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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ (2) เพื่อศึกษาและแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
แผนการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งจ ากดั (Travel Bubble) และแนวทางการฟ้ืนฟูภายใตแ้ผนฟีนิกซ์ 
(Phoenix Plan) กบั สถานการณ์การท่องเท่ียวไทยภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   

ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการวิจยัโดยการเก็บรวมรวมขอ้มูลมาวิจยัร่วมกบัเคร่ืองมือ Insight Maker  และทฤษฎี
ตวัแบบพลวตัระบบ (System Dynamics) มาใชใ้นการวิเคราะห์และแสดงความสัมพนัธ์  

โดยผลจากการศึกษาพบว่า ในปี 2563 ท่ีผา่นมามีนกัท่องเที่ยวไทยจ านวน 90.5 ลา้นคนต่อคร้ัง และ
ชาวต่างชาติจ านวน 6.70 ลา้นคนต่อคร้ัง ซ่ึงจากการศึกษาความสัมพนัธ์พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจ 4 ประการลดลง
อยา่งมีนยัส าคญัจากปัจจยัเชิงลบ ซ่ึงเม่ือน าแผนการฟ้ืนฟูเขา้มาพิจารณาในแบบจ าลองพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจมี
อตัราเพ่ิมขึ้นอยา่งสัมพนัธ์กนั ส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่ออตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Rate)  
 

1. บทน า (Introduction) 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้นทัว่โลก 
ถือเป็นการระบาดคร้ังใหญ่ท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ให้กบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสร้างวิถีชีวิต
แบบใหม่ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในขณะน้ี และศึกษาเพือ่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแผนการเปิดประเทศเพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งจ ากดั (Travel Bubble) และแนวทางการฟ้ืนฟูภายใตแ้ผนฟีนิกซ์ (Phoenix Plan) กบั สถานการณ์
การท่องเที่ยวไทยภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ผา่นเคร่ืองมือ Insight Maker ตามแนวคดิของทฤษฎีตวัแบบ
พลวตัระบบ (System Dynamics) โดยมุ่งเนน้ให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ของนโยบายและขอ้ก าหนดท่ีมีต่อการ
ด าเนินการท่องเท่ียวในประเทศไทย ว่าจะสามารถน าไปปรับใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในภาคการท่องเท่ียวต่อความสามารถในการปรับตวัไดท้นักบับริบทการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

 
 

 

 



 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

2.1 โลจิสติกส์ท่องเท่ียว (Logistics Tourism) 

โลจิสติกส์ท่องเท่ียว คือ “การจดัการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) เพื่อท าให้การไหล

ของนกัทอ่งเท่ียว (Physical Flow) จากตน้ทางไปสู่ปลายทางเกิดขึ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 ทฤษฎีตัวแบบพลวัตระบบ (System Dynamics) 

System Dynamics คือ พลวตัของระบบท่ีถือเป็นระเบียบวิธีและเทคนิคการสร้างแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์เพื่อก าหนดกรอบความเขา้ใจในการอภิปรายประเดน็หรือปัญหาท่ีซบัซอ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 เคร่ืองมือ Insight Maker 

Insight Maker คือ ซอฟตแ์วร์หรือเคร่ืองมือท่ีน าเสนอกรอบการท างานของ System Dynamics ท่ี

สามารถเขา้ใจไดง้่าย โดยมีจุดประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงภายในระบบท่ีซบัซอ้น  

2.4 แผนการเปิดประเทศเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างจ ากัด (Travel Bubble) 

มีทั้งหมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) แนวทางการเลือกเป้าหมาย (2) มีมาตรการในการตรวจหาเช้ือและป้องกนั

อยา่งเขม้งวด (3) ไม่มีการกกัตวั หากพ านกัไม่ถึง 14 วนั (4) ก าหนดพ้ืนท่ีเป็น Safe Zone for Tourism (5) วาง

มาตรการ Safe Hospitality Services และ (6) แนวทางการพิจารณาผอ่นคลายกลุ่มเป้าหมาย  

2.5 แนวทางรับมือจากแนวทางการฟ้ืนฟภูายใต้แผนพลิกฟ้ืนฉบบัใหม่หรือแผนฟีนิกซ์ (Phoenix Plan) 

มีทั้งหมด 4 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) จะตอ้งมีความปลอดภยัและสาธารณสุขท่ีดี (2) ค  านึงถึงความยัง่ยืนดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม (3) ส่งมอบประสบการณ์พิเศษ ทรงคุณค่าและแตกต่าง  (4) เนน้สินคา้ทางการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิด

ผลตอบแทนสูง  

2.6 ทฤษฎีการเดาอย่างมีหลักการ (Educated Guess) 

การเดาอยา่งมีหลกัการหมายถึง การคาดเดาหรือการประมาณอยา่งรอบรู้ ตามประสบการณ์หรือความรู้

ทางทฤษฎี และสามารถอาศยัค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในหลกัการนั้นโดยตรง 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 



 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา  

(1) การวางแผนการท าโครงการสหกิจศึกษา 

จดัท าแผนการท าโครงการสหกิจศึกษาภายใตข้อบเขตการท าโครงการท่ีครอบคลุมการ

ด าเนินงานทั้งหมด 

  (2) การเกบ็รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าโครงการสหกิจศึกษา เช่นแผน Travel Bubble 

แผน Phoenix Plan 

  (3) การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

 
3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เช่น จ านวนนกัท่องเท่ียว ตวัเลขดา้นรายได ้เป็นตน้ และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เช่น แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ วารสาร และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
(1) Insight Maker เคร่ืองมือสร้างแบบจ าลองตามหลกัทฤษฎีตวัแบบพลวตัระบบ  
(2) ทฤษฎีตวัแบบพลวตัระบบ (System Dynamics) เป็นระเบียบวิธีและเทคนิคการสร้าง

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผูวิ้จยัใชวิ้ธีวิเคราะหข์อ้มูลโดยการน าขอ้มูลทั้งหมด เขา้สู่เคร่ืองมือ Insight Maker เพื่อแสดง

ความสัมพนัธ์และสะทอ้นประสิทธิภาพของปัจจยัจากแผนฟ้ืนฟูในการไปใชใ้นอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของ
ประเทศไทย 

 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 

สถานการณ์การท่องเท่ียวไทย 
1 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทย 90.56 ลา้นคนต่อคร้ัง 
2 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 6.70 ลา้นคนต่อคร้ัง 
3 รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวไทย 0.48 ลา้นลา้นบาท 
4 รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 332,013.03 บาท 
5 GDP ไตรมาสท่ี 4/2563 ยงัคงลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 4.2 

 



 

สถานการณ์การท่องเท่ียวไทย 
1 มีปัจจยัเชิงลบท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในไทยโดยตรง 4 ปัจจยั 
2 แผน Travel Bubble และแผน Phoenix Plan มีปัจจยัเชิงบวกทั้งหมด 9 ปัจจยั 
3 เดือนท่ี 1 พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีสัดส่วนการเติบโตเท่ากนัอยูท่ี่ 1.88 เท่า เม่ือผา่น

ไป 12 เดือนพบผลการเติบโตสูงสุดอยูท่ี่ 11.62 
4 อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Rate) ในภาพรวมสูงขึ้นจาก 3.94 

เท่า ในเดือนท่ี 1 ไปเป็น 218.60 เท่า ในเดือนท่ี 12 
5 มีอตัราการลดลงทางเศรษฐกิจ (Economic Loss Rate) ท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองคงท่ีใน

อตัรา 0.061 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ปัญหาดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกบัภาคอุตสาหกรรมมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้มีการจ ากดัและงดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้รายไดโ้ดยรวมของ

ประเทศลดต ่าลงอยา่งรวดเร็ว โดยหลงัจากน าแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทั้ง 2 แผนมาหาความสัมพนัธ์ผา่นเคร่ืองมือ 

Insight Maker พบว่า แผนดงักล่าวมีปัจจยัท่ีช่วยให้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Rate) เพ่ิม

สูงขึ้น แมปั้จจยัเชิงบวกอาจไม่สามารถจ ากดัหรือลดปัจจยัเชิงลบทั้ง 4 ประการลงไดก็้ตาม   

5.2 ข้อเสนอแนะ 

(1) ต่อยอดแบบจ าลองการศึกษาให้เป็นแบบจ าลองท่ีสามารถปรับค่าได ้ซ่ึงสามารถน าขอ้มูล

หรือตวัเลขจริงใส่เขา้ไปในแบบจ าลองเพื่อการวิเคราะหท่ี์แม่นย  ามากขึ้น 

(2) ควรเก็บขอ้มูลเชิงปฐมภูมิและขอ้มูลเชิงสถิติท่ีมากพอต่อการค านวณ 

(3) แบบจ าลองน้ีจะไม่มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวคัซีนเขา้มาร่วมดว้ย 

(4) ในอนาคตแผนฟ้ืนฟูทั้ง 2 แผนอาจมีการปรับปรุงแผนให้สอดคลอ้งกบัสภานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

(5) สามารถน าแบบจ าลองไปต่อยอดเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมอื่นกบั

การท่องเที่ยว หรือการสร้างแนวโนม้ในอนาคตเพื่อระบุโอกาสใหม่ของภาคการท่องเที่ยวไดอ้ีกดว้ย 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณาอยา่งย่ิงจากอาจารย ์ผรณกษม 

อินทรทตั อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดส้ละเวลามาให้ค  าแนะน า คอยช่วยเหลือ และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความ

ละเอียดถ่ีถว้นจนท าให้โครงการสหกิจศึกษามีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จึงกราบขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 



 

ขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจ อบรมส่ังสอน และช้ีแนะความเหมาะสม

ให้แก่ผูวิ้จยัมาโดยตลอด ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท าให้ผูวิ้จยัสามารถน าองคค์วามรู้มาปรับใชใ้นการท าโครงการสหกิจ

ศึกษาน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบพระคุณบุคคลอนัทรงเกียรติท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดแ้สดงวิสัยทศันแ์ละมุมมองในสถานการณ์การ

ท่องเท่ียวไทยภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นความรู้

ความเขา้ใจและประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าท่ีจะส่งเสริมให้ผูวิ้จยัน าไปต่อยอดไดใ้นอนาคต 

 

7. เอกสารอ้างอิง 

บทความวารสาร 

กรมการจดัหางาน. (2563).  สรุป. สถานการณ์ด้านการท่องเท่ียว, ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563, 5. ส านกังานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563).  โควิด-19 กบัการพฒันาเศรษฐกิจไทย. สถานการณ์

ตลาดแรงงาน,ปีท่ี 57 ฉบบัท่ี 2, 36. 

จรัญ ช่ืนในธรรม. (2564).  UAE อนุญาตการด่ืมสุรา-อยูกิ่นโดยไมแ่ต่งงานเพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยวต่างชาติ. TAT 

Review, vol.7 No.1, 16. 

นลิศา เตชะศิริประภา. (2563).  5+3 เทรนดดิ์จิทลัเทคโนโลยีตอ้งรู้ กา้วต่อไปหลงัโควิด-19. Marketeer, 238, 98. 

นลิศา เตชะศิริประภา. (2563).  ธุรกิจศลัยกรรมไทยเติบโต แต่ขอ้ทา้ทายมีเพียบ. Marketeer, 238, 64. 

มิงสรรพ ์ขาวสอาด. (2563).  ทิศทางท่องเที่ยวไทย หลงัวิกฤตโควดิ-19. TOURISM ECONOMIC, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4, 

42. 

วุฒิกร สินธุวาทิน. (2564).  เคร่ืองฟอกอากาศ SHARP พฒันาเทคโนโลยีต่อเน่ืองสร้าง Clean Air Society เพื่อ

สุขภาพคนไทย.  BrandAge, 247, 192. 

วุฒิกร สินธุวาทิน. (2564).  จอหน์น่ี วอลก์เกอร์ ท่ีหน่ึงในใจผูบ้ริโภค ตอกย  ้าปรัชญา Keep Walking ตวัจริงในทุก 

สถานการณ์.  BrandAge, 247, 188. 

ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุม. (2563).  จากรายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019. จาก

รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019, ฉบบัที่ 363, 1. 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.). (2563).  จดัการทนุวิจยัแบบ Quick 

Win ฟ้ืนเศรษฐกิจฐานรากสู้โควิด-19. ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม, ปีท่ี 2 ฉบบั ท่ี 1, 17.  

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา. (2563).  บทสรุป. TOURISM ECONOMIC, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4, 62. 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา. (2563).  ผลกระทบของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ. TOURISM ECONOMIC, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4, 64. 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา. (2563).  สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก. TOURISM ECONOMIC, 

ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4, 5. 



 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา. (2563).  สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย. TOURISM ECONOMIC, 

ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4, 17. 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา. (2563).  สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศของไทย. 

TOURISM ECONOMIC, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4, 25. 

อรวรรณ บณัฑิตกุล. (2563).  โอกาสของอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภาผูน้ า คิง เพาเวอร์ในวนัท่ีน่านฟ้าไทยยงัปิด. 

Marketeer, 238, 50. 

อรวรรณ บณัฑิตกุล. (2563).  วิชา พูลวรลกัษณ์ธุรกิจโรงหนงั ท่ีคูแ่ข่งคือ “เวลา” ของคนดูท่ีนอ้ยลง. Marketeer, 

238, 42. 

อรวรรณ บณัฑิตกุล. (2563).  อรรถพล ฤกษพ์ิบูลยซี์อีโอ ปตท. คนใหม่กบัความทา้ทายท่ามกลาง Double Effect 

น ้ามนั และโควิด-19. Marketeer, 238, 38. 

Pawiya Kongsaksri. (2564).  คาดการณ์แนวโนม้สถานการณ์ท่องเที่ยว ศูนยวิ์จยัดา้นตลาดการท่องเท่ียว. TAT 

Review, vol.7 No.1, 41. 

 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ชุตินนัท ์สงวนประสิทธ์ิ. (2064).  แบงก์ชาติปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 64-65. สืบคน้ 18 กุมภาพนัธ์ 2564,  

จาก https://thestandard.co/national-bank-economic-forecast-2020-2021/ 

ทีมเศรษฐกิจไทยรัฐออนไลน์. (2064).  จุดเปลี่ยนเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ ความหวังวัคซีนฟ้ืนเศรษฐกิจไทย . 

สืบคน้ 5 กุมภาพนัธ์ 2564,  จาก https://www.thairath.co.th/news/business/2054317 

ศูนยวิ์จยักสิกร. (2064).  เส้นทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2564 หลังมีวัคซีน (แถลงข่าว 8 มีนาคม 2564). 

สืบคน้ 24 กุมภาพนัธ์ 2564,  จาก https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-

econ/economy/Pages/Press-8-3-21.aspx 

BrandAge Online. (2064).  LINE BK - แอสเซนด์ มันนี่ ป้ัน Ecosystem เข้าถึงโอกาสใหม่ธุรการเงิน. สืบคน้ 18 

มกราคม 2564,  จาก https://www.brandage.com/article/23391/  

BrandAge Online. (2563).  ททท. สร้างความมั่นใจ ความผ่อนคลายให้นักท่องเท่ียว ผ่าน “Amazing Thailand 

Happy Quarantine”. สืบคน้ 18 มกราคม 2564,  จาก https://brandage.com/article/22286/Amazing-

Thailand-Happy-Quarantine 

https://thestandard.co/national-bank-economic-forecast-2020-2021/
https://www.thairath.co.th/news/business/2054317
https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/economy/Pages/Press-8-3-21.aspx
https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/economy/Pages/Press-8-3-21.aspx
https://www.brandage.com/article/23391/
https://brandage.com/article/22286/Amazing-Thailand-Happy-Quarantine
https://brandage.com/article/22286/Amazing-Thailand-Happy-Quarantine

