีม่อียู่จรงิเพื่อช่วยใหง้่ายต่อการ
น าไปใชว้างแผนในอนาคต 

6. การคาดการณ์แนวโน้ม (Trend Projection) เป็นการคาดการณ์แนวโน้มดา้นปรมิาณ ทีไ่ดจ้ากขอ้มูลในอดตี 
จากนัน้น ามาท าการคาดการณ์แนวโน้มเชงิปริมาณในอนาคตภายใต้สมมุติฐาน  เช่น การค านวณสมการ
เสน้ตรง ท านายแนวโน้มจ านวนนกัท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

 
3.2. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

ในการศกึษานี้ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมขีัน้ตอนในการท าการวจิยัรวม 11 ขัน้ตอน โดยมรีะยะเวลารวมใน
การท างานวจิยัทัง้สิน้ ประมาณ 9 เดอืน ทัง้นี้ การเกบ็ขอ้มูล ตลอดทัง้กระบวนการเกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2557 และ สรุป
ผลงานวจิยัในเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ทัง้นี้ โดยมรีายละเอยีดแต่ละขัน้ตอนดงันี้   

ขัน้ตอน Procedure ผลลพัธ ์

1 ทบทวนเอกสาร ก าหนดขอบเขตการสมัภาษณ์ Conceptual Model 

2 เตรยีมแนวค าถาม ทีไ่ดจ้ากการทบทวนเอกสาร 1st round open end questionnaire 

3 ออกแบบกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อครอบคลุมองคค์วามรู ้ Panel Category and Potential expert list 

4 นดัสมัภาษณ์แบบ Face to Face และ แบบ Telephone Interview Online questionnaire via email invitation 

5 วเิคราะหผ์ลลพัธ ์ Using affinity diagram 

6 เตรยีมแบบสอบถาม รอบ 2 เพื่อสรุปผลลพัธ ์
22nd round questionnaire with  feedback 

summary 

7 กระจายแบบสอบถามไปยงัผูเ้ชีย่วชาญ Online questionnaire via email invitation 

8 รวบรวมผลลพัธจ์ดัท าสรุป Proposed Factors 

9 เตรยีมแบบสอบถาม รอบที ่3 3rd round questionnaire and feedback summary 

10 แจกจ่ายไปยงัผูเ้ชีย่วชาญ ผ่านระบบออนไลน์ Online questionnaire via email invitation 

11 สรุปผลลพัธเ์ตรยีมการสูก่ารสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 4 Future Tourism Scenarios 

 

 
รูปที่ 3.1: สรุปขั้นตอนการวิจัย 
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ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการศกึษา ทบทวนเอกสาร ร่างกรอบแนวคดิ และกรอบการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ย 6 ดา้น
ที่ส าคญัได้แก่ การศกึษากระแสของโลกที่ส่งผลกระทบ การศกึษาที่กล่าวถึงแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริ โภคในอนาคต 
ปจัจยัภายนอก ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม และใชใ้นการสรา้งแบบสอบถามซึง่เป็น
เครื่องมอืวจิยัในขัน้ตอนที ่2  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการออกแบบกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ โดยการวจิยัในครัง้นี้มคีวามส าคญัอยู่ทีก่ารเลอืกผู้ทรงคุณวุฒใินการให้
ความเหน็ก าหนดแนวโน้มทีอ่าจเกดิขึน้อนาคต และเพื่อใหไ้ดค้วามคดิทีค่รบถว้น การคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒใิหค้รบ และ
สามารถให้ความเหน็ได้ครอบคลุมทุกมติิที่เกี่ยวข้องกบักรอบวจิยัจะมคีวามส าคญัอย่างมาก งานวจิยันี้ได้แบ่งกลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญออกเป็น 7 กลุ่มไดแ้ก่ 
 

1. ดา้นผลกระทบจากภายนอก (External Impact) 
2. ดา้นอุปสงค ์(Demand side) 
3. ดา้นอุปทาน (Supply Side) 
4. ดา้นการตลาด (Marketing) 
5. ดา้นบรกิาร (Service) 
6. ดา้นนโยบาย (Policy)  
7. ผู้ที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ เช่น มหาวทิยาลยัที่เปิดหลกัสูตรการท่องเที่ยวในแต่ละภูมภิาค ผู้ประกอบกา รในพื้นที ่ 

เป็นตน้ 
 
 
 

รูปที่ 3.2: ปัจจัยทีใ่ช้เปน็กรอบแนวคิดที่มีอทิธิพลต่อทิศทางการท่องเที่ยว 
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การคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒเิริม่จากการคดัเลอืกจาก 20 ท่านทีม่คีวามเชีย่วชาญอย่างสงู จากนัน้เขา้สมัภาษณ์

กลุ่มที ่1 และไดร้บัการแนะน าดว้ยวธิ ีSnowballs ท าใหไ้ดผู้เ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้เพิม่เตมิ จากทีก่ าหนดไวต้ามแผนที ่65 
ท่าน แต่ไดร้บัการตอบรบั และเขา้สมัภาษณ์รวมทัง้สิน้ 73 ท่าน หลงัจากรวบรวมผลลพัธก์ไ็ดเ้ขา้สู่กระบวนการประชุม
ระดมความคดิ ซึง่ครัง้ที ่1 มผีูเ้ขา้ร่วมทัง้สิน้ 44 ท่าน และครัง้ที ่2 มผีูเ้ขา้ร่วม จ านวน 32 ท่าน 
 

 
  
 

รูปที่ 3.3: ประเภท/กลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ 

รูปที่ 3.4: กระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ขัน้ตอนท่ี 3 การเตรยีมค าถามในการสมัภาษณ์ และวธิกีารสมัภาษณ์ เนื่องจากผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู จงึไดก้ าหนดทมีประสานงานในการนัดหมาย เขา้สมัภาษณ์ และใชผู้เ้ชีย่วชาญในการสมัภาษณ์ โดย
ก าหนดโครงสรา้งค าถามแบบ Semi-Structure และเปิดโอกาสใหผู้ต้อบค าถามแสดงความคดิเหน็เป็นค าถามปลายเปิด  
 
ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นการเกบ็ขอ้มลู โดยนดัสมัภาษณ์แบบ Face to Face และ แบบ Telephone Interview  ซึง่คณะผูว้จิยั
ไดใ้ชโ้ครงสรา้งค าถามแบบ Semi-Structure และเปิดโอกาสใหผู้ต้อบค าถามแสดงความคดิเหน็เป็นค าถามปลายเปิด 
(Opened-end questionnaire) เนื่องจากผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เป็นผู้บริหารระดบัสูงจึงได้ก าหนดทีม
ประสานงาน ในการนัดหมาย เขา้สมัภาษณ์ และใชผู้้เชี่ยวชาญในการสมัภาษณ์  โดยใชเ้วลาในการสมัภาษณ์เฉลี่ย
ประมาณท่านละ 30 นาทขีึน้ไป โดยมผีูร้่วมใหส้มัภาษณ์รวม ทัง้สิน้ 73 ท่าน ทัง้นี้ เป็นการสมัภาษณ์แบบนัดพบ Face 
to Face Interview จ านวน 62 ท่าน และสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์จ านวน 11 ท่าน โดยคดิเป็นชาวไทยจ านวน 65 ท่าน 
และชาวต่างประเทศจ านวน 20 ท่าน 
 

รูปที่ 3.5: สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม 

รูปที่ 3.6: สัดส่วนอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ขัน้ตอนท่ี 5 ประชุมระดมความคิดครัง้ที่ 1: การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก 8 กระแสแนวโน้มหลัก โดยมี
วตัถุประสงค ์น าเสนอแนวคดิ เกีย่วกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ผลลพัธจ์ากการระดมความคดิจะน าไป
สรา้งเป็นโครงสรา้ง 4 ภาพทศัน์หลกัทีส่ าคญั 
 
ขัน้ตอนท่ี 6 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นวธิกีารทางวทิยาศาสตรเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชีย่วชาญ
หลายๆคนเพื่อมุ่งศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในอนาคตของศาสตร์ด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีึง่เป็นศาสตรท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การวจิยัดว้ยเทคนิคเดลฟายนี้
จงึจดัว่าเป็น การวจิยัในอนาคต หรอือนาคตศาสตร์ (Futurism) โดยมุ่งเน้นการศกึษาวจิยัเชงิลกึเพื่อใหม้คีวามรู ้และ
ความเขา้ใจเกีย่วกบัอนาคตไดด้ยีิง่ขึน้ โดยแบ่งการสง่แบบสอบถามออกเป็น 2 รอบ โดยรอบที ่1 ส่งแบบสอบถามผ่าน
ทางออนไลน์ จ านวน 44 ชุด ไปยงัผูเ้ชีย่วชาญ ไดร้บัการตอบรบัทัง้สิน้ 30 ท่าน และรอบทีส่องจ านวน 25 ท่าน 
 
ขัน้ตอนท่ี 7 ในการศกึษานี้ ไดว้างภาพทศัน์ออกเป็น 4 โครงเรื่อง แสดงถงึ ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ป็นจรงิได ้
และเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีอ่ยู่ในความสนใจ (Relevant) แต่ละภาพจะเป็นการด าเนินเรื่อง และมทีัง้เหตุการณ์ที่พงึ
ประสงคแ์ละไม่พงึประสงค ์กระบวนการสรา้งสถานการณ์จะกระตุ้นจนิตนาการและ ความคดิสรา้งสรรค ์ท าใหก้ลา้คดิ
นอกกรอบปจัจุบนั กลา้หาวธิกีารใหม่ในการแกไ้ขปญัหาเดมิ การสรา้งสถานการณ์เป็นการซกัซอ้มอนาคตใหเ้ขา้ใจถงึ
ผลการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างแรงผลกัดนัต่างๆ ซึง่อาจเสรมิกนัหรอืหกัลา้งกนั ซึง่อาจชกัน าใหเ้กดิการตดัสนิใจในประเดน็
ทีค่ ัง่คา้งอยู่ในใจมานาน และท าให้สามารถวางแผนกลยุทธท์ีร่อบคอบกว่าเดมิ ซึ่งผลลพัธจ์ากการศกึษานี้จะกล่าวถึง
โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละภาพทศัน์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการเตรยีมการรองรบัอนาคตต่อไป 

 
 

 
 
ขัน้ตอนท่ี 8-11 เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัผลกระทบจากแนวโน้ม และการพจิารณาภาพทศัน์ 
แล้วท าการประมวลผลเพื่อสรุปและสร้างเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดการให้บรรลุแต่ละภาพทัศน์

รูปที่ 3.7: การสร้างภาพอนาคต 
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บทท่ี  4 
ผลการวิจยั 

 
ภายในปี 2020 ประเทศไทยต้องรบัมอืความท้าทายในเวทโีลกมากมาย อาทเิช่นด้านเศรษฐกจิมกีาร

เคลื่อนยา้ยมหาอ านาจทางเศรษฐกจิมาสู่ฝ ัง่เอเชยี จนีจะกลายมาเป็นเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก 
อนิเดยีจะยงัคงเตบิโตอย่างสม ่าเสมอ รสัเซยีจะฟ้ืนกลบัมา ขึน้อยู่ทีป่ระเทศไทยจะชงิความไดเ้ปรยีบไดห้รอืไม่ สิง่ทีต่อ้ง
จบัตามองคอื ราคาน ้ามนัแพงในปี 2020 ท าใหอุ้ตสาหกรรมท่องเทีย่วทีม่ตีน้ทุนหลกัสว่นหนึ่งในดา้นการขนสง่คมนาคม 
ต้องปรบัตวัด้านต้นทุนขนส่ง นอกจากน้ียงัผลกระทบจากโลกไม่สงบ ทัง้ปญัหาโจรสลดัและปญัหาภยัธรรมชาติทีท่วี
ความ รุนแรงมากขึน้ ส่งผลใหต้้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าประกนัภยั ค่าระวางสนิคา้ และน ้ามนัแพงขึน้ เป็นต้น  นอกจากนี้ 
ดา้นการเมอืงในปี 2020 มกีารเลอืกจบัพนัธมติรทางการคา้ หรอืเรยีกว่า ภูมริฐัศาสตร ์(Geopolitical) และมรีปูแบบแขง่
คู่คา้มากขึน้ สว่นการเมอืงในประเทศหากไม่มัน่คง จะท าใหเ้สยีโอกาสในการเจรจาความร่วมมอืในภูมภิาค  

ดา้นสงัคม ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ และสงัคมสงูอายุ การเกดิขึน้ของชุมชนเมอืง (Urbanization( การเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งทางสงัคม การใสใ่จดา้นสขุภาพมากขึน้ ความคาดหวงัทีส่งูขึน้ และตอ้งการปจัเจกบุคคลมากขึน้ รูปแบบการ
ด าเนินชวีติ (Lifestyle( ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เดนิทางเองมากขึน้ กลุ่มเลก็ลง รูปแบบการท างานที่เปลีย่นแปลงไป การ
ไหลเวยีนบุคลากร และการศกึษาทีแ่ข่งขนักนัมากขึน้ เพื่อพฒันาคุณภาพ คุณภาพบุคลากร ทัง้นี้จากการสมัภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒ ิท าให้ได้มุมมองแนวโน้มหลกัระดบัโลก (Megatrends) ทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เพื่อ
น ามาใชใ้นการวางแผนปรบัตวัในการแขง่ขนั 
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4.1 ภาพรวมแนวโน้มระดบัโลก (Megatrend 2020) 
 แนวโน้มและโอกาสจากระดบัมหพัภาคสู่จุลภาค ท าใหธุ้รกจิท่องเทีย่วต้องมกีารปรบัตวั อนัเกดิจากผลของ
การเปลีย่นแปลง ผลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญกว่า 70 ท่าน ท าใหไ้ด ้8 กระแสหลกัทีต่อ้งใหค้วามส าคญั
ในธุรกจิท่องเทีย่ว 

 4.1.1 กระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) 
  การเชื่อมโยงของโลก ท าใหส้ง่ผลกระทบถงึกนัหมด ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี 
และการเคลื่อนยา้ยของแรงงาน โลกาภวิตัน์สง่ผลต่อการท่องเทีย่วทีผู่ป้ระกอบการตอ้งเปลีย่นมุมมองพฒันาตวัเอง เพื่อ
รบักบัคู่แขง่ คู่คา้ และลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเรว็  
 
  4.1.1.1 การเคลื่อนยา้ยทุน 

 เกดิการเคลื่อนยา้ย 4 รูปแบบ พืน้ฐานของการเคลื่อนยา้ยทุนในเศรษฐกจิโลก โดย
การเคลื่อนยา้ยของทุนทีส่ าคญั 4 รูปแบบ คอื มนุษย ์การเงนิการลงทุน ทรพัยากร 
และอ านาจ  

 มกีารระดมทุนขา้มชาตจิากทัว่โลก เช่น Kick Starter  
 การคา้ทีไ่รพ้รมแดน แต่ภายใตก้ารคา้เสรนีี้ ความไดเ้ปรยีบของบรษิทัขา้มชาต ิกจ็ะมี

มากกว่าจงึเป็นความเสรทีีอ่าจไม่เท่าเทยีมกนั 

 4.1.1.2 เศรษฐกจิจนี และอนิเดยี 
 ประเทศจนีมบีทบาทส าคญัตอ้งมกีารวางแผนรายภูมภิาคย่อย  
 แต่ละมณฑลมขีนาดเศรษฐกจิทีใ่หญ่ และพฤตกิรรมเฉพาะ 
 ความอ่อนไหวดา้นการเมอืง 
 จนีและอนิเดยีเป็นตลาดขนาดใหญ่ ต้องมกีารเตรยีมรบัมอืด้าน Over demand ใน

หลายพืน้ที ่
 ความร่วมมอืดา้นนโยบายและความสมัพนัธร์ะดบัประเทศ 

4.1.1.3 ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 
 ภาวะ “Global Deflation” ราคาสนิคา้สว่นใหญ่ทัว่โลกมรีาคาถูกลง โดยเฉพาะสนิคา้ที่

สามารถผลติไดใ้นประเทศก าลงัพฒันา ทีม่คี่าแรงงานถูก  
 ภาวะ “Growth with Unemployment” จากผลของเทคโนโลยถีงึแมเ้ศรษฐกจิจะเตบิโต 

แต่ดว้ยความกดดนัและถ่ายเทแรงงาน 
 ปญัหาเศรษฐกจิในสหรฐัอเมรกิา และยุโรปท าให้ต้องหาทรพัยากรและโอกาสในฝ ัง่

เอเชยีมากขึน้ 

4.1.1.4 ยุคของการสรา้งความรว่มมอื 
 การรวมกลุ่มเพื่อแข่งขนัไม่เพยีงแต่ AEC แต่อาจร่วมมอืกบักลุ่ม BRIC เพื่อขยาย

ตลาดใหก้วา้งขึน้ 
 การเชื่อมตลาดกลุ่มต่างๆและสทิธปิระโยชน์ในการสรา้ง Hub ของการเดนิทาง การ

สือ่สาร ฐานการผลติ 



 

62 

 สรา้งองคก์รกลางเพื่อเจรจาลดความแตกต่าง 
4.1.1.5 มุ่งเน้นท่องเทีย่วกระตุน้เศรษฐกจิ 

 ประเทศในยุโรปและประเทศฝ ัง่เอเชีย จากที่เคยใช้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม
เสรมิจะเริม่ใหค้วามส าคญัดา้นการตลาดอย่างจรงิจงั 

 การพฒันารปูแบบการท่องเทีย่วรปูแบบใหม่และการแขง่ขนัทีม่สีงูขึน้ 
 การเตรียมความพร้อมของประเทศกลุ่มตลาดใหม่ที่เร่งพฒันาพื้นฐานและเขา้สู่การ

แขง่ขนัอย่างเตม็รปูแบบ 
4.1.1.6 เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

 การสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิดว้ย Soft Side ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์
 การน าวฒันธรรม วถิชีวีติ มาผนัใหเ้กดิมลูค่า 
 One Source Multiuse การน าความเป็นไทยมาสรา้งใหเ้ป็นมูลค่าผ่านภาพยนตร ์สื่อ

รปูแบบต่างๆเพื่อสง่ออกวฒันธรรม 
 การรกัษามลูค่าวฒันธรรม และถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น 

 
 

4.1.2 กระแสสงัคมสงูวยั (Aging Society) 
ในปจัจุบนัหลายประเทศกา้วสู่สงัคมสงูวยั โดยเฉพาะลูกค้าหลกัของประเทศไทย ไดแ้ก่ กลุ่มยุโรป 

อเมรกิา และประเทศทีม่คีวามเจรญิ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ รวมถงึประเทศไทยเอง กก็ าลงักา้วเขา้สู่สงัคมสงูวยัเช่นกนั 
และในปี 2030 จากการคาดการณ์ขององคก์ารสหประชาชาต ิไดท้ านายว่า มากกว่า 20% ของประชากร จะมอีายุเกนิ
กว่า 55 ปี นัน่หมายถงึตลาดนกัท่องเทีย่วสงูอายุ จะมขีนาดขยายตวัอย่างมาก 

4.1.2.1 อตัราการแบกรบัภาระต่อผูส้งูอายุสงูขึน้ 
 การเก็บภาษีวยัท างานจะสูงขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อผู้สูงอายุ ทัง้นี้ท าให้วยัท างาน ต้อง

ท างานหนกัขึน้ อตัราสว่นวยัท างาน ต่อผูส้งูอายุ แนวโน้มสงูถงึ 1 ต่อ 3  

4.1.2.2 สขุภาพ และท่องเทีย่วเพื่อสขุภาพ  
 การท่องเทีย่วเพื่อสขุภาพ หรอืโฮมสเตยผ์ูส้งูอายุ จะมโีอกาสเป็นอย่างมาก สิง่ทีส่ าคญัคอื 

การสรา้งรายไดจ้ากโอกาสทีเ่กดิจากผูส้งูอายุ ซึง่ถอืเป็นตลาดทีเ่ตบิโต  

4.1.2.3 การขาดแคลนแรงงาน  
 ในยุโรป และอกีหลายประเทศ เมื่อเกดิการขาดแรงงาน ท าใหต้้องมกีารน าเทคโนโลยมีา

ทดแทน และเกดิการเคลื่อนยา้ยของแรงงาน ซึง่ประเทศไทยกจ็ะมผีลกระทบลกัษณะน้ี โดยเฉพาะแรงงานรุ่นใหม่ทีอ่าจ
สูป้ระเทศเพื่อนบา้นไม่ได ้ทัง้ดา้นราคา และความอดทน  

4.1.2.4 การเพิม่อายุ ส าหรบัการเกษยีณอายุ  
   คนสูงอายุทีม่เีงนิ ยงัคงเกษียณอายุเรว็ และท่องเที่ยว แต่ผูสู้งอายุทีม่รีายได้ต ่า จะมกีาร
ท างานทีย่าวนานขึน้ จากการยดึอายุการเกษยีณอายุ  
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 4.1.3 สงัคมเมือง (Urbanization) 
การเพิม่ขึน้ของเมอืงใหญ่ทัว่โลก ท าใหเ้กดิการกลนืวฒันธรรม และการสญูเสยีความเป็นพืน้ถิน่ของ

ชุมชน นอกจากนี้ยงัน ามาซึง่ความแออดัของประชากร และใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลอืง การกระจุกตวัของคนในชุมชน
เมอืง ท าใหห้ลายเมอืงทีบ่รหิารจดัการไม่ด ีไม่สามารถรองรบันักท่องเทีย่วได ้ทัง้ทีม่โีอกาส และนอกจากนี้ เสน่หข์อง
เมอืงจะสญูเสยีไป จากสิง่ก่อสรา้งทีค่ลา้ยกนัของเมอืงใหญ่  

  4.1.3.1 การสญูเสยีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและความเป็นไทย 
เมื่อลูกหลานคนในทอ้งถิน่ ไดร้บัวฒันธรรมเมอืง ท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นแนวคดิและวถิี

ชวีติ สง่ผลใหเ้อกลกัษณ์ดัง้เดมิสญูเสยีไป 

  4.1.3.2 การเสือ่มโทรมของสภาพแวดลอ้ม  
   การบรโิภคของชุมชนเมอืงทีส่งูขึน้ ท าใหม้กีารใชท้รพัยากร และท าลายสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
ท าใหเ้กดิปญัหามลพษิ ทางขยะ ทางอากาศ และทางเสยีงมากขึน้ 

  4.1.3.3 ค่าครองชีพจะสูงขึ้น ท าให้การท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยอาจมรีาคาสงูขึน้  
   การปรบัตวัของสนิคา้และบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผล
ให้ค่าแรงสูงขึน้ จากการปรบัตวัของสนิค้าและบรกิารดงักล่าวท าให้ประเทศ
ไทยเสยีเปรยีบดา้นราคา ซึง่เคยเป็นจุดแขง็ของประเทศไทย และหากประเทศ
ไทยไม่สามารถหาจุดแขง็มาสรา้งจุดเด่น จะท าใหป้ระเทศไทยเสยีจุดขายดา้น
ความคุม้ค่าไป 

4.1.3.4 ปญัหาการว่างงานและอาชญากรรมมากขึน้  
   เมื่อคนเดินทางเข้าเมืองมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ปญัหาการว่างงาน และอาชญากรรม ท าให้มโีอกาสเกดิข่าวที่เสยีหาย กบั
นกัท่องเทีย่ว จงึตอ้งมกีารวางแผนเพื่อบรหิารจดัการ 
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4.1.4 ชีวิตดิจิตอล (Digital Lifestyle) 

 

  การเชื่อมต่อและการมาบรรจบกันของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ในปี 2222 จะมีอุปกรณ์
เชื่อมต่อถงึกนัไดม้ากกว่า 8 หมื่นลา้นเครื่อง และผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตจะมปีระชากร 5 พนัลา้นคน 

4.1.4.1 ท่องเทีย่วยุคสงัคมออนไลน์ (Travel goes social) 

 นกัท่องเทีย่วแชรข์อ้มลูตลอดเวลา 
 เวบ็ไซตส์ูยุ่ค User Generate content 
 นกัท่องเทีย่วเปรยีบเทยีบขอ้มลูออนไลน์ 
 นกัท่องเทีย่วหาราคาทีคุ่ม้ค่าทีส่ดุเพยีงคลกินิ้ว 
 ออนไลน์มรีะบบ Recommendation  
 เปลีย่นผูม้อี านาจต่อรองไปยงัเจา้ของเทคโนโลย ี

4.1.4.2 พืน้ทีป่ลอดเทคโนโลย ี(Tech Free Zones) 
 ถงึเทคโนโลยจีะมปีระโยชน์ แต่เมื่อมากไปกม็โีทษ 
 สถานทีบ่างแห่งหา้มน าอุปกรณ์สือ่สารเขา้ไปยงัพืน้ที ่
 การระวงัมากขึน้ เรื่องการละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล 
 การท่องเทีย่วทีเ่น้นความเรยีบงา่ย และลดทอนการสรา้งสรรคโ์ดยมนุษย ์
 การก าหนดเวลา หรอืสถานทีเ่ฉพาะในการจ ากดัการสือ่สารดว้ยเทคโนโลย ีเพื่อดื่มด ่ากบั

ทศันียภาพ และวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

4.1.4.3 แอพพลเิคชัน่รองรบัทุกอย่าง (There’s an application for everything) 
 แอพพลเิคชัน่รองรบัแผนที ่ค าแนะน าในการท่องเทีย่ว 
 การขอความช่วยเหลอืดา้นความปลอดภยั 
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 ดา้นอาหาร รา้นอาหาร อาหารเฉพาะ สถานทีท่่องเทีย่ว 
 การจองตัว๋ ช าระเงนิ ซือ้ของเทยีบราคา 
 การใหบ้รกิารของทอ้งถิน่ 
 การจดัการเทีย่วบนิ 
 กจิกรรมและการท่องเทีย่วต่างๆ 

4.1.4.4 ขอ้มลูมหาศาล พรอ้มระบบคราวน์ (Big Data) 
 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ ตัง้แต่นกัท่องเทีย่วจองเครื่องบนิ 
 หากไทย สนบัสนุนการเขา้อนิเตอรเ์น็ตตลอดการเดนิทางในประเทศไทย จะทราบขอ้มูลและ

เสน้ทางนกัท่องเทีย่วในประเทศไทยทัง้หมด 
 การทราบขอ้มลูรายบุคคล โดยใช ้DATA Analytics หากเชื่อมกบับตัรธนาคารบตัรเครดติ ก็

จะท าใหท้ราบพฤตกิรรมการใชจ้่าย 
 การซือ้ขอ้มลูเชงิลกึ และการวเิคราะหข์อ้มลูแบบ Sub Segment 

4.1.4.5 24 ชัว่โมงชวีติออนไลน์ แมแ้ต่บนเครื่องบนิ (In-Flight Wi-Fi) 
 หมดยุคของการใหปิ้ดมอืถอืบนเครื่องบนิ 
 รปูแบบการช าระเงนิ ทีส่ายการบนิ หรอืโฆษณาจะเป็นผูจ้่ายค่าบรกิารให ้
 การเดนิทางกว่า 10 ชัว่โมง สามารถเปลีย่นพฤตกิรรมการตดัสนิใจในการเดนิทาง 
 การหาขอ้มลูระหว่างการเดนิทาง และการกรองขอ้มลูในการน าเสนอแก่นกัท่องเทีย่ว 
 การทราบขอ้มลูนกัท่องเทีย่วเชงิลกึ หากมกีารเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต 

4.1.4.6 เทคโนโลยดีา้นการเดนิทางขนสง่ (Transportation Technology) 
 สายการบนิตน้ทุนต ่าในอนาคตจะแขง่ขนักนัสงูมากขึน้ นกัลงทุน ต่างชาตจิะเขา้มาเปิดสาย

การบนิ และท าใหต้ลาดค่อนขา้งเตม็ 
 เสน้ทางการบนิจะไกลมากขึน้ อาจไปถงึรสัเซยี ออสเตรเลยีมากขึน้ 
 นกัท่องเทีย่วจะวางแผนการเดนิทางมากขึน้ส าหรบันกัท่องเทีย่วตน้ทุนต ่า 
 สายการบนิหลกัปรบัตวัแขง่ขนั ดา้นเทคโนโลย ีและ บรกิาร 
 AEC กบั ต าแหน่งของประเทศไทย หากปรบัตวัเรื่องเสน้ทาง และโครงสรา้งพืน้ฐานได ้กจ็ะมี

ความไดเ้ปรยีบ แต่ถา้ไม่คู่แขง่ขา้มไทยได ้

4.1.4.7 แผนทีอ่เิลก็ทรอนิกส ์(Interactive Maps) 
 แผนที ่ทีถู่กสรา้งโดยผูใ้ชง้าน มกีารใสค่วามคดิเหน็ 
 แผนทีเ่ชื่อมโยงระหว่างประเทศ รองรบัการเดนิทางในระดบัภูมภิาค 
 แผนทีร่องรบัหลากหลายภาษา และช่วยในการสือ่สาร 
 การช่วยค านวณเสน้ทาง อากาศ บก น ้า อย่างไรร้อยต่อ 

4.1.4.8 บา้น และเมอืงอจัฉรยิะ (Smart Home & Smart City) 
 เมอืงทีม่คีวามปลอดภยัมากขึน้ 
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 มรีะบบเตอืนภยัพบิตั ิและการสือ่สารไปยงันกัท่องเทีย่วตลอดเวลา 
 การวางแผนการเดนิทาง แนะน าเสน้ทาง และก าหนดการล่วงหน้า 
 มกีารบรหิารจดัการพลงังานขยะ และปรมิาณคารบ์อนของเมอืง 
 ท าใหท้ราบต าแหน่ง และสรา้งความมัน่ใจดว้ยบรกิารตามสถานที ่
 เชื่อมระบบราชการ หน่วยงาน จราจร ต ารวจ ดบัเพลงิและอื่นๆ 

4.1.4.9 เทคโนโลยสีเีขยีวและพลงังาน (Green & Energy Technology) 
 การน าเรื่องเทคโนโลยมีาบรหิารจดัการสถานทีท่่องเทีย่วเพื่อใหย้ัง่ยนื เช่น พลงังานทดแทน 

พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม  
 การบรหิารจดัการขยะอย่างเป็นรปูธรรมและการรไีซเคลิ 
 การน าเรื่อง Carbon credit มาใชใ้นการบรหิารงานอย่างเป็นรปูธรรม 
 การบรหิารการจดัการพลงังานของรสีอรท์ โรงแรมเป็นจุดขายทีส่ าคญั 
 การน าเรื่อง GREEN มาใชใ้นกระบวนการบรหิารงาน 

4.1.4.10 อุปกรณ์เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต (Connected Devices & Internet of Things) 
 อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมโยงกนักบัอนิเทอรเ์น็ต เช่นการจบัอตัราการเตน้ของหวัใจ 
 สายรดัขอ้มอืทีบ่อกเสน้ทางการเดนิทาง จ านวนกา้ว และการเตอืนภยั อ านวยความสะดวก

ใหก้บั Group Tour 
 รองเทา้ทีเ่ชื่อมโยงกบัอุปกรณ์ใหข้อ้มลู เมื่ออยู่ทีใ่ดกส็ามารถมไีกดอ์อนไลน์ตลอดเวลา 
 แว่นตาทีส่ามารถใหข้อ้มลูไดต้ลอดเวลา 

4.1.4.11 อคีอมเมริซ์ และพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce, Mobile Payment) 
 เทคโนโลยที าใหก้ารช าระเงนิไดอ้ย่างง่ายดายผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
 การตดัสนิใจในการจ่ายเงนิท าไดด้ว้ยกระบวนการทีง่่ายขึน้ 
 ระบบการจองออนไลน์ถูกน ามาใชใ้นทุกกระบวนการไม่เพยีงการจองทีพ่กั และการเดนิทาง

เท่านัน้ 
 กจิกรรมระหว่างการท่องเทีย่วสามารถขายพ่วงของทีร่ะลกึและอุปกรณ์ต่างๆได ้
 ระบบ Recommendation และ CRM มาเชื่อมกบัการช าระเงนิ 

4.1.4.12 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น IT (ICT Infrastructure) 
 ทุกทีต่อ้งสามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต  
 ตอ้งมกีารสือ่สารไดต้ลอดเวลา และมคีุณภาพ 
 ทุกโรงแรมการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตอ้งมเีป็นพืน้ฐาน  
 SME มกีารน าเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างมมีาตรฐานมากขึน้ 

4.1.4.13 เทคโนโลยคีวามมัน่คงและความปลอดภยั (Security) 
 ระบบเตอืนภยั 
 การมกีลอ้งวงจรปิดเพื่อสรา้งความมัน่ใจและลดปญัหาอาชญากรรม  
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 การใชก้ลอ้ง ในการจบัการเคลื่อนไหว และ Face Recognition ในการเลอืกรปูแบบบรกิารให้
ตรงกบัความตอ้งการ 

 การมรีะบบรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณทีพ่กัและกจิกรรม 
4.1.4.14 อุปกรณ์เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต (E-Book & User Generate Content) 

 นิตยสารแบบจบัตอ้งไดจ้ะลดจ านวนลงเพราะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป 
 นกัเขยีนดา้นการท่องเทีย่วหน้าใหม่จะเกดิขึน้มากมาย ผ่านรปูแบบของ Blogger  
 การซื้อหนังสือผ่านร้านค้าออนไลน์ และมีอุปกรณ์การอ่านหนังสือรูปแบบใหม่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา 
4.1.4.15 เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ (M-Health) 

 เทคโนโลยทีางการแพทยท์ีส่ามารถรกัษาทางไกลไดจ้ะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ 
 เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและการเดนิทางทีส่ะดวกขึน้ท าใหเ้กดิการเตบิโตของการท่องเที่ยวเชงิ

สขุภาพ 
 เมื่อเทคโนโลยเีชื่อมโยงกบัภูมปิญัญาดา้นสุขภาพทอ้งถิน่ สมุนไพร สามารถสรา้งจุดแขง็ให้

เกดิความแตกต่าง 
4.1.4.16 เทคโนโลยกีารสือ่สารเรยีลรติี ้(Virtual Tourism VDO Conference) 

 เทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ท าให้การเดินทางลดลง แต่จ านวนธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจึง
ทดแทนกนัได ้

 การท่องเทีย่วทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางไปเองแต่น่าจะทดแทนการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ไม่ได ้
 การน าการท่องเทีย่วมาผสมผสานกบัเกมสท์ าใหเ้กดิความแปลกใหม่ส าหรบัการท่องเทีย่ว 

 

4.1.5 สขุภาพ และความปลอดภยั (Health & Safety) 
 ในปี 2020 ปญัหาโรคระบาด และความเป็นกงัวลด้านความปลอดภยั ทัง้การก่อการร้าย และภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิยงัมคีวามส าคญั และเป็นสิง่ที่ต้องมกีารบรหิารจดัการเชงิป้องกนั ความคาดหวงัทีส่งูขึน้ดา้นสุขภาพ ท าให้
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วตอ้งใหค้วามรู ้และมคีวามเขา้ใจในการบรหิารจดัการมากขึน้  
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 4.1.5.1 ความปลอดภยั และอาหารเพื่อสขุภาพ 
  อาหารมีความส าคญั และผู้คนจะให้ความส าคัญกบัอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ดังนัน้ต้องมีการ
พฒันาคุณภาพ และสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัรา้นอาหาร และสนิคา้เพื่อสขุภาพ  

 4.1.5.2 การก่อการรา้ย 
  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเปลีย่นมหาอ านาจทางเศรษฐกจิ ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ไดง้่าย การขดัแยง้
ดา้นศาสนา มแีนวโน้มทวคีวามรุนแรง 

4.1.5.3 การสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นความปลอดภยั  
  การมอีงคก์รทีน่่าเชื่อถอื จดัการมาตรฐาน ทัง้สนิคา้และบรกิาร เพื่อใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่ รวมถงึ
มกีฎระเบยีบ ทีบ่งัคบัใชอ้ย่างเขม้แขง็  

 4.1.5.4 ภยัพบิตั ิ 
  การท าลายสภาพแวดลอ้มท าใหโ้ลกมแีนวโน้ม ทีจ่ะมภียัธรรมชาตมิากขึน้ ท าใหส้ง่ผลต่อหลายพืน้ที่
ทัว่โลก 

 4.1.5.5 โรคระบาด  
  การเกดิโรคระบาด ท าใหผู้ค้นระวงัในการเดนิทางไปยงัหลายพืน้ที ่และตอ้งใชเ้วลาในการเรยีกความ
เชื่อมัน่ ดงันัน้ตอ้งมแีผนการสือ่สาร และการใหค้วามรูก้บันกัท่องเทีย่ว 

4.1.5.6 โอกาสในการท่องเทีย่วเพื่อสขุภาพ 
  การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ Medical tourism or health tourism จะมโีอกาสเป็นอย่างมากส าหรบั
ประเทศทีม่คีวามพรอ้ม  

 4.1.6 คมนาคมขนส่ง (Transportation) 
  การคมนาคมจะส่งผลโดยตรงต่อนักท่องเที่ยว 
โดยหากการลงทุนร่วม ทางราง ทางอากาศ ทางน ้า และทวาย หาก
ประเทศไทยดันรถไฟทางคู่-รถไฟฟ้ากทม.เสร็จภายใน 8 ปี และ
จดัท าเขตศก.พเิศษบรเิวณพืน้ทีช่ายแดนกบัทุกประเทศไดส้ าเรจ็ จะ
สรา้งความไดเ้ปรยีบดา้นท่องเทีย่วอย่างเป็นรปูธรรม 

  4.1.6.1 ความพรอ้มของภาครฐั และเอกชน 
   เมื่อการเดินทางมีความพร้อม จะท าให้
นักท่องเที่ยว เดินทางได้สะดวกมากขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะ
เดนิทางจ านวนวนัเท่าเดมิ แต่เทีย่วไดห้ลายประเทศมากขึน้ อยู่ในแต่
ละประเทศสัน้ลง ท าใหทุ้กภาคสว่นตอ้งปรบัตวั 

4.1.6.2 กฎระเบยีบ และกฎหมาย 
   กฎระเบียบที่ซบัซ้อน การไม่เชื่อมโยง
กนั กบัประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทาง
ระหว่างกนัได้สะดวก ปญัหาเรื่องวซี่า และขัน้ตอนที่ซบัซ้อน ท าให้
เกดิปญัหา  
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4.1.6.3 การแย่งชงิศนูยก์ลางอากาศยาน Air Transport Hub 
   ในหลายประเทศ โดยเฉพาะตะวนัออกกลางและจนี จะมกีารลงทุนด้านอากาศยาน และ
สนามบนิ เพื่อชงิเสน้ทางการบนิ หากประเทศไทยไม่สามารถชงิความไดเ้ปรยีบ และพฒันาความสามารถในการรองรบั 
จะท าใหเ้สยีโอกาส 

  4.1.6.4 การคมนาคมขนสง่ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม  
   การคมนาคมขนสง่ กบัภาวะโลกรอ้น จะมคีวามส าคญัในอนาคต ท าใหต้้องใหค้วามส าคญั 
เพราะอาจท าใหเ้กดิการกดีกนัทางการคา้ในอนาคตได ้ 

4.1.7 ส่ิงแวดล้อม อนุรกัษ์ (Green & Environment) 
  ผลกระทบจากการท าลายสภาพแวดลอ้มท าใหโ้ลกอยู่ในภาวะทีไ่ม่สามารถฟ้ืนตวัได ้เป็นตน้เหตุของ
ภยัพบิตัทิีเ่พิม่มากขึน้ และท าใหต้อ้งมสีนธสิญัญาดา้นสิง่แวดลอ้ม และแนวทางปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม  

 
 

4.1.7.1 การขาดแคลนน ้า 
   น ้า โดยเฉพาะน ้ าดื่ม เป็นปญัหาที่ส าคัญในหลายประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว ที่ต้องมกีารใช้ปรมิาณน ้าจ านวนมาก เช่น โรงแรม สนามกอลฟ์ สระว่ายน ้า ท าใหต้้องมกีารบรหิารจดัการ 
และใหค้วามส าคญัในอนาคต  

  4.1.7.2 ชุมชนทอ้งถิน่ 
   ชุมชนท้องถิ่น ถือเป็นส่วนส าคญั ที่ต้องมีส่วนร่วมในการรกัษา สิง่แวดล้อมและอนุรกัษ์  
ทัง้นี้การเขา้ไปของแหล่งทุน ท าใหม้กีารท าลายสภาพแวดลอ้ม เกดิการแก่งแย่งทรพัยากร ท าใหข้าดส านึกในการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม  

  4.1.7.3 การบุกรุกพืน้ที ่ปา่สงวน เขตอนุรกัษ์  
   ปญัหาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ทัง้ทีฟ้ื่นฟูได ้และ ไม่ได ้เกดิการบุกรุก ในเขตอนุรกัษ์ท า
ใหเ้กดิการตดัไม ้ท าลายปา่ เกดิการสรา้งรสีอรท์บุกรุกพืน้ทีส่งวน  
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4.1.7.4 มลพษิและก๊าซเรอืนกระจก  
   การขนสง่ โรงงานอุตสาหกรรม ในหลายประเทศ ส่งผลใหเ้กดิภาวะมลพษิ ทัง้ทางอากาศ
และทางเสยีง รวมถงึการเกดิก๊าซเรอืนกระจก สง่ผลใหส้ภาพแวดลอ้ม อุณหภูม ิเปลีย่นแปลงไป ซึง่จะเกดิปญัหาเช่นน้ี
ในหลายประเทศ  

4.1.7.5 ปญัหาขยะมลูฝอย  
   การก าจัดขยะ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเป็นปญัหาอย่างมาก หากมีจ านวนผู้พักอาศัย 
ประชากรเพิม่มากขึน้ ท าใหต้อ้งมกีารบรกิารจดัการทีร่องรบัไดอ้ย่างเพยีงพอ  

4.1.7.6 สตัวป์า่สญูพนัธ ์ 
   สตัวป์า่หลายชนิดสญูพนัธ ์จากการล่าสตัว์บุกรุกพืน้ทีป่่า ท าใหเ้กดิปญัหา และขาดสมดุล
ทางธรรมชาต ิ 

 4.1.8 ประชาคมอาเซียน (AEC) 
  การเปิดประชาคมอาเซยีน น ามาซึ่งการเป็นคู่ค้า และคู่แข่งในเวลาเดยีวกนั เกดิตลาดขนาดใหญ่ 
และเป็นโอกาสในพืน้ทีใ่นการเชื่อมโยง กฎระเบยีบ และการเสรมิจุดแขง็จุดอ่อนใหก้นัและกนั  
  4.1.8.1 ความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศ  
   การรกัษาไว้ซึ่งเอกลกัษณ์และวถิีชวีติ ความเชื่อของแต่ละประเทศ ในบางกรณีเป็นการ
สง่เสรมิความหลากหลาย แต่บางครัง้อาจเกดิความขดัแยง้ดา้นความเชื่อและการอยู่ร่วมกนั  

  4.1.8.2 การเคลื่อนยา้ยแรงงาน 
   แรงงานเคลื่อนย้าย มิใช่เพียงแค่แรงงานขัน้ต้นเท่านัน้ แต่แรงงานที่มีความรู้สูงก็จะ
เคลื่อนยา้ยดว้ย ดงันัน้หากคนไทยไม่มคีวามยดืหยุ่นพอกจ็ะแรงงานต่างชาตเิขา้มาในอุตสาหกรรมจ านวนมาก   

  4.1.8.3 เสรมิจุดแขง็ในภูมภิาค  
   ในแต่ละประเทศมจีุดแขง็จุดอ่อนทีต่่างกนั ประเทศไทยอยู่ในต าแหน่งทีพ่ร้อมในการเป็น
จุดเชื่อมโยงในภูมิภาค แต่ต้องเริ่มลงทุนและสร้างความร่วมมือกบันอกประเทศ เพื่อเสริมจุดแขง็ มิเช่นนัน้จะเสยี
ประโยชน์   

4.1.8.4 การวางโครงสรา้ง ICT และคมนาคม  
   โครงสร้างด้าน ICT มีความส าคญัมาก และ ประเทศไทย ก็มีความพร้อมในการเป็น
ศนูยก์ลาง ICT ทีเ่ชื่อมโยงไปยงั CLMV และคมนาคมตอ้งเป็น Destination ใหไ้ด ้มใิช่เพยีง Country of Transit  

  4.1.8.5 การร่วมกนัใสใ่จสิง่แวดลอ้ม  
   ปญัหาในการท าลายสิง่แวดลอ้มในบางประเทศ ท าใหส้ง่ผลกระทบในภาพรวมของภูมภิาค 
ประเทศทีม่คีวามพรอ้มตอ้งเขา้ไปมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ และท าใหภู้มภิาคนี้สนใจต่อสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้  

4.1.8.6 น าเสนอสนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรม  
   วฒันธรรมที่หลากหลาย ท าใหเ้กดิการผสมผสาน รูปแบบ การน าเสนอสนิคา้และบรกิาร 
ท าใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ 
 
 



 

71 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

4.2 คาดการณ์การท่องเท่ียวโลกปี 2020 (World Tourism 2020) 
คาดการณ์การเตบิโตของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก ในปี 2020 จะมนีกัท่องเทีย่วต่างประเทศ เดนิทางไปยงัทัว่โลก

มากถงึ 1,600 ลา้นคน ทัง้นี้ทวปีทีม่นีกัท่องเทีย่วเดนิทางมามากทีส่ดุยงัคงเป็นทวปียุโรป ถงึแมว้่าอตัราการเตบิโตของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายงัทวีปยุโรป จะต ่ากว่าภูมภิาคอื่น แต่เนื่องจากความแขง็แรงด้านอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วยุโรป ท าใหฐ้านการตลาดของทวปียุโรปยงัคงสงูทีสุ่ด ในขณะทีท่วปีเอเชยี ตามมาในอนัดบัที ่ 2 แลว้ตาม
ดว้ยทวปีอเมรกิา ทัง้นี้การทียุ่โรปมอีตัราการเตบิโต ชะลอตวัลง สว่นหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกจิในภูมภิาคอยู่ในภาวะทีย่งั
ไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ ท าให้นักท่องเที่ยวในภูมิภาคชะลอตัว แต่หากยุโรปปรับตัวด้านการท่องเที่ยว และสามารถดึง
นกัท่องเทีย่วจากเอเชยีแปซฟิิกได ้กจ็ะช่วยเพิม่อตัราการเตบิโตโดยรวมได้ 
 

 
รปูที ่2.1: จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตปีิ 2020 ตามภมูภิาค 

 
 จากรปูที ่4-2 แสดงอตัราการเตบิโตของนกัท่องเทีย่วตามภูมภิาค พบว่า ตะวนัออกกลางมอีตัราการเตบิโตสงู
ทีส่ดุ แต่เน่ืองจากขนาดตลาดค่อนขา้งเลก็ โอกาสจงึไม่สงูเท่ากบัภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ทีม่ีอตัราการเตบิโตเป็นอนัดบั 
2 เทยีบกบัภูมภิาคอื่น แต่หากเทยีบขนาดตลาดเดิมแลว้ จะพบว่า ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกจะขยายตลาดไดม้ากทีสุ่ด 
และมโีอกาสเป็นอย่างมาก 
 

563 ล้านคน 

903 ล้านคน 

1,000 ล้านคน 

1,600 ล้านคน 
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รปูที ่4.2: เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้ตามภมูภิาค 

 
 4.2.1 ความส าคญัของนักท่องเท่ียวต่างชาตินอกภมิูภาค 
  นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเป็นกลุ่มหลกัทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศต่างๆ ในอดตีนักท่องเทีย่วต่างชาติ
ที่มาจากภูมิภาคเดียวมีความส าคญัมาก  ท าให้ประเทศในกลุ่มยุโรป ที่ส่วนใหญ่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
ท่องเทีย่วในภูมภิาค ท าใหต้วัเลขการเติบโต และฐานการตลาดของภูมภิาคนี้มอีตัราทีส่งูมาก แต่ในยุคทีอุ่ตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรปชะลอตัว นักท่องเที่ยวนอกภูมิภาคจึงมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้  การ
เจรญิกา้วหน้าของคมนาคมขนสง่ ท าใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางไดไ้กลขึน้ในเวลาทีส่ ัน้ลง และผลของสายการบนิราคาถูก 
ทีใ่หบ้รกิารการบนิทีไ่กลมากขึน้อกีดว้ย 

 
รปูที ่4.3: เปรยีบเทยีบนกัท่องเทีย่วในและนอกภูมภิาค 
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 4.2.2 ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ทวีปท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามามากท่ีสดุ  
  ทวปียุโรปเคยมสี่วนแบ่งตลาดการท่องเทีย่วถงึเกอืบรอ้ยละ 60 ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา แต่ในช่วงปี 
2020 นัน้ สว่นแบ่งการตลาดของสหรฐัอเมรกิาทีเ่คยอยู่อนัดบัที ่2 จะตกไปอยู่อนัดบัที ่3 ในขณะทีเ่อเชยีจะขึน้มาอยู่ใน
อนัดบั 2  
 

 
รปูที ่4.4: สว่นแบ่งตลาดตามทวปี 

 
 4.2.3 โอกาสทางการตลาดในปี 2020 
  นักท่องเที่ยวรวม  1,561 ล้านคน จะพบว่าเป็นนักท่องเทีย่วจากทวปียุโรป มากถงึ 717 ล้านคน 
ดงันัน้หากมองว่า ต้องการชงิส่วนแบ่งตลาดใหม้ากทีสุ่ด จงึควรมุ่งเน้นการท าความเขา้ใจลูกคา้ตามความส าคญัของ
ตลาดตามขนาดดงันี้ 

 

 
รปูที ่4.5: เปรยีบเทยีบสว่นแบ่งตลาดนกัท่องเทีย่วในปี 2020 

 

47% 

25% 

18% 

5% 4% 1% 

ยโุรป(717 ล้านคน) 

เอเชียแปซิฟิก(397 ล้านคน) 

อเมริกา(282 ล้านคน) 

แอฟริกา(77 ล้านคน) 

ตะวนัออกกลาง(69 ล้านคน) 

เอเชียใต้(19 ล้านคน) 

ส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมา

ไทยคิดเป็น 10.8% ของเอเชียแปซิฟิกใน

ปี 2013 

ที่มา: องค์การทอ่งเที่ยวโลก 

ที่มา: องค์การทอ่งเที่ยวโลก 
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รปูที ่4.6: เปรยีบเทยีบสว่นแบ่งตลาดนกัท่องเทีย่วในปี 2212 

 
รปูที ่4.7: เปรยีบเทยีบสว่นแบ่งตลาดนกัท่องเทีย่วในปี 2230 

 
 4.2.4 นักท่องเท่ียวมีแนวโน้มการเดินทางบ่อยขึ้น 
  หากพจิารณาจ านวนครัง้การท่องเทีย่ว เทยีบกบัจ านวนประชากร 100 คนจะพบว่า ในปี 2020 จะมี
จ านวนครัง้ของการท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถงึ 21 ครัง้ นัน่หมายถงึ ความนิยมในการท่องเที่ยวสูงขึน้มาก ดงันัน้
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนครัง้ท่องเที่ยวมากขึ้น ท าให้ประเทศไทยต้องปรบัตัว นอกจากจะเชญิชวนให้
นักท่องเทีย่วต่างประเทศมาเที่ยวในภูมภิาคแลว้ ยงัต้องเป็นศูนย์กลางในการพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวยงัพื้นทีอ่ื่นใน
ภูมภิาค โดยทีป่ระเทศยงัไดร้บัประโยชน์ในบทบาทของศนูยก์ลางท่องเทีย่วภูมภิาค  

51% 

22% 

16% 

6% 
5% 

ปี 2010 นักท่องเท่ียวต่างชาติ  
รวม (940 ล้านคน) 

ยโุรป 

เอเชียแปซิฟิก 

อเมริกา 

ตะวนัออกกลาง 

แอฟริกา 

41% 

30% 

14% 

8% 

7% 

ปี 2030 นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ 

รวม (1,800 ล้านคน) 

ยโุรป 

เอเชียแปซิฟิก 

อเมริกา 

ตะวนัออกกลาง 

แอฟริกา 

ที่มา: องค์การทอ่งเที่ยวโลก 

ที่มา: องค์การทอ่งเที่ยวโลก 
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รปูที ่4.8: เปรยีบเทยีบจ านวนครัง้การท่องเทีย่ว ต่อจ านวนประชากร 100 คน 

 
  องคก์ารท่องเทีย่วโลกประมาณการณ์ว่าในปี 2020 นักท่องเที่ยวจะท่องเทีย่วถงึปีละ 4 ครัง้ การ
ท่องเทีย่วหลกันอกภูมภิาค อาจท าไดเ้พยีง 1 หรอื 2 ครัง้ แต่การท่องเทีย่วในภูมภิาค คอืโอกาสทีส่ าคญั นอกจากนี้ 
การทีน่กัท่องเทีย่ว เดนิทางหลายครัง้ใน 1 ปี จะท าใหน้กัท่องเทีย่ว มปีระสบการณ์และเปรยีบเทยีบบรกิาร และรูปแบบ
การท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ ดงันัน้จ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางครัง้แรกจะลดลงจ านวนนักท่องเทีย่วซ ้าจะเพิม่ขึน้ จะท า
อย่างไรจงึจะท าใหน้กัท่องเทีย่วมาเทีย่วซ ้าในประเทศไทย 
  แน่นอนว่านกัท่องเทีย่ว มจี านวนครัง้ของการท่องเทีย่วมากขึน้ในแต่ละปี การทีจ่ะใหน้กัท่องเทีย่วมา
ท่องเที่ยวที่เดิมย่อมท าได้ยากขึน้ ความท้าทาย คอื จะท าอย่างไรให้ประเทศไทยสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อของการ
ท่องเทีย่วในแต่ละครัง้ และมสีว่นร่วมในการเดนิทางทัง้ปีของนกัท่องเทีย่ว 
  

 
 ทีม่า องคก์ารท่องเทีย่วโลก 

รปูที ่4.9: เปรยีบเทยีบจ านวนครัง้เฉลีย่ของนกัท่องเทีย่ว 
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 4.2.5 โอกาสของภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 
  หากพจิารณาการเตบิโตของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกในปี 2020 จะมจี านวนนกัท่องเทีย่ว 416 ลา้นคน 
หรอืคดิ 1 ใน 4 ของจ านวนนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลก โดยในปี 2014 ประเทศไทยมนีกัท่องเทีย่วต่างประเทศจ านวน 26 ลา้น
คน หากมองโอกาสตลาดรวมในอนาคต จะพบว่า จ านวนนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางในภมูภิาคไมใ่ช่ปญัหาของประเทศ
ไทย แต่ความทา้ทายคอื นกัท่องเทีย่วกลุ่มใด ทีจ่ะมกีารใชจ้่าย และ คุม้ค่าต่อการใชท้รพัยากรของไทย 
 

 
ทีม่า องคก์ารท่องเทีย่วโลก 

รปูที ่4.10: คาดการณ์นกัท่องเทีย่วต่างชาตใินพืน้ทีเ่อเชยีแปซฟิิก 
 
  จ านวนนักท่องเทีย่วในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกคอืกลุ่มโตขึน้มากขึน้ถงึ 2 เท่า โดยมจี านวนมากถึง 
318 ลา้นคน ในปี 2020 ดงันัน้ ประเทศไทยควรใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการรองรบัจ านวนนกัท่องเทีย่ว และ
ความคุม้ค่ากบัทรพัยากร รวมถงึตอ้งเลอืกกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีจ่ะสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ  
 

 
 

รปูที ่4.11: ตลาดหลกัของเอเชยีแปซฟิิก โดยนบัจากนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ
 
 
 
 

หากประเทศไทยรักษาส่วนแบ่งตลาดได้เท่า

ปัจจุบนั ในปี 2020 จะมีจ านวนนักท่องเที่ยว

ประมาณ 42 ล้านคน 

ที่มา: องค์การทอ่งเที่ยวโลก 
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4.3 การสร้างภาพทศัน์อนาคต 
 4.3.1 ภาพรวมท่องเท่ียวไทยปี 2020 (Future Scenarios Overview) 
  แมว้่าประเทศไทยจะเจอกบัวกิฤตการณ์ต่างๆมากมายในอดตี ทัง้การเมอืง น ้าท่วม และ ปญัหาจาก
ปจัจยัภายนอกในและนอกภูมภิาค แต่จ านวนนักท่องเที่ยวยงัคงเติบโตอย่างมาก โดยมจี านวนนักท่องเที่ยวกว่า 26 
ลา้นคนในปี 2013 ทัง้นี้ หากประเทศไทยยงัคงรกัษาอตัราการเตบิโตเช่นในช่วง 5 ปี ทีผ่่านมาทีร่อ้ยละ 15 จะมจี านวน
นกัท่องเทีย่วมากถงึ 71.1 ลา้นคน เดนิทางมายงัประเทศไทย  

 
 

รปูที ่4.12: คาดการณ์นกัท่องเทีย่วในปี 2020 
  หากพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เทียบกบัจ านวนนักท่องเที่ยวไทย จะพบว่าจ านวน
นกัท่องเทีย่วภายในประเทศ ปี 2552 จ านวน 122.52 ลา้น คน / ครัง้ ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วต่างชาต ิจ านวน 26 ลา้น
คน ซึง่หมายถึงจ านวนนักท่องเที่ยวไทยเดนิทางในประเทศมากกว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติถงึ 5 เท่า แต่จาก
ขอ้มูลกรมการท่องเทีย่ว: รายได้จากการท่องเทีย่วภายในประเทศ ปี 2013 มมีูลค่า 2.222 ล้านลา้น บาท ในขณะที่
รายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิมมีลูค่าถงึ 1.17 ลา้นลา้นบาท ซึง่มมีลูค่ามากกว่า ทีไ่ดจ้ากนกัท่องเทีย่วไทยถงึ 2 เท่า 
ดงันัน้ จงึเป็นโจทยท์ีส่ าคญัของการท่องเทีย่วในปี 2020 ว่า ท าอย่างไร จงึจะเพิม่ปรมิาณการจบัจ่ายของนักท่องเทีย่ว
ไทย ใหม้ากยิง่ขึน้  
 
 4.3.2 ปัจจยัผลกัดนัสู่ภาพทศัน์ (Key Drivers) 

  ภาพทศัน์แต่ละแบบทีแ่ตกต่างกนันัน้ จะเกดิปจัจยัผลกัดนัทีม่อีงคป์ระกอบแตกต่างกนั โดยมมีติขิอง
องคป์ระกอบทีเ่ป็นปจัจยัผลกัดนัในแต่ละดา้น โดยภาพทศัน์ที ่1 นี้แสดงใหเ้หน็ถงึขดีจ ากดัดา้นสมรรถนะดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน พิจารณาจาก 5 ปจัจยัย่อย คือ 1( โครงสร้างคมนาคมและสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอ 2( 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 2( โครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ 2( สุขภาพและสิง่แวดล้อม และ 5( ด้าน
การศกึษา พบว่า ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานยงัด้อยทุกกลุ่ม และมดีชันีความสามารถในการ
แขง่ขนั สมรรถนะต ่ากว่าค่ามธัยฐานเกอืบทัง้หมด 

ที่มา: องค์การทอ่งเที่ยวโลก 
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ภาพทศัน์ที ่2 มสีมมุตฐิานทีว่่า สมรรถนะดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน พจิารณาจาก 5 ปจัจยัย่อย คอื    1( 
โครงสรา้งและสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 2( โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลย ี2( โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร ์2( 
สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม และ 5( ดา้นการศกึษา ไดร้บัการพฒันาและลงทุนอย่างจรงิจงั เพื่อรองรบัจ านวนนกัท่องเทีย่วที่
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะความสามารถในการรองรบัของสนามบนิ การเดนิทางทางบก ที่พกั และการบรกิารจดัการด้าน
สถานทีท่่องเทีย่ว 

ภาพทศัน์ที่ 3 น้ีแสดงใหเ้หน็ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวทีเ่พิม่ขึน้อย่างล้นหลาม ไม่ไดเ้ป็นเป้าหมาย
เพยีงอย่างเดยีวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีต่อ้งการมุ่งท ารายไดใ้นเชงิมลูค่า และคุณค่า ในภาวะทีท่รพัยากรเหลอือยู่
จ ากดั จงึต้องวางแผนรบัมอื ทัง้น้ีเป้าหมายในภาพทศัน์น้ีไม่เน้นปรมิาณนักท่องเทีย่วทีจ่ะต้องสูงถึง 70 ลา้นคน แต่
เลอืกรบัจ ากดัเพยีง 50 ลา้นคนเท่านัน้ แต่เป็นจ านวนทีเ่ป่ียมดว้ยก าลงัซือ้ ไม่ปล่อยไปตามยถากรรม เพื่อขบัเคลื่อน
รายไดสู้่เป้าหมาย 4 ลา้นลา้นบาท ในปี 2563 การการจะไปสู่เป้าหมายไดน้ัน้ ต้องอาศยัการเปลีย่นภาพลกัษณ์และ
พฒันารปูแบบการท่องเทีย่วไปสูแ่บบเฉพาะเจาะจงมากขึน้ และ ทีส่ าคญัคอืดา้นบุคลากรที่ตอ้งมคีวามพรอ้ม 

ภาพทศัน์ที่ 4 แสดงใหเ้หน็การดูแลทรพัยากรการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ใน
ระยะเวลา ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น  การลดใช้ทรพัยากรอย่างสิ้นเปลือง และลดปริมาณของเสยีที่จะเป็นอนัตรายต่อ
สิง่แวดลอ้ม มกีารกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ใหแ้ก่คนในทอ้งถิน่ทีม่แีหล่งท่องเทีย่วตัง้อยู่ เปิดโอกาสใหชุ้มชนใน
ทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ร่วมในการจดัการ และการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่ว ประสานระหว่างผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เช่น หน่วยงาน
และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป้ระกอบธุรกจิการท่องเทีย่ว และชุมชนในทอ้งถิน่ เพื่อการวางแผนงาน การจดัสรรงบประมาณ 
และการจดัการทรพัยากรอย่างเหมาะสม 

การเปรียบเทียบปจัจยัที่ผลกัดนัแต่ละภาพทศัน์ให้แตกต่างกนันัน้ สามารถแสดงได้ในมติิของ
นโยบาย การจดัการสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั บุคลกรด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างธุรกจิ การคมนาคม สถานที่
ท่องเทีย่ว และวฒันธรรม ในตารางดงัต่อไปนี้ 

 

 
 



 

80 

 
รปูที ่2.13: เปรยีบเทยีบปจัจยัผลกัดนัแต่ละภาพทศัน์ 
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4.3.3 เปรียบเทียบ 4 ภาพทศัน์ (Scenario Comparison) 
 การเปลีย่นแปลงของการท่องเที่ยวในประเทศไทยไปสู่ปี 2020 นัน้ สามารถเกดิภาพทศัน์ไดห้ลายรูปแบบ 
ขึน้กบัปจัจยัผลกัดนัทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มหรอืกระแสแนวโน้มหลกั (Key drivers) ทีจ่ะสรา้งทางเลอืกไปสู่การสรา้ง
สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่น้นคุณค่าทีแ่ตกต่าง (Qualitative) หรอืไปสูก่ารสรา้งสถานทีท่่องเทีย่วทีร่องรบัปรมิาณนกัท่องเทีย่ว 
(Quantitative) และความสามารถของหน่วยงานที่รบัผดิชอบ ในการจดัการการเปลี่ยนแปลง (Ability to manage 
change)   

 
รปูที ่2.12: แสดงการเปรยีบเทยีบแต่ละภาพทศัน์ 

ภาพทศัน์ที ่1 Consumption หรอื Commodity Buying คอืมติทิีค่วามสามารถในการจดัการการเปลีย่นแปลง
ทีต่ ่า (low ability to change) แต่มุ่งสรา้งหรอืจดัการสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่น้นรองรบัปรมิาณนักท่องเทีย่ว (quantitative) 
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัสถานการณ์ท่องเทีย่วทีเ่ป็นเหมอืนปจัจุบนั นักท่องเทีย่วยงัคงเดนิทางมาเทีย่วประเทศไทยเป็นจ านวน
มาก ท าใหห้ลายแหล่งท่องเที่ยว มจี านวนนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะรองรบัได ้มจี านวนผูป้ระกอบการ โรงแรม ทีพ่กั 
สถานที่ท่องเที่ยว เพิม่ขึน้จ านวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการทีไ่ม่ได้ขึน้ทะเบยีนถูกต้อง ท าให้มกีารตดัราคา และขาด
คุณภาพ ท าใหภ้าพรวม มภีาพลกัษณ์ไม่ดนีกั แหล่งท่องเทีย่วขาดการบรหิารจดัการ และ เสือ่มโทรม 

ภาพทศัน์ที ่2 Investment หรอื Supply Push คอืมติทิีค่วามสามารถในการจดัการการเปลีย่นแปลงทีส่งู (high 
ability to change) และมุ่งสร้างหรอืจดัการสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่น้นรองรบัปรมิาณนักท่องเทีย่ว (quantitative) โดย
สถานการณ์ท่องเที่ยวที่เติบโตขึน้จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่งจากภาครฐั การเติบโตด้านการ
ท่องเทีย่ว ของจงัหวดั ตลอดแนวเสน้ทางรถไฟ และคมนาคมทางบก ท าใหเ้มอืงรองต่างๆ มแีนวโน้มท่องเทีย่วทีด่ขี ึน้ 
จากการลงทุนที่ครบถ้วน ท าให้เชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี และท าให้เกิดการน าเสนอสนิค้าและ
บรกิาร ในรปูแบบการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบา้น แต่ความเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นทีเ่สยีไป 

ภาพทศัน์ที่ 3 Branding & Image หรอื Reputation Selling คอืมติิทีค่วามสามารถในการจดัการการ
เปลีย่นแปลงทีต่ ่า (low ability to change) แต่มุ่งสรา้งทางเลอืกไปสู่การสรา้งสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่น้นคุณค่าทีแ่ตกต่าง 
(qualitative) โดยสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ยงัไม่ได้พฒันาด้านกระบวนการบริหารมากนัก ท าให้ต้องหนัมาเน้นการ
พฒันาด้านการตลาดเฉพาะกลุ่ม มกีารพฒันาดา้นการท าการตลาดรูปแบบใหม่ การตลาดออนไลน์ โดยพฒันาพื้นที่
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เฉพาะ เหมาะกบักลุ่มนักท่องเที่ยวที่มคีวามต้องการเฉพาะด้าน บางพื้นที่ สามารถก าหนดแบรนด์เมอืงได้ ท าให้
สามารถเลอืกรบัลกูคา้เฉพาะกลุ่มได ้มกีารฝึกอบรมพฒันาบุคลากรใหเ้พยีงพอ 

ภาพทศัน์ที่ 4 Sustainability หรอื Balance & Efficiency คอืมิติที่ความสามารถในการจดัการการ
เปลีย่นแปลงทีส่งู (high ability to change) และมุ่งสรา้งทางเลอืกไปสูก่ารสรา้งสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่น้นคุณค่าทีแ่ตกต่าง 
(qualitative) โดยสถานการณ์ท่องเทีย่วมกีารพฒันาเขา้สู ่Sustainability และใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้ม มกีารให้
ชุมชนทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นร่วม และ ก าหนดนโยบายจากภาครฐัอย่างชดัเจน ในการเอือ้ใหเ้กดิการอนุรกัษ์และก าหนด
รปูแบบการท่องเทีย่วทีก่ลมกลนืกบัสิง่แวดลอ้ม มกีารเปลีย่นนโยบายจากจ านวนนักท่องเทีย่ว มาเป็นมูลค่าทีเ่กดิจาก
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ต้องขึ้นทะเบียน ศึกษาความสามารถในการรองรับ และ ก าหนด 
กฎระเบยีบ และบงัคบัใชอ้ย่างเป็นรปูธรรม 

โดยสรุปแลว้การกา้วไปสูภ่าพทศัน์แต่ละแบบนัน้จะขึน้กบัระดบัความสามารถของประเทศ หน่วยงาน และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทีจ่ะตัง้เป้าของต าแหน่งการแข่งขนัของการท่องเทีย่วไปทีจุ่ด
ของการสรา้งคุณภาพหรอืปรมิาณ กบัระดบัความสามารถในการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัทีผ่ลกัดนั
สูแ่ต่ละภาพทศัน์ (Key Drivers) 
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4.4 ภาพทศัน์ท่ี 1: เตม็ท่ีกบัชีวิต (Consumption Scenario) 

 4.4.1 ค าอธิบายภาพทศัน์ (Scenario future) 
  ภาพทศัน์นี้ เป็นการอธบิายปี 2020 เป็นยุคของการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วอย่างจรงิจงั จากเดมิที่
ประเทศไทยมุ่งเน้นภาคการผลติเพื่อการสง่ออก จากขอ้มลูธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2556 ภาคอุตสาหกรรมคดิเป็น 
38.1% ของ GDP ในขณะทีภ่าคบรกิารคดิเป็น  25.7% แต่เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิของโลก โดยเฉพาะ 
ประเทศในแถบยุโรปและอเมรกิา ท าให้ในปี 2020 ประเทศต่างๆ เริม่มาใหค้วามสนใจด้านภาคบรกิาร โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นผู้น าด้านจ านวนนักท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางที่มีความ
หลากหลาย ในราคาทีคุ่ ้มค่า โดยกลุ่มนักท่องเทีย่วตลาดใหญ่ทีสุ่ดยงัคงมุ่งเน้นท่องเทีย่วกระแสหลกั ถงึแมจ้ะมคีวาม
พยายามพฒันานกัท่องเทีย่วคุณภาพทีท่ ารายไดส้งูกต็าม โดยนกัท่องเทีย่วกลุ่มหลกัยงัคงเป็นกลุ่มท่องเทีย่วของชนหมู่

มาก (Mass Tourist) ในปี 2020 ทุกภาคส่วนตระหนักว่า การเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพ
นกัท่องเทีย่ว เป็นปญัหาทีจ่ะตอ้งมกีารพจิารณาอย่างจรงิจงั เพราะเริม่เกดิปญัหาขึน้หลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นปญัหาดา้น
ประสทิธภิาพในการรองรบันักท่องเทีย่ว ความพรอ้มของทรพัยากร การสญูเสยีความเป็นวฒันธรรมและวถิีชวีติของ
ชุมชนทอ้งถิ่น ท าให้เริม่พจิารณาอกีครัง้ ถงึตวัเลขจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้นักท่องเทีย่ว เป็นการค านวณจาก
จ านวนนกัท่องเทีย่วกบัรายจ่ายเฉลีย่ต่อวนัต่อคนนัน้ ซึง่อาจจะต้องกลบัมาพจิารณาว่าสิง่ทีส่่งเสรมิใหน้ักท่องเทีย่วเขา้
มาใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มนัน้ เหมาะสมกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัทรพัยากร ธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ม่สามารถท าใหก้ลบัมาเหมอืนเดมิไดห้รอืไม่ 

นโยบายด้านการท่องเท่ียว ในปี 2020 มกีารก าหนดวางแผนนโยบายจากหน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่เป็นนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว แต่ยงัคงมปีญัหาดา้นความต่อเน่ืองของนโยบาย และ
ความรบัผิดชอบ ประสทิธิภาพในการน าไปปฏิบตัิ ความขดัแย้งเชิงนโยบายระหว่างนโยบายท้องถิ่นกบันโยบาย
ส่วนกลาง ความไม่สอดคล้องกนัของ นโยบายทอ้งถิ่นกบันโยบายส่วนกลางอาจส่งผลให้เกดิผลกระทบในดา้นลบต่อ
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สถานทีท่่องเทีย่วนัน้ อาท ิการแย่งชงิการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว ท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วนั ้นๆไม่สามารถด าเนิน
กจิกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลเสยีต่อชุมชนทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และในเชงิวฒันธรรมตามมา นอกจากนี้
กฎระเบยีบต่างๆ ยงัคงมคีวามซบัซอ้น  

ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม  เกิดความกดดันอย่างหนัก ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งทรุดโทรม ทัง้ที่เกดิการการท่องเที่ยวเช่น  และเกดิจากการบุกรุกพื้นที่ป่าของ      
รสีอรท์ โรงแรม และพืน้ทีท่ ากนิของชุมชนทอ้งถิน่ หน่วยงานของภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมและป้องกนัปญัหา
สิง่แวดลอ้ม ตอ้งพยายามท างานดา้นดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม แข่งกบัการใชท้รพัยากร และการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ภาคเอกชน ซึง่มคีวามรวดเรว็ ท าใหก้ารอนุรกัษ์ ไม่ทนัต่อการบรโิภค ปญัหาในปจัจุบนัดา้นสิง่แวดลอ้มยงัคงอยู่ และ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัหลายแห่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรฐั เช่น กรมอุทยาน
แห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ยงัคงมคีวาม
พยายามในการอนุรกัษ์ แต่อย่างไรกต็าม หน่วยงานที่รบัผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ต่างมรีะบบการควบคุมและ
ป้องกนัปญัหาทีแ่ตกต่างกนั ท าใหม้คีวามซบัซอ้น และขาดความต่อเน่ือง นอกจากน้ีเมื่อมนีักท่องเทีย่วต้องการเขา้ไป
เทีย่วในพืน้ทีเ่หล่านัน้ แต่ละหน่วยงานจ าเป็นจะตอ้งมมีาตรการรองรบัการเพิม่จ านวนนักท่องเทีย่ว โดยสามารถรกัษา
คุณภาพสิง่แวดล้อมในแต่ละพื้นที่ให้ดีกว่าเดมิ แต่จากความล่าช้าของการควบคุมและป้องกนัปญัหาการท าลาย

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการ
พฒันาการท่องเทีย่วมใีหเ้หน็มากมาย ผลทีต่ามมา 
กค็อื การย้ายที่เที่ยวของนักท่องเที่ยวไปยงัแหล่ง
ใหม่ๆ ทีย่งัมคีวามเป็นธรรมชาตทิี่สมบูรณ์ ซึง่เมื่อ
ไปที่ ใหม่  เอกชนและหน่วยงานบางหน่วยก็
พยายามที่จะพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อให้
นกัท่องเทีย่วเกดิความพอใจ แต่การพฒันาเหล่านัน้ 
กลบักลายเป็นการท าลายธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
โดยมิได้ตัง้ใจ ซึ่งผลที่ตามมา ก็คือ การท าลาย
แหล่งธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึ่งไม่อาจฟ้ืนฟูให้
กลบัมาเหมอืนเดมิได ้

ด้านการจดัการความปลอดภยั จะเหน็ไดว้่า ความตงึเครยีดทางการเมอืงระหว่างประเทศ ความ
ขดัแยง้ทางความเชื่อศาสนา และการแย่งชงิผลประโยชน์จากทรพัยากร จากแนวโน้มโลกทีเ่ปิดกวา้งต่อการลงทุนมาก
ขึน้ ในปี 2020 ความปลอดภยัในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว จงึมคีวามส าคญัอย่างมากในการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว 
ความสญูเสยีทีเ่กดิกบัทีช่วีติของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิแมจ้ะเป็นเพยีงไม่กีค่น แต่เดมิพนัดว้ยผลกระทบทีย่ิง่ใหญ่
ของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพลกัษณ์ของการท่องเที่ยว และการสญูเสยีรายได้ ภาพทศัน์นี้ ชี้ให้เหน็ว่า การเปิ ด
กวา้งดา้นแรงงาน ท าใหม้แีรงงานประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาท างานในประเทศไทยจ านวนมาก ความแออดัในชุมชนเมอืง 
ท าใหเ้กดิปญัหาอาชญากรรมตามมา ประเทศไทยยงัคงประสบปญัหาดา้นการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั และ
การสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันกัท่องเทีย่วต่างชาต ิความถีข่องปญัหาดา้นความปลอดภยั เพิม่มากขึน้ 
ในแต่ละปีมอีุบตัเิหตุเกดิขึน้จากกจิกรรมการท่องเทีย่วและการเดนิทางเขา้ ไปในอุทยานแห่งชาต ิและสถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ ก่อให้เกดิการสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัย์สนิเป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้ ในแต่ละปี อุทยานแห่งชาติและแหล่ง
ท่องเทีย่วบางแห่ง ตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งภยั ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิเช่น พายุ น ้าป่าไหลหลาก ดนิถล่ม 
แผ่นดนิไหว หรอืการเกดิคลื่นสนึามอิกีดว้ย  
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ด้านบุคลากรท่องเท่ียว ในปี 2020 ตลาดการค้าและบริการในภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้น ท าให้เกิดการ
เคลื่อนยา้ยของแรงงานในภูมภิาคอาเซยีน ดว้ยอตัรานกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเทีย่วใน ประเทศไทยเพิม่จ านวนมากขึน้ทุกปี 
ท าใหภ้าคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วและบรกิารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ขณะเดยีวกนักลบัพบปญัหาการขาดแคลน
บุคลากรและคุณภาพการศกึษาในภาคการท่องเที่ยวและบรกิารทัง้ ในระดบัปรญิญาตร ีอนุปรญิญา และอาชวีศกึษา 
รวมถงึการขาดทกัษะดา้นภาษา การบรกิาร และความรูใ้น การบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว ดงันัน้ ในปี 2020 จะเหน็
เคลื่อนย้ายแรงงานเมื่อเปิดเสรอีาเซยีน ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดแรงงานท่องเที่ยวไทยเปิดกว้างมากขึน้ แรงงานมฝีีมือ
สามารถเคลื่อนยา้ยไปยงัแหล่งที่ได้รบั ค่าตอบแทนสงูกว่า ในขณะเดยีวกนัแรงงานต่างชาตสิามารถเขา้มาแข่งขนัใน
ภาคการท่องเที่ยวของไทยจ านวนมาก เช่นกนั ซึ่งปญัหาที่ประเทศไทยจะพบคือ การรกัษาความเป็นไทย ในการ
ใหบ้รกิาร เน่ืองจากความหลากหลายของแรงงาน ทีร่บัเขา้มาท างานในอุตสาหกรรม  

ด้านโครงสรา้งธรุกิจ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไดส้รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศแต่ยงัเป็นการกระจุก
ตวั จากขอ้มลูศนูยว์จิยักสกิรไทยพบว่า แหล่งท่องเทีย่วในภาคใต้ มนีักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้ไปเทีย่วมากกว่า
ทุกภาค (หากไม่นับรวมกรุงเทพฯ( โดยมจี านวน 11.28 ลา้นคน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 29 ของนักท่องเทีย่วต่างชาติ
ทัง้หมดทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย ทีม่จี านวนรวม 22.92 ลา้นคน และสรา้งรายไดท้่องเทีย่วใหภ้าคใต ้219,522 
ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25 ของรายได้ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทัง้หมดที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย แต่รายได้ประเทศโดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนัโดยเฉพาะ
จงัหวดัภูเกต็ พงังา กระบี ่และเกาะสมุย ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึง่เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลของภาคทีม่ี
ชื่อเสยีงระดบันานาชาตโิดยมรีายไดร้วมกนัสงูถงึรอ้ยละ 82 ของรายไดก้ารท่องเทีย่วภาคใต้ และเกอืบรอ้ยละ 82 เป็น
รายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิและรองลงมาไดแ้ก่แหล่งท่องเทีย่วเมอืงชายแดนในกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะเมอืงหาดใหญ่  

ทัง้นี้จะเหน็ไดว้่า ในปี 2020 หากนักท่องเทีย่วยงัคงเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วหลกัในปจัจุบนั 
รายไดจ้ะกระจุกตวัอยู่ทีบ่างจงัหวดั ท าใหก้ารกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนท าไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วร จากขอ้มูลศูนยว์จิยักสกิร
ไทย จะเหน็ไดว้่าภูเกต็ (ในปี 2552 มนีกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้ไป 2.22 ลา้นคน ( รองลงมา คอื กระบี ่(จ านวน 
1.22 ล้านคน( และ พังงา (จ านวน 2.22 แสนคน( ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลฝ ัง่อันดามนั นอกจากน้ี ยงัม ี   
เกาะสมุย (จ านวน 2.22 แสนคน( ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเทีย่วชายทะเลฝ ัง่อ่าวไทย นักท่องเที่ยว
ต่างชาตทิีเ่ดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วชายทะเลทัง้ 2 แห่งดงักล่าว มจี านวนรวมกนัคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.5 ของ
นักท่องเทีย่วต่างชาติทัง้หมดทีเ่ดนิทางท่องเที่ยวในภาคใต้ซึง่มจี านวนรวม 11.28 ล้านคน ในขณะที่จงัหวดัตรงัม ีมี
รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพยีงปีละประมาณ 2,222 ลา้นบาทและระนองปีละไม่ถงึ 1,222 ลา้นบาท ปญัหา ดงักล่าวอาจ
เกดิการขาดการพฒันาสิง่ดงึดูดใจและผลติภณัฑก์ารท่องเที่ยวอนัดามนัใหเ้ชื่อมโยงและเกือ้หนุนกนัและกนัของกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนัขาดการพฒันาการตลาดการท่องเทีย่วเชงิบรูณาการ 

ด้านคมนาคมขนส่ง ในปี 2020 จนีจะเขา้มามสีว่นส าคญัในการวางระบบขนสง่คมนาคมในภูมภิาค 
รวมถงึประเทศไทย เพื่อสรา้งความเชื่อมโยง ระบบโลจสิตกิสแ์ละการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว จะทวคีวามส าคญัมากขึน้ 
ในภาพทศัน์นี้ ประเทศไทยมคีวามพรอ้มในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในระดบัหนึ่ง แต่ยงัมขีดีความสามารถดา้นการขนส่ง 
ต ่ากว่าสงิคโปร ์มาเลเซยี ส าหรบัปญัหาของระบบโลจสิตกิสไ์ทยยงัคงมปีญัหา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ต้นทุนดา้นการ
ขนสง่ทีค่่อนขา้งสงู ยงัขาดการลงทุนทีเ่พยีงพอต่อการเชื่อมโยงเสน้ทางการท่องเทีย่ว รปูแบบในการเดนิทาง ท่องเทีย่ว 
ทัง้ระหว่างเมอืงท่องเทีย่วหลกัเมอืงท่องเทีย่วรอง การเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น ปญัหาดา้นกฎระเบยีบทีเ่ชื่อมโยง
กบัประเทศเพื่อนบา้นทีไ่ม่เอือ้ต่อการท่องเทีย่วในบางเสน้ทาง ตลอดจนปญัหาการขาดศกัยภาพของผูป้ระกอบการไทย  
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ด้านโครงสร้างต้นทุน ต้นทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น จากแรงงานที่มีค่าแรงสูงขึ้น การ
คมนาคมขนสง่ ตน้ทุนดา้นพลงังาน และ การทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางกลุ่มย่อยมากขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการต้องพจิารณา
เรื่องการบริหารจัดการต้นทุน นักท่องเที่ยวทราบถึงราคาต่างๆ ท าให้ต่อรอง และ ท าให้ส่วนแบ่งก าไรของ
ผูป้ระกอบการลดลง ท าใหเ้กดิการตดัราคา และผูป้ระกอบการคุณภาพไม่สามารถอยู่ได ้

ด้านการจดัการสถานท่ีท่องเท่ียว  ยงัคงขาดความเชื่อมโยง ภาครฐั ภาคเอกชน และ ชุมชน
ทอ้งถิน่ ท าใหเ้จา้ของพืน้ทีข่าดการมสีว่นร่วม และ หวงแหนทรพัยากร การจดัการสถานทีท่่องเทีย่วส่วนใหญ่ เน้นเพิม่ 
จ านวนนักท่องเที่ยว ชุมชนในพื้นที่ขาดความรู้ และการมีส่วนร่วม ปญัหาขยะ มลพิษ และ ความกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอ้ม แหล่งท่องเทีย่วสว่นใหญ่ยงัคงขาดป้ายบอกทาง ปญัหาดา้นภาษา และ ปญัหาดา้นการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเทีย่ว เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่ เป็นกลุ่มทีเ่ดนิทางดว้ยตนเอง  
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4.4.2 คาดการณ์ตวัเลขท่ีส าคญั (Key indicator) 

ตวัวดั 

  ข้อมูลปี 2013   

จ านวน 2013  รายได ้2013  ระยะเวลาพ านกั
เฉลีย่ต่อหวั (วนั(

(ททท*) 

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวั 
(บาท/วนั*( (ททท(  (ลา้นคน( (พนัลา้นบาท( 

ทีม่า 
*กรมการ
ท่องเทีย่ว 

*กรมการ
ท่องเทีย่ว 

**ททท **ททท 

อตัราการเตบิโต 
 +19.6% จาก 

2012 
 +19.08% จาก 

2012 
    

  ① ② ③ ④=②/①/③ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม 26.73 ฿ 1,171.65 9.85 ฿ 4,450 

เอเชยีตะวนัออก 16.08 ฿ 512.47 6.84 ฿ 4,659 

จ านวน /รายไดจ้าก AEC 7.39 ฿ 187.46 5.8 ฿ 4,374 

จ านวนรายไดจ้าก/ จนี 4.70 ฿ 182.30 8.04 ฿ 4,824 

ทวปียโุรป 6.30 ฿ 414.88 16.52 ฿ 3,986 

ทวปีอเมรกิา 1.17 ฿ 78.75 14.96 ฿ 4,499 

ทวปีโอเชยีเนีย 1.04 ฿ 70.20 13.22 ฿ 5,106 

เอเชยีใต ้ 1.34 ฿ 49.66 7.27 ฿ 5,098 

ตะวนัออกกลาง 0.63 ฿ 36.49 11.9 ฿ 4,891 

ทวปีแอฟรกิา 0.16 ฿ 9.18 11.56 ฿ 4,842 

นกัท่องเทีย่วในประเทศ 
127.52 ฿ 634.00 เฉลีย่ 3.9 ฿ 1,275 

    คา้งคนื 3.9 ฿ 3,410 

(ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิ  
(ลา้นเทีย่ว( 

    ไม่คา้งคนื ฿ 1,392 
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ตวัวดั 

  คาดการณ์ 2020   

Scenario 1: Consumption (สมมุติฐาน ASEAN Tourism Growth) 

จ านวน 2020 รายได ้2020 ระยะเวลาพ านกั
เฉลีย่ต่อหวั  (วนั( 

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวั 
(บาท/วนั(  (ลา้นคน( (พนัลา้นบาท( 

ทีม่า ***UNWTO ***UNWTO     

อตัราการเตบิโต 6.50% 6.50% คงเดมิ   

  ① ② ③ ④=②/①/③ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม  41.54 ฿ 1,820.73 9.85 ฿ 4,450 

เอเชยีตะวนัออก 24.99 ฿ 796.37 6.84 ฿ 4,659 

จ านวน /รายไดจ้าก AEC 11.48 ฿ 291.31 5.8 ฿ 4,374 

จ านวนรายไดจ้าก/จนี 7.30 ฿ 283.29 8.04 ฿ 4,824 

ทวปียโุรป 9.79 ฿ 644.72 16.52 ฿ 3,986 

ทวปีอเมรกิา 1.82 ฿ 122.38 14.96 ฿ 4,499 

ทวปีโอเชยีเนีย 1.62 ฿ 109.09 13.22 ฿ 5,106 

เอเชยีใต ้ 2.08 ฿ 77.17 7.27 ฿ 5,098 

ตะวนัออกกลาง 0.97 ฿ 56.70 11.9 ฿ 4,891 

ทวปีแอฟรกิา 0.25 ฿ 14.27 11.56 ฿ 4,842 

นกัท่องเทีย่วในประเทศ 198.16 ฿ 985.23 3.9 ฿ 1,275 

(ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิ (ลา้น
เทีย่ว( 

        

 

ภาพทศัน์ที ่1 อยู่ภายใต้สมมุตฐิานทีว่่า ประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วเท่ากบัอตัรา
การเตบิโตของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ตามการคาดการณ์ขององคก์ารท่องเทีย่วโลก และมอีตัราการเตบิโตของรายได้
อยู่ในอตัราเดยีวกนั ทีร่อ้ยละ 6.5 (ผลจากงานวจิยัครัง้นี้( 
 

4.4.3 ปัจจยัผลกัดนัสู่ภาพทศัน์ 
  ภาพทัศน์นี้  แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากร อย่างไม่เป็นระบบ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ผ่านการท่องเทีย่วกระแสหลกั โดยนักท่องเทีย่วกลุ่มหลกัยงัคงเป็นกลุ่มท่องเที่ยวของชนหมู่
มาก การท่องเทีย่วเชงิความสนใจเฉพาะมกีารสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัไม่สามารถพฒันาระบบตัง้แต่ต้นน ้า จน
ปลายน ้า ทัง้น้ีปจัจยัผลกัดนัสูภ่าพทศัน์น้ีไดแ้ก่  
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ปจัจยัผลกัดนั 1: กระแสโลกาภวิตัน์ 
 การลงทุนจากกระแสโลกาภวิตัน์ ท าใหภู้มภิาคเอเชยี มบีทบาทที่ส าคญัส าหรบัเศรษฐกจิโลก 

ท าให้นักลงทุนจากต่างชาติ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว ทัง้โรงแรม 
รา้นอาหาร และ จดัการท่องเทีย่ว 

 ปี 2020 การเปิดกวา้งดา้นแรงงาน บุคลากรจากต่างประเทศ เช่นฟิลปิปินส ์ซึง่มภีาษาองักฤษที่
ดกีว่า แต่ตน้ทุนค่าแรงทีไ่ม่สงูมากนกั จะเขา้มาเป็นตวัเลอืกใหผู้ป้ระกอบการ 

 การเติบโตของจนีและรสัเซยี ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวยงัหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทยจ านวน
มาก ซึง่หากไม่ท าการบรหิารจดัการจะเกดิการกระจุกตวัของนกัท่องเทีย่วในบางพืน้ที ่ส่งผลให้
ปรมิาณนกัท่องเทีย่วมากกว่าปรมิาณทีร่องรบัได ้

ปจัจยัที ่2 สงัคมสงูวยั 
 ประเทศไทยมรีะบบสวสัดกิารสงัคมขนาดใหญ่ขึน้ (Greater Social Security) ในปี 2222 

ประเทศไทยจะมรีะบบสวสัดกิารใหญ่ขึน้มาก ท าใหว้ยัท างานตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายมากขึน้  
 แรงงานไม่เพยีงพอ จากการกา้วเขา้สู่สงัคมวยัชรา (Aging Society) ทีม่ผีูส้งูอายุเกนิ 22 มาก

ขึน้ จากร้อยละ 11 ของประชากรในปี 2228 เป็นร้อยละ 15 ของประชากรในปี 2222  และ
นอกจากนี้งบประมาณจ านวนมากในการดูแลผูสู้งอายุที่มแีนวโน้มมอีายุยนืยาวและมจี านวน
มากขึน้  

 ระบบสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นครอบครวัเดีย่วขนาดเลก็มากขึน้ (Nucleus family vs. Extended 
family) การพึ่งพาญาติพีน้่องน้อยลง ท าให้การท่องเทีย่วหมู่คณะขนาดใหญ่ของกลุ่มญาตจิะ
ลดลง เป็นการท่องเทีย่วกลุ่มย่อย และความตอ้งการหลากหลาย 

 เศรษฐกจินอกระบบ ตลอดจนแรงงานนอกระบบจะถูกผลกัดนัและดงึเขา้สู่ในระบบมากขึ้น ซึง่
ในปจัจุบนัแรงงานนอกระบบมขีนาดถงึ 21.8 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 59 ของก าลงัแรงงาน ท า
ใหต้น้ทุนแรงงานสงูขึน้  

ปจัจยัผลกัดนัที ่3: เศรษฐกจิสเีขยีว  
เศรษฐกิจสีเขียว (Greener Economy) 

หมายถงึเศรษฐกจิทีค่นในสงัคมใหค้วามส าคญักบัการรกัษา
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพของตน การบรโิภคสนิคา้และบรกิาร
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นมติรกบัสุขภาพมากขึน้ มี
การด ารงชวีติอยู่ร่วมกบัโลกและธรรมชาตอิย่างมคีวามสมดุล
มากขึ้น ซึ่งการจะเกิดสิง่นี้ได้นัน้ ต้องอาศยัการพฒันาทุก
กระบวนการ และ ทุกขัน้ตอน รวมถงึพฒันาคน ซึ่งต้องเอา
จรงิ เอาจงั ตัง้แต่นโยบาย จนการน ามาปฏบิตั ิท าให้หลาย
ประเทศมแีต่แนวนโยบาย แต่ไม่สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ  

เศรษฐกจิสเีขยีวรูปแบบนี้ เป็นเรื่องที่ประเทศพฒันาแล้ว ให้ความส าคญั แต่ประเทศก าลงัพฒันา 
ยงัให้ความส าคญัน้อยกว่ามาก อาท ิประเทศพฒันาแล้ว มกีารออกกฎระเบียบเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมมากมาย  การ
จดัเกบ็ภาษีส าหรบัท าลายสิง่แวดลอ้มที่สงู ภาษีน ้ามนัทีส่งู การคดิราคาค่าน ้าค่าไฟทีส่งู และการพฒันาตลาดซือ้ขาย
คารบ์อนเครดติ ตลอดจนมกีารพฒันาการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และสนับสนุนการใชพ้ลงังาน
ทางเลอืกอย่างจรงิจงั   
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ปจัจยัที ่4 ชวีติดจิติอล 
จากการที่นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ตลอดเวลานัน้ ท าให้เกิดผลที่

ตามมาคอื 
 นักท่องเที่ยวค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้ง่ายดาย  ท าให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ได้รบั

ความนิยมอย่างรวดเรว็ 
 นักท่องเที่ยวเปรยีบเทยีบราคา ทราบราคาต้นทุน ท าให้ผูป้ระกอบการท่องเที่ยว ท าก าไรได้

ยากขึน้  
 ความตอ้งการทีห่ลากหลาย และ ท าการศกึษาก่อนมาท่องเทีย่ว ท าใหต้อ้งการผูใ้หบ้รกิารทีต่อ้ง

มคีวามรูม้ากยิง่ขึน้  
 นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น ท าให้ต้องรองรับด้านข้อมูล และ เส้นทาง 

อ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ ซึง่จะมขีนาดใหญ่ขึน้เรื่อยๆ  
 การเกดิขึน้ของผูป้ระกอบการใหม่ ทีไ่ม่อยู่ในระบบ และ หลอกลวงนกัท่องเทีย่วจากการซือ้ขาย

ออนไลน์ ท าใหเ้สยีชื่อเสยีง รวมถงึการตดัราคา ท าใหเ้สยีหายทัง้ระบบ 
 กลไกราคา เสยีสมดุล จากตวักลางจองออนไลน์ ท าใหเ้กดิการตดัราคา และ ผูป้ระกอบการทีไ่ม่

สามารถจดัการตน้ทุน จะไม่สามารถอยู่ได ้

ปจัจยัที ่5 คมนาคมขนสง่ 
การคมนาคมขนส่งยงัคงไม่สามารถเชื่อมโยงไปยงัเมืองรองได้สะดวกนัก ส าหรบันักท่องเที่ยวที่

เดนิทางดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ระบบแผนที ่ป้ายบอกทาง และโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืงรอง ท าใหน้ักท่องเทีย่วยงัคง
กระจุกตวัในเมอืงหลกั นอกจากนี้ตน้ทุนพลงังาน คมนาคมสงูขึน้ ท าใหธุ้รกจิรถทวัร ์รถบสั มคี่าใชจ้่ายทีแ่พงขึน้ ท าให้
เกดิความกดดนัต่อผูป้ระกอบการในลกัษณะทีร่ายไดล้ดลง แต่ตน้ทุนสงูขึน้  

ปจัจยัผลกัดนั 6  ชุมชนเมอืง  
กระแสชุมชนเมอืง ท าใหน้ักท่องเทีย่วยงัคงเดนิทางไปยงัเมอืงหลกั ท าใหเ้กดิสิง่ก่อสรา้ง สิง่อ านวย

ความสะดวกใหก้บันักท่องเที่ยวมากมาย จนท าลายทศันียภาพ ทรพัยากร และวถิชีวีติ นอกจากน้ี ยงัมปีญัหามลพษิ 
ปญัหาขยะ และปญัหาอาชญากรรม มากขึ้นในเมอืงหลกัๆ ชุมชนเมืองน้ีเอง ท าให้วถิีชวีิตเดมิสูญเสยีไป คนเข้าสู่
อุตสาหกรรมมากขึน้ เมอืงต่างๆ เริม่ขาดเอกลกัษณ์ 
นอกจากนี้ระบบคมนาคมขนสง่ ยงัไม่สามารถรองรบัและปรบัโครงสรา้งได ้เช่น สดัสว่นการเดนิทางในกรุงเทพมหานคร 
โดยเดนิทางทัง้หมด 22 ลา้นครัง้ต่อวนั คดิเป็นระบบขนส่งขนาดใหญ่ (BTS, MRT) เพยีง 3.5% รถเมล ์36.4% แต่
ปรมิาณรถยนตส์ว่นตวั มาถงึ 56.9% ซึง่ถอืว่าสงูมาก 
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  ปจัจยัที ่7 ดา้นความปลอดภยั 
การเดินทางระบบสาธารณะที่ไม่สะดวก ท าให้นักท่องเที่ยวใช้มอเตอร์ไซด์เป็นพาหนะ ปญัหา

อุบตัเิหตุทางถนนเป็นปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์และการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วต่อการมาเทีย่วประเทศ
ไทย โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2552 รายงานจากสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ(สพฉ.( พบว่า นักท่องเทีย่ว
ต่างชาตปิระสบอุบตัเิหตุทางถนน เสยีชวีติถงึ 2 ราย บาดเจบ็ถงึ 215 ราย  

นอกจากนี้ หากพจิารณาขอ้มลูดา้นการประกนัภยัส าหรบัผูป้ระสบอุบตัเิหตุของบรษิทักลางคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถจ ากดั พบว่า แนวโน้มผูป้ระสบภยัทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ขา้มารบัการช่วยเหลอืขยบัสงูขึน้
อย่างต่อเนื่องเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัมลูค่าการชดเชย โดยเพิม่ขึน้จากปี 2551 จ านวน 222 คน เป็น 2,182 คนใน
ปี 2555 หรอืเพิม่สงูถงึ 2.22 เท่า ทัง้นี้เมื่อผูป้ระสบภยัเพิม่ขึน้ เงนิชดเชยกส็งูตามขึน้ไปดว้ย เหน็ไดจ้ากปี 2551 เงนิ
ชดเชยอยู่ที ่2,982 ลา้นบาท พอปี 2555 ขึน้ไปถงึ 21,285 ลา้นบาท และหากยงัคงไม่สามารถจดัการได ้จากจ านวน
นกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ ในปี 2020 จะมยีอดเงนิชดเชยถงึ 70,218 ลา้นบาท 

ปจัจยัผลกัดนัที ่8 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ปญัหาทีเ่กดิจากความไม่พรอ้มภายในกลบัท าใหล้ดระดบัและบัน่ทอนศกัยภาพทีม่อียู่  
 ปญัหาเรื่องแรงงาน การเคลื่อนยา้ยของแรงงาน อาทเิช่น แรงงานราคาถูกจากพม่าและกมัพูชา 

จะมแีนวโน้มเคลื่อนจากประเทศไทยกลบัไปยงัประเทศตวัเอง หรอืไปสู่แหล่งจา้งแรงงานใหม่ที่
ดกีว่า ท าใหป้ระทศไทยขาดแคลนแรงงาน 

 ศกัยภาพทางดา้นภาษาของประเทศไทย ทีข่าดความพร้อม มคีวามเป็นไปได้สงูทีก่ารว่าจ้าง
แรงงานอาจตอ้งเป็นลกัษณะการว่าจา้งจากหลากหลายชาตติามความเหมาะสมของงาน ท าให้
ตน้ทุนแรงงานสงูขึน้ 

 เกดิคู่แข่งมากกว่าคู่ค้า อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ดา้นหนึ่งเราถูกขนาบดว้ยพม่า ซึ่งยงัอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยทรพัยากรและแหล่งท่องเทีย่วหลายแห่ง ในอกีดา้นกถ็ูกขนาบด้วยกมัพูชา ซึ่ง
ตัง้เป้าหลงัจาก 5 ปีขา้งหน้า จะดงึนักท่องเที่ยวจากจนีเขา้สู่ประเทศให้ไดปี้ละ 1 ลา้นคน ซึ่ง
หลายประเทศอยู่ใกลก้บัจนีมากกว่าประเทศไทย 

 การแกไ้ขกฎระเบยีบ เพื่อใหพ้รอ้มต่อการแข่งขนั ยงัมกีารเตรยีมตวัไม่พรอ้มเท่าทีค่วร ท าให้
อาจเกดิการเสยีเปรยีบในการแข่งขนั รวมถงึการท าความเขา้ใจใหถ้งึระดบัผูป้ระกอบการ และ 
สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการเดนิทางไปลงทุนในประเทศเพื่อนบา้น และ มมีาตรการช่วยเหลอื ลด
ความเสีย่งจากการลงทุน 

 

4.4.4 ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณุค่า (Value chain impact) 
  ภาพทศัน์นี้ สง่ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะการแขง่ขนัดา้นราคา ท าใหเ้กดิ
การตดัราคา และการขยายขอบเขตในห่วงโซ่คุณค่า เช่นผูป้ระกอบการโรงแรม กเ็ริม่มบีรกิารขนสง่เป็นของตนเอง เป็น
ต้น ท าให้ผู้ประกอบการที่ปรบัตัวไม่ได้เริ่มล้มหายไปจากอุตสาหกรรม ทัง้นี้สามารถแบ่งแนวโน้มการปรบัตัวได้
ดงัต่อไปนี้  

ผลกระทบที ่1: ดา้นบรหิารจดัการคมนาคมขนสง่ 
 การเตบิโตของเมอืงแบบศูนยก์ลางเดยีว ท าใหเ้กดิปญัหาจราจร และแกไ้ขไดย้าก ท าให้

นักท่องเที่ยวกระจุกตัว ไม่สามารถกระจายไปยงัเมอืงรองได้ ระบบคมนาคมขนส่งต้อง
วางแผนเป็น Cluster เชื่อมโยงเมอืงหลกัเมอืงรอง สรา้งความเจรญิใหท้อ้งถิน่ 
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 ระบบขนส่งยงัไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างทัว่ถึง และยงัขาดความเชื่อมโยง ทาง
อากาศ ทางบก ทางราง ทางน ้า 

 การใชเ้ทคโนโลยเีขา้ช่วย อุบตัเิหตุเพิม่มากขึน้ ท าใหน้ักท่องเที่ยวทีเ่ทีย่วเอง ใชม้อเตอร์
ไซด์ และเกิดอุบัติเหตุจ านวนมาก ขาดความเข้มงวดกวดขนัด้านกฎระเบียบ ท าให้
นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางดว้ยตนเอง ยงัขาดความสะดวก 

 สรา้งจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม การใชร้ถทีส่รา้งมลพษิ จากจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ใน
หลายเมอืง 

 แกไ้ขปญัหาความแออดัของสนามบนิทีไ่ม่สามารถรองรบัไดอ้ย่างเพยีงพอ  
 บรหิารจดัการตน้ทุนค่าขนสง่ทีส่งูขึน้ 

ผลกระทบที ่2: ตวัแทนบรษิทัน าเทีย่วกบัสว่นแบ่งทีล่ดลง 
 นกัท่องเทีย่วทราบราคาตน้ทุน ท าใหรู้ส้กึว่า บรษิทัน าเที่ยวคดิราคาสงูเกนิจรงิ 
 ความสนใจของนกัท่องเทีย่วทีซ่บัซอ้นขึน้ ท าใหเ้กดิความขดัแยง้กบับรษิทัน าเทีย่วไดง้่าย  
 สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริษัทขนาดใหญ่ ขา้มขัน้ตอนไปหานักท่องเที่ยวโดยตรง ท าให้

บรษิทักลางห่วงโซ่คุณค่าไม่สามารถอยู่ได ้ 
 บรษิทัตวักลาง ขยายบทบาท ไม่เพยีงขาย แต่ใหบ้รกิารดว้ย  
 การเริม่มบีทบาทในการขายเป็นกลุ่มธุรกจิ  
 ตน้ทุนโปร่งใส และมแีนวโน้มการแยกขายสนิคา้และบรกิาร  
 บรกิารทีเ่ป็น Exclusive ท าไดย้าก ท าใหเ้หมอืนกนัหมด  
 นกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลง ท าใหก้ระทบต่อการบรหิารจดัการ  
 เทคโนโลยที าใหน้กัท่องเทีย่วนิยมเทีย่วเอง  
 ความซื่อสตัยต่์อสนิคา้และบรกิารลดลง  

ผลกระทบที ่3: สงครามการตดัราคาทีพ่กัและรา้นอาหาร 
 เนื่องจากตลาดหลกัยงัคงเป็นกลุ่ม Mass Tourism สนิคา้ทีอ่ยู่ในหมวดหมู่เดยีวกนัย่อมมี

ลกัษณะทีค่ลา้ยกนัท าใหเ้กดิสงครามราคา การใชก้ลยุทธโ์ดยเฉพาะเรื่องการบรกิารเขา้มา
กน่็าจะสามารถสรา้งความแตกต่างได ้ยงัคงเป็นสิง่ทีทุ่กคนอยากไปถงึ เพยีงแต่ว่าจะโดน
ใจกลุ่มเป้าหมายหรอืไม่เท่านัน้ 

 การขยายตวัของภาคธุรกจิไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรอืเซอรว์สิอพาตเมน้ทจ์งึเป็นแค่ภาพของ
การแข่งขนัที่ออกมารองรบัตลาดและคาดหวงัเพื่อจะให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการมากที่สุด 
ดงันัน้แมส้งครามการหัน่ราคาจะรุนแรงเพยีงใด แต่ทัง้หมดน้ีกข็ึน้อยู่กบัสายป่านของธุรกจิ
สัน้หรอืยาวเท่านัน้ ซึง่ผลทีต่ามมาคอืการสญูเสยีศกัยภาพในการแขง่ขนัทัง้อุตสาหกรรม 

 จะเหน็ไดว้่ากลุ่มธุรกจิโรงแรมและภตัตาคารมบีทบาทส าคญัในอุตสาหกรรม ท่องเทีย่วไทย 
และมีส่วนสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอื่นๆ ในปี 2020 จะเหน็โรงแรม และ ที่พกัขนาดเล็กลง 
เพราะโรงแรมขนาดหอ้งพกัจ านวนมาก จะมกีารบรหิารจดัการไดย้ากขึน้ ท าใหข้นาดทีพ่กั
จะเริ่มลดลง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะเติบโตอย่างมาก หากมีการบริหารจัดการที่ดี เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ อาหาร สมุนไพร ธุรกิจสปา สุขภาพอนามยั การค้าของที่ระลึกและสนิค้า
พืน้เมอืง บรกิารดา้นโลจสิตกิส ์และการจา้งงานในระดบัต่างๆ เป็นต้น กลุ่มธุรกจิโรงแรม
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และภัตตาคารมีมูลค่ารวม 222 ,222 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 ของการบริการ 
ภาคเอกชนทัง้หมด โดยนับเป็นกลุ่มทีม่มีูลค่าสูงเป็นอนัดบัสอง รองจากกลุ่มการสื่อสาร
และขนส่ง เมื่อพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจแล้ว พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการขนาดย่อม รอ้ยละ 22.2 กลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลาง ร้อยละ 19.2 หรอื 
22,222 ลา้นบาท และกลุ่ม ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ รอ้ยละ 18.212  

ผลกระทบที ่4 สถานทีท่่องเทีย่วกบัเสน่หท์ีห่ายไป 
 สถานทีท่่องเทีย่วเสือ่มโทรม เน่ืองจากจ านวนนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้มาก และ ความมเีสน่ห์

ที่หายไป สินค้าท้องถิ่นน า เข้าจากต่างประเทศ ความเป็นพื้นถิ่นหาได้ยากขึ้น
ทรพัยากรธรรมชาตถิูกท าลาย ตอ้งมกีารดงึชุมชนมาเกีย่วขอ้ง แกไ้ขกฎระเบยีบ และ ปรบั
มาตรฐานการให้บริการ รวมถึง สร้างความเท่าเทียมระหว่างนักท่องเที่ยวไทย กับ
นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิในดา้นราคา และ คุณภาพการใหบ้รกิาร 

ผลกระทบที ่5: บุคลาการดา้นการท่องเทีย่ว 
 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก ทัง้นี้มคัคุเทศก์ไทยต้องได้รบั

การพฒันาทัง้เชงิคุณภาพและปรมิาณ เพื่อรองรบัการเตบิโตอย่างกา้วกระโดดของจ านวน
นักท่องเทีย่ว ปญัหาในเชงิคุณภาพคอืระบบการศกึษาผลติมคัคุเทศกท์ี่สามารถมคีวามรู้
เชงิลกึ และ สามารถสือ่สารกบันกัท่องเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะได ้ขณะทีป่ญัหาในเชงิ
ปรมิาณคอืมกีารสงวนอาชพีนี้ไวใ้หเ้ฉพาะส าหรบัคนไทย แต่ระบบการฝึกอบรมมคัคุเทศก์
ขาดคุณภาพ ท าให้มคัคุเทศก์มไีม่เพยีงพอกบัจ านวนนักท่องเทีย่วที่ขยายตวัสูง ซึ่งอาจ
ก่อใหเ้กดิปญัหามคัคุเทศกเ์ถื่อนรุนแรงขึน้  
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4.5 ภาพทศัน์ท่ี 2: ลงทนุกบัโครงสร้างพืน้ฐาน (Investment Scenario) 

 4.5.1 ค าอธิบายภาพทศัน์ (Scenario future) 
  ภาพทศัน์นี้ ประเทศไทยมกีารลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างต่อเนื่อง ท าใหใ้นปี 2020 ประเทศไทยมี
ความพร้อมในการขยายตัวเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเป็นอย่างมาก   โดยเฉพาะด้าน โครงสร้างและ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ฐาน การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลย ีและการลงทุนพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว อย่างไรกต็ามการ
ลงทุนดา้นการท่องเทีย่วอย่างมาก แต่สว่นใหญ่เป็นการเน้นการก่อสรา้งมากกว่าการจดัการภูมทิศัน์ และการมสี่วนร่วม
จากชุมชนในทอ้งถิน่คงเป็นแบบผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกจิ และเสยีความเป็นวถิชีวีติ ความเชื่อมโยงหน่วยงานทุก
ระดบัมีมากขึ้น ท าให้การพฒันาการท่องเที่ยว ท าให้เกดิความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และ
ประเทศ และความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่ว เพิม่ขึน้อย่างมาก 

นโยบายด้านการท่องเท่ียว ปี 2020 มกีารก าหนดวางแผนนโยบายจากหน่วยงาน ที่เกีย่วขอ้ง 
มุ่งเน้นใหอุ้ตสาหกรรมท่องเทีย่วพฒันารายได ้และเป็นส่วนส าคญัในการเพิม่ขนาดเศรษฐกจิและ  GDP ของประเทศ
ไทย เน่ืองจากภาคการส่งออกได้รบัผลกระทบจากปจัจยัภายนอก ท าให้ภาคบริการต้องขยายตวั ความกดดนัด้าน
ตวัเลขทางเศรษฐกจิท าให ้นโยบายมุ่งเน้นการพฒันาดา้นเศรษฐกจิเป็นหลกั ท าใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วยงัคงเป็นดชันีชี้
วดั และเป้าหมายทีส่ าคญั เน่ืองจากปรมิาณส่วนแบ่งตลาดนักท่องเทีย่วเชงิคุณภาพยงัไม่เตบิโตเพยีงพอในการสรา้ง
รายได้หลกั สาเหตุหนึ่ง เกดิจากการยงัไม่สามารถพฒันาบุคลากรรองรบัการเป็นผู้น าด้านท่องเที่ยวเชงิคุณภาพได้

เท่าใดนกั  นอกจากนี้ยงัมนีโยบายขยายเมอืงหลกั เมอืงรอง และ ลงทุนเพิม่เตมิในประเทศเพื่อนบา้น ทัง้นี้กฎระเบยีบ 
การผ่านแดน ขัน้ตอนต่างๆ ได้รบัการผ่อนคลาย เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันักท่องเที่ยวและผู้ประ กอบการ 
นโยบายส่วนใหญ่มุ่งเน้นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
Tourism Attractions ยุทธศาสตรด์า้น Logistics การบรูณาการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว เชื่อมโยง HUB ของภูมภิาคเขา้
กบั HUB ของ International  
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ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม  ปี 2020 จ านวนนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้กว่าในปจัจุบนัอย่างมาก ท าให้
ส่งผลกระทบการรองรบัไดใ้นหลายพื้นที่ ถึงแม้จะมกีารเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งไปยงัเมอืงรอง แต่จากแนวโน้มของ
ชุมชนเมอืง ท าให้มกีารท าลายสภาพแวดล้อมจ านวนมาก ทดแทนด้วยสิง่ปลูกสร้าง แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาต ิ
ไม่ได้รบัการรกัษาเท่าใดนัก ท าให้สภาพแวดล้อมไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้นได้ เศษซากของใช้แล้วที่
เรียกว่าขยะมูลฝอยที่นับวันเพิ่มปริมาณจนไม่อาจจัดเก็บออกจากชุมชนและท าลายได้ทันการ ดังเช่นในเขต
กรุงเทพมหานคร จงัหวดัเชยีงใหม่ และเมอืงใหญ่อื่น ๆ ของประเทศไทย มลภาวะจากขยะมูลฝอยนี้สรา้งความสกปรก 
ภาพลกัษณ์ทีไ่ม่เหมาะสมต่อนกัท่องเทีย่วตลอดจนสง่กลิน่รบกวน สรา้งความร าคาญ ทัง้ยงัเป็นบ่อเกดิของเชือ้โรคและ
เขตแพร่กระจายโรคอกีดว้ย  

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ แนวชายฝ ัง่ทะเลของประเทศไทย 2,815 กโิลเมตร เป็นบรเิวณที่มี
ทรพัยากรทีม่คีวามหลากหลายดา้นนิเวศวทิยา มคีุณค่าและประโยชน์อย่างมาก ซึง่ถอืว่ามคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ
และสงัคมปจัจุบนัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่เป็นอย่างมาก การเพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วท าใหเ้กดิปญัหาความเสือ่ม
โทรม อนัเนื่องมากจากการเจรญิเตบิโตของกจิกรรมต่างๆ บรเิวณชายฝ ัง่ และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างฟุ่มเฟือย 
ขาดความระมดัระวงั และไม่ค านึงถึงความสามารถในการรองรบัจนก่อให้เกดิความเสื่อมโทรมของตวัทรพัยากรและ
ปญัหาความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ทรพัยากร ทรพัยากรทางทะเลทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ป่าชายเลน ชายฝ ัง่และชายหาด 
แนวปะการงัและหญา้ทะเล และทรพัยากรประมงทะเล เป็นอย่างมาก 
การสรา้งทางผ่านป่าโดยไม่มมีาตรการควบคุมทีเ่หมาะสม ท าใหเ้สยีหายต่อทรพัยากรป่าไม ้พืน้ทีป่่าไมม้สีภาพเสื่อม
โทรม และมแีนวโน้มลดลงอย่างมาก เน่ืองมาจากสาเหตุส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า การ
เผาปา่ การบุกรุก ท าลายปา่ เพื่อตอ้งการทีด่นิเป็นทีอ่ยู่อาศยั และท าการเกษตร  

ด้านการจดัการความปลอดภยั จะเหน็ได้ว่า เมื่อเกดิชุมชนเมอืงท าให้เกดิปญัหาความแออดั 
ของทีอ่ยู่อาศยัและสถานทีท่ างานในเขตเมอืง เป็นผลมาจากการใชท้ีด่นิ และความต้องการของแรงงาน ทีต่้องการทีอ่ยู่
อาศยัที่สะดวกและประหยดัค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาท างานประจ าวนั   ท าให้เกดิเป็นแหล่งชุมชนแออดั (Slum 
Area) นบัเป็นปญัหาส าคญัในเมอืงใหญ่ ซึง่เป็นย่านหรอืแหล่งทีม่อีาคารหนาแน่น และอาคารส่วนมากช ารุดทรุดโทรม 
มสีภาพทีไ่ม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นทีอ่ยู่อาศยั หรอืมลีกัษณะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั ความปลอดภยั ศลีธรรม หรอื
สวสัดภิาพของผูอ้ยู่อาศยัและประชาชน  

ด้านบุคลากรท่องเท่ียว มีความต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยวจ านวนมาก แต่แรงงานไม่
เพยีงพอ เน่ืองจากความเจรญิของประเทศเพื่อนบา้นท าใหเ้รยีกแรงงานกลบัคนืสู่ประเทศไม่ว่าจะเป็นแรงงานราคาถูก
จากพม่าและกมัพูชา ซึ่งเป็นไปได้สูงที่แรงงานเหล่านี้จะเคลื่อนจากประเทศไทยกลบัไปยงัประเทศตัวเอง หรอืไปสู่
แหล่งจา้งแรงงานใหม่ทีด่กีว่าท าใหเ้กดิเป็นความทา้ทายของประเทศไทย นอกจากนี้ต้นทุนแรงงานสงูขึน้ ประกอบกบั 
ความเจรญิขึน้ของเมอืงใหม่ ท าใหแ้รงงานต่างชาต ิเขา้มาท างานในประเทศไทยจ านวนมาก 
นอกจากนี้ อาชพีมคัคุเทศกซ์ึง่เป็นอาชพีสงวนส าหรบัคนไทย มแีนวโน้มถูกแทรกแซงโดยชาวต่างชาตกิลุ่มทวัรท์ีค่วาม
เป็นจรงิแลว้จะตอ้งมมีคัคุเทศกไ์ทยไปดว้ยเสมอ นักลงทุนนิยมใชค้นของประเทศตวัเอง ท างานและท าหน้าทีเ่ป็นไกด ์
เชญิชวนนกัท่องเทีย่วของประเทศตวัเองเพราะมคีวามไดเ้ปรยีบทางดา้นภาษามากกว่ามคัคุเทศกไ์ทย จงึมมีคัคุเทศก์
ไทยส ารองไปดว้ยเท่านัน้ 

ด้านโครงสรา้งธรุกิจ ประเทศไทยท าธุรกจิท่องเทีย่วเป็นทัง้ Inbound และ outbound นัน่หมายถงึ
นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าประเทศไทย ผูป้ระกอบการต้องมคีวามพรอ้มในการพานักท่องเทีย่วไปเทีย่วต่อยงัประเทศ
เพื่อนบา้น มเิช่นนัน้ ระยะเวลาในการพ านกัในประเทศไทยจะสัน้ลง ท าใหร้ายไดล้ดลง ซึง่หากประเทศไทยไม่สามารถ
น าเสนอบรกิารในระดบัภูมภิาคได ้กจ็ะเกดิการลงทุนจากนกัลงทุนต่างชาตเิขา้มาด าเนินการแทน  
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกจิท่องเที่ยว เป็นสิง่ที่ควรจบัตามองในภาพทศัน์นี้ เนื่องจากความพร้อมของ
ประเทศไทยในการเป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่ว แต่ถา้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมปญัหา นอมนีิได ้ยงัอาจมผีลลบที่
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สามารถสง่ผลกระทบในวงกวา้งต่อระบบเศรษฐกจิ และทีส่ าคญัธุรกจิท่องเทีย่วสรา้งรายไดม้หาศาลใหแ้ก่ประเทศไทย 
หากไม่สามารถแกไ้ขปญัหาน้ีไดจ้ะท าใหไ้ทยเสยีรายได ้การลงทุนด้านอสงัหารมิทรพัยข์องคนต่างด้าวท าใหเ้กดิการ
เติบโตทางเศรษฐกจิ รายได้ประชาชาติดีขึน้ มกีารพฒันาเทคโนโลยทีี่มาพร้อมกบัการลงทุน แต่ก็พบว่าท าให้การ
แขง่ขนัทางธุรกจิของนกัลงทุนไทยมคีวามเสยีเปรยีบทัง้ในเรื่องเครอืขา่ย และเงนิลงทุน พืน้ทีเ่หล่าน้ีก าลงัประสบปญัหา
ทัง้ด้านสงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม และการสญูเสยีรายไดข้องท้องถิน่ ทัง้นี้จากขอ้มูลการศกึษาของส านักวชิาการ
เศรษฐศาสตร ์และนโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ผลการศกึษาชี้ว่าพื้นทีป่ระสบปญัหาการถือ
ครองอสังหาริมทรัพย์ที่รุนแรงที่สุดคือ จ.ภูเก็ต และที่เกาะสมุย โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดทะเลรอบเกาะซึ่งผู้ที่
ครอบครองกว่า 92 เปอรเ์ซน็ตไ์ม่ใช่คนในพืน้ที ่และทีด่นิใน จ.ภูเกต็ มรีาคาพุ่งสงูถงึ 122 ลา้นบาท ต่อไร่ ซึง่ตรงนี้เป็น
สว่นหนึ่งทีท่ าใหน้กัลงทุนไทยไม่สามารถแขง่ขนักบันกัลงทุนต่างชาตทิีไ่ด้ 

นอกจากนี้การขยายธุรกจิขา้มห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ท าใหร้ายใหญ่หนัมาด าเนิน
ธุรกิจหลายส่วนด้วยตนเอง ท าให้รายย่อยไม่สามารถแข่งขนัได้ อาทิเช่น นักท่องเที่ยวต่างประเทศปกติจะซื้อตั ว๋
เครื่องบนิจากประเทศของตน แลว้มาซือ้ทวัรท์ีป่ระเทศไทย ใชบ้รกิารมคัคุเทศกไ์ทย พกัโรงแรมของไทย แต่ปจัจุบนั
บรษิทัทวัรต่์างประเทศเขา้มาเปิดบรษิัทในประเทศไทย โดยใช้คนไทยถอืหุน้ลม และน าคนประเทศตนเองทีพู่ดไดท้ัง้
ภาษาตนเองและภาษาอื่นๆ อกีหลายภาษา มาขายทวัร์ ท าหน้าที่ไกด์เถื่อน ส่งผลให้บรษิัททวัร์และมคัคุเทศก์ไทย
ไดร้บัความเดอืดรอ้น และบรษิทัไทยไม่สามารถแขง่ขนัได้ 

ด้านโครงสร้างต้นทุน ต้นทุนจะสูงขึ้นจากการเกดิขึ้นของชุมชนเมอืง ต้นทุนแรงงานมีแนวโน้ม
สงูขึน้ อย่างไรกต็ามการคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวกขึน้ การใชง้านของเทคโนโลยที าใหล้ดต้นทุนไดบ้างส่วน ทัง้นี้ ยงัคงมี
การแขง่ขนัตดัราคา ท าใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยประสบปญัหา และนอกจากน้ียงัท่องเทีย่วยงันิยมท่องเทีย่วดว้ยตนเอง
จ านวนมาก  

ด้านคมนาคมขนส่ง ในปี 2020 อยู่บนสมมุติฐานท่ีว่า โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประตูการคา้
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ การพฒันาระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกบัเมืองหลกัในภูมภิาค การ
แก้ปญัหาการจราจรจากเมืองหลกัในภูมิภาคสู่ปริมณฑลและกรุงเทพ และการพัฒนาระบบคมนาคมทางน ้า ทัง้น้ี
โครงสรา้งพืน้ฐานทางราง จะน าความเจรญิไปสู่เมอืงรอง และอ านวยความสะดวกใหก้บันักท่องเทีย่ว และ สรา้งความ
เจรญิตลอดเสน้ทาง ทัง้นี้ การพฒันารถไฟทางคู่ ท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จากขอ้มลูกระทรวงคมนาคม ในปี 2014 มี

โครงขา่ยทางรถไฟมรีะยะทางรวม 2,222 กโิลเมตร 
ประกอบด้วย เสน้ทางสายหลกัหรอืสายประธาน 5 
เสน้ทาง กระจายไปตามภูมภิาคต่างๆ ของประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่บริการ 22 จังหวดั โดยส่วนใหญ่
เป็นทางรถไฟทางเดี่ยว ระยะทาง 2,222 กโิลเมตร 
หรอืร้อยละ 92 ทางคู่ระยะทาง 122 กโิลเมตร หรอื
ร้อยละ 2 และทางสาม ระยะทาง 122 กิโลเมตร 
หรอืรอ้ยละ 2 เท่านัน้  
โครงสร้างพื้นฐานทางถนน มีความส าคัญต่อการ
ท่องเที่ยวในปี 2020 อย่างมาก ทัง้นี้จากข้อมูล

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.( กระทรวงคมนาคม ในปี 2522 แนวโน้มปรมิาณการเดนิทาง
และการขนส่งสนิค้าทางถนนจะเพิม่สูงขึน้ถึงร้อยละ 21.82 หรอืคดิเป็น 2.22 ล้านคน-เที่ยวต่อวนั ส่งผลต่อปรมิาณ
การจราจรในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นทีร่อบกรุงเทพมหานคร และบนถนนสายหลกัซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภูมภิาคของ
ประเทศ ปจัจุบนัประเทศไทยมถีนนในความดูแลของกรมทางหลวง ระยะทาง 22,922 กโิลเมตร (รวมทางหลวงพเิศษ
ระหว่างเมือง( กรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 22,912 กิโลเมตร ทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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ระยะทาง 222.92 กโิลเมตร และเป็นถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ระยะทางประมาณ 252,152 กโิลเมตร โดย
ในปี 2552 มปีรมิาณการเดนิทางประมาณ 2.2 ลา้นคน-เทีย่วต่อวนั 

โครงสรา้งพืน้ฐานทางอากาศ จากขอ้มลูกระทรวงคมนาคมในปี 2522 คาดว่ามกีารเดนิทางเขา้-ออก
จากกรุงเทพมหานครไปยงัภูมภิาคต่างๆจะเพิม่ขึน้เป็น 128,922 คน-เทีย่วต่อวนั ส าหรบัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ใน
ปี 2552 มกีารขนส่งสนิค้าปรมิาณ 222 ตันต่อวนั และคาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 292 ตันต่อวนั ในปี 2522 ปจัจุบนัท่า
อากาศยานทีต่้องเร่งเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมทิีม่ปีรมิาณผูโ้ดยสาร ในปี 2552 
ถงึ 51.22 ลา้นคน เกนิกว่าขดีความสามารถทีจ่ะรองรบัไดป้ระมาณ 45 ลา้นคนต่อปี และขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมอิยู่ระหว่างการพฒันา และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2522 ซึง่รองรบัผูโ้ดยสารได ้22 ลา้นคนต่อปี 

4.5.2 คาดการณ์ตวัเลขท่ีส าคญั (Key indicator) 

ตวัวดั 

  ขอ้มูลปี 2013   
จ านวน 2013  รายได ้2013  ระยะเวลาพ านกัเฉลีย่

ต่อหวั (วนั( (ททท*( 
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวั 

(บาท/วนั*( (ททท(  (ลา้นคน( (พนัลา้นบาท( 

ทีม่า 
*กรมการ
ท่องเทีย่ว 

*กรมการ
ท่องเทีย่ว 

**ททท **ททท 

อตัราการเตบิโต 
 +19.6% จาก 

2012 
 +19.08% จาก 

2012 
    

  ① ② ③ ④=②/①/③ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม  26.73 ฿ 1,171.65 9.85 ฿ 4,450 

เอเชยีตะวนัออก 16.08 ฿ 512.47 6.84 ฿ 4,659 

จ านวน /รายไดจ้าก AEC 7.39 ฿ 187.46 5.8 ฿ 4,374 

จ านวน /รายไดจ้าก  จนี 4.70 ฿ 182.30 8.04 ฿ 4,824 

ทวปียโุรป 6.30 ฿ 414.88 16.52 ฿ 3,986 

ทวปีอเมรกิา 1.17 ฿ 78.75 14.96 ฿ 4,499 

ทวปีโอเชยีเนีย 1.04 ฿ 70.20 13.22 ฿ 5,106 

เอเชยีใต ้ 1.34 ฿ 49.66 7.27 ฿ 5,098 

ตะวนัออกกลาง 0.63 ฿ 36.49 11.9 ฿ 4,891 

ทวปีแอฟรกิา 0.16 ฿ 9.18 11.56 ฿ 4,842 

นกัท่องเทีย่วในประเทศ 
127.52 ฿ 634.00 เฉลีย่ 3.9 ฿ 1,275 

    คา้งคนื 3.9 ฿ 3,410 

(ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิ
(ลา้นเทีย่ว( 

    ไม่คา้งคนื ฿ 1,392 
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ตวัวดั 

  คาดการณ์ 2020   

Scenario 2 Investment (สมมติุฐานเติบโตเท่า Thailand 4-year Average) 

จ านวน 2020 รายได ้2020 ระยะเวลาพ านกั
เฉลีย่ต่อหวั  (วนั( 

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวั 
(บาท/วนั(  (ลา้นคน( (พนัลา้นบาท( 

ทีม่า ***UNWTO ***UNWTO     

อตัราการเตบิโต 15.0% 15.0% คงเดมิ   

  ① ② ③ ④=②/①/③ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม  71.10 ฿ 3,116.61 9.85 ฿ 4,450 

เอเชยีตะวนัออก 42.77 ฿ 1,363.18 6.84 ฿ 4,659 

จ านวน /รายไดจ้าก AEC 19.66 ฿ 498.65 5.8 ฿ 4,374 

จ านวนรายไดจ้าก/ จนี  12.50 ฿ 484.92 8.04 ฿ 4,824 

ทวปียโุรป 16.76 ฿ 1,103.59 16.52 ฿ 3,986 

ทวปีอเมรกิา 3.11 ฿ 209.48 14.96 ฿ 4,499 

ทวปีโอเชยีเนีย 2.77 ฿ 186.73 13.22 ฿ 5,106 

เอเชยีใต ้ 3.56 ฿ 132.10 7.27 ฿ 5,098 

ตะวนัออกกลาง 1.67 ฿ 97.06 11.9 ฿ 4,891 

ทวปีแอฟรกิา 0.44 ฿ 24.42 11.56 ฿ 4,842 

นกัท่องเทีย่วในประเทศ 339.21 ฿ 1,686.45 3.9 ฿ 1,275 

(ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิ 
(ลา้นเทีย่ว( 

        

 

ภาพทศัน์ที ่2 อยู่ภายใต้สมมุตฐิานทีว่่า ประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วเท่ากบัอตัรา
การเตบิโตเฉลีย่ในอดตีของประเทศไทย โดยคดิอตัราเตบิโตทีร่อ้ยละ 15 และมอีตัราการเตบิโตของรายไดอ้ยู่ในอตัรา
เดยีวกนั ทีร่อ้ยละ 15 ซึง่มปีจัจยัสนบัสนุนคอื มกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ท าใหเ้พิม่ขดีความสามารถรองรบัจ านวน
นกัท่องเทีย่วและรกัษาแนวโน้มการเตบิโตไวไ้ด ้(ผลจากงานวจิยัครัง้นี้( 
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4.5.3 ปัจจยัผลกัดนัสู่ภาพทศัน์ 
 ภาพทศัน์นี้ เป็นการมุ่งเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ผ่านการท่องเทีย่วกระแสหลกั โดยนกัท่องเทีย่ว
กลุ่มหลกัยงัคงเป็นกลุ่มท่องเทีย่วของชนหมู่มาก แต่ ด้วยการลงทุนดา้นสถานที่ท่องเทีย่วใหม่ ท าใหม้รีายได้อกีกลุ่ม
หนึ่งมาจากนกัท่องเทีย่วไปยงัแหล่งท่องเทีย่วใหม่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 

ปจัจยัผลกัดนั 1: กระแสโลกาภวิตัน์กบักระแสทุนนอก 
การตลาดแบบเสรนีิยม (Liberalism) กบั ความเจรญิกา้วหน้าของการตดิต่อสือ่สารรวมทัง้เทคโนโลยี

การขนสง่ซึง่ท าใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ย สนิคา้ บรกิาร และเงนิทุน จากประเทศทีเ่ป็นแกนกลางแห่งการพฒันาโลก (Core 
Countries) มาสูภู่มภิาคเอเชยี ประเทศไทยมศีกัยภาพสงูในการเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว เนื่องจากความไดเ้ปรยีบ
ในเชงิภูมศิาสตร ์ทุนจะมกีารเคลื่อนยา้ยไปยงัประเทศต่างๆของโลกทีใ่หเ้งื่อนไขและผลประโยชน์ทีไ่ดก้ าไรสงูสุด โลก
ตะวนัตกกจ็ะมกีารปกป้องธุรกจิทีไ่ม่สามารถแข่งขนักนัไดใ้นรูปแบบของการกดีกนัทางการคา้ ในแบบทีเ่รยีกว่า Non 
Tariff Barrier (NTB) การคา้ของโลกจะตกอยู่ภายใตก้ตกิาขององคก์รการคา้โลก (World Trade Organization - WTO) 
ทีโ่ลกตะวนัตกไม่กี่ประเทศเป็นควบคุม และขอ้ตกลงในลกัษณะที่เป็นทวภิาค ีท าให้มกีารรวมกลุ่มการคา้ใหม่ๆ เพื่อ
ต่อรอง 

ผลจากโลกาภวิตัน์ยงัส่งถงึ การแพร่กระจายของค่านิยม บรรทดัฐาน และวฒันธรรมตะวนัตกจะยิง่
ช่วยสง่เสรมิแนวคดิแบบทุนนิยมตะวนัตก และท าใหว้ฒันธรรมทอ้งถิน่ตกเป็นเหยื่อของวฒันธรรมการบรโิภค เอาชนะ
จติส านึกและจติวญิญาณ รวมทัง้ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวของชุมชน 

ปจัจยัผลกัดนัที ่2 น าเขา้แรงงาน จากการเขา้สูส่งัคมสงูวยั 
จากการศึกษาของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานผลวิจยัเรื่องความ

ต้องการแรงงานต่างชาตสิ าหรบัสงัคมสงูวยัพบว่า เมื่อไทยเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ ท าให้จ านวนแรงงานลดลงและรายได้
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จดีพี(ี ลดลงไปดว้ย ซึง่การแกป้ญัหาระยะสัน้ท าไดโ้ดยน าเขา้แรงงานต่างดา้วโดยผล
การศกึษาพบว่าหากไม่เพิม่จ านวนแรงงานต่างดา้วใหม้ากขึน้ในปี 2522 จะท าให ้จดีพีลีดลงรอ้ยละ 2 และรายไดต่้อหวั
ลดลงรอ้ยละ 8 และปี 2592 จดีพีลีดลงรอ้ยละ 12 และรายไดต่้อหวัลดลงรอ้ยละ 12 ซึง่หมายถงึ ประเทศไทยจะมกีาร
น าเขา้แรงงานจากหลายหลายประเทศเพื่อรองรบัการเตบิโต ดา้นการท่องเทีย่ว 

ปจัจยัผลกัดนั 3: ความกดดนัจากคู่แขง่ในการสรา้งสถานทีท่่องเทีย่ว 
นอกจากทรพัยากรธรรมชาตแิลว้ ประเทศไทยตอ้งใหค้วามส าคญักบัแหล่งท่องเทีย่วทีส่รา้งขึน้ใหม่ที่

มมีาตรฐานระดบัโลกด้วย ทัง้นี้ประเทศไทยยงัต้องแข่งขนักบัประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
สงิคโปรท์ีพ่ยายามใชก้ลยุทธพ์ฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เช่น สตูดโิอของยูนิเวอร์แซล (Universal Studio) 
สวนพฤกษศาสตร ์“Garden by the bay” การจดัแขง่ขนัรถสตูรหนึ่ง (Formula one) การดงึดดูการประชุม สมัมนา และ
แสดงสนิคา้ และการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพระดบั High End เป็นต้น หรอื แมก้ระทัง่จนี ทีจ่ะเปิดตวัแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่รา้งขึน้ใหม่จ านวนมาก รวมถงึ สวนสนุกเฮลโลคติตี้” แห่งแรกนอกญี่ปุ่น ในมณฑลเจอ้เจยีง ใกลก้บัเซีย่ง
ไฮ ้ท าใหป้ระเทศไทยตอ้งมกีารวางแผนระยะยาวในการสรา้งแหล่งท่องเทีย่ว 

ปจัจยัผลกัดนัที ่4: การคมนาคมสูโ่อกาส CLMV 
ถงึแม้ว่า ต าแหน่งทางภูมศิาสตร์ของประเทศไทย มคีวามได้เปรยีบแต่ปฏเิสธไม่ไดว้่า ในปจัจุบนั 

สงิคโปร์มคีวามได้เปรยีบจากความเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางอากาศและทางน ้า การเป็นศูนย์กลางการเงนิใน
ภูมิภาค การมีส านักงานสาขาของต่างชาติมาตัง้อยู่จ านวนมาก และการมีสถาบนัการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ นอกจากสงิคโปรแ์ลว้ ไทยยงัมคีู่แข่งส าคญัอกีประเทศหนึ่งคอืมาเลเซยี ซึง่มกีลยุทธค์ลา้ยคลงึกบัสงิคโปร ์
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นอกจากนี้การเปิดเสรดี้านการบรกิารและการลงทุนจะท าใหธุ้รกจิท่องเทีย่วไทยต้องแข่งขนักบัธุรกจิต่างชาตมิากขึน้ 
และท าให้ธุรกจิท่องเที่ยวในประเทศไทยมต่ีางชาติเป็นเจ้าของมากขึ้นด้วย ดงันัน้ ประเทศไทยจงึถูกผลกัดนัให้เร่ง
พฒันาคมนาคม โดยเฉพาะ ทางราง และ ทางบก เพื่อสรา้งความเชื่อมโยงสูส่ว่นบน เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศ CLMV 
มแีนวโน้มขยายตวัดต่ีอเนื่อง มแีหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งแรงงานทีม่คี่าจา้งไม่สงูมากนัก 
จงึท าให้กลุ่มประเทศ CLMV เป็นทัง้แหล่งผลติและตลาดใหม่ทีน่ักลงทุนทัว่โลกใหค้วามสนใจ ซึง่ผูป้ระกอบการไทย
สามารถอาศยัความไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัในกลุ่มประเทศ CLMV จากปจัจยัทีก่ลุ่มประเทศ CLMV มคีวามใกลช้ดิ
กบัไทยทัง้ทางดา้นภูมปิระเทศ ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม 

ปจัจยัผลกัดนัที ่5 ชุมชนเมอืง กบั การเชื่อมโยงเมอืงรอง  
นอกจากการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโลก (Integration into the Global Economy) โดยเน้นการ

ปรบัประสานนโยบายเศรษฐกจิของอาเซยีนที่มต่ีอประเทศภายนอกภูมภิาค อาท ิการจดัท าเขตการค้าเสร ีและการ
สรา้งเครอืขา่ยดา้นการท่องเทีย่วแลว้ การเชื่อมโยงเมอืงหลกั เมอืงรอง เป็นปจัจยัผลกัดนัทีส่ าคญัในการกระจายจ านวน
นกัท่องเทีย่วในประเทศไทย เพื่อใหเ้กดิรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถิน่ ปญัหาการกระจุกตวัของนักท่องเทีย่วเช่น เขาใหญ่ 
มนีักท่องเทีย่วถึง 2.8 แสนคน และยงัไม่ไดม้แีนวทางการแก้ปญัหานักท่องเที่ยวแออดัอย่างยัง่ยนื ซึง่สิง่เหล่านี้ เป็น
ปจัจยัที่ภาพทศัน์น้ี ได้แสดงให้เหน็ถึงเสน้ทาง ป้ายบอกทาง ระบบขนส่ง ที่ต้องเชื่อมโยงไปยงัเมอืงรอง และแหล่ง
ท่องเทีย่วใหม่ 

ปจัจยัผลกัดนัที ่6: AEC กบัความไม่พรอ้มดา้นภาษาของไทย  
ในปี 2020 จะมนีักท่องเทีย่วในอาเซยีนประมาณ 122-222 ลา้นคนการเปิดเสรดีงักล่าวจะส่งผลให้

ผูป้ระกอบการด้านธุรกจิการท่องเทีย่วไทยต้องเผชญิกบัการแข่งขนัที่มแีนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึน้ในอนาคต ดงันัน้
ผูป้ระกอบการไทยจงึต้องเร่งพฒันาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มศีกัยภาพเพยีงพอที่จะอยู่รอดในภาวะที่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มว่าจะมีการแข่งขนัสูงต่อไป บุคลากรในภาคการท่องเที่ยวของไทยนัน้ ยงัใช้ภาษาที่ 2 อย่าง
ภาษาองักฤษในการสือ่สารไดไ้ม่คล่อง รวมถงึบุคลากรทีพ่ดูภาษาที ่3 ซึง่มจี านวนน้อยมาก ไม่สามารถรองรบัตลาดได ้
ฟิลปิปินสใ์หค้วามส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรของประเทศมาก โดยมองว่าแรงงานถอืเป็นสนิค้าส่งออกของประเทศ
อย่างหนึ่ง เนื่องจากชาวฟิลปิปินสม์จีุดแขง็ดา้นภาษาองักฤษ ทีช่าวฟิลปิปินสท์ุกคนสามารถสื่อสารไดเ้ป็นอย่างด ีจงึมี
ความพรอ้มทีจ่ะสง่ออกแรงงานหลากหลายสาขาอาชพี ท าใหแ้รงงานในภูมภิาค จะเขา้มาท างานในประเทศไทยจ านวน
มาก 

ปจัจยัผลกัดนัที ่7 การผสมผสานจุดแขง็จุดอ่อนอาเซยีน 
การทราบจุดแขง็จุดอ่อนของแต่ละประเทศ ท าใหส้ามารถดงึเอาจุดแขง็จุดอ่อนของแต่ละประเทศมา

ผสมผสานและท าให้เกดิความได้เปรยีบในการแข่งขนั และ ความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค ทัง้นี้ขอ้มูลอา้งองิจากองค์
ความรูป้ระชาคมอาเซยีน ในงาน งานสมัมนาเรื่อง “จงัหวดัและทอ้งถิน่พรอ้มรุก ปรบัรบั AEC” ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ประเทศสงิคโปร ์ 
จุดแขง็  
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีสงูสดุของอาเซยีน และตดิอนัดบั 15 ของโลก 
 การเมอืงมเีสถยีรภาพ ดงึดดูนกัลงทุน  
 เป็นศนูยก์ลางทางการเงนิระหว่างประเทศ มคีวามเชื่อมัน่สงู  
 แรงงานมทีกัษะสงู ภาษาองักฤษด ี 
 ช านาญดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคล และธุรกจิ 



 

103 

 มทีีต่ัง้เอือ้ต่อการเป็นศนูยก์ลางเดนิเรอื และเป็นผูน้ าในภูมภิาค  
จุดอ่อน  
 พึง่พาการน าเขา้วตัถุดบิและขาดแคลนแรงงานระดบัล่าง 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกจิสงู ตน้ทุนสงูทุกภาคสว่น  
ประเดน็ทีน่่าสนใจ  
 พยายามขยายโครงสรา้งเศรษฐกจิมายงัภาคบรกิารมากขึน้ เพื่อลดการพึง่พาการส่งออก

สนิคา้คลา้ยกบัไทย รวมถงึภาคการท่องเทีย่ว  
 

2. ประเทศอนิโดนีเซยี  
จุดแขง็  
 ขนาดเศรษฐกจิใหญ่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก และมากที่สุดในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต(้ 
  มชีาวมุสลมิมากทีส่ดุในโลกเป็นตลาดท่องเทีย่วทีย่งัมโีอกาสอกีมาก  
 มทีรพัยากรธรรมชาตหิลากหลายและจ านวนมาก โดยเฉพาะถ่านหนิ น ้ามนัก๊าซธรรมชาต ิ

โลหะต่างๆ มคีวามไดเ้ปรยีบดา้นพลงังาน  
 ระบบธนาคารค่อนขา้งแขง็แกร่ง 
จุดอ่อน 
 ทีต่ัง้เป็นเกาะและกระจายตวั บรหิารจดัการยาก  
 สาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคมและการเชื่อมโยง

ระหว่างประเทศ 
 ภยัธรรมชาตคิ่อนขา้งบ่อย ท าใหน้กัท่องเทีย่วค่อนขา้งกงัวล  
ประเดน็ทีน่่าสนใจ   
 การลงทุนสว่นใหญ่เน้นใชท้รพัยากรในประเทศเป็นหลกั 

 
3. ประเทศมาเลเซยี  

จุดแขง็ 
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีอยู่ในอนัดบั 2 ของอาเซยีน นกัท่องเทีย่วหลกัของไทย  
 มปีรมิาณส ารองน ้ามนัมากเป็นอนัดบั 2 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย

แปซฟิิก ถอืว่ามคีวามแขง็แกร่งดา้นพลงังาน  
 ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานครบวงจร 
 แรงงานมทีกัษะ 
จุดอ่อน 
 จ านวนประชากรค่อนขา้งน้อย ท าใหข้าดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดบัล่าง 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ 
 ตัง้เป้าหมายเป็น “ประเทศพฒันาแลว้” ในปี 2020 
 ฐานการผลติและสง่ออกสนิคา้ส าคญัทีค่ลา้ยคลงึกบัไทย 
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 มนีโยบายพฒันาการผลติดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สงูอย่างจรงิจงั 
 ปญัหาความไม่สงบชายแดนภาคใตท้ าใหเ้สยีโอกาส  

 
4. ประเทศบรไูน  

จุดแขง็ 
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อปีอยู่ในอนัดบั 2 ของอาเซยีน และอนัดบั 22 ของโลก 
 การเมอืงค่อนขา้งมัน่คง 
 เป็นผูส้ง่ออกน ้ามนั และมปีรมิาณส ารองน ้ามนัอนัดบั 2 ของอาเซยีน 
 ประชากรมรีายไดส้งู ท าใหท้่องเทีย่วแบบ High Value มโีอกาสทีด่ ี 
จุดอ่อน  
 ตลาดขนาดเลก็ ประชากรประมาณ 2 แสนคน 
 ขาดแคลนแรงงาน 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ  
 มคีวามสมัพนัธท์างเศรษฐกจิใกลช้ดิกบัสงิคโปร ์มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี 
 การขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศพึง่พาสงิคโปรเ์ป็นหลกั 
 ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงทางอาหารค่อนขา้งมาก 

 
5. ประเทศฟิลปิปินส ์ 

จุดแขง็  
 ประชากรจ านวนมากอนัดบั 12 ของโลก (>122 ลา้นคน( 
 แรงงานทัว่ไปมคีวามรู-้สือ่สารภาษาองักฤษได ้มคีวามยดืหยุ่นสงู  
จุดอ่อน  
 ทีต่ัง้ห่างไกลจากประเทศสมาชกิอาเซยีน 
 ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และสวสัดภิาพทางสงัคมยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ 
 สหภาพแรงงานมบีทบาทค่อนขา้งมาก และมกีารเรยีกรอ้งเพิม่ค่าแรงอยู่เสมอ 
 การลงทุนสว่นใหญ่เป็นการรองรบัความตอ้งการภายในประเทศเป็นหลกั 

 
6. ประเทศเวยีดนาม  

จุดแขง็  
 ประชากรจ านวนมากอนัดบั 12 ของโลก (~92 ลา้นคน( 
 มปีรมิาณส ารองน ้ามนัมากเป็นอนัดบั 2 ของเอเชยีแปซฟิิก 
 มแีนวชายฝ ัง่ทะเลยาวกว่า 2,222 กโิลเมตร สง่เสรมิท่องเทีย่วชายฝ ัง่ได ้ 
 การเมอืงมเีสถยีรภาพ 
 ค่าจา้งแรงงานเกอืบต ่าสดุในอาเซยีน รองจากกมัพชูาขยายตวัไดอ้กีมาก  
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จุดอ่อน 
 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไม่ไดร้บัการพฒันาเท่าทีค่วร 
 ตน้ทุนทีด่นิและค่าเช่าส านกังานค่อนขา้งสงู 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ 
 มรีายไดแ้ละความตอ้งการสงูขึน้จากเศรษฐกจิทีโ่ตเรว็ 

 
7. ประเทศกมัพชูา  

จุดแขง็  
 มทีรพัยากรธรรมชาตหิลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน ้า ป่าไม ้และแร่ชนิดต่างๆ 

เหมาะกบัการเขา้ไปลงท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์  
 ค่าจา้งแรงงานต ่าสดุในอาเซยีน (1.2 USD/day) 
จุดอ่อน  
 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร 
 ตน้ทุนสาธารณูปโภค (น ้า ไฟฟ้า และการสือ่สาร( ค่อนขา้งสงู 
 ขาดแคลนแรงงานมทีกัษะ 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ  
 ประเด็นขดัแย้งระหว่างไทย -กัมพูชาอาจบัน่ทอนโอกาสการขยายการค้า -การลงทุน 

ระหว่างกนัในอนาคตได ้
 

8. ประเทศลาว  
จุดแขง็ 
 มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน ้ าและแร่ชนิดต่างๆ 

สามารถสง่เสรมิดา้นการท่องเทีย่วไดอ้กีมาก  
 การเมอืงมเีสถยีรภาพ ท าใหค้วามเสีย่งค่อนขา้งต ่า  
 ค่าจา้งแรงงานค่อนขา้งต ่า (2.22 USD/day) 
จุดอ่อน 
 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร 
 พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นทีร่าบสงูและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มทีางออกสูท่ะเล 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ 
 การลงทุนสว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน พลงังานน ้า และเหมอืงแร่ 

 
9. ประเทศพม่า  

จุดแขง็ 
 มทีรพัยากรธรรมชาต ิน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตจิ านวนมาก 
 มพีรมแดนเชื่อมโยงจนีและอนิเดยี 
 ค่าจา้งแรงงานค่อนขา้งต ่า (2.5 USD/day) 
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จุดอ่อน 
 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร 
 ความไม่แน่นอนทางการเมอืง และนโยบาย 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ 
 การพฒันาโครงขา่ยคมนาคมในประเทศเชงิรุก ทัง้ทางถนน รถไฟความเรว็สงู และท่าเรอื 

 
10. ประเทศไทย  

จุดแขง็ 
 ทีต่ัง้เอือ้ต่อการเป็นศนูยก์ลางโครงขา่ยเชื่อมโยงคมนาคมดา้นต่างๆ 
 สาธารณูปโภคพืน้ฐานทัว่ถงึ  
 ระบบธนาคารค่อนขา้งเขม้แขง็  
 แรงงานภาคบรกิารมคีวามรกัในบรกิาร อ่อนหวาน นอบน้อม  
จุดอ่อน 
 แรงงานสว่นใหญ่ยงัขาดทกัษะ 
 เทคโนโลยกีารผลติสว่นใหญ่ยงัเป็นขัน้กลาง 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ 
 ตัง้เป้าเป็นศูนยก์ลางอาเซยีนในหลายด้าน อาท ิศูนย์กลางโลจสิติกส ์และศูนย์กลางการ

ท่องเทีย่ว  
 ด าเนินงานตามแผนปรบัตวัสู่ AEC ปี 52-52 ได ้22% สงูกว่าเกณฑเ์ฉลีย่ของอาเซยีนที ่

52% สะทอ้นการเตรยีมพรอ้มอย่างจรงิจงั 
 

4.5.4 ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณุค่า (Value chain impact) 
 ภาพทศัน์นี้ เป็นการมุ่งเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ผ่านการท่องเทีย่วกระแสหลกั โดยนกัท่องเทีย่ว
กลุ่มหลกัยงัคงเป็นกลุ่มท่องเทีย่วของชนหมู่มาก  

ผลกระทบที ่1: การตดัราคาของธุรกจิโรงแรม 
การเตบิโตขึน้ของจ านวนนักท่องเทีย่ว มาพร้อมกบัการแข่งขนัที่สูงขึน้ จากจ านวนผูป้ระกอบการ ทัง้ที่ ขึน้

ทะเบียนถูกกฎหมาย และนอกกฎหมาย สงครามหัน่ราคาของธุรกิจโรงแรมทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จะได้รับ
ผลกระทบ โรงแรมขนาดใหญ่มาก จะบรหิารต้นทุนไดย้าก เทยีบกบัขนาดเลก็ หลงัจากมโีรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ต
เม้นท์ใหม่ๆเกดิขึน้หลายแห่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรม การปรบักลยุทธเ์พื่อความอยู่รอดและสิง่แรกทีถู่กหยบิ
น ามาใชม้ากทีส่ดุคอืการเปลีย่นกลุ่มลกูคา้จากนกัท่องเทีย่วเป็นนกัธุรกจิ และ เน้นนักท่องเทีย่วทีม่กีารเดนิทางซ ้า เพื่อ
รกัษาฐานลูกค้าให้มากที่สุด ทัง้นี้เพื่อลดความเสีย่งในช่วงของ โลว์ซซีนั และไฮซซีนั ซึ่งจะมคีวามผนัผวน น้อยกว่า
ตลาดนกัท่องเทีย่ว นอกจากนี้ พฤตกิรรมของนักธุรกจิเปลีย่นไป เนื่องจากธุรกจิการคา้มต่ีอกนัมากขึน้ เทีย่วบนิธุรกจิ
มากขึน้ จากเดมิทีเ่คยพกัโรงแรมหรูระดบั 2-5 ดาวแต่ปจัจุบนัหนัไปใช้บรกิารหอ้งพกัราคาถูกลงและเซอรว์สิอพาร์ต
เมน้ทห์รู หรอื การเช่าคอนโด เพื่ออยู่ระยะสัน้ ส่งผลให้ธุรกจิโรงแรมต้องเร่งปรบักลยุทธ์ในการแข่งขนั การลงทุนใน
โรงแรมขนาดเลก็ลง จงึนบัว่าเป็นแนวโน้มทีส่ าคญั 
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ผลกระทบที ่2: ตน้ทุนทีส่งูขึน้ทัง้อุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมแีรงงานทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวม 2 ลา้นคนโรงแรมไทยจ้างคนไทยท างาน

น้อยมาก การไหลเขา้ของแรงงานต่างชาติเพิม่มากขึน้ในโอกาสที่เปิดเสรอีาเซยีน เพราะเป็นอตัราค่าจ้างที่จูงใจให้
ต่างชาตเิขา้มาท างานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศฟิลปิปินส ์ซึง่พูดภาษาองักฤษได้ดกีว่าคนไทย
มาก ทัง้นี้ตน้ทุนของทุกอย่างเพิม่สงูขึน้ ในสว่นของภาคธุรกจิท่องเทีย่วทีจ่ะกระทบอย่างเหน็ไดช้ดั  เช่น ตน้ทุนวตัถุดบิ
ประกอบอาหาร ของโรงแรมจะเพิม่สูงขึ้น ท าให้โรงแรมต้องปรบัขึ้นค่าห้องพกั  สายการบินก็ต้องปรบัขึ้นราคาตัว๋ 
ทัง้หมดจงึท าให้ ผู้ประกอบการทวัร์ก็ต้องปรบัขึ้นราคาแพ็กเกจทวัร์ ตามต้นทุนที่แท้จริง ท าให้ไม่สามา รถมีความ
ไดเ้ปรยีบดา้นราคาอกีต่อไป จงึเป็นผลกระทบทีผู่ป้ระกอบต้องใหค้วามใส่ใจ ตวัแทนบรษิทัน าเทีย่วเอง กต็้องปรบัตวั
เรื่องตน้ทุนทีส่งูขึน้และสว่นแบ่งรายไดท้ีล่ดลงเช่นเดยีวกนั  

ผลกระทบที ่3: ธุรกจิขนสง่และรถเช่าสูยุ่คแห่งการแขง่ขนัสงู  
การขนส่งเสรใีนอาเซยีนได้เริม่เปิดใชท้ าให้บรษิัทรถทวัรต่์างๆ เพิม่ช่องทางการตลาดด้วยการออกวิง่ไปยงั

ประเทศลาว กมัพชูา เวยีดนาม และจนี เพิม่ขึน้ตามล าดบั ขอ้มลูจากศูนยว์จิยักสกิรไทย ปจัจุบนั ธุรกจิรถเช่าของไทย
มมีลูค่าตลาดประมาณ 12,222-18,222 ลา้นบาท มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่ปีละประมาณรอ้ยละ 12-15 มจี านวนรถเช่า
รวม กนักว่า 1.5 แสนคนั มจีุดใหบ้รกิารทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ ภูเกต็ กระบี ่
เป็นตน้ การกา้วไปสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ในปี 2558 นับว่าเป็นประเดน็ส าคญัทีท่ าใหผู้ป้ระกอบการ
ธุรกจิรถเช่าของไทยมคีวามตื่นตวัไม่ต่างจาก ธุรกจิอื่นๆ เน่ืองจากหลายฝ่ายเกรงว่า ภายหลงัการเปิดเสร ีAEC จะ
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิรถเช่าของไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SME ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีรุ่นแรงขึน้ โดย 
เฉพาะทุนใหญ่จากต่างชาต ิ(ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนทีอ่ยู่นอกอาเซยีน อาท ิเยอรมนี ญี่ปุ่น( ทีค่าดว่า จะเขา้มาร่วม
ลงทุนท าธุรกจิรถเช่าในไทยมากขึน้ เพื่อรองรบักบัการขยายตวัของตลาด ภายหลงัจากการเปิดเสร ีAEC ในปี 2558 
ประเทศสมาชกิในอาเซยีน อาจจะมกีารปรบัปรุงกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อการท าธุรกจิรถเช่าทีส่ะดวกขึน้ 

 ผลกระทบที ่4: ธรุกจิ MICEทีม่คีวามพรอ้มมากขึน้  
การพฒันาด้านโครงสรา้งพื้นฐานที่มคีวามพร้อมในภาพทศัน์นี้ ท าใหไ้ดเ้ปรยีบจากการทีภู่มภิาคเอเชยีเป็น

ตลาดใหม่ทีม่กี าลงัซือ้(Emerging Market) จงึไดร้บัความสนใจจากผูป้ระกอบการในประเทศต่างๆทีจ่ะขยายฐานลูกคา้ 
น ามาซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ทัง้ในรูปแบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ และ
ผูป้ระกอบการกบัผูบ้รโิภค ประกอบกบัค่าแรงในภูมภิาคเอเชยียงัอยู่ในระดบัไม่สงูมากนัก อกีทัง้ภูมภิาคเอเชยียงัมี
ทรพัยากรอุดมสมบรูณ์ จงึไดร้บัความสนใจจากผูป้ระกอบการในประเทศต่างๆในการเขา้มาสร้างฐานการผลติสนิคา้และ
บรกิาร รวมถึงแสวงหาพนัธมติรทางธุรกจิ ส่งผลให้มกีารจดังานแสดงสนิค้าในรูปแบบการจบัคู่พนัธมติรทางธุรกิจ 
(Business Matching( จากขอ้มูลศูนยว์จิยักสกิรไทย จากขอ้มูลของ TCEP ตลาดของธุรกจิไมซท์ี่มาจากนักเดนิทาง
ชาวต่างชาตมิมีลูค่าสงูถงึ 29,222 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.52 ของรายไดจ้ากการท่องเทีย่วโดยรวมของประเทศ ในปี 
2552 คาดว่าจะมนีักเดินทางเพิ่มขึน้เป็น 2.2 ล้านคน ส่งผลให้มูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้นประมาณ 15% หรือ
ประมาณ 12,222 ลา้นบาท ขณะทีก่ารแสดงสนิคา้ภายในประเทศจะเตบิโตขึน้ 12% มมีูลค่าประมาณ 2 พนัลา้นบาท 
หากมกีารเตบิโตในอตัรานี้ ปี 2020 จะมนีกัท่องเทีย่วกลุ่ม MICE มมีลูค่าถงึ 163,000 บานบาท 

ผลกระทบที ่5 การพฒันาแบรนดย์่อยเมอืงท่องเทีย่ว 
การสรา้งแบรนดเ์มอืง (Destination Brand) เป็นสิง่ทีส่ าคญัในวงการท่องเทีย่ว และ การทีป่ระเทศไทยมกีาร

ผสมผสานการท่องเทีย่วหลายรปูแบบ ทัง้สว่นทีเ่น้นการท่องเทีย่วมวลชน และ การท่องเทีย่วเน้นกลุ่มเฉพาะ ดงันัน้การ
สรา้งการรบัรูข้องนกัท่องเทีย่วจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก 
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4.6 ภาพทศัน์ท่ี 3: ภาพลกัษณ์ใหม่ท่องเท่ียวไทย  
(Branding and Repositioning Scenario) 

 4.6.1 ค าอธิบายภาพทศัน์ (Scenario future) 

  ภาพทศัน์นี้แสดงให้เหน็ว่า ในปี 2020 ประเทศ
ไทยสร้างจุดแขง็ในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยว ด้วยการพฒันา
ระบบฐานขอ้มูล เพื่อเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก และน าเสนอสนิค้าและ
บริการแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในมิติอื่นๆ ประเทศไทยยังมี
จุดอ่อนบ้างเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนขนาดใหญ่ ยงั
ด าเนินการไปได้ไม่ครบถ้วน ด้านศูนยก์ลางคมนาคมอาเซยีน ที่ยงั
ไม่โดดเด่น เนื่องจากทุกประเทศพยายามพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
เช่นเดยีวกนั นอกจากนี้ในด้านการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass 
Tourism) เริม่สูญเสยีความสามารถในการแข่งขนั ถึงแม้จ านวน
นกัท่องเทีย่วยงัคงเพิม่ขึน้แต่ ก าไรลดลงอย่างมาก เนื่องจากตน้ทุนที่
สงูขึน้ และพฤตกิรรมลกูคา้ ทีม่คีวามตอ้งการสงูขึน้ ดงันัน้ ภาพทศัน์
นี้ ประเทศไทยได้น าเสนอภาพลกัษณ์ใหม่ ทีเ่น้นการท่องเที่ยวเชงิ
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทย ได้
พัฒนาด้านภาพลักษณ์ และความเชื่อมัน่สู่ขยายเมืองที่เป็นการ
ท่องเที่ยวเชงิคุณภาพ อย่างไรกต็าม โดยในอดตีทีผ่่านมา ประเทศ
ไทยประสบ ปญัหาภาวะวกิฤตต่ิางๆ ทัง้โดยเฉพาะปญัหาการเมอืง
ภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ สายพนัธุ์ใหม่ 
ปญัหาจากอุทกภยัและวาตภยั ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภยั และปญัหาการก่อการรา้ยใน 2 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความเชื่อมัน่ ของนักท่องเทีย่วต่อประเทศไทย 
เป็นเหตุใหน้กัท่องเทีย่วกลุ่มตลาดหลกัเปลีย่นจุดหมายไปยงัแหล่งท่องเทีย่วในภูมภิาค อื่นๆ ซึง่ภาพทศัน์นี้ จะเป็นการ
กา้วสู่ภาพทศัน์ใหม่ ของการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ ทีพ่ยายามเน้นการสรา้งรายได ้กบัทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดั  สู่
การท่องเทีย่วทีต่อบสนองเชงิไลฟ์สไตลม์ากยิง่ขึน้ 
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นโยบายด้านการท่องเท่ียว ในปี 2020 ภาครฐัยงัคงมคีวามพยายามในการปรบัต าแหน่งทางการ
ตลาดของการท่องเทีย่ว "Repositioning Thailand" ไปสู่การท่องเทีย่วในเชงิคุณภาพมากกว่าปรมิาณ อย่างจรงิจงั มี
การเปลีย่นวธิกี าหนดเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นทีก่ารสรา้งรายไดม้ากขึน้ ยอมรบักบัตวัเลขจ านวนนักท่องเทีย่ว ทีอ่าจไม่
สงูขึน้เท่าในอดตี แต่รายไดม้เีป้าหมายทีส่งูขึน้เป็นเท่าตวั ในภาพทศัน์น้ี ประเทศไทยยกระดบัประเทศ จงัหวดัแถบอนั
ดามนั เป็นเป้าหมายนกัท่องเทีย่วกบัคุณภาพบรกิารระดบัโลก (world class destination( ระดบัภูมภิาค มุ่งเน้นพฒันา

ในดา้นความปลอดภยั กฎระเบยีบ ดา้นสิ่งแวดล้อม สุขอนามยั ในพื้นทีท่่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ และนโยบายรฐับาลดา้น
การท่องเที่ยวมคีวามชดัเจนในการการเสนอจุดยนืใหม่ท่องเทีย่วไทย ไม่ยดึตดิกบัมติิเดมิๆ ทีเ่คยคาดหวงั เนื่องจาก
แนวโน้มการท่องเทีย่วของโลก มุ่งไปสู่ความเฉพาะตวั และ ความต้องการแบบบุคคลมากขึน้ ดังนัน้ การตลาดจงึต้อง
มุ่งเน้นไปทีต่ลาดกลุ่มย่อย (Micro Segment( มากยิง่ขึน้ รวมถงึมกีารศกึษาดา้นวฒันธรรมเพื่อการท่องเทีย่ว และมี
ความเขา้ใจโครงสร้าง วฒันธรรม ย่อยๆ เกดิขึน้มากมายที่มกีารผสมผสานขา้มวฒันธรรม (Sub Culture) มากขึน้ 
หลงัจากมกีารเคลื่อนยา้ยบุคคล แรงงาน และ ตลาด ระหว่างประเทศมากยิง่ขึน้ 

ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม  ในปี 2020 มจีดัระเบยีบพืน้ทีก่ารลงทุนกลางธรรมชาตอิย่างมแีบบ
แผนและทศิทาง หรอืท า "โซนนิ่ง" อย่างจรงิจงั การลงทุนขนาดใหญ่ทีก่่อสรา้งอยู่บรเิวณรมิชายหาด และบรเิวณเกาะ
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติทางทะเลเกอืบทัง้หมด หลงัจากปล่อยปละใหข้ยายธุรกจิกนัมากจนเกนิกว่าขดี
ความสามารถในสถานทีท่่องเทีย่วแต่ละแห่งจะรบัความแออดัจากประชากรทีเ่ขา้ไปอยู่อาศยัและท่องเทีย่วได ้โดยปรบั
วธิกีารจดัการท าโซนน่ิงการก่อสรา้งและลงทุนอย่างจรงิจงั เพื่อท าใหช้ายฝ ัง่อนัดามนัเป็นแหล่งธรรมชาตทิางทะเลอย่าง
มมีาตรฐานนานาชาต ิและ สามารถจดักจิกรรมท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนือย่างเตม็รปูแบบได ้ขณะเดยีวกนันกัท่องเทีย่วทุกคนก็
มคีวามมัน่ใจทีจ่ะเดนิทางมาพกัผ่อนอย่างสบายใจ 

ทัง้นี้ประเทศไทยเคยชนิกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิโดยมกัลมืไปว่าการรกัษาสิง่แวดลอ้มมตี้นทุน
เช่นกนั จงึเน้นใช้ทรพัยากรไม่จ ากดั แต่ในความเป็นจริง ต้นทุนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรนัน้สูงมาก ประเทศก าลงั
พฒันารวมทัง้ประเทศไทย มงีบประมาณเพื่อการรกัษาสิง่แวดลอ้มจงึน้อยกว่ามาก ในขณะทีท่รพัยากรธรรมชาตถิอืเป็น
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หวัใจดา้นการท่องเทีย่ว  ดงันัน้ในภาพทศัน์นี้ ทุกภาคส่วนไดเ้ริม่เหน็ความส าคญัในเรื่องการรกัษาสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
หากจะสรา้งความเป็นธรรมในรกัษาสิง่แวดลอ้มของโลก ประเทศพฒันาแลว้ควรช่วยลงทุน และช่วยเหลอืประเทศก าลงั
พฒันาในการรกัษาสิง่แวดลอ้มเพื่อชดเชยการท าลายสิง่แวดลอ้มในระดบัสงูในอดตีของเหล่าประเทศพฒันาแลว้  

ด้านการจดัการความปลอดภยั ในปี 2020 เรื่องความปลอดภยัเป็นปจัจยัหลกัในการพจิารณา
เลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว ในสถานการณ์ทีก่ารท่องเทีย่วโลกมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการก่อการรา้ย ระหว่าง
ประเทศ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทัว่โลกและรุนแรง ท าให้ต้องมีการวางแผน
เชื่อมโยงบรหิารจดัการขา่วรา้ย และดว้ยการเตบิโตดา้นเทคโนโลย ีเมื่อเกดิปญัหาอาชญากรรมนักท่องเทีย่ว จะมกีาร
แพร่ขยายอย่างรวดเรว็ ผ่านโซเชยีลเน็ตเวริค์ ท าใหก้ารบรหิารจดัการข่าว ท าไดย้ากขึน้ จงึไดม้กีารป้องกนัตัง้แต่ต้น
ทาง ตัง้แต่การใชเ้ทคโนโลย ีกลอ้งวงจรปิดทัว่พืน้ทีท่่องเที่ยว การใช้ระบบติดตามตวั การแจ้งข่าวสารออนไลน์ การ
พฒันากระบวนการท างานของต ารวจท่องเทีย่ว ใหม้คีวามปลอดภยั การทีชุ่มชนทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นร่วมต่อการบรหิาร
จดัการสถานทีท่่องเทีย่วมากขึน้ 

ด้านบุคลากรท่องเท่ียว ในปี 2020 มกีารพฒันาโครงสร้างการศกึษา โดยเน้นการสรา้งบุคลากร
ดา้นการท่องเทีย่วอย่างจรงิจงั ท าใหบุ้คลากร ทีจ่ะมาสนบัสนุนธุรกจิภาคบรกิารนัน้ มคีวามพอเพยีง นอกจากนี้ การใช้
แรงงานต่างชาต ิมกีารก าหนดกฎระเบยีบ และ มาตรฐานในการประเมนิทุกขัน้ตอน ท าใหน้ักท่องเทีย่วมีความเชื่อมัน่ 
และ แกป้ญัหาไดใ้นระยะยาว จากขอ้มลูปี 2552 ไทยมแีรงงานท างานเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วมากกว่า 2.8 ลา้นคน
จากจ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 22 ล้านคนกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวทัว่ประเทศ  มีการพัฒนาด้าน
ภาษาต่างประเทศ และภาษาที่ 3 คอืภาษาในภูมภิาคอาเซยีน โดยมุ่งเน้นให้สถานศกึษา เป็นกลไกส าคญัในการ
ผลกัดนั และก าหนดแนวทางในการสร้างความสนใจให้กบัเยาวชน คนรุ่นใหม่ในอาชพีด้านการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่า
แรงงานไทยจะมกีารพฒันาอย่างมาก แต่ภาพทศัน์นี้ยงัคงแสดงใหเ้หน็ว่า แรงงานจากต่างชาต ิโดยเฉพาะ ฟิลปิปินส ์
และ เวยีดนาม จะมศีกัยภาพสงูในภูมภิาค และจะเขา้มาสู่ภาคการท่องเทีย่วไทยมากขึน้ โดยแรงงานจากฟิลปิปินสม์ี
ความพรอ้มในสาขาบรกิารไม่ว่าจะเป็นงานดา้นการต้อนรบั นักรอ้ง แม่บา้น ด้านบรหิาร เป็นต้น จากความไดเ้ปรยีบ
ดา้นภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซยีน และมคีวามยดืหยุ่นในการการท างานในต่างประเทศมากกว่าหลาย
ประเทศ สว่นแรงงานจากเวยีดนามมกีารเตรยีมพรอ้มเรยีนภาษาองักฤษ และ เวยีดนามมจี านวนแรงงานมาก มคี่าแรง
ทีต่ ่ากว่าไทยมาก จงึมโีอกาสเขา้มาชงิต าแหน่งงานทีค่นไทยไม่นิยมในหลายต าแหน่งดว้ย นอกจากนี้ในภาพทศัน์นี้มี
การจดัท ามาตรฐานและทดสอบสมรรถนะใหก้บัแรงงานไทย เพื่อเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะแข่งขนัใน 22 ต าแหน่งงานที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีท่องเทีย่ว เพื่อสง่ออกแรงงานไทยไปในระดบัภูมภิาคอกีดว้ย 

ด้านโครงสร้างธุรกิจ ธุรกจิปรบัจุดยนืตามแนวทาง "Repositioning Thailand Tourism" ไปสู่การ
ท่องเทีย่วในเชงิคุณภาพมากกว่าปรมิาณ รูปแบบการท่องเทีย่วจะมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ และภาคเอกชนต้องร่วมกนั
เดนิไปในแนวทางนี้ทัง้ระบบ ภายใตก้ารสนบัสนุนของภาครฐั  จากความกา้วหน้า ภาพทศัน์นี้จะเหน็การท างานร่วมกนั
ของภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชนทอ้งถิน่อย่างเป็นรูปธรรม มกีารจดัการโซนนิ่ง การจดัผังเมอืง ท่องเทีย่ว แบ่งเป็น
ระดบันานาชาต ิประเทศ และทอ้งถิน่ นอกจากนี้เพื่อใหเ้กดิความเป็นมาตรฐาน ไดม้กีารจดัท าคู่มอืมาตรฐานการลงทุน
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกนัทัง้ประเทศ เพื่อป้องกนัการบุกรุกสร้างความเสยีหายกบัธรรมชาติ ท าให้ต้นทุนการบริหาร
จดัการสงูขึน้มาก ท าใหภ้าคเอกชน ตอ้งมกีารท าความเขา้ใจ และเปลีย่นเป้าหมายร่วมกนั ในการเขา้สูต่ลาดทีไ่ม่มุ่งเน้น
ดา้นจ านวนนักท่องเทีย่วและยกเลกิการตดัราคา ดงันัน้ ประเทศไทย และผู้ประกอบการต้อง หาจุดขายที่แปลกใหม่
ความน่าเยา้ยวนแห่งการมาเยอืนจากคนทัว่โลกกน่็าจะมมีากขึน้ บางครัง้ ท าการตลาดครัง้เดยีวหรอื "แนวคดิเดยีว" 
น าเสนอไปในทุกตลาดอาจจะเหมาะสม ขณะเดยีวกนักไ็ม่ควรเมนิหรอืมองขา้มตลาดเลก็ และเรื่องราวที่ส าคญัของ
ทอ้งถิน่ ทีจ่ะแพร่กระจายขยายไปสูค่วามนิยมอย่างต่อเนื่อง  

ด้านคมนาคมขนส่ง ในภาพทศัน์นี้ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ ยงัคงด าเนินการไดบ้างส่วนเท่านัน้ 
จากงบประมาณที่จ ากัด และความล่าช้าในการด าเนินการ ท าให้ต้องเร่งพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งที่มีอยู่ ให้มี
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ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเน้นการคมนาคมคมขนสง่สาธารณะ เมอืงหลกั เมอืงรอง ก าหนดเสน้ทางการเดนิทางทีไ่ม่
ท าลายสภาพแวดลอ้ม รกัษาสมดุลกบัธรรมชาต ิแกไ้ขสิง่ทีส่ าคญัแต่ไม่ตอ้งลงทุนมาก เช่น ป้ายบอกทางในเมอืงไทยที่
ไม่เป็นสากล และสร้างความสบัสนให้กบันักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เช่นป้ายบอกทางในกรุงเทพบางจุดที่ ในจุด
เดยีวกนักย็งัคงมชีื่อเรยีกทีต่่างกนัเป็นต้น นอกจากนี้การปรบัตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน การด าเนินการปรบัป รุงป้าย
บอกทางในเขตทางทัว่ประเทศของถนนสายรอง ต้องมป้ีายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถงึป้ายในภาษาอื่นที่
เป็นเป้าหมายหลักในพื้นที่ เช่นภาษาจีน หรือ ภาษาอื่นในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ีต้องมีการจัดท าแผนที่
อเิลก็ทรอนิกส ์เชื่อมโยงกบัการท่องเทีย่วดว้ยตนเองของนกัท่องเทีย่วอกีดว้ย เพื่ออ านวยความสะดวก  

ด้านโครงสรา้งต้นทุน การบรกิารตน้ทุนจะเป็นปจัจยัการวดัการแพช้นะของธุรกจิในปี 2020 เพราะ 
ต้นทุนที่สงูขึน้ในทุกดา้น ตัง้แต่แนวโน้มราคาน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
รวมถึงการบนิของโลก เนื่องจากน ้ามนัถอืเป็นต้นทุนส าคญัในการด าเนินงานของสายการบนิต่างๆ ต้นทุนแรงงานที่
สงูขึน้จากมาตรฐานและการฝึกอบรมทีต่อ้งมมีากขึน้ เพื่อรองรบัความตอ้งการทีส่งูขึน้ของนกัท่องเทีย่ว  
การปรบัตวัของผูป้ระกอบการสูก่ารท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ หากยงัมผีูป้ระกอบการทีไ่ม่เหน็ดว้ย ยงัคงเน้นการท่องเทีย่ว
แบบมวลชน แต่กลบัสือ่สารออกไปว่าเป็นท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ จะท าลายการท่องเทีย่วทัง้ระบบ และ ท าใหข้าดความ
น่าเชื่อถอื นอกจากน้ีหลกัจากประชาคมอาเซยีน   

ด้านการจดัการสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพทศัน์นี้จะแสดงใหเ้หน็ความส าคญัของการจ ากดัการแข่งขนั 
เพื่อป้องกนัการเขา้สู่สงครามราคา จะเหน็ได้ว่า อตัราการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกนิ 18% ต่อปี 
อย่างไรกต็าม ตัง้แต่ปี 2552-2552 พื้นทีข่ออนุญาตก่อสร้างโรงแรมและที่พกักลบัเติบโตขึน้ 21.2% ต่อปี ท าให้เกดิ
ปญัหาภาวะแขง่ขนัสงูต่อเน่ือง ท าใหอ้ตัราการเขา้พกัโรงแรมเฉลีย่อยู่ที ่52-22% สว่นธุรกจิท่องเทีย่วอื่น ๆ เน่ืองจากใช้
เงนิลงทุนไม่สงูมาก ท าใหเ้อกชนหน้าใหม่กระโดดเขา้มาท าธุรกจิไดง้่าย ท าใหอ้ยู่ในภาวะแข่งขนัสงูเช่นกนั ในส่วนของ
สถานที่ท่องเทีย่ว มกีารพฒันาผู้ใหบ้รกิารสถานทีท่่องเทีย่วและสร้างความเขา้ ใจว่าการลดจ านวนนักท่องเทีย่วไม่ได้
หมายถงึรายไดข้องผูป้ระกอบการจะลดลง แต่ผูป้ระกอบการจะท างานหนักน้อยลงและไดร้ายไดม้ากขึน้ นักท่องเทีย่ว
จ านวนมากเกินกว่าความสามารถในการรองรับท้ายที่สุดก็คือ การได้เงินมาโดยลืมการค านวณต้นทุนการฟ้ืนฟู
ธรรมชาต ิ 
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4.6.2 คาดการณ์ตวัเลขท่ีส าคญั (Key indicator) 

ตวัวดั 

  ข้อมูลปี 2013   
จ านวน 
2013  

รายได ้2013  ระยะเวลาพ านกัเฉลีย่
ต่อหวั (วนั( (ททท*) 

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวั 
(บาท/วนั*( (ททท(  

(ลา้นคน( (พนัลา้นบาท( 

ทีม่า 
*กรมการ
ท่องเทีย่ว 

*กรมการ
ท่องเทีย่ว 

**ททท **ททท 

อตัราการเตบิโต 
 +19.6% 
จาก 2012 

 +19.08% จาก 
2012 

    

  ① ② ③ ④=②/①/③ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม  26.73 ฿ 1,171.65 9.85 ฿ 4,450 

เอเชยีตะวนัออก 16.08 ฿ 512.47 6.84 ฿ 4,659 
จ านวน /รายไดจ้าก AEC 7.39 ฿ 187.46 5.8 ฿ 4,374 

จ านวน /รายไดจ้าก  จนี 4.70 ฿ 182.30 8.04 ฿ 4,824 

ทวปียโุรป 6.30 ฿ 414.88 16.52 ฿ 3,986 

ทวปีอเมรกิา 1.17 ฿ 78.75 14.96 ฿ 4,499 

ทวปีโอเชยีเนีย 1.04 ฿ 70.20 13.22 ฿ 5,106 

เอเชยีใต ้ 1.34 ฿ 49.66 7.27 ฿ 5,098 

ตะวนัออกกลาง 0.63 ฿ 36.49 11.9 ฿ 4,891 

ทวปีแอฟรกิา 0.16 ฿ 9.18 11.56 ฿ 4,842 

นกัท่องเทีย่วในประเทศ 
127.52 ฿ 634.00 เฉลีย่ 3.9 ฿ 1,275 

    คา้งคนื 3.9 ฿ 3,410 

(ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิ 
(ลา้นเทีย่ว( 

    ไม่คา้งคนื ฿ 1,392 
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ตวัวดั 

คาดการณ์ 2020 

Scenario 3: Branding & Image  
(สมมุติฐานจ านวนตาม Thailand แต่ รายได้โตตาม ASEAN) 

จ านวน 2020 รายได ้2020 ระยะเวลาพ านกั
เฉลีย่ต่อหวั  (วนั( 

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวั 
(บาท/วนั(  (ลา้นคน( (พนัลา้นบาท( 

ทีม่า ***UNWTO ***UNWTO     

อตัราการเตบิโต 6.5% 15% คงเดมิ   

  ① ② ③ ④=②/①/③ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม  41.54 ฿ 3,116.61 9.85 ฿ 7,617 

เอเชยีตะวนัออก 24.99 ฿ 1,363.18 6.84 ฿ 7,976 

จ านวน /รายไดจ้าก AEC 11.48 ฿ 498.65 5.8 ฿ 7,486 

จ านวนรายไดจ้าก/ จนี 7.30 ฿ 484.92 8.04 ฿ 8,258 

ทวปียโุรป 9.79 ฿ 1,103.59 16.52 ฿ 6,824 

ทวปีอเมรกิา 1.82 ฿ 209.48 14.96 ฿ 7,701 

ทวปีโอเชยีเนีย 1.62 ฿ 186.73 13.22 ฿ 8,740 

เอเชยีใต ้ 2.08 ฿ 132.10 7.27 ฿ 8,726 

ตะวนัออกกลาง 0.97 ฿ 97.06 11.9 ฿ 8,371 

ทวปีแอฟรกิา 0.25 ฿ 24.42 11.56 ฿ 8,289 
นกัท่องเทีย่วในประเทศ 198.16 ฿ 1,686.45 3.9 ฿ 2,182 

(ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิ (ลา้น
เทีย่ว( 

        

 
ภาพทศัน์ที ่3 อยู่ภายใต้สมมุตฐิานทีว่่า ประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วเท่ากบัอตัรา

การเตบิโตของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ตามการคาดการณ์ขององคก์ารท่องเทีย่วโลก แต่เนื่องจากเน้นการท่องเทีย่วเชงิ
คุณภาพ ท าใหม้อีตัราการเตบิโตของรายไดอ้ยู่ในระดบัแนวโน้มการเตบิโตเช่นในอดตีทีผ่่านมา โดยประมาณการการ
เตบิโตรายไดท้ีร่อ้ยละ 15 (ผลจากงานวจิยัครัง้นี้( 
 
 
 
 
 
 
  



 

115 

4.6.3 ปัจจยัผลกัดนัสู่ภาพทศัน์ 
  ภาพทศัน์นี้ เป็นการมุ่งเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ผ่านการท่องเที่ยวกระแสหลกั โดย
นกัท่องเทีย่วกลุ่มหลกัยงัคงเป็นกลุ่มท่องเทีย่วของชนหมู่มาก  

ปจัจยัผลกัดนัที ่1: ความคงทีข่องดชันีความสามารถในการแขง่ขนั 
ประเทศไทยมแีผนการพฒันาดา้นต่างๆอย่างต่อเนื่อง แต่เน่ืองจากความไม่ต่อเนื่องทางการเมอืง ท า

ใหม้กีารหยุดชะงกัในการพฒันา ดงันัน้ ภาพทศัน์นี้ อยู่บนพืน้ฐานของดชันีความสามารถในการแข่งขนัอยู่ในระดบัคงที ่
เพิม่ขึน้เลก็น้อย จากแนวโน้มเดมิตลอดเกอืบทศวรรษทีค่่อนขา้งคงที ่พฒันาขึน้เพยีงเลก็น้อย ดงันัน้ หากประเทศไทย 
ไม่ปรบั เปลีย่นจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน มาสู่การท่องเที่ยวเชงิประสบการณ์ กอ็าจท าให้ความสามารถในการ
แขง่ขนัและเป็นผูน้ า ดา้นการท่องเทีย่วนัน้เสยีไป จงึตอ้งหนัมาสรา้งจุดแขง็ในการแขง่ขนัใหม่ 

 

  ปจัจยัผลกัดนัที ่2 ชวีติออนไลน์ 
อนิเทอรเ์น็ตจะเปลีย่นความคาดหวงัและพฤตกิรรมของลูกคา้ทัว่โลก  ซึ่งประเดน็หลกัมุ่งเน้นไปยงั

ลักษณะความเป็นปจัเจกบุคคล  ความโปร่งใส  ความสามารถที่ใช้งานได้ตลอดเวลา   และความรวดเร็ว ใน
ปี  2522  หรอือกี  12  ปีขา้งหน้า  ประชากรจ านวนมาก  โดยเฉพาะในประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศทีเ่กดิใหม่  จะ
ท ากจิกรรมออนไลน์เกอืบตลอดเวลา  และประชากรสามพนัล้านคนจะด าเนินธุรกจิบนเวบ็ไซต์เพยีงอย่างเดยีว   การ
เปลีย่นแปลงนี้จะไม่จ ากดัอยู่แต่เฉพาะในวงการธุรกจิเท่านัน้  แต่ขยายตวัไปยงัทุกๆ  สาขาอาชพี  นอกจากนี้  ความ
ต้องการบรกิารทีม่คีวามคล่องตวัและสามารถเรยีกใชไ้ด้ตลอดเวลาจะเพิม่สูงขึน้ด้วยเช่นกนั ท าใหผู้ป้ระกอบการต้อง
ปรบัตวั น าเสนอบรกิารทีต่รงความตอ้งการมากขึน้  

ปจัจยัผลกัดนัที ่3: สงัคมสงูวยั  
บรกิารแบบเดมิ จะไม่สามารถตอบสนองโครงสรา้งประชากรของไทยจะเปลีย่นแปลงไปได ้รวมถึง

ภาคแรงงานที่จะเกดิภาวะขาดแคลน ทัง้นี้จากขอ้มูล ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2222 
กลุ่มอายุ 25-59 คอืกลุ่มทีม่จี านวนประชากรมากทีส่ดุ สดัสว่นกลุ่มเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี จะเหลอื 12% จากเดมิม ี22% 
ของประชากรทัง้หมด ส่วนผูสู้งวยัหรอื 22 ปีขึน้ไป เพิม่ขึน้จาก 11% เป็น 12% หรอืม ี12 ลา้นคน เพิม่ขึน้กว่า 22% 
จากปี 1992 คาดว่าปี 2222 จะมผีูส้งูวยั 22 คน ต่อวยัท างาน 122 คน หรอืเพิม่ขึน้ 52% จากปี 2222 ท าใหป้ระเทศ
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ไทยตอ้งมกีารวางแผนดา้นแรงงานดา้นการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะเดก็รุ่นใหม่ที่สนใจธุรกจิดา้นการท่องเทีย่วยงัมจี านวน
น้อย 

ปจัจยัผลกัดนัที ่4: ความเสือ่มโทรมของทรพัยากร  
ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรในแหล่งท่องเที่ยวหลกั ทะลุขดีความสามารถในการรองรบัได้ใน

หลายพืน้ที ่ท าใหป้ระเทศไทยไม่สามารถแข่งขนัได ้ในพืน้ทีเ่ดมิอกีต่อไป ท าใหต้้องหนัมาใส่ใจดา้นการบรหิารจดัการ
สถานที่ เน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ กบัพื้นที่ใหม่ ที่ทรพัยากรธรรมชาติยงัมีความสมบูรณ์ ความไม่สมดุลของ
ประชากร (Population Imbalances) การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตเิป็นผลมาจากการทีม่จี านวนประชากรมาก
เกนิไป รวมถงึปญัหาในเมอืง สมรรถนะการรองรบัไดใ้นเมอืง (Urban Carrying Capacity( การขยายตวัของเมอืงอย่าง
รวดเรว็และความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีท าใหค้วามหนาแน่นของประชากรเพิม่ขึน้ เช่น การเพิม่ขึน้ของทีพ่กัอาศยัใน
แนวดิง่มากขึน้ หากขากการวางแผนจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่จีะก่อใหเ้กดิปญัหาความแออดั ขาดแคลนน ้าดื่ม เกดิปญัหา
ขยะมลูฝอยและมลพษิต่าง ๆ จนสมรรถนะการรองรบัไดใ้นเมอืง  

ปจัจยัที ่5: การเตบิโตของผูใ้หบ้รกิารจองท่องเทีย่วออนไลน์ (OTA)  
การเติบโตด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท าธุรกรรมออนไลน์นัน้ ผู้ให้บริการจองท่องเที่ยว

ออนไลน์ (OTA) มคีวามส าคญัมาก โดยเฉพาะโลกไร้พรหมแดน ท าให ้OTA ระดบัโลก เขา้มามบีทบาททีส่ าคญั โดย 
OTA (โอทเีอ( นัน้เป็นค าย่อมาจาก Online Travel Agency ซึง่กค็อืเวบ็ไซต์กลุ่มหนึ่งทีใ่หบ้รกิารดา้นการจองทีพ่กัตัว๋
เครื่องบนิ บรกิารท่องเทีย่วต่างๆ เช่น Agoda.com Expedia.com Booking.com Tripadvisor.com โดยท าหน้าทีเ่ป็น
ตวักลางในการ ใหบ้รกิารใหส้มาชกิไดเ้จอกบัผูใ้หบ้รกิารทีพ่กั ตัว๋เครื่องบนิ บรกิารท่องเทีย่วต่างๆ ซึง่ต้องอาศยัความ
เชีย่วชาญในการบรหิารจดัการขอ้มลู  

ในมุมมองทัว่ไป "Online Travel Agent" ทัง้หลายจะได้รบัเป็นผลตอบแทนกค็อืค่าคอมมชิชัน่ 
(commission) ซึ่งเป็นส่วนต่าง ของราคา ห้องพกั ที่ได้จาก เจ้าของกิจการโรงแรม แต่ในความเป็นจริง สิง่ที่มีค่า
มากกว่า ค่าคอมมชิชัน่ คอื ขอ้มลูของลกูคา้ ซึง่ถอืว่า มคี่ามหาศาล และน ามาต่อยอดน าเสนอสนิคา้และบรกิารไดม้าก 
โดยในปี 2020 นอกจาก OTA จะรบัจองตัว๋ต่างๆ จะมบีรกิารใหม่ๆน าเสนอจ านวนมาก  

 

4.6.4 ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณุค่า (Value chain impact) 
  ภาพทศัน์นี้ การใหบ้รกิารตอ้งเน้นคุณภาพมากยิง่ขึน้ และ น าเสนอรปูแบบสนิคา้ และ บรกิารเฉพาะ
กลุ่ม ดงันัน้ตน้ทุนในการบรหิารจดัการจะสงูขึน้ ท าใหต้้องมกีารวางแผนทัง้กระบวนการ อกีทัง้ลูกคา้จะเป็นกลุ่มย่อยที่
ขนาดเลก็ลง แต่มคีวามตอ้งการมากขึน้ 

ผลกระทบที ่1: ธุรกจิโรงแรม และ ทีพ่กั 
 ในปี 2020 ไทยมแีนวโน้มจะถูกขอใหเ้ปิดเสรธีุรกจิโรงแรมมากขึน้ในระดบัดาวรองลงมาใน

อนาคต ซึง่จะกลายเป็นความทา้ทายทีเ่พิม่ขึน้อย่างจรงิจงัต่อภาวะแข่งขนัในธุรกจิโรงแรม
ในไทย ถงึแมว้่าในปี 2014 แมไ้ทยจะเปิดใหน้ักลงทุนอาเซยีนถอืหุน้ไดถ้งึ 22% ในธุรกจิ
โรงแรมเป็นครัง้แรกจากการเจรจาจดัท าขอ้ผูกพนัฉบบัที่ 8 ภายใต้ขอ้ตกลงการเปิดเสรี
การค้าบริการ แต่ผลกระทบในทางปฏิบตัิจะมีไม่มาก เพราะไทยยงัตัง้เงื่อนไขให้ใช้ได้
เฉพาะโรงแรมระดบัตัง้แต่ 2 ดาวขึน้ไป อย่างไรกต็าม คาดว่าอนาคตจะส่งผลกระทบอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะกบั SMEs เนื่องจากมีแนวโน้มถูกร้องขอให้เปิดเสรีใน
โรงแรมระดบัรองลงมามากขึน้เพื่อใหใ้กลเ้คยีงกบัประเทศอาเซยีนอื่นๆ  
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 โรงแรมระดบักลาง-ล่างในไทยต้องเร่งเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัไม่ว่าจะเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม การเน้นการสรา้งจุดเด่น ลดตน้ทุน การรวมกลุ่ม สรา้ง
เครอืขา่ย และสรา้งแบรนด ์เพื่อรองรบัการเปิดเสรธีุรกจิโรงแรมของไทยทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้
ในอนาคตให้เท่าเทยีมกบัประเทศอาเซยีนอื่นๆ เนื่องจากโรงแรมในไทยเป็นธุรกจิขนาด
กลาง-เลก็เป็นสว่นใหญ่และเป็นการบรหิารโดยครอบครวัซึง่ในอนาคตมคีวามเสีย่งมากขึน้
จากทัง้การทีผู่เ้ล่นรายใหญ่ในประเทศลงมาท าธุรกจิโรงแรมในระดบัล่างลงมามากขึน้ 

 โฮมสเตย ์ถูกผลกัดนัใหด้ าเนินการอย่างจรงิจงัเรื่องมาตรฐานและการรกัษาไวซ้ึ่งวถิีชวีติ 
เพื่อสรา้งในรายใหม้ากขึน้แมใ้นอดตีจะยงัเป็นกลุ่มทีส่รา้งรายไดไ้ม่สงูนกั เมื่อเทยีบกบัการ
ท่องเทีย่วในรปูแบบอื่น ๆ แต่กเ็ป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจาก
เป็นธุรกจิทีม่จีุดขายและมเีสน่หท์ีร่ปูแบบทางวฒันธรรมเฉพาะถิน่ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

 ผลกระทบดา้นราคา จากการเปรยีบเทยีบราคา การจองหอ้งพกัโดยตรง ผ่านเวบ็ไซต์ของ
โรงแรมและรสีอรท์จะเพิม่มากขึน้ การจองท่องเทีย่วออนไลน์ ท าใหโ้รงแรมและทีพ่กั ต้อง
หนัมาหาจุดขายอื่น นอกจากเรื่องของราคาเพยีงอย่างเดยีว 

ผลกระทบที ่2: ดา้นคมนาคมขนสง่ 
 การเพิม่ประสทิธภิาพโครงข่ายการสญัจรของเมอืงท่องเทีย่ว ทัง้นี้ในเมอืงท่องเทีย่ว และ 

เมอืงใหม่ (Urbanization) นัน้ มจี านวนประชากรสงูมาก เช่น จากรายงานการพฒันาเมอืง
เชยีงใหม่ของส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ (2552( ได้ประมาณการ
ประชากรแฝงในจงัหวดัเชยีงใหม่มากขึน้ 2.5 ลา้นคนจากจ านวนประชากรตามทะเบยีนได้
ภายในเขตเทศบาลเมอืงเชยีงใหม่ประมาณ 229,229 คน  

 การปรบัตัวของระบบขนส่งสาธารณะให้สอดคล้องกบั พฤติกรรมการเดินทาง (Travel 
Behavior) โดยเป็นการออกแบบประสบการณ์การเดนิทาง ซึง่ก าหนดตาม 

1) ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคมครวัเรอืนกบัพฤตกิรรมการเดนิทาง   
2) รปูแบบเมอืงเป็นเงื่อนไขก าหนด พฤตกิรรมการเดนิทาง  
3) ประสิทธิภาพการให้บริการของ ระบบขนส่งสาธารณะ ที่ท าให้นักท่องเที่ยว
เดนิทางเองได ้และตอ้งออกแบบเสน้ทาง เพื่อใหท้่องเทีย่วไดท้ัง้เมอืงชัน้ใน ชัน้กลาง 
ชัน้นอก และ ปรมิณฑล  

ผลกระทบที ่3: ตวัแทนจดัการท่องเทีย่ว 
 ผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเทีย่วของไทยกว่ารอ้ยละ 22 เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ตอ้งเผชญิ

กบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้ การผลกัดนัไปสูก่ารท่องเทีย่วเชงิคุณภาพต้องผลกัดนัทัง้ระบบ 
และน าระบบการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิลกึมาใช้ ดงันัน้ การให้ความรู้ และ หลกัประกนัทาง
รอดของผูป้ระกอบการรายย่อย จงึมคีวามส าคญั นอกจากน้ีต้องมกีารแกป้ญัหาเดมิเรื่อง
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในอดีตท าให้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซื้อทัวร์ชัน้ประหยัด 
(Economy) และสามารถแยกแยะระหว่างแบบคุณภาพดีและทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่
นักท่องเทีย่วไม่มขีอ้มูลว่าบรษิทัทวัรไ์หนด ีหรอืไม่ดี ภาครฐัต้องมมีาตรการทีอ่อกมาเพื่อ
ขจดัปญัหาทวัรศ์นูยเ์หรยีญ และตอ้งอาศยัความจรงิจงัในการปฏบิตั ิ
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ผลกระทบที ่4: ชุมชนทอ้งถิน่  
 ชุมชนตอ้งเขา้มามสี่วนร่วม การสรา้งสรรคก์ารท่องเทีย่วโดยวางอยู่บนพืน้ฐานของคุณค่า

ทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่หรอืทุนทางวฒันธรรมสามารถท าได้โดยหยบิยกเรื่องราวจาก
ประวัติศาสตร์ ศิลปะท้องถิ่น  ดนตรีพื้นบ้าน วิถีความ เป็นชุมชน วรรณกรรม 
สถาปตัยกรรม หตัถกรรม ความงดงามของฝีมือช่าง และอื่นๆ มาจดัการให้เกิดความ
น่าสนใจสอดคลอ้งตามคุณค่าของชุมชนหรอืเมอืง 

ผลกระทบที ่5: มคัคุเทศก ์
 รูปแบบการท่องเที่ยวที่ซับซ้อนขึ้น ท าให้มัคคุเทศก์จ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวเฉพาะด้านมากขึน้ โดยการเรยีนรู้ความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
และสรา้งเครอืขา่ยกบัผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูใ้หบ้รกิารเฉพาะดา้น เช่นทางการแพทยส์ าหรบัการ
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ทางความเชื่อพืน้ถิน่ ส าหรบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม นอกจากนี้
ควรเร่งพฒันามคัคุเทศก์ภาษาประเทศเพื่อนบ้านมคัคุเทศก์ควรให้ความส าคญักบัการ
เรยีนรูจ้กัประเทศเพื่อนบา้นมากขึน้ โดยใหข้อ้มูลและความรูเ้ชงิลกึเกีย่วกบัประเทศเพื่อน
บา้นอย่างสม ่าเสมอ  
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4.7 ภาพทศัน์ท่ี 4: ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (Sustainability Scenario) 

4.7.1 ค าอธิบายภาพทศัน์ (Scenario future) 
  ภาพทัศน์นี้  เป็นรูปแบบการบริการจัดการการท่องเที่ยวแบบยัง่ยืน สร้างสมดุล ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มทีม่อียู่ กบั การใชท้รพัยากรไปกบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ในช่วงปี 2020 ผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้น 
เริม่แสดงใหเ้หน็ชดัเจนเป็นรูปธรรมจากภยัธรรมชาติทีเ่กดิขึน้อย่างรุนแรง ครอบคลุมไปทุกภูมภิาค เหน็ได้จาก เช่น 
พายุ น ้าท่วม ภยัแลง้ แผ่นดนิไหว ภูเขาไฟระเบดิ สนึาม ิทัง้ จากขอ้มูลของแผนการท่องเทีย่วแห่งชาต ิปี 2555-2559 
พบว่า ช่วง 22 ปี ทีผ่่านมานี้ อตัราภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิพิม่สงูขึน้ในแบบขัน้บนัได ภยัพบิตัทิางน ้าเพิม่ขึน้ 22.2% 
วาตภยั (พายุ( เพิม่ขึน้ 22.2% และแผ่นดนิไหวเพิม่ขึน้ 8.2%2 ประเทศต่างๆ จงึเริม่หนัมา ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม การสรา้ง
จติส านึกทีจ่ะอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการสรา้งความ แตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั เป็นจุดขายกระตุ้น
หรอืเชญิชวนลกูคา้ใหเ้ขา้มาซือ้หาหรอืใชบ้รกิาร ท่องเทีย่ว ในอนาคต Green Logistic เป็นเทรนดท์ีถู่กก าหนดใหแ้หล่ง
ท่องเทีย่วตอ้งใหค้วามส าคญั กบัสิง่แวดลอ้ม และอาจถูกก าหนดเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการท่องเทีย่วระหว่างประเทศ  

 
บุญเลศิ   จติตัง้วฒันา   (2542)   ไดใ้หค้วามหมายการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) 

ว่าหมายถึงการท่องเทีย่วกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กทีม่ีการจัดการอย่างดีเยีย่ม เพราะสามารถด ารงไว้ซึง่ทรัพยากร
ทอ่งเทีย่วใหม้คีวามดงึดดูใจอย่างไม่เสือ่มคลาย และธุรกจิท่องเทีย่วมกีารปรบัปรุง คุณภาพใหไ้ดผ้ลก าไรอย่างเป็นธรรม 
โดยมนีกัท่องเทีย่วเขา้มาเยีย่มเยอืนสม า่เสมออย่างเพยีงพอ แต่มผีลกระทบทางลบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุอย่างยนืยาว 

นโยบายด้านการท่องเที่ยว ในภาพทศัน์นี้  นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อความยัง่ยนื มแีผน
อย่างชดัเจน เช่น แผนพฒันา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ว่าด้วยการสร้างความ
เขม้แขง็ทาง เศรษฐกจิใหเ้กดิขึน้จากปจัจยัภายในประเทศเป็นส าคญัส่งเสรมิการลงทุนทีย่ ัง่ยนื และสรา้งความ สมดุล
ของการเจรญิเตบิโตในทุกมติิทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยใหค้วามส าคญักบัการลงทุนทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มและชุมชน การปรบัโครงสรา้งภาคบรกิาร ใหส้ามารถสรา้ง มูลค่าเพิม่กบัสาขาบรกิารทีม่ศีกัยภาพและเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มบนฐานความคดิสรา้งสรรค ์และ นวตักรรม (คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 
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2552, น.22( จงึเหน็ไดว้่า แนวทางไดถู้กยกเป็นสิง่ส าคญัระดบัชาต ิมคีวามร่วมมอืจากทุกภาพสว่นแบบบรูณาการ โดย
เชื่อมกระทรวง กรม และ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้มาจดัท าแผนร่วมกนัอย่างจรงิจงั 
นอกจากนี้ภาครฐัต้องมนีโยบายในการช่วยเหลอืภาคเอกชนทีใ่ช้ความร่วมมอืในการอนุรกัษ์ ใหส้ทิธพิเิศษ ดา้นภาษ ี
นอกจากนี้อาจต้องมภีาษีสิง่แวดล้อมเพื่อปรบัปรุงประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  การสาธารณสุข และคุณภาพ
สิง่แวดล้อม แนวทางนี้เป็นการขบัเคลื่อนหลกัเพื่อน าไปสู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยัง่ยนื และปรบัราคาสู่การสะทอ้น
ตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้มจรงิๆ  
นอกจากนี้ยงัมีการผลกัดนัประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคาร์บอนต ่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยปรบั
โครงสร้างการผลติของประเทศ และพฤติกรรมการบรโิภคเพื่อเตรยีมพรอ้มไปสู่เศรษฐกจิคารบ์อนต ่าและเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้น 

 การดูแลทรพัยากรการท่องเทีย่ว ใหส้ามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลา ยาวนาน
จากรุ่นสูรุ่่น   

 การลดใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลอืง และลดปรมิาณของเสยีทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 
 มกีารกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตัง้อยู่ เปิด

โอกาสใหชุ้มชนในทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ร่วมในการจดัการ และการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 
 ประสานระหว่างผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น หน่วยงานและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป้ระกอบธุรกจิ

การท่องเทีย่ว และชุมชนในทอ้งถิน่ เพื่อการวางแผนงาน การจดัสรรงบประมาณ และการ
จดัการทรพัยากรอย่างเหมาะสม 

 มกีารสรา้งเครอืขา่ยเพื่อเผยแพร่แนวคดิ 
ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม การที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจ ากดัไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรการ

ท่องเทีย่วทางดา้นธรรมชาต ิวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ ซึง่ผูด้แูลหรอืเป็นเสมอืนเจา้ของกค็อืประชาชนทีอ่ยู่ในชุมชน
นัน้ๆ ทัง้นี้ภาพทศัน์นี้ มกีารประสานระหว่างภาครฐั เอกชน และชุมชนทอ้งถิน่ ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่ว
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิหรอืทรพัยากรการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ใหค้งสภาพเดมิไว้
ใหม้ากทีสุ่ด ไม่ถูกท าลายไป และมกีารกระตุ้นจติส านึกของคนในทอ้งถิน่ใหพ้ยายามดูแลรกัษาและปกป้องทรพัยากร
การท่องเทีย่วเหล่านัน้ นอกจากนี้ตอ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นกัท่องเทีย่ว เพื่อตระหนกัถงึคุณค่าและความส าคญัของ
แหล่งท่องเทีย่วทีต่นเดนิทางเขา้ไปเยอืน และใหค้วามร่วมมอืแก่ชุมชนในทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ซึง่ถอืเป็น
มรดกทางวฒันธรรม  เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในภาคคมนาคมและขนส่ง มโีครงการลดปรมิาณมลพษิทาง
อากาศอย่างจรงิจงั ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก พฒันาเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เน้นการวางผงัเมอืงทีผ่สมผสาน
วฒันธรรม สงัคม ระบบนิเวศน์เขา้ด้วยกนัเพื่อให้สงัคมมภีูมคิุม้กนั มุ่งพฒันาองค์ความรู้และเครื่องมอืในการบรหิาร
จดัการ เพิม่ประสทิธภิาพการ จดัการขยะและน ้าเสยีชุมชน พฒันาระบบการจดัการของเสยีอนัตราย 

ด้านการจดัการความปลอดภัย มุ่งเน้นการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว โดย
ยกระดบัการจดัการภยัพบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพ พฒันาระบบฐานขอ้มลูการสือ่สารโทรคมนาคม จดัล าดบัพืน้ทีเ่สีย่งภยัทัง้
ในระดบัประเทศ ภูมภิาค และจงัหวดั การมมีาตรการป้องกนัการก่อการรา้ยขา้มชาต ิและ การควบคุมการเขา้เมอืงผดิ
กฎหมายและท างานผดิกฎหมายของชาวต่างชาต ิเช่น พม่า ลาว เขมร อนิเดยี ทัง้นี้ ในดา้น การท่องเทีย่ว มกีารสรา้ง
ความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัในชวีิต และ ทรพัย์สนิของนักท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยใน
กจิกรรมการท่องเทีย่วต่างๆ 
  ด้านบุคลากรท่องเท่ียว ในภาพทศัน์นี้ บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งจะมภีาคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมเป็น
ส าคญั มกีารใหบ้ทบาทและความส าคญัของประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมและรูส้กึเป็นเจา้ของ จุดเริม่ต้นของการพฒันาที่
ยัง่ยนื มชีุมชนเป็นศนูยก์ลาง มสีว่นร่วมการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว เพราะทรพัยากรทุกอย่างตอ้งมขีอ้จ ากดัในการ
ใชท้ัง้สิน้  
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นอกจากนี้ในปี 2020 การขึ้นทะเบียนรบัรองมาตรฐานวิชาชพีท่องเที่ยวในประเทศและระดบัอาเซียนถือว่าเป็น
ความส าคญัพืน้ฐานของการสง่ออกบุคลากรไทย ซึง่บุคลากรทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้สามารถท างานไดใ้นทุกประเทศ สมาชกิ
อาเซียน ทัง้ประเทศไทยได้มีการจดัท าหลกัสูตรการท่องเที่ยว อาเซียน มาตรฐานเปิดการเรียนการสอนด้านการ
ท่องเทีย่วทัง้ในมหาวทิยาลยั วทิยาลยัชุมชน และอาชวีศกึษาจ านวนมาก โดยเฉพาะภาษาและวฒันธรรมของประเทศ
เพื่อนบา้น 

ด้านโครงสร้างธุรกิจ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2020 น ามาซึ่งการเพิ่มภาระทาง
สิง่แวดลอ้มใหก้บัประเทศ ผลกระทบเหล่านี้เป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัทีจ่ะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงรูปแบบของการบรโิภค
การกา้วไปสูก่ารท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื จะเหน็ไดว้่า 80% ของผูป้ระกอบการเป็น SME ดงันัน้ ภาครฐัต้องเขา้มามสี่วน
ส าคญั เพื่อช่วยเหลอืธุรกจิในรปูแบบบรษิทั และ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ใหม้สีว่นร่วมในทางเดยีวกนัในการ
สรา้งความเปลีย่นแปลง ท าใหก้ารปกป้องสิง่แวดลอ้ม กลายเป็นโอกาสทางธุรกจิไดส้ าเรจ็ ดว้ยการเสรมินโยบาย การ
ออกกฎ การจงูใจ และการกระตุน้ใหบ้รษิทัต่างๆ ปรบัแนวทางการท าธุรกจิใหม้รีูปแบบสเีขยีว เป็นการส่งมอบคุณค่าที่
มาก กว่าบริการพื้นฐาน การน าเรื่องราว วฒันธรรม และ จุดเด่นของท้องถิ่นมาน าเสนอเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
สรา้งสรรค ์ทีผู่ป้ระกอบการตอ้งน ามาประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิ นอกจากนี้ เทคโนโลยใีหม่ๆ ต้องมกีารน ามาประยุกต์ใช ้เพื่อ
ลดต้นทุน และ สร้างความได้เปรยีบให้กบัสนิค้าและบรกิาร ท าให้ผู้ประกอบการต้องก้าวมาสู่ตลาดแบบยัง่ยืน และ 
น าเสนอราคาทีส่ะทอ้นต่อตน้ทุนทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้การด าเนินธุรกจิแบบยัง่ยนื มไิดห้มายความ
ว่าจะตอ้งอยู่ภายในประเทศเท่านัน้ การขยายฐานการผลติและการตลาดของภาคธุรกจิบรกิารทีม่ศีกัยภาพออกสู่ตลาด
ต่างประเทศถือว่า มคีวามส าคญั แต่มใิช้ไปใชท้รพัยากรของประเทศอื่นโดยไม่ค านึงถงึผลกระทบ แต่ต้องพฒันาขดี
ความสามารถ และ ความเป็นอยู่ของชุมชนทอ้งถิน่ประเทศนัน้ๆ ดว้ย 

ด้านคมนาคมขนส่ง ภาคการขนส่งและโดยสาร เป็นส่วนส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่ง
นบัเป็นตวัการส าคญัในการท าลายมลภาวะและสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะการจากการทีใ่ชน้ ้ามนัของยานพาหนะที่ เพิม่ขึน้
ทุกปี จะเห็นได้ว่ าปริมาณการบริโภคพลังงานโดยเฉพาะน ้ ามันซึ่ง เป็นต้นเหตุส าคัญในการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2(  

ในปี 2020 จะเหน็การโดยสารโดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ ถงึแมว้่า อุตสาหกรรมการบนิมกีาร
ปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่เกดิจากการกระท าของมนุษยป์ระมาณ 2% เท่านัน้ แต่จะมเีทคโนโลยใีหม่ทางการ
บนิมากมายทีล่ดปรมิาณการใชพ้ลงังาน เช่น การออกแบบใหเ้ครื่องบนิใชพ้ลงังานต ่าในการลงจอดอกีดว้ย หรอืการที่
ผูโ้ดยสารสามารถชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์นัเกดิจากการบนิได ้หลกัการคอื การปลดปล่อยก๊าซ
ของแต่ละเทีย่วบนิ สามารถแบ่งสดัสว่นตามจ านวนผูโ้ดยสาร ดงันัน้ผูโ้ดยสารแต่ละคน สามารถจ่ายเงนิเพื่อชดเชยการ
ปลดปล่อยก๊าซซึง่เกดิจากการทีม่สีว่นร่วมในการปลดปล่อยก๊าซของเทีย่วบนินัน้ภาคคมนาคมทางบกเอง กจ็ะมกีารใช้
รถยนตพ์ลงังานทางเลอืกมากขึน้ รวมถงึพลงังานไฟฟ้า  

นอกจากนี้ในปี 2020 จะเหน็มกีฎระเบยีบใหม่ๆ เกดิขึน้มากมาย โดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปทีจ่ะมกีารตัง้มาตรการต่างๆ เพื่อลดปรมิาณ CO2 การสรา้งกฎหมาย สรา้งมาตรการ
ในการจดัการสิง่แวดล้อมกบัระบบโลจสิตกิส ์และระบบสนับสนุน มาใชท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม ท าให้ธุรกจิท่องเทีย่ว
ของไทยซึง่องิตลาดยุโรป ตอ้งปรบัตวัและใหค้วามส าคญั 
นอกจากนี้ระบบขนสง่สาธารณะในพืน้ทีท่่องเทีย่ว มกีารน ามาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทีย่วอย่างจรงิจงั 
ลดจ านวนรถยนตส์ว่นตวัในพืน้ทีท่่องเทีย่วตามธรรมชาต ิ 

ด้านโครงสรา้งต้นทุน ตน้ทุนทางธรรมชาต ิถอืเป็นรปูแบบของโครงสรา้งพืน้ฐานรปูแบบหนึ่งทีต่อ้ง
น าไปค านวณในตน้ทุนดา้นการท่องเทีย่ว เพื่อน าเงนิกลบัมาฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิในปี 2020 เรื่องของสิง่แวดลอ้ม
เป็นประเดน็ที่ทัว่โลกต่างใหค้วามส าคญั ในดา้นนี้มากขึน้มาโดยตลอด ท าให้ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ซึ่ง
ตอ้งอาศยัความรู ้และขัน้ตอนทีเ่พิม่มากขึน้ เพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ท าใหผู้ป้ระกอบการบางราย มองว่าเป็น
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การเพิม่ตน้ทุน โดยเฉพาะรอ้ยละ 82 ของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วจะเป็นในรูปแบบ SMEs ทีย่งัขาดการใหค้วามส าคญั 
เงนิทุนไม่เพยีงพอในการเพิม่คุณภาพ ท าใหก้ารสรา้งการท่องเทีย่วเพื่อความยัง่ยนืถูกละเลย มองผลก าไรระยะสัน้ 

ด้านการจดัการสถานท่ีท่องเท่ียว การท่องเทีย่วทีใ่หค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มนัน้ 
มแีนวโน้มเป็นทีน่ิยมจากนักท่องเที่ยวทัว่โดย นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งในปี 2020 เหน็ดว้ยกบัการจ่ายค่าธรรมเนียม
คารบ์อน (Carbon Offsets) มากขึน้ รวมทัง้ด้านผูป้ระกอบการเอง กไ็ดพ้ยายามคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ ส าหรบัการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เช่นการสอดแทรกกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเขา้ไปดว้ยไม่ว่าจะเป็นการปลูก
ตน้ไม ้การเกบ็ขยะและท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะ เป็นตน้ 
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4.7.2 คาดการณ์ตวัเลขท่ีส าคญั (Key indicator) 

ตวัวดั 
  ข้อมูลปี 2013   
จ านวน 2013  รายได ้2013  ระยะเวลาพ านกัเฉลีย่

ต่อหวั (วนั((ททท*( 
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวั 

(บาท/วนั*( (ททท(  (ลา้นคน( (พนัลา้นบาท( 

ทีม่า 
*กรมการ
ท่องเทีย่ว 

*กรมการ
ท่องเทีย่ว 

**ททท **ททท 

อตัราการเตบิโต 
 +19.6% จาก 

2012 
 +19.08% จาก 

2012 
    

  ① ② ③ ④=②/①/③ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม  26.73 ฿ 1,171.65 9.85 ฿ 4,450 

เอเชยีตะวนัออก 16.08 ฿ 512.47 6.84 ฿ 4,659 

จ านวน /รายไดจ้าก AEC 7.39 ฿ 187.46 5.8 ฿ 4,374 

จ านวน /รายไดจ้าก  จนี 4.70 ฿ 182.30 8.04 ฿ 4,824 

ทวปียโุรป 6.30 ฿ 414.88 16.52 ฿ 3,986 

ทวปีอเมรกิา 1.17 ฿ 78.75 14.96 ฿ 4,499 

ทวปีโอเชยีเนีย 1.04 ฿ 70.20 13.22 ฿ 5,106 

เอเชยีใต ้ 1.34 ฿ 49.66 7.27 ฿ 5,098 

ตะวนัออกกลาง 0.63 ฿ 36.49 11.9 ฿ 4,891 

ทวปีแอฟรกิา 0.16 ฿ 9.18 11.56 ฿ 4,842 

นกัท่องเทีย่วในประเทศ 
127.52 ฿ 634.00 เฉลีย่ 3.9 ฿ 1,275 

    คา้งคนื 3.9 ฿ 3,410 

(ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิ 
(ลา้นเทีย่ว( 

    ไม่คา้งคนื ฿ 1,392 
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ตวัวดั 

  คาดการณ์ 2020   

Scenario 4 (สมมุติฐานสามารถรกัษาอตัราการเพ่ิมรายไดท่ี้ 6.5% และคมุ
จ านวนนักท่องเท่ียวได้ท่ี 3%) 

จ านวน 2020 รายได ้2020 ระยะเวลาพ านกั
เฉลีย่ต่อหวั  (วนั( 

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อหวั 
(บาท/วนั(  (ลา้นคน( (พนัลา้นบาท( 

ทีม่า ***UNWTO ***UNWTO     

อตัราการเตบิโต 3% 6.5% คงเดมิ   

  ① ② ③ ④=②/①/③ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม  32.87 ฿ 1,820.73 9.85 ฿ 5,623 

เอเชยีตะวนัออก 19.78 ฿ 796.37 6.84 ฿ 5,887 

จ านวน /รายไดจ้าก AEC 9.09 ฿ 291.31 5.8 ฿ 5,526 

จ านวนรายไดจ้าก / จนี 5.78 ฿ 283.29 8.04 ฿ 6,096 

ทวปียโุรป 7.75 ฿ 644.72 16.52 ฿ 5,037 

ทวปีอเมรกิา 1.44 ฿ 122.38 14.96 ฿ 5,685 

ทวปีโอเชยีเนีย 1.28 ฿ 109.09 13.22 ฿ 6,451 

เอเชยีใต ้ 1.65 ฿ 77.17 7.27 ฿ 6,441 

ตะวนัออกกลาง 0.77 ฿ 56.70 11.9 ฿ 6,179 

ทวปีแอฟรกิา 0.20 ฿ 14.27 11.56 ฿ 6,118 

นกัท่องเทีย่วในประเทศ 156.83 ฿ 985.23 3.9 ฿ 1,611 
(ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิ 
(ลา้นเทีย่ว( 

        

 
ภาพทศัน์ที ่4 อยู่ภายใตส้มมุตฐิานทีว่่า ประเทศไทยเปลีย่นเป้าหมายจากการมุ่งเน้นการเตบิโตดา้นเศรษฐกจิ

สงูสดุ มาสูก่ารรกัษาความสมดุล กบัธรรมชาต ิท าใหป้ระมาณการอตัราการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วเท่ากบัการ
เติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ประมาณการเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 และเนื่องจากเน้นการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ ท าใหม้อีตัราการเตบิโตของรายไดอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัการเตบิโตของภูมภิาคคอืรอ้ยละ 6.5 (ผลจากงานวจิยั
ครัง้นี้( 
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4.7.3 ปัจจยัผลกัดนัสู่ภาพทศัน์ 
 ภาพทศัน์นี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ปรบัสภาพการจดัการเพื่อเข้าสู่ ยุคใหม่ของกระแสโลกที่
เปลีย่นไป (Paradigm Shift) ทีเ่ปลีย่นจากสงัคมบรโิภคนิยมสูยุ่คสมยัของการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

ปจัจยัผลกัดนั 1: การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของโลก 
ภาวะโลกร้อนมีแสดงผลกระทบต่อโลก ในหลายประเทศเริ่มมีผลต่อฤดูกาล การท่องเที่ยวไทยมี

แนวโน้มไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง ของภูมอิากาศโลกบ่อยครัง้ขึน้ เช่น น ้าท่วมฉับพลนั น ้าท่วมขงั การกดั
เซาะ ไฟปา่ ระบบนิเวศ และโรคระบาด เป็นตน้ ทัง้น้ีปี 2020 การท่องเทีย่วทางทะเลบรเิวณชายฝ ัง่ อนัดามนั จะไดร้บั
ประโยชน์จากการมฤีดฝูนสัน้ขึน้ ซึง่ท าใหด้ าเนินกจิกรรมกลางแจง้ได้ยาวนานขึน้ ถงึ 2 สปัดาห ์อย่างไรกต็าม ปญัหา
ดา้นการขาดแคลนน ้าเป็นปญัหาของพืน้ทีใ่นภาคอสีาน หากพืน้ทีใ่ดทีไ่ม่มแีผนการจดัการดา้นการขาดแคลนปรมิาณน ้า 
ระยะเวลาของฤดูฝนที่ลดลง ท าให้โอกาสแล้งมากขึน้ เช่นน ้าตก อาจไม่มนี ้าใหก้บันักท่องเที่ยว ในทางตรงกนัขา้ม 
ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่วได ้การท่องเทีย่วทางทะเล บรเิวณชายฝ ัง่อ่าวไทย เกอืบทุกจงัหวดับรเิวณชายฝ ัง่อ่าว
ไทยจะมปีรมิาณฝนตกทีรุ่นแรงมากขึน้ ในขณะทีภ่าคเหนือ มโีอกาสในการเกดิไฟป่าสงู โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ โดย
ทางภาคเหนือของประเทศจะม ีอุณหภูมสิูงขึน้ 2-2 องศาเซลเซียส ในอกี 22 ปีขา้งหน้า เป็นต้น ทัง้น้ีปจัจยัต่างๆที่
เกดิขึน้ ท าใหทุ้กภาคสว่นลว้นหนัมาใหค้วามส าคญัดา้นการสรา้งความยัง่ยนื 

ปจัจยัผลกัดนัที ่2: กระแสชุมชนเมอืง  
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุขและสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า ในปี 

2020 ประชากรในกรุงเทพเพิม่เป็น 2.22 ลา้นคน และ ประชากรในเมอืงใหญ่อกีหลายเมอืงทีม่จี านวนประชากรเกนิขดี
ความสามารถในการรองรบั ดงันัน้ การทีม่ทีรพัยากรจ ากดั ท าใหต้้องสรา้งสมดุลการบรโิภค และ ใชท้รพัยากร รวมถงึ
การก าจดัขยะ ท าให้ทุกภาคส่วนหนัมาให้ความสนใจ เพราะปญัหาทีเ่กดิขึน้มขีนาดใหญ่ขึน้เรื่อยๆ และเป็นปญัหาที่
กระจายไปยงัเมอืงใหญ่ๆ ในประเทศ 

ปจัจยัผลกัดนัที ่3 ประชาคมอาเซยีน 
ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศต่างมโีครงสรา้งทางเศรษฐกจิและทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่

ไม่เหมอืนกนั ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิกแ็ตกต่างกนั ความเขม้งวดและความยดืหยุ่นของนโยบาย
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีต่่างกนั ท าใหม้กีารเคลื่อนยา้ยทุนไปในประเทศทีม่ี
ทรัพยากรที่สมบูรณ์กว่า และยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมาย ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในวงกว้างต่อการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอาจน ามาซึ่งความ
ขดัแยง้ในภูมภิาคในอนาคต 

การท่องเทีย่วมคีวามส าคญัมากทางเศรษฐกจิ ท าใหต้้องมกีารผลดัดนัเพื่อเร่งการเตบิโตของรายได้
ทางการท่องเทีย่ว  ทัง้นี้ กลยุทธใ์นการผลกัดนัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในแต่ละประเทศแตกต่างกนั ไป อย่างไรกต็าม
การท่องเทีย่วกระแสหลกั (Mainstream Tourism) เป็นการท่องเทีย่วทีมุ่่งเน้นดา้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นหลกั ซึง่ 
รปูแบบสว่นใหญ่  

ปจัจยัผลกัดนัที ่4: เศรษฐกจิสเีขยีว  
ประเทศไทยมเีศรษฐกจิสเีขยีวมากขึน้ (Greener Economy) เศรษฐกจิสเีขยีว หมายถงึเศรษฐกจิที่

คนในสงัคมให้ความส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดล้อมและสุขภาพของตน การบริโภคสนิค้าและบรกิารที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดลอ้มและเป็นมติรกบัสุขภาพมากขึน้ มกีารด ารงชวีติอยู่ร่วมกบัโลกและธรรมชาตอิย่างมคีวามสมดุลมากขึน้  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เศรษฐกจิสเีขยีวรปูแบบนี้ เป็นเรื่องทีป่ระเทศพฒันาแลว้ ใหค้วามส าคญั แต่ประเทศก าลงัพฒันา ยงัใหค้วามส าคญัน้อย
กว่ามาก อาท ิประเทศพฒันาแลว้ มกีารออกกฎระเบยีบเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มมากมาย   การจดัเกบ็ภาษีส าหรบัท าลาย
สิง่แวดล้อมที่สูง ภาษีน ้ามนัที่สูง การคดิราคาค่าน ้าค่าไฟที่สูง และการพฒันาตลาดซื้อขายคาร์บอน ตลอดจนมกีาร
พฒันาการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทางเลอืกอย่างจรงิจงั  

ปจัจยัผลกัดนัที ่5: ชวีติออนไลน์  
กระแสโลกออนไลน์ ท าใหเ้กดิการรวมตวัเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มไดง้่ายขึน้ การสรา้งกจิกรรมส าหรบั

คนที่รบัผดิชอบต่อชุมชน ท าได ้โดยใชเ้ทคโนโลยโีซเชยีลเน็ตเวริค์ ทัง้นี้ โลกของขอ้มูลข่าวสาร ท าให้ชุมชนทอ้งถิ่น 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลู และ องคค์วามรูใ้นการพฒันาชุมชน ใหม้คีวามยัง่ยนื แต่ในดา้นลบของชวีติออนไลน์ คอื การรบั
วฒันธรรมอย่างรวดเรว็ของคนไทย ท าใหว้ฒันธรรมต่างถิน่ มากลนืวถิชีวีติ ท าใหก้ารท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ถูกทา้ทาย
ดว้ยความสญูหายของทรพัยากรทางวฒันธรรม ทีต่อ้งมกีลไกในการรกัษาไว ้ควบคู่กบัทรพัยากรทางธรรมชาตดิว้ย  

ปจัจยัที ่6: โลกาภวิตัน์ 
การคา้ขาย การเคลื่อนยา้ยธุรกจิทัว่โลก ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ ท าใหเ้กดิกตกิา ในการชงิความ

ได้เปรยีบทางการค้า ซึ่งหน่ึงในนัน้คือเรื่องของสิง่แวดล้อม ตวัอย่างเช่น สหภาพยุโรป ที่ให้ความส าคญักบัปญัหา
สิง่แวดลอ้มอย่างมาก และออกนโยบาย กฎระเบยีบ และมาตรการเพื่อคุม้ครองสิง่แวดลอ้มออกมาจ านวนมาก ทว่า ใน
หลายๆ มาตรการนัน้มผีลกระทบต่อประเทศนอกอยีูดว้ย ซึง่หลายฝ่ายมองว่าเป็นมาตรการกดีกนัทางการคา้ (NTBs) 
ในรปูแบบหนึ่ง เช่น ระเบยีบ REACH, WEEE และ RoHS ดงันัน้ การท่องเทีย่วจงึถูกผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้

4.7.4 ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณุค่า (Value chain impact) 
  ภาพทศัน์นี้ เน้นการท่องเที่ยวที่มคีวามยัง่ยนื ดงันัน้ ผลลพัธ์ทางเศรษฐกจิจงึไม่ใช่ปจัจยัหลกั แต่
เป็นการรกัษาสมดุลกบัสิง่แวดล้อม ดงันัน้ รายได้จากภาคการท่องเที่ยวจะมไิด้เพิม่ขึน้มากเท่ากบัอดีต แต่สดัส่วน
รายไดเ้ทยีบกบัจ านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อย่างมาก  

ผลกระทบที ่1: ธุรกจิโรงแรม และ ทีพ่กั 
 โรงแรมมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ เกดิการรวมกลุ่มทีใ่ส่ใจดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การก าหนดมาตรฐานใหก้บัโรแรม รสีอรท์ ที่พกั เช่น เกยีรติบตัรใบไมเ้ขยีว การรบั รอง
มาตรฐาน ISO 12221 เป็นต้น จากขอ้มูลสมาคมผูป้ระกอบการโรงแรมไทย การเขา้พกั
แรมของลูกค้าหนึ่งห้องให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง 25 – 22 
กโิลกรมัต่อวนั ปริมาณเศษอาหารในโรงแรมที่ทิ้งเป็นขยะจ านวน 1 ตนั ท าให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซ คารบ์อนไดออกไซดม์ากกว่า 2.2ตนัคารบ์อน ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดจ์าน
วนมากเหล่านี้เป็นตวัเร่งใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้น  

 ที่พกั กบั การจดัการความรู้ของบุคลากร ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานในโรงแรม 
เขา้ใจแก่นแทข้องแนวทางโรงแรมสเีขยีว และ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

 โรงแรม ที่พัก กับ การบริหารจัดการพลังงาน ใช้พลังงานทางเลือก การออกแบบที่
ประหยดัพลงังาน 

 การบ าบดัน ้าเสยี ก าจดัขยะมลูฝอย มลภาวะต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสม 
 จ ากดัผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และ ให้ชุมชน เขา้มามสี่วนร่วม ในการท างาน เพื่อ

สอดแทรก วฒันธรรม เรื่องราวทอ้งถิน่ ใหก้บันกัท่องเทีย่ว 
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ผลกระทบที ่2: แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น มทีีแ่หล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีห่ลากหลาย ขึน้อยู่กบัลกัษณะ

ภูมปิระเทศที่แตกต่างกนัไป บางพื้นที่เป็นภูเขา ที่ราบ และทะเล บางส่วนยากต่อการเขา้ถงึและ ปกคลุมด้วยป่าไม้
ประเภทต่าง ๆ จงึเป็นจุดสนใจใหน้กัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศจ านวนมาก การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ตอ้งใช้
ทรพัยากรอย่างพอด ี(Using resource sustainable) ตอ้งมวีธิกีารจดัการใชท้รพัยากรทีม่อียู่เดมิ ทัง้มรดกทางธรรมชาติ
และมรดกทางวฒันธรรมอย่างเพยีงพอหรอืใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ใชอ้ย่างประหยดัต้องค านึงถงึต้นทุนอนัเป็นคุณค่า 
คุณภาพของธรรมชาติ วฒันธรรม และ   ภูมิปญัญาท้องถิ่น การให้ความรู้กบันักท่องเที่ยวมีความส าคญัอย่างมาก 
นอกจากนี้ความสามารถของเจา้หน้าทีใ่นการดแูลความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วเป็นสิง่ทีต่อ้งท าเป็นระบบ  

ผลกระทบที ่2: ดา้นคมนาคมขนสง่ 
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวดว้ยระบบขนส่งสาธารณะทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม ปญัหาคุณภาพการ

ใหบ้รกิารระบบขนสง่สาธารณะสง่ผลใหป้ระชาชนจ าเป็นตอ้งขวนขวายเพื่อครอบครองรถยนตส์ว่นบุคคลโดยหวงัวา่จะมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ สง่ผลใหป้จัจุบนักรุงเทพมหานครมอีตัรารถยนตจ์ดทะเบยีนใหม่สงูถงึพนัคนั/วนั และมสีดัส่วนการ
เดนิทางดว้ยรถสว่นบุคคลสงูถงึรอ้ยละ 58 นอกจากนี้จากการทีร่ะบบต่างๆ ขาดมาตรฐาน ท าใหอ้ตัราการเกดิอุบตัเิหตุ
สงู ดงันัน้ ภาคคมนาคมขนส่งต้องพฒันาเสน้ทางและระบบสาธารณะเพิม่เติม เพื่อให้เกดิความสะดวก ยานพาหนะ 
ต้องใชพ้ลงังานสะอาด ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศ ไม่ท าใหชุ้มชนไดร้บัความเดอืนรอ้น และรูปแบบยานพาหนะต้อง
เหมาะสมกบัพืน้ที ่

ผลกระทบที ่2: ตวัแทนจดัการท่องเทีย่ว 
ตวัแทนจดัการท่องเที่ยว ต้องน าจุดเด่นด้านการรกัษาสิง่แวดล้อม การประหยดัพลงังาน และการ

ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มาสร้างให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มในมุมมองของลูกค้าให้ได้ ทัง้นี้ การได้มีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยว และ การสรา้งความเชื่อของกลุ่มนักท่องเที่ยวมูลค่าสงู นัน้มคีวามส าคญั ทัง้นี้ตวัแทนจดัการท่องเทีย่ว
ตอ้งสรา้งความมัน่ใจว่า ทีพ่กั แหล่งท่องเทีย่ว คมนาคมทัง้ระบบทีจ่ดันัน้ ต้องเขา้มาตรฐานจรงิ มเิช่นนัน้ หากไม่ไดร้บั
ความเชื่อถอื จะใชเ้วลาในการเรยีกความเชื่อมัน่ยาวนาน และเสยีหายทัง้ระบบ  

ผลกระทบที ่5: ชุมชนทอ้งถิน่ 
นโยบายจากส่วนกลางต้องสอดคล้องกบัชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการมสี่วนร่วมมคีวามส าคญั หาก

แนวทางทีใ่หไ้ม่ตรงตามความต้องการของทอ้งถิน่ ประชาชนทอ้งถิน่ยงัไม่เขา้ใจเหตุผลของภาครฐั กจ็ะไม่ปฏบิตัติาม 
และตอ้งออกแบบธุรกจิใหป้ระชาชนทุกสว่นไดร้บัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วอย่างเสมอภาคเท่า
เทยีมกนั จงึจะไดก้ารมสีว่นร่วมอย่างต่อเนื่อง  

ผลกระทบที ่2: มคัคุเทศก ์
บุคลากรตอ้งมคีวามรูเ้ชงิลกึ และ ตอ้งมคีวามเชื่อดา้นอนุรกัษ์จากใจ การจะสรา้งบุคลากรดา้นนี้ มใิช่

แค่มีองค์ความรู้ แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และ สามารถน า
นกัท่องเทีย่วสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิ มกัคุเทศน์ ต้องแบ่งประเภทสู่กลุ่มย่อย 
มีการอบรมให้ความรู้ และประเมินผลอย่างสม ่ าเสมอ นอกจากนี้ 
นักท่องเที่ยวที่มีความรู้พิเศษ มกีารก าหนดระดบั เพื่อได้รบัค่าแรงที่
สูงขึน้ เป็นขัน้บนัได ท าให้เกิดเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการพฒันาองค์
ความรูต่้อไป ทัง้นี้ ประเทศทีใ่หค้วามสนใจดา้นท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืมา
จากหลายประเทศ ท าให้เรื่องของภาษามีความส าคญั รวมถึงการใช้
อุปกรณ์ช่วยในการอธิบายสถานที่ต่างๆ กเ็ป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญ
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 บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวจิยันี้ได้สรุปภาพทศัน์ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตออกเป็น 4 ภาพทศัน์ อย่างไรกต็ามมไิด้หมายความว่า

ประเทศไทยจะต้องเป็นภาพทศัน์ใดภาพทศัน์หนึ่งในการวางแผนกลยุทธ ์ผูท้ีว่างแผนอนาคตของการท่องเทีย่วแต่ละ
ภาคส่วนสามารถพจิารณาทลีะภาพทศัน์ และก าหนดพื้นที่เพื่อวางแผนในการรองรบัสถานการณ์ต่างๆ โดยพื้นที่ที่
ต่างกนัอาจมีกลยุทธ์ที่ต่างกนัเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นในแต่ละภาพทศัน์ได้ ทัง้น้ีปจัจยัภายนอกได้ส่งผลให้
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเตบิโตโดยภาพรวมท าใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วไม่ใช่ปญัหาใหญ่ในปี 2020 แต่ปญัหาทีส่ าคญัคอื
จุดยนืและแนวทางการบรหิารจดัการของประเทศไทยว่าตอ้งการมุ่งสูจุ่ดใด  

5.1 สรปุผลการวิจยั 

 การทีก่ารท่องเทีย่วของประเทศไทยจะมอีนาคตเป็นตาม
ภาพทัศน์ใดนัน้ย่อมขึ้นอยู่กบัความสามารถในการปรบัตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วของไทย ทัง้นี้ประเทศไทยมแีนวนโยบายใน
การผลกัดนัสู่การท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืมานานแต่ปญัหาหลกั คือ
การน านโยบายไปสู่การปฏบิตัิ และการขบัเคลื่อนทุกภาคส่วนไป
ในทางเดยีวกนั ซึง่มภีาครฐั เอกชน และชุมชนทอ้งถิน่ ซึง่ต้องท า
ความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายมกีระบวนการ และแผนการไปสู่เป้าหมาย
จากแผนภาพจะพบว่าประเทศไทย หากไม่มกีารพฒันาอย่างเป็น
รูปธรรมและจรงิจงั จะเขา้สู่ภาพทศัน์ที่ 1 นัน่ คอืเต็มที่กบัชวีิต 
(Consumption) ซึ่งผลลพัธข์องภาพทศัน์นี้ยงัคงน าประเทศไทย
ไปสู่ประเทศทีม่นีักท่องเทีย่วเดนิทางมามากมายถงึกว่า 42 ลา้น
คนแต่สิ่งที่ตามมา คือปญัหาที่โตตามจ านวนนักท่องเที่ยว ทัง้
ปญัหาขยะ ปญัหาชุมชน ความแออดั การตัดราคา และการอยู่
ไม่ได้ของผู้ประกอบการรายเล็กทัง้น้ี ยังมีปจัจัยภายนอกอีก
มากมายทีส่ง่ผลกระทบท าใหอุ้ตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยเขา้สู่ภาพทศัน์ที ่1 เช่น การเตบิโตของธุรกจิสายการบนิราคา
ถูก (Low Cost Airline) ทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วทีใ่ชจ้่ายน้อย เดนิทางมายงัประเทศไทย การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบา้นที่
มผีลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(GDP)ยงัไม่สงูมากนกั และการทียุ่โรปยงัคงสนบัสนุนการท่องเทีย่วในภูมภิาค เพื่อ
ช่วยภาวะเศรษฐกจิยุโรปทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั จะท าใหน้กัท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีม่ายงัประเทศไทยเป็นนกัท่องเทีย่วกลุ่มมวลชน 
(Mass Tourist)  

เมื่อถึงจุดทีห่ลายจงัหวดั เช่น กรุงเทพฯ ภูเกต็ ชลบุร ีเชยีงใหม่ ไม่สามารถรองรบันักท่องเที่ยวที่เตบิโตขึน้
อย่างกา้วกระโดดได ้กม็ทีางเลอืก 3 ทางทีป่ระเทศไทยตอ้งเลอืก ไดแ้ก่  

  1) ประเทศไทยจะเลอืกลงทุนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน การระดมทุน เพื่อสร้างสิง่ปลูกสรา้ง แหล่งท่องเทีย่ว
ใหม่เพื่อรองรบันักท่องเที่ยว และรกัษาการเติบโตของนักท่องเทีย่วไว้ใหไ้ด ้ซึง่นักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วยงัคงเป็นกลุ่ม
มวลชนเป็นกลุ่มใหญ่ ทัง้นี้หากประเทศไทยเลอืกทางเลอืกนี้กจ็ะเขา้สู่ ภาพทศัน์ที ่2 ซึง่เป็นภาพทศัน์แห่งการลงทุน 
ทางเลอืกที ่ 
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  2) การเลอืกทีจ่ะสรา้งแหล่งท่องเทีย่วใหม่ทีย่งัมสีภาพดเีพื่อพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วมูลค่าสงู ซึง่ต้อง
เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ และการพฒันาบรกิารให้ได้ตามสิง่ที่สญัญาไว้กบันักท่องเที่ยว ซึ่งภาพทศัน์นี้ ต้องอาศยั
ความสามารถในการเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามต้องการเฉพาะ และต้องมกีารลงทุนเรื่องฐานขอ้มูลและพฒันาบุคลากร 
รวมถึงการพฒันาแบรนดเ์มอืง เพื่อแยกภาพลกัษณ์ออกจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ทัง้นี้หาก
ประเทศไทยเลอืกทางเลอืกนี้ กจ็ะเขา้สูภ่าพทศัน์ที ่3 ซึง่เป็น ภาพทศัน์แห่งการสรา้งแบรนดแ์ละจุดยนืใหม่  
  3) ในภาพทศัน์สุดท้ายเป็นทางเลอืกทีป่ระเทศไทยจะค านึงถึงต้นทุนทางทรพัยากรอย่างจรงิจงัมองการ
เติบโตอย่างยัง่ยนืมากกว่าการใชท้รพัยากรจนไม่เหลอืถึงรุ่นลูกหลาน ทัง้นี้การสรา้งความสมดุลจะต้องเกดิจากการ
สรา้งความเขา้ใจและท าใหเ้อกชนเชื่อว่าสามารถยงัคงท าธุรกจิอยู่ได ้และจะยัง่ยนืกว่า ทัง้นี้ต้องอาศยันโยบายและการ
ปฏบิตัทิีเ่ขม้แขง็โดยเริม่จากบางพืน้ทีก่่อน ทัง้นี้จะเกดิขึน้ไดต้อ้งเป็นนโยบายระดบัชาต ิหากประเทศไทยเลอืกทางเดนิ
นี้กจ็ะเขา้สูภ่าพทศัน์ที ่4 แห่งความยัง่ยนื (Sustainability) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5.1 เส้นทางสู่ภาพทัศน์ 2020 
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ภาพทศัน์ท่ี 1 เตม็ท่ีกบัชีวิต (Constmpuion)   

ปี 2222 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทยยงัคงเตบิโตตามการคาดการณ์ การเตบิโตของภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิกทีร่อ้ยละ 6.5 ท าใหค้าดการณ์ว่าจะมจี านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตเิดินทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย จ านวน 
41.54 ล้านคน และสรา้งรายได้ 1.8 ล้านล้านบาท ทัง้นี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมายงัคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
มวลชน (Mass Tourism) เป็นกลุ่มหลกั ถงึแมว้่า จะมกีารผลกัดนัใหเ้กดิการท่องเทีย่วมูลค่าสงูกต็าม แต่ภาพทศัน์นี้
แสดงใหเ้หน็ว่ายงัไม่สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได้เท่าการท่องเทีย่วกระแสหลกัได ้โดยในภาพทศัน์นี้แสดงให้
เหน็ถงึความไม่เชื่อมโยงดา้นบรหิารจดัการ ท าใหก้ารเตบิโตของอุตสาหกรรมไม่เดนิไปในทศิทางทีค่าดหวงั และไหลไป
ตามกระแสโลกตามปจัจยัผลกัดนัไปสูก่ระแสมวลชน เช่น การเตบิโตของสายการบนิราคาถูก ท าใหน้ักท่องเทีย่วทีไ่ม่มี
ก าลงัซื้อเดินทางเขา้มามากขึน้ การเปิดเสรตีลาดท่องเที่ยวในกลุ่มภูมภิาคอาเซียน ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่ท า
รายได้มากนักเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจ านวนมาก ในขณะที่การบริหารจดัการของประเทศไทยเองยงัมีปญัหา 
นอกจากนี้ ทรพัยากรธรรมชาตยิงัไม่ไดร้บัการดแูล เน่ืองจากภาพทศัน์นี้เน้นผลลพัธท์างดา้นเศรษฐกจิเป็นหลกัอกีดว้ย 
สรุปไดว้่ากลุ่มนักท่องเทีย่วตลาดใหญ่ทีสุ่ดของภาพทศัน์นี้ ยงัคงมุ่งเน้นท่องเทีย่วกระแสหลกั (Mass Tourism) ถงึแม้
จะมคีวามพยายามพฒันานกัท่องเทีย่วคุณภาพทีท่ ารายไดส้งูกต็าม โดยนักท่องเทีย่วกลุ่มหลกัยงัคงเป็นกลุ่มท่องเทีย่ว
ของชนหมู่มาก (Mass Tourism( โดยมตีลาดทีส่ าคญัไดแ้ก่ ตลาดนักท่องเทีย่วจนียุคใหม่ ตลาดมุสลมิ ตลาดรสัเซยี 
และตลาดท่องเทีย่วกลุ่มอาเซยีน 
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ภาพทศัน์ท่ี 0 ลงทุนกบัโครงสร้างพื้นฐาน (Investment)  

ภาพทศัน์นี้เป็นการปรบัตวัของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยอาศยัความได้เปรยีบจากการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศไทย ทัง้นี้มสีมมุตฐิานทีว่่าประเทศไทยมกีารลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนที่
วางไว ้ท าใหใ้นปี 2222 ประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการขยายตวัเป็นผูน้ าดา้นการท่องเทีย่ว ในภูมภิาคเป็นอย่างมาก 
(Tourism Hub)   ทัง้นี้การปรบัตวัของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในภาพทศัน์นี้ มุ่งเน้นการเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิเป็น
หลกัโดยการลงทุนอย่างเตม็ที ่เพื่อเพิม่ปรมิาณนักท่องเทีย่ว และความสามารถในการรองรบันักท่องเทีย่ว แต่ละพืน้ที ่
ทัง้นี้ คาดการณ์การเตบิโตของนักท่องเทีย่ว อยู่ในช่วงเดยีวกบัอตัราการเตบิโตในระหว่างปี 2010-2014 โดยคดิอตัรา
การเตบิโตเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 15 จะท าใหม้นีกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเดนิทางมายงัประเทศไทยจ านวน 71 ลา้นคน สรา้งรายได ้
3.1 ล้านล้านบาท ทัง้นี้กลยุทธ์ในการดงึดูดนักท่องเที่ยว คอืขยายตลาดให้กว้างมากขึน้ จากการเปิดกว้างด้านการ
ลงทุน โดยเน้นการลงทุนเพิ่มในทุกด้าน เช่น การดงึงาน นิทรรศการ มหกรรมกีฬา และเหตุการณ์ที่ส าคญัมาจดัที่
ประเทศไทย เพื่อดงึความสนใจต่อนกัท่องเทีย่ว มกีารสรา้งสถานทีท่่องเทีย่วทีม่จีุดเด่นระดบัโลกเพื่อดงึดูดนกัท่องเทีย่ว
ให้เดินทางมาสัมผสั มีการสร้างแหล่งช้อปป้ิง พร้อมมาตรการส่วนลดด้านภาษีดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนกับ
ห้างสรรพสนิค้า สิง่ปลูกสร้างขนาดใหญ่ และการก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
นักท่องเทีย่ว โดยเฉพาะดา้นโครงสร้างและสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลย ีและการลงทุน
พฒันาสถานที่ท่องเทีย่ว อย่างไรกต็ามการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการเน้นการก่อสร้าง
มากกว่าการจดัการภูมทิศัน์ และการมสีว่นร่วมจากชุมชนในทอ้งถิน่คงเป็นแบบผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกจิมากกว่า
การหวงแหนทรพัยากร และเสยีความเป็นวถิีชีวติเดมิ ในหลายพื้นที่ตลาดที่ส าคญัได้แก่ ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน 
(M Vto-Dm toTutoiT HiVoduy( โดยเฉพาะกลุ่ม iLMl ธุรกจิเรอืส าราญ (ih o m) ตลาดกลุ่ม MIiE ตลาดชอ้ปป้ิง และ
ตลาดแหล่งท่องเทีย่วใหม่ระดบัโลก 
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ภาพทศัน์ท่ี 3 ภาพลกัษณ์ใหม่ท่องเท่ียวไทย (Branding and repositioning) 

ในปี 2020 การปรบัตวัของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยมุ่งเน้นการน านโยบายการสรา้งการท่องเทีย่วคุณค่าสงู 
ไปสู่การปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ การขบัเคลื่อนผูป้ระกอบการทัง้ประเทศทีร่อ้ยละ 70 เป็นผูป้ระการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ท าใหป้ระเทศไทย ก าหนดนโยบายขบัเคลื่อนประสานทุกหน่วยงานรฐั เอกชน และชุมชน ทีเ่กีย่วขอ้ง 
สรา้งแนวทางในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ การพฒันาบุคลากรในภาพทศัน์ถอืเป็นหวัใจส าคญั โดยเริม่จากการวาง
ระบบการศกึษา การจดัท าจุดเด่นแต่ละภูมภิาค และสร้างให้เกดิเป็นแบรนด์เมอืง สื่อสารไปยงักลุ่มลูกค้า ที่มคีวาม
เจาะจงมากยิง่ขึน้ ส าหรบักลยุทธใ์นการแข่งขนัในภาพทศัน์นี้ คอืการเขา้ใจลูกคา้เชงิลกึ (Customer Insight) และปรบั
รูปแบบบรกิารทีน่ าเสนอใหต้รงต่อความต้องการ ดงันัน้หวัใจส าคญัคอืการพฒันาระบบฐานขอ้มูล เพื่อเขา้ใจลูกคา้ใน
เชงิลกึ และน าเสนอสนิค้าและบรกิารแบบเฉพาะเจาะจงมากขึน้ในมติิอื่นๆ นัน้ภาพทศัน์นี้ประเทศไทยได้น าเสนอ
ภาพลกัษณ์ใหม่ ที่เน้นการท่องเที่ยวเชงิคุณภาพมากยิง่ขึน้ ท าให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้พฒันาด้าน
ภาพลกัษณ์ และความเชื่อมัน่สูข่ยายเมอืงทีเ่ป็นการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ ส าหรบัตลาดทีม่โีอกาสในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ ตลาด
กลุ่มย่อย (Micro Segments) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (MmdocuV ni ho e) การท่องเที่ยวเชิงผสมผสานศิลปะ 
วฒันธรรม ระดบัภูมภิาค (Multi Cultural Destination) ความเป็นไทย เช่น มวยไทย อาหารไทย ภาพยนตรไ์ทย 
(Thainess) และการท่องเทีย่วเสมอืน (Virtual Tourism) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทศัน์ท่ี 4 ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (Sustainability)  

ภาพทศัน์นี้ เป็นรปูแบบการบรกิารจดัการการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื สรา้งสมดุลระหว่างสภาพแวดลอ้มทีม่อียู่
กบัการใชท้รพัยากรไปกบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาพทศัน์นี้ตัง้เป้าหมายดา้นการท่องเทีย่วลดความส าคญัของดา้น
เศรษฐกจิ และเน้นการเตบิโตอย่างชา้แต่ยัง่ยนื ประมาณการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วทีร่้อยละ 3 ในขณะทีมู่ล
ค่าทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วเตบิโตรอ้ยละ 6.5 ท าใหใ้นปี 2020 มจี านวนนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ32.87 ลา้นคน และมี
รายไดจ้ากการนักท่องเทีย่วต่างชาตปิระมาณ 1.82 ลา้นลา้นบาท ในช่วงปี 2020 เกดิแรงผลกัดนั และกดดนัใหทุ้ก
ประเทศใสใ่จดา้นสิง่แวดลอ้ม มมีาตรการอย่างจรงิจงั ประเทศใดปรบัไม่ตวัดา้นสิง่แวดลอ้มกจ็ะถูกมาตรการทางการคา้ 
และความเสยีเปรยีบในการแขง่ขนักจ็ะไดร้บัผลกระทบ เช่น ผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้น การบรหิารจดัการพลงังาน 
การจดัการมลพษิ เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวเองกใ็หค้วามส าคญักบัเรื่องสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
โดยมปีจัจยักระตุน้จากภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้อย่างรุนแรง และบ่อยครัง้ ครอบคลุมไปทุกภูมภิาค ทัง้นี้สมมุตฐิานในภาพ
ทศัน์นี้ คือการรกัษาสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม เน้นต้นทุนการฟ้ืนฟูทรพัยากรรวมอยู่ในต้นทุนการ
ท่องเที่ยว การใส่ใจ ดูแลทรพัยากรการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปไดใ้นระยะเวลายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น  
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การลดใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลอืง และลดปรมิาณของเสยีทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม มกีารกระจายรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยตลาดที่ส าคญัในภาพทศัน์นี้ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism) การ
ท่องเทีย่วเชงิเกษตร การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ และตลาดท่องเทีย่วแบบ
ไม่กระทบสิง่แวดลอ้ม (Zero impact tourism)  
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สมมติุฐานประกอบการวางแผนภาพทศัน์ 

 การเปรยีบเทยีบแต่ละภาพทศัน์โดยพจิารณาจากปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบ (Key driver) สามารถแสดงไดด้งั
ตารางต่อไปนี้ 

 
ดชันีวดัความสามารถในการแขง่ขนั 

(Business Challenge) 
ภาพทศัน์ 1 ภาพทศัน์ 2 ภาพทศัน์ 3 ภาพทศัน์ 4 

1. นโยบายดา้นการท่องเทีย่วมคีวามชดัเจนและปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ 

        

2. เป้าหมายมุ่งเน้นเศรษฐกจิ สรา้งรายไดใ้หม้ากทีส่ดุ         

3. เพิม่มลูค่าการลงทุนดา้นการท่องเทีย่วอย่างมาก 
 

        

4. บุคลากรดา้นการท่องเทีย่วมคีวามรูเ้ชงิลกึ และมี
ภาษาทีพ่ฒันาขึน้มาก 

        

5. มกีารควบคมุปรมิาณโรงแรม ทีพ่กั (Supply) เพื่อ
ป้องกนัการตดัราคา 
 

        

6. มกีระบวนการท าฐานขอ้มลู (Big Data) และการท า
ความเขา้ใจลกูคา้เชงิลกึ (Data Analytics) 

        

7. มมีาตรการภาครฐั ดา้นสทิธพิเิศษส าหรบั
ผูป้ระกอบการ ทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้ม 

        

8. ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สามารถน ามาเป็น
จุดแขง็ ดา้นการท่องเทีย่ว  

        

9. สิง่แวดลอ้มไดร้บัการฟ้ืนฟู และ มกีารใสใ่จอย่างมาก 
 

        

10 ชุมชนทอ้งถิน่ มสีว่นรว่ม มคีวามเป็นเจา้ของ และ
ไดร้บัประโยชน์  
 

        

 

รปูที ่5.2. สมมตฐิานประกอบการวางแผนภาพทศัน์-ปจัจยัผลกัดนั 
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การเปรียบเทียบแต่ละภาพทศัน์โดยพิจารณาจากการปรบัตวัของห่วงโซ่คณุค่า  
 

 

รปูที ่5.3. สมมตฐิานประกอบการวางแผนภาพทศัน์ และการปรบัตวั 

 

 

 

 

การปรบัตวั 
ของหว่งโซ่คุณค่า 

ภาพทศัน์ที ่1 
Consumption 

ภาพทศัน์ที ่2 
Investment 

1. ดา้นนโยบาย 
 

- นโยบายขาดการเชื่อมโยงระหวา่ง หน่วยงาน 
- มนีโยบายชดัเจน แต่มปีญัหาเรื่อง การปฏบิตั ิเช่น 
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

- นโยบายขาดความต่อเนื่อง และสนบัสนุน อย่างจรงิจงั 
- ขาดการมสีว่นร่วมจากภาพเอกชน 

- นโยบายเน้นผลลพัธท์างเศรษฐกจิ 
- ขยายการลงทุน เพื่อรกัษาการ เตบิโต ของ
นกัท่องเทีย่ว 

- สนบัสนุนการท่องเทีย่วเมอืงรอง 
- ขยายความสามารถการรองรบั นกัท่องเทีย่วแต่
ละพืน้ที ่

- นโยบายถูกน าไปปฏบิตัอิย่างเรว็ 
2 ดา้นการตลาด  - ยงัคงสง่เสรมิการตลาดกลุ่มมวลชน Mass Tourism 

- สนบัสนุนการท่องเทีย่วคุณค่าสงู แต่ยงัไม่ประสบ
ความส าเรจ็ดา้นรายได ้

- กจิกรรมการตลาดหลากหลาย ไม่ชดัเจน 
- ยงัคงเน้นสรา้งจุดขายใหป้ระเทศไทย 

- การตลาดเน้นการจดักจิกรรมระดบัโลก 
- สือ่สารไปยงัภูมภิาค และ น าเสนอบรกิาร แบบ
เชื่อมโยงประเทศในภมูภิาค 
- ประชาสมัพนัธ ์ไปยงัทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- เน้นการไปลงทุนในประเทศเพือ่นบา้น และ
สือ่สารการตลาดไปยงัลกูคา้ 

Demand Side   
2 . นกัท่องเทีย่ว 

ในภูมภิาค 
- ท่องเทีย่วไกลขึน้ในช่วงวนัหยุด บ่อยขึน้ 
- ยงัมองว่าท่องเทีย่วไทย ราคาไมแ่พง 
- สว่นใหญ่ยงัคงเน้นเทีย่วหลากหลาย ทะเล ภูเขา ช๊อป
ป้ิง  

- เดนิทางมาเทีย่วในประเทศไทยสะดวกขึน้ 
- เน้นการชอ้ปป้ิง เทีย่วในเขตเมอืง 
- เดนิทางมาท างานยงัประเทศไทย  
- ใชป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลาง เชื่อมโยง 

4. นกัท่องเทีย่ว 
นอกภูมภิาค 

- ยงัคงบนิมาพกัอาศยัระยะยาว 2 สปัดาห ์
- มองว่าประเทศไทยราคาไมแ่พง คุม้ค่า 
- นกัท่องเทีย่วคุณภาพ เริม่หนีเมอืงไทย 
- ชื่นความอธัยาศยัความเป็นไทย 

- ชื่นชอบความหลากหลายของทรพัยากร 
- มคีวามพรอ้มสะดวกในการเดนิทาง 
- กลุ่มคุณภาพ เริม่หนีไปเทีย่วทีแ่ออดัน้อยกว่า 

5 . นกัท่องเทีย่วไทย - นิยมท่องเทีย่วดว้ยตนเอง  
- ระมดัระวงัในการใชจ้่าย 
- นิยมเดนิทางไปยงัต่างประเทศมากขึน้ 

- นิยมไปท่องเทีย่วในเมอืงใหมม่ากยิง่ขึน้ 
- นกัท่องเทีย่วไทย ยงัคงจบัจ่ายน้อย เทยีบกบั
นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ
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การเปรียบเทียบแต่ละภาพทศัน์โดยพิจารณาจากการปรบัตวัของห่วงโซ่คณุค่า  
 

การปรบัตวั 
ของหว่งโซ่คุณค่า 

ภาพทศัน์ที ่3 
Re-Positioning 

ภาพทศัน์ที ่4 
Sustainability 

Supply Side     

6 สถานทีท่่องเทีย่ว -  ไม่สามารถรองรบันกัท่องเทีย่วไดใ้นชว่ง ฤดูกาล
ท่องเทีย่ว 

-  มสีถานทีท่่องเทีย่วสรา้งใหม่เกดิขึน้มาก 

  -  การรุกล ้าในเขตอนุรกัษ ์ -  ดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดม้าก  

  -  ไม่น าการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม มาเป็นตน้ทุน -  มกีารจดัการคุณภาพสถานทีท่่องเทีย่ว 

  -  วถิชีวีติ และ วฒันธรรมเสือ่มถอย -  ปญัหาการก าจดัขยะ 

    -  การสญูเสยีวถิชีวีติดัง้เดมิ 

7  โรงแรม ทีพ่กั -  ผูป้ระกอบการตดัราคา การสถานการณ์ ทีพ่กัเยอะ
กว่า นกัท่องเทีย่ว Supply over Demand 

-  ผูป้ระกอบการท าราคาไดม้ากขึน้ จากจ านวน
นกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้มาก 

  -  ทีพ่กัใหม่เกดิขึน้จ านวนมาก ขาดการ ควบคุม -  SME ไม่สามารถปรบัตวัได ้

    -  การเพิม่ขึน้ของทีพ่กั การรุกล า้เขต อนุรกัษ์ 

8. คมนาคม -  ด าเนินการพฒันาคมนาคมไดต้ามแผน -  สายการบนิ Low Cost เพิม่ขึน้จ านวนมาก 

  -  ยงัไม่เพยีงพอต่อการรองรบัปรมิาณ นกัท่องเทีย่ว    -  สายการบนิหลกั ลดราคาลงมาแขง่ขนั 

  -  สายการบนิ Low Cost ท าใหน้กัท่องเทีย่ว กลุ่ม 
Mass เขา้มาจ านวนมาก   

-  นกัท่องเทีย่วเดนิทางทางบกมากขึน้ ผ่านทาง
ชายแดน 

    -  การท่องเทีย่วระหว่างภูมภิาคไดร้บัความ นยิม จาก
การพฒันาของการเดนิทาง 

    -  ทางหลกั ทางรองไดร้บัการพฒันา 

    -  ปญัหารถตดิในเมอืงใหญ่  

 

รปูที ่5.3. สมมตฐิานประกอบการวางแผนภาพทศัน์ และการปรบัตวั (ต่อ) 
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การเปรียบเทียบแต่ละภาพทศัน์โดยพิจารณาจากการปรบัตวัของห่วงโซ่คณุค่า  

 

รปูที ่5.4. สมมตฐิานประกอบการวางแผนภาพทศัน์ และการปรบัตวั 

 

 

 

 

 

การปรบัตวั 

ของหว่งโซ่คุณค่า 

ภาพทศัน์ที ่3 
Re-Positioning 

ภาพทศัน์ที ่4 
Sustainability 

1. ดา้นนโยบาย 
 

- นโยบายเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ เน้นกลุ่ม
นกัท่องเทีย่วทีส่รา้งมลูค่าสงู 
- สง่เสรมิใหแ้ต่ละพืน้ที ่มจีุดเด่นเฉพาะ  
- นโยบายผลกัดนัดา้นฐานขอ้มลู และ การท าการ
วเิคราะหเ์ชงิลกึ 
- มนีโยบายสนบัสนุนผูป้ระกอบการ 
 

- ลดความส าคญัของผลลพัธ ์ทางเศรษฐกจิ 
มุ่งเน้นสมดุล ความยัง่ยนื และสิง่แวดลอ้ม 
- ประสาน ภาครฐั เอกชน และ ชุมชน อย่างด ี
- มสีทิธปิระโยชน์พเิศษ ส าหรบัผูป้ระกอบ การ 
ทีอ่นุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
- ประสานนโยบายลงไปถงึระดบัทอ้งถิน่ 

2 ดา้นการตลาด  - เน้นการจดัท า cluster  ตามกลุ่มเป้าหมาย 
- สือ่สาร โดยเน้นการท าตลาดดจิติอล 
- จดัสรา้ง Community คนทีส่นใจประเภท 
เดยีวกนั   
- แบ่งโซนตลาดกลุ่ม High Value ออกจากกลุ่ม 
Mass อย่างชดัเจน  

- มกีารช่วยเหลอืพเิศษ ส าหรบัผูป้ระกอบ การ 
กลุ่มรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
- สือ่สารตรงกลุ่ม พรอ้มทัง้ สทิธปิระโยชน์ 
ส าหรบันกัท่องเทีย่ว กลุ่มรว่มอนุรกัษ์ 
- การใหช้มุชนมสีว่นร่วม ในการถ่ายทอด วถิี
ชวีติ วฒันธรรม และ ของกนิของใช ้

Demand Side   
2. นกัท่องเทีย่วในภูมภิาค - มคีวามสนใจพเิศษ เลอืกเดนิทางมา  ยงัประเทศ

ไทย เพราะสะดวก  และบรกิาร ตอบโจทย์
เฉพาะ ได ้

- มขีอ้มลูเพยีงพอ ในการเขา้ถงึทีท่่องเทีย่ว 

- มองว่าประเทศไทยมกีารบรหิารจดัการด ี
- เชื่อมัน่ว่า จะไดร้บับรกิารตาม ทีส่ญัญาไว ้ 
- มคีวามชดัเจน ในการใสใ่จดา้น สิง่แวดลอ้ม 

4. นกัท่องเทีย่วนอก
ภูมภิาค 

- นิยมเดนิทางมาประเทศไทยมากขึน้ จากการ
น าเสนอบรกิารเฉพาะ 

- ไดร้บัมาตรฐานเดยีวกนั ท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ 

- เริม่ใหค้วามเชื่อมัน่ ดา้นสิง่แวดลอ้ม กบั
ประเทศไทย 

- เดนิทางมาท่องเทีย่วในไทย เพิม่มากขึน้ 
5 . นกัท่องเทีย่วไทย - นิยมท่องเทีย่วมากขึน้ เมื่อบรกิารตรงความ

ตอ้งการ 
- เกดิกระแสการท่องเทีย่วในประเทศ 

- นกัท่องเทีย่วไทยใหค้วามส าคญั กบัสิง่ 
แวดลอ้มมากยิง่ขึน้  
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รปูที ่5.4. สมมตฐิานประกอบการวางแผนภาพทศัน์ และการปรบัตวั (ต่อ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรบัตวัของหว่งโซ่
คุณค่า 

ภาพทศัน์ที ่2 ภาพทศัน์ที ่2 

Re-Positioning Sustainability 

Supply Side     

6 สถานทีท่่องเทีย่ว -  มกีารพฒันาวฒันธรรม และ วถิชีวีติใหช้ดัเจน  -  SME ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐั ในการ
ขบัเคลื่อนสูก่ารท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

  -  มกีารออกแบบประสบการณ์ลกูคา้ -  มกีารใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษี 

  -  ฝึกอบรมผูป้ระกอบการใหไ้ดม้าตรฐาน -  ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีก่ าหนดขึน้ 

  -  น าเสนอบรกิารตาม Customer Insight   

      

7  โรงแรม ทีพ่กั -  จ ากดัจ านวนโรงแรม ทีพ่กั เพื่อลดอุปทาน -  จ ากดัจ านวนโรงแรม ทีพ่กั เพื่อลดอุปทาน 

  -  สมาคมต่างๆ มคีวามแขง็แรง และร่วมมอื 
ขบัเคลื่อนในทางเดยีวกนั 

-  มกีารสนบัสนุน และ ลดความเสีย่ง จาก
ภาครฐั 

  -  มกีารสนบัสนุน และ ลดความเสีย่ง จากภาครฐั   

8. คมนาคม -  พฒันาเชื่อมโยง บก เรอื อากาศ -  ควบคุมเสน้ทาง ไมใ่หท้ าลายทศันียภาพ และ
สิง่แวดลอ้ม 

  -  นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเดนิทางไปยงัเมอืงรอง 
ทีม่คีวามชดัเจน มากยิง่ขึน้ 

-  มกีารจดัระบบขนสง่สาธารณะ เพื่อควบคมุ
ปรมิาณ รถยนตใ์นเมอืงใหญ่ 

  -  มกีารท าแผนทีค่วามสนใจเฉพาะ เช่น เสน้ทาง
ดนูก เสน้ทางป ัน่จกัรยาน  
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5.0 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ปี 2020 อย่างยัง่ยืน และสามารถแข่งขนัได้ในระดบั
นานาชาตนิัน้ อาจท าโดยการมุ่งเป้าไปแต่ละภาพทศัน์แยกจากกนัอย่างเดด็ขาด หรอืสามารถใช้แต่ละภาพทศัน์เป็น
ขัน้ตอนในการพฒันาศกัยภาพทีป่ระเทศไทยสามารถจะพฒันาจากภาพทศัน์ที ่1 ทีใ่กลเ้คยีงกบัสถานการณ์ปจัจุบนัไป
ยงัภาพทศัน์อื่นๆ โดยการกา้วไปแต่ละภาพทศัน์นัน้มไิดจ้ าเป็นต้องเรยีงตามล าดบั แต่ขึน้อยู่กบัการวางแผนกลยุทธท์ี่
เหมาะสม อย่างไรกต็ามเพื่อใหผู้้ที่เกี่ยวขอ้งกบัห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวสามารถประยุกต์แนวทางเพื่อใช้การ
วางแผน การศกึษานี้จงึเสนอเสน้ทางการพฒันาสู่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื โดยเสนอแนะกจิกรรมหรอืโครงการขนาด
ใหญ่ ทีค่วรด าเนินการขบัเคลื่อนทัง้ระบบ ตัง้แต่เชงินโยบายมาสูก่ารปฏบิตัใินทุกภาคสว่น  

ขอ้เสนอแนะ ภาพทศัน์ที ่1 ภาพทศัน์ที ่2 ภาพทศัน์ที ่3 ภาพทศัน์ที ่4 
1 . ปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารนโยบายสู่ความเป็นเอกภาพ 

(End to End Policy Alignment) โดยมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ 
นโยบาย และกรอบการด าเนินงาน ร่วมกนัอย่างมเีอกภาพ สู่การ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื  

    

2. เมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) พฒันาเชือ่มโยง ระบบคมนาคม 
ตามเสน้ทาง ท่องเทีย่วทัง้ทางอากาศ ทางบก ทางน ้า และมกีารใช้
เทคโนโลย ีเขา้มาช่วย ในการบรหิาร ใหค้วามรู ้และจดัเกบ็ขอ้มลู
ทัง้ระบบ และนอกจากนี้ยงัเน้นเรือ่ง การสรา้งความเชือ่มมัน่ ดา้น
ความปลอดภยั  

    

3. พฒันาตลาดรว่มภมูภิาค (Multi National Destination) 
น าเสนอเสน้ทางท่องเทีย่วระหว่าง ประเทศ พรอ้มแสดงจุดยนื 
เป็นศนูยก์ลางท่องเทีย่วภมูภิาค และส่งเสรมิการลงทุน
ผูป้ระกอบการไทย และแรงงานไทย ไปสู่ระดบัภมูภิาค 

    

2 . การตลาดดจิติอลของการท่องเทีย่วทัง้ระบบ เกบ็ขอ้มลู และ
ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Data Analytics and Big Data) 
กระบวนการป้องการการตดัราคา น าเสนอราคาและบรกิาร ที่
เหมาะสมไปยงัลกูคา้ 
 

    

5. มหาวทิยาลยัแห่งการท่องเทีย่วระดบัภมูภิาค  
(People Excellence Center) การเขา้สู่ความเป็นผูน้ าดา้นการ
พฒันาคน มกัคุเทศก ์ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ดในภมูภิาค
เอเชยี 

    

6. การจดัท าแบรนดเ์มอืง (ioty BhuTd (ท่องเทีย่วแยกจากแบรนด์
ประเทศ หากเมอืงใดมจีุดแขง็เพยีงพอ สามารถน าเสนอ

ภาพลกัษณ์แยก เพือ่สือ่สารไปยงันกัท่องเทีย่วเป้าหมายได้  

    

7. การบรูณาการวฒันธรรมความเป็นไทย สู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
(ihmutovm EciTiey (อย่างเป็นรปูธรรม มกีารน าประวตัศิาสตร ์

วถิไีทย มาออกแบบวถิกีาร ท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ 
 

    

8. การจดัท าเมอืงสเีขยีว (Green City) มเีทคโนโลยเีขา้มาช่วย ให้
ความรูผู้ป้ระกอบการ ขบัเคลือ่นทัง้ระบบ สทิธพิเิศษดา้นภาษ ีการ
มสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 
 

    

รูปที่ 5.5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพ 
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ข้อเสนอแนะกิจกรรมที่ควรก าหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวใน
ขัน้ตอนที่ 1 คอืการปรบัปรุงการบรหิารนโยบายสู่ความเป็นเอกภาพ (End to End Policy Alignment) โดยมกีาร
ก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และกรอบการด าเนินงานร่วมกนัอย่างมเีอกภาพ เพื่อใหท้ัง้ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วสู่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปสู่ข ัน้ตอนที ่8 ทีเ่ป็นการจดัท าเมอืงสเีขยีว (Green City) มเีทคโนโลยเีขา้มา
ช่วยใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการ มหีน่วยงานภาครฐัทีเ่ป็นแกนหลกัในการขบัเคลื่อนทัง้ระบบมกีารใหส้ทิธพิเิศษดา้นภาษี
ในการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น 

การพฒันาคุณภาพของสภาพแวดลอ้มของการท่องเทีย่วใหม้คีวามโดดเด่น มคีวามหลากหลาย สรา้งคุณค่า  
และความคุ้มค่าในทศันะของนักท่องเที่ยว ภายใต้การแข่งขนัจากสถานที่ท่องเที่ยวที่แข่งขนัจากประเทศอื่นๆ ใน
ภูมภิาคเดยีวกบัประเทศไทยนัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารก าหนดยุทธศาสตรท์ีช่ดัเจนและสอดคลอ้ง และมกีารด าเนินงาน
อย่างจรงิจงัภายใต้การน า (Leadership) ของหน่วยงานกลางที่เป็นหลกัในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน หน่วยงานก าหนดนโยบาย และหน่วยงานสนบัสนุน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของทุกภาคสว่นในห่วง
โซ่คุณค่าใหส้ามารถรองรบัโอกาสทีม่ากบัแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงสูปี่ 2020 ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  

การจดัการเพื่อใหก้ารท่องเทีย่วของไทยสามารถรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตสู่ปี 2020 ทีด่ทีีสุ่ดนัน้ไม่ใช่การ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ (Reactive change) แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชงิรุก (Proactive 
change) ที่งานวจิยันี้หวงัว่าจะมสี่วนช่วยเสนอแนะแนวทางการเปลีย่นแปลงสู่แนวทางการท่องเทีย่วที่เติบโตอย่าง
ยัง่ยนื 
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1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) 

    ผู้สัมภาษณ์แนะน าตัว 

สวัสดีครับ ผมชื่อ……………………ได้รับมอบหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการศึกษาเร่ือง 
แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี 2020 โดยจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ผม
ขอเวลาในการสัมภาษณ์เป็นเวลา 30 นาที ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอนาคตและขอ
อนุญาตในการบันทึก เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาต่อไปครับ 
 

ค าถามหลัก (Main question) ค าถามเพิ่มเติม (Additional) ค าถามละเอียด (Clarify) 
 คุณคิดว่าแนวโน้มปัจจัย
ภายนอก ส่งต่อการท่องเที่ยว
ในอนาคตอย่างไร 

 แนวโน้มด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

 แนวโน้มด้านสังคมส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

 แนวโน้มด้านการเมืองส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

 แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวอย่างไร 

 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นน้ี
ได้หรือไม่ 

 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่ 
 มีประเด็นอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

 คุณคิดว่าประเทศไทยต้องมี
การปรับตัวด้านการท่องเที่ยว
ต่อปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
กระทบอย่างไร 

 ปรับตัวด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
 ปรับตัวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปรับตัวการตลาดท่องเที่ยว 
 ปรับตัวด้านโรงแรม ที่พัก 

 

 คุณคิดว่านกัท่องเที่ยวจะมี
พฤติกรรมและความต้องการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 นักท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ 
 นักท่องเที่ยวอายุต่างกัน 
 นักท่องเที่ยวประเภทต่างกัน เช่น 
นักท่องเที่ยวกลุ่มระบบนิเวศน์ ,
นักท่องเที่ยวกลุ่มผจญภัย ,
นักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ ,
นักท่องเที่ยวกลุ่ม  nerrG เปน็ต้น 

 นักท่องเที่ยวกลุ่มใดมีศักยภาพที่
ควรมุ่งเน้น เพราะเหตุใด 
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1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ) 

    ผู้สัมภาษณ์น าเข้าสู่ค าถามเชิงสถานการณ์ 

ครับ และค าถามต่อไปนี้จะเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในมุมมองของท่านในปี2020 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร และเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างไร 

 
 

ค าถามหลัก (Main question) ค าถามเพิ่มเติม (Additional) ค าถามละเอียด (Clarify) 
 คุณคิดว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการ
ท่องเที่ยว 

 สังคมสูงวัยมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรต่อ
การท่องเที่ยว 

 การปรับตัวของการท่องเที่ยวในด้าน
ต่างควรท าอย่างไร 

 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นน้ี
ได้หรือไม่ 

 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่ 
 มีประเด็นอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

 

 คุณคิดว่าการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ เช่น BRIC, AEC, 
เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

 EMERGING MARKET ประเทศ
กลุ่มเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน อินเดีย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย 

 AEC ส่งผลอย่างไร 
 คุณคิดว่ายุคการสื่อสารไร้
พรมแดน และคนใช้
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ส่งผล
อะไรบ้าง 

 Social network ส่งผลอย่างไร 
 Online agency เช่น Agoda, Trip 

Advisor เป็นต้น ส่งผลอย่างไร 
 การตลาดยุคใหม่ มีรูปแบบใดบ้าง 
 โอกาสและความเสี่ยงมีอะไรบ้าง 

 คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของ
อากาศ และภัยธรรมชาติส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวอย่างไร 

 นักท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ 
 ความปลอดภัย และการจัดการความ
เสี่ยง 

 ควรเตรียมรับมืออย่างไร 

 คุณคิดว่าการพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมท่องเที่ยวในอนาคต 
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างไร 

 ทางอากาศ 
 ทางบก 
 ทางเรือ 

 ต้องปรับตัวอย่างไร 

 มีสถานการณ์ใดที่ท่านคิดว่า
อาจจะเกิดขึ้นในปี 2020 ที่จะ
กระทบต่อการท่องเที่ยว 

 กระทบต่อประเทศไทยหรือไม่  ระดับความรุนแรง 

หน้า 2 



 

 

1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ) 

    ผู้สัมภาษณ์น าเข้าสู่ค าถามด้านอุปทาน (Supply side) 

แน่นอนครับว่า ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวต้องปรับตัวท่านคิดว่าแนวโน้มแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะเป็นอย่างไรในปี 2020 และมีข้อเสนอแนะในการปรับตัวอย่างไร 

 
 

ค าถามหลัก (Main question) ค าถามเพิ่มเติม (Additional) ค าถามละเอียด (Clarify) 
 คุณคิดว่าธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 
ที่พัก จะเปลี่ยนไปอย่างไร 

 ในต่างประเทศเป็นอย่างไร 
 ในประเทศไทยเป็นอย่างไร 

 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นน้ี
ได้หรือไม่ 

 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่ 
 มีประเด็นอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

 

 คุณคิดว่าการเดินทางคมนาคม
ของนักท่องเที่ยว จะเปลี่ยนไป
อย่างไร 

 นักท่องเที่ยวระยะไกล 
 นักท่องเที่ยวในภูมิภาค 
 ความร่วมมือใน AEC 

 คุณคิดวา่ทรัพยากรธรรมชาติ
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 ด้านบริการจัดการทรัพยากร 
 ด้านความสวยงาม และเอกลักษณ์ 
 ด้านกิจกรรมในพื้นที่ 
 ด้านชุมชนท้องถิ่น 
 ด้านความพร้อม ความปลอดภัย 

 คุณคิดว่ากิจกรรม สันทนาการ 
บริการรูปแบบใหม่ๆใดบ้างที่
อาจเกิดขึ้นในปี 2020 

 นักท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ 
 ความปลอดภัย และการจัดการความ
เสี่ยง 

 ควรเตรียมรับมืออย่างไร 

 คุณคิดว่าภูมิภาคใดในประเทศ
ไทยที่มีศักยภาพในปี 2020 

 เพราะเหตใุด 
 แนวทางในการพัฒนา 
 กลุ่มตลาดเป็นไทย 

 ต้องปรับตัวอย่างไร 

 ในด้านการเตรียมดึงดูด
นักท่องเที่ยว ต้องเตรียมการ
ด้านใดบ้าง 

 แนะน าปัจจัยด้านต่างๆ 
 มีตัวอย่างประเทศใดที่ท าได้ดี 

 ยกตัวอย่างให้ชัดเจน 
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1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ) 

    ผู้สัมภาษณ์น าเข้าสู่ค าถามด้านอุปสงค์ และการตลาด (Demand side) 

ในด้านความต้องการ และรูปแบบของการท่องเที่ยวในปี 2020 ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีความเห็นอย่างไร
ต่อการปรับตัวที่เกิดขึ้น 

 
 

ค าถามหลัก (Main question) ค าถามเพิ่มเติม (Additional) ค าถามละเอียด (Clarify) 
 คุณคิดว่ารูปแบบการท่องเที่ยว 
ที่นักท่องเที่ยวต้องการ มีความ
เปลี่ยนไปอย่างไร 

 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
 ท่องเที่ยวประวัติสาสตร์ 
 ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ 
 ท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ 

 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นน้ี
ได้หรือไม่ 

 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่ 
 มีประเด็นอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

 
 คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจาก
ประเทศใด ถือเป็นโอกาส
ส าหรับประเทศไทยในปี 2020 

 ในกลุ่ม AEC 
 ในประเทศแถบเอเชีย 
 ในประเทศแถบยุโรป 
 ในประเทศแถบอเมริกา 
 ในประเทศแถบโอโซเนีย 

 คุณคิดวา่นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ )นักท่องเที่ยว

ในประเทศไทย (มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 นักท่องเที่ยวไทยมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปอย่างไร 

 ความต้องการพิเศษคืออะไร 

 ควรเตรียมรับมืออย่างไร 

 คุณคิดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใด
เป็นตลาดที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในอนาคตปี 2020 

 ช่วงอายุใด 
 อาชีพใด 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
อย่างไร 

 ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป็น
อย่างไร 

 วิธีการส่งเสริมการตลาด มี
อะไรบ้างที่เหมาะสมใน
อนาคต 

 แนะน าปัจจัยต่างๆ 
 มีตัวอย่างประเทศที่ท าได้ 

 ยกตัวอย่างให้ชัดเจน 
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1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ) 

    ผู้สัมภาษณ์น าเข้าสู่ค าถามเฉพาะเจาะจง 

ในด้านความต้องการ และรูปแบบของการท่องเที่ยวในปี 2020 ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีความเห็นอย่างไร
ต่อการปรับตัวที่เกิดขึ้น 

 
 

ค าถามหลัก (Main question) ค าถามเพิ่มเติม (Additional) ค าถามละเอียด (Clarify) 
 คุณคิดว่าด้านนโยบาย (Policy) 
ควรมีการก าหนดอะไรเพื่อ
รองรับในปี 2020 

 ด้านส่งเสริมการตลาด 
 ด้านความปลอดภัย 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการอ านวยความสะดวก 
 การส่งเสริมธุรกิจ 
 อ่ืนๆ 

 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นน้ี
ได้หรือไม่ 

 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่ 
 มีประเด็นอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

 
 คุณคิดว่าควรมีการพัฒนาด้าน
บุคลากรการท่องเที่ยวอย่างไร 
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปี 
2020 

 ด้านภาษา 
 ด้านบริการ 
 ด้านมัคคุเทศก์ 
 ด้านผู้ประกอบการ 

 คุณคิดวา่ควรน าเทคโนโลยีมา
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
อย่างไร 

 เทคโนโลยีมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ 
 เทคโนโลยีสื่อสาร 
 เทคโนโลยีใหม่ อื่นๆ 

 ควรเตรียมรับมืออย่างไร 

 คุณคิดว่ากระบวนการใดที่
ล่าช้าและควรปรับปรุงในปี 
2020 

 กระบวนการภาครัฐ 
 กระบวนการบริการ 
 กระบวนการด้านการตลาด 
 กระบวนการอ่ืนๆ 

 ข้อเสนอแนะกระบวนการ 
 ตัวอย่างมีหรือไม่ 

 มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่ 

 ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม 
 มีใครแนะน าให้ไปสอบถามหรือไม่ 

 ยกตัวอย่างให้ชัดเจน 
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1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ) 

    ผู้สัมภาษณ์น าเข้าสู่การวิเคราะห์ภายใน 

ท่านคิดว่าจุดแข็ง จุดอ่อน ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยคืออะไร กรุณาระบุ และอธิบาย 

 
 

ค าถามหลัก (Main question) ค าถามเพิ่มเติม (Additional) ค าถามละเอียด (Clarify) 
 คุณคิดว่าจุดอ่อนของประเทศ
ไทยคืออะไร 

 ด้านส่งเสริมการตลาด 
 ด้านความปลอดภัย 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการอ านวยความสะดวก 
 การส่งเสริมธุรกิจ 
 อ่ืนๆ 

 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นน้ี
ได้หรือไม่ 

 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่ 
 มีประเด็นอ่ืนๆอีกหรือไม่ 
 ควรเตรียมรับมืออย่างไร 
 ข้อเสนอแนะกระบวนการ 
 ตัวอย่างมีหรือไม่ 
 ยกตัวอย่างให้ชัดเจน 

 คุณคิดว่าจุดอ่อนของการ
ท่องเที่ยวไทยคืออะไร 

 คุณคิดวา่โอกาสของการ
ท่องเที่ยวไทยคืออะไร 

 คุณคิดว่าข้อควรระวังคืออะไร 
 มีข้อเสนอแนะกลยุทธ์หรือไม่  ตอบสนองจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร 

ระบุค าตอบลงในแบบฟอร์ม 

Factors Question 
Strengths  
Weakness  
Opportunities  
Threats  
 

ระบุค าแนะน ากลยุทธ์ลงในแบบฟอร์ม 

                                 Internal Factors 
External Factors                            
 

The list of strengths (S) The list of weakness (W) 

List of opportunities (O) List of SO Strategies  List of WO Strategies 
List of threats (T) List of ST strategies  List of WT Strategies 
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2.รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 73 ท่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

2.รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 73 ท่าน (ต่อ) 

 
 



 

 

4. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 

 

 
 

1 อารัญ บญุชัย ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วและกฬีา ส านักงานปลัดกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

2 ชาติ จันทนประยูร ทีป่รึกษาอาวุโส สมาคมมคัคเุทศกอ์าชีพแห่งประเทศไทย

3 ชุติมา วงษ์วิบลูย์สนิ ผู้จัดการอาวุโส สว่นงานการตลาดและสนับสนุนอุตสาหกรรมการประชุม ส านักงานสง่เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน).

4 เอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา Product Manager บริษัท วงในมเีดยี จ ากดั

5 อิทธิฤทธิ์ กิง่เล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย

6 กนช รัติวานิช ผู้จัดการฝ่าย (สง่เสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

7 กฤติกา ผิวเกล้ียง กรรมการ สมาคมไทยทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 

8 มาริสา สโุกศล หนุนภักดี ประธานฝ่ายสิง่แวดล้อม สมาคมโรงแรมไทย

9 พัณณ์กรณ์ อุโฆษบวรฤชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ เอดดเูทนเมน้ท ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั

10 สริภพ จึงสมาน ทีป่รึกษาดา้นเศรษฐกจิการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม

11 ศรีสดุา วนภิญโญ ผู้อ านวยการภูมภิาคเอเชียตะวันออก การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย

12 สรุพล พิทกัษ์ล้ิมสกลุ ผู้จัดการทัว่ไป บริษัท แอคคอร์ด เทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั

13 สรุพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคม สมาคมโรงแรมไทย

14 สรุวัช อัครวรมาศ อุปนายก สมาคมไทยบริการทอ่งเทีย่ว สมาคมไทยบริการทอ่งเทีย่ว

15 ทศันา สวุรรณกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท ีแอนด ์เอ อเดยี พลัส จากดั ( สยามทโูก)

16 ธัชไท กรีติพงคไ์พบลูย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

17 อุไรรัตน์ เนาถาวร ผู้อ านวยการ กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

18 วศนิ เพ่ิมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิช่ัน จ ากดั

19 วิรุจน์ สโรบล ผู้จัดการกองบริการลูกคา้สมัพันธ์ บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

20 วราภรณ์  ศรพรหม ผู้จัดการอาวุโส สว่นงานนโยบายและกลยุทธ์องคก์ร ส านักงานสง่เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

21 กฤตพล ฉันทฤธานนท์ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกจิการบนิ บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

22 ณัฐเศษ ศริินันทธ์นานนท์ ผู้จัดการทัว่ไป บริษัท ซแีมนทคิทชั จ ากดั (www.thetrippacker.com)

23 เถกงิศกัดิ ์ ไชยกาญจน์ ผู้จัดการอาวุโส สว่นงานวิจัยและพัฒนา ส านักงานสง่เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน).

24 ธนัช กรองกนัภัย กรรมการผู้จัดการ 24 JAN. GROUP (MILLENNIUM) CO.,LTD. 

25 ธนัยนันท์ อู่สริิมณีชัย สมาคมธุรกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ (สทน.)

26 พ.ต.ท.นรเศรษฐ์ เย็นสขุ รอง.ผกก.1.บก.ทท กองบงัคบัการต ารวจทอ่งเทีย่ว

27 พรรธน์ วีระพละ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมการทอ่งเทีย่ว

28 ภาษิต พุ่มชูศรี รองอธิบดกีรมการทอ่งเทีย่ว กรมการทอ่งเทีย่ว

29 ววิมล พฤกษานุพงศ์ นักพัมนาการทอ่งเทีย่วปฏิบติัการ กรมการทอ่งเทีย่ว

30 ยศพิชา คชาชีวะ ผู้จัดการ โรงเรียนแมบ่า้นทนัสมยั

31 รัญนา  ช้ันบญุใส ผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องคก์ร บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

32 เล็กคนางค ์ ทลิลา นักพัฒนาการทอ่งเทีย่วปฏิบติัการ กรมการทอ่งเทีย่ว

33 วรุณกาญจน์ ฐิติธรรมาภรณ์ นักพัฒนาการทอ่งเทีย่วช านาญการพิเศษ กรมการทอ่งเทีย่ว

34 สมุติรา มทัธุรนนท์ นายกสมาคม สมาคมไทยทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

35 สพุจน์ โตวิจักษณ์ชัยกลุ รองปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

36 อมลยา เจนตวนิชย์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วจังหวัดล าปาง สภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วจังหวัดล าปาง

37 อุกฤต อ ามฤตโชติ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยทอ่งเทีย่ว จ ากดั

38 เอกรินทร์ วาณิชย์เจริญ ผู้ปฏิบติัการอาวุโส สว่นงานวิจัยและพัฒนา ส านักงานสง่เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน).

39 โอภาส เนตรอ าไภ ทีป่รึกษากติิมาศกัดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

40 นันทธ์ิรัตน์ คล้ายคลึง นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบติัการ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

41 พรทพิย์ หิรัญเกตุ รองประธานสภาทอ่งเทีย่ว สภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

42 ณัฐิกานต์ อินทมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

43 พัชรวรรณ ชูเวทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

44 กติติพงษ์ พวงเงิน เจ้าหน้าทีบ่ริหาร 7 ทา่อากาศยาน บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)



 
 

 

5. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

1 กลัย์ธีรา ชุมปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

2 ชาติ จันทนประยูร ท่ีปรึกษาอาวุโส สมาคมมคัคเุทศกอ์าชีพแห่งประเทศไทย

3 ทิฆัมพร แย้มวาทีทอง ผู้จัดการการขายและการตลาดlionair สายการบิน Thai lion air

4 พ.ต.ท. นรเศรษฐ์ เย็นสขุ รอง.ผกก.1.บก.ทท กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว

5 นันท์ธิรัตน์ คล้ายคลึง นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติการ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6 พรรธน์ วีระพละ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมการท่องเท่ียว

7 พัณณ์กรณ์ อุโฆษบวรฤชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ เอดดเูทนเมน้ท์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั

8 พิณรุจา ยสนิทร ผู้จัดการการขายและการตลาดlionair สายการบิน Thai lion air

9 ยศพิชา คชาชีวะ ผู้จัดการ โรงเรียนแมบ้่านทันสมยั

10 รวีรัตน์   สบโชค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

11 รัญนา  ช้ันบุญใส ผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องคก์ร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

12 วิมลิน พฤกษานุพงศ์ นักพัมนาการท่องเท่ียวปฏิบัติการ กรมการท่องเท่ียว

13 วิรุจน์ สโรบล ผู้จัดการกองบริการลูกคา้สมัพันธ์ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

14 วิโรจน์ สติประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมคัเุทศกอ์าชีพแห่งประเทศไทย สมาคมมคัเุทศกอ์าชีพแห่งประเทศไทย

15 ศรีพิจิตต์ เติมชัยเจริญศักดิ์ อุปนายก สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

16 ศุภฤกษ์ เกรียงทองกลุ ผู้จัดการ ส านักงานสง่เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

17 เศรษฐพันธ์ พุทธานี ผู้อ านวยการสมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย

18 สกุญัญา จันทร์ชู ประธานฝ่ายการตลาดและประธานฝ่ายประชาสมัพันธ์ สมาคมโรงแรมไทย

19 สปุราณี รุ่งหิรัญวิโรจน์ ผู้เช่ียวชาญดา้นวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

20 อนงคว์รรณ ดาวัลย์ นักพัมนาการท่องเท่ียวช านาญการ กรมการท่องเท่ียว

21 อารัญ บุญชัย ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกจิการท่องเท่ียวและกฬีา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา

22 อ านวย เทียมกรีกลุ ผู้ช่วยผู้อ านวยการภูมภิาคเอเชียตะวันออก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

23 อิทธิฤทธิ์ กิง่เล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

24 เอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา Product Manager บริษัท วงในมเีดยี จ ากดั

25 กติติพงษ์ พวงเงิน เจ้าหน้าท่ีบริหาร 7 ท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

26 สรุเชษฐ วรวงศ์วสุ ประธานร่วมฝ่ายการตลาดและประธานร่วมฝ่ายประชาสมัพันธ์ สมาคมโรงแรมไทย

27 อุกฤต อ ามฤตโชติ ประชาสมัพันธ์ฝ่ายขาย บริษัท ไทยท่องเท่ียว จ ากดั

28 อนุพันธ์ ภู่พุกก์ ส านักงานกรมอุทยานแห่งชาติ

29 อมลยา เจนตวนิชย์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง

30 ทัศนา สวุรรณกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที แอนด ์เอ อเดยี พลัส จากดั ( สยามทโูก)

31 เล็กคนางค ์ ทิลลา นักพัฒนาการท่องเท่ียวปฏิบัติการ กรมการท่องเท่ียว

32 ศิษฏวัชร  ชีวรัตนพร นายกสมาคม สมาคมไทยธุรกจิการท่องเท่ียว



 

 

6. ภาพทัศน์การท่องเที่ยวในปี 2020 
 

 

 
 

 



 
 

 

6. ภาพทัศน์การท่องเที่ยวในปี 2020 (ต่อ) 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

6. ภาพทัศน์การท่องเที่ยวในปี 2020 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


