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บทคัดย่อ
งำนศึกษำได้ทำกำรศึกษำควำมสำคัญของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ที่มีต่อภำคกำรท่องเที่ยว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำปั จจัยที่
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ของทัง้ นักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบกำรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวและ
วิเครำะห์ศกั ยภำพของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขำ้ งต้น งำนศึกษำแบ่งกำรศึกษำออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
แรก เป็ นกำรศึกษำพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์จำกกลุ่มนักท่องเที่ยว
จำนวน 475 รำย ส่วนที่ 2 เป็ นกำรศึกษำมุมมองของผูป้ ระกอบธุรกิ จเกี่ ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวต่อโครงกำรเรำด้วยกัน ด้วยกำร
สัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงจำกจำกผูป้ ระกอบกำรในจังหวัดเชียงรำย จำนวน 15 รำยและส่วนที่ 3 เป็ นกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกำสและอุปสรรคของโครงกำร “เรำเที่ ยวด้วยกัน” โดยมี ระยะเวลำในกำรศึกษำตัง้ แต่วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึ งวันที่ 15
พฤษภำคม พ.ศ. 2564
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” เป็ นมำตรกำรที่ ช่วยกระตุน้ ควำมต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของ
นักท่องเที่ยว ในมุมมองของนักท่องเที่ยว จำนวนสิทธิและเงินสนับสนุน รวมไปถึงควำมน่ำสนใจของที่พกั ร้ำนอำหำรและแหล่งท่องเที่ยว
ที่เข้ำร่วมโครงกำร เป็ นมูลเหตุสำคัญในกำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำรนี ้ ขณะที่ผปู้ ระกอบกำรธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวมองว่ำ กำรเข้ำ
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ร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” เป็ นควำมหวังและช่องทำงที่จะช่วยกระตุน้ ยอดขำย เพิ่มรำยได้ เสริมสภำพคล่องให้กบั ธุรกิจและสร้ำง
แรงจูงใจให้นกั ท่องเที่ยวมำใช้บริกำรมำกขึน้ ได้ อย่ำงไรก็ตำม ทัง้ นักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบกำรต่ำงก็ประสบปั ญหำในเรื่องเงื่อนไข /
ขัน้ ตอนในกำรเข้ำร่วมโครงกำรและกำรใช้งำนแอปพลิเคชันต่ำง ๆ เช่นเดียวกัน โดยทัง้ สองกลุม่ เห็นว่ำ เงื่อนไข / ขัน้ ตอนในกำรเข้ำร่วม
โครงกำร (หรือกำรใช้งำน) มีควำมยุง่ ยำกและซับซ้อน รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่ำง ๆ อำทิ “เป๋ ำตัง” และ “ถุงเงิน” ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือหลักใน
กำรใช้งำน ยังไม่สำมำรถใช้กำรได้สะดวกเท่ำที่ควรและพบปั ญหำเรื่องควำมไม่มีเสถียรภำพในกำรใช้งำน เมื่อมีผใู้ ช้งำนจำนวนมำก
พร้อม ๆ กัน
คาสาคัญ: โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”, โควิด-19, กำรท่องเทีย่ ว
Abstract
This study has investigated the importance of the “We Travel Together” project on tourism sector. This study emphasizes
the factors that affect tourists and business operators’ decision to participate in the project and analyzes the potential of
“We Travel Together” project. To achieve this, this study is divided into 3 parts with the period from 31 October 2020 to
15 May 2021. The first part aims to study the tourists’ behavior toward the “We Travel Together” project by using online
questionnaires in total of 475 tourists. The second part is an investigation of the business perspectives toward the “We
Travel Together” project with in-depth interviews from 15 business operators related to tourism in Chiang Rai province.
The third part employs the SWOT Analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats of the project.
The results show that the “We Travel Together” project has potential measure to stimulate domestic tourism as well as
overall economy. From the point of tourist view, the main reasons for joining the project are (1) amounts of privilege and
funding and (2) the attractiveness of accommodations, restaurants and tourism sites. From the view of business
operators related to tourism, it is found that “We Travel Together” project is an aid measure that assists to stimulate sales,
increase revenue or enhance liquidity for businesses. However, both tourists and business operators experience some
critical problems including (1) conditions and procedures for joining the project; (2) the use of mobile application. Also,
both groups reveal that the conditions, procedures and use of the “We Travel Together” project still exists complex,
complicated and troublesome. In addition, the mobile applications, such as “Pao Tang” and “Thung Ngern”, have some
troubles in use especially when there is a large amount of users at the same time.
Keywords: “We Travel Together” Project, COVID-19, Tourism

บทนา
ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวถื อได้ว่ำมี
บทบำทสำคัญอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย โดยภำคกำรท่ องเที่ ยวเป็ นแหล่งรำยได้และแหล่ ง กำร
จ้ำงงำนที่ สำคัญของประเทศไทย รวมทัง้ ยังมีบทบำทในกำร
กระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคต่ำง ๆ อีกด้วย โดยข้อมูลใน
ปี พ.ศ. 2562 ชี ใ้ ห้เห็ นว่ำ ประเทศไทยมี รำยได้จำกภำคกำร
ท่องเที่ยวรวมทัง้ ปี เป็ นมูลค่ำ 3.01 ล้ำนล้ำนบำท (Ministry of
Tourism and Sports, 2019) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16 ของ

ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) นอกจำกนี ้ ภำคกำร
ท่องเที่ ยวยังพึ่งพำนักท่องเที่ ยวต่ำงชำติ ในสัดส่วนที่ สูงมำก
โดยรำยได้ที่มำจำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำตินนั้ คิดเป็ นร้อยละ 61
จำกรำยได้ ข องภำคกำรท่ อ งเที่ ย วทั้ ง หมด ( Krungthai
Compass, 2020)
อย่ำงไรก็ตำม ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก
รวมทัง้ ประเทศไทยได้เผชิญกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคไวรัสโคโรนำ 2019 เพื่อป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคภำยในประเทศ รัฐบำลไทยได้อำศัยอำนำจ
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ตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตท้องที่ ท่ ัวรำชอำณำจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี นำคม พ.ศ.
2563 ส่งผลให้นักท่องเที่ ยวชำวต่ำงชำติ ไม่สำมำรถเดิ นทำง
ท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยได้และควำมสะดวกสบำยในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวของประชำชนในระหว่ำงนีล้ ดน้อยลงกว่ำเดิม
จำกรำยงำนของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่ำ
ในปี พ.ศ. 2562 มีนกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงมำท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยทัง้ สิน้ 38.9 ล้ำนคน แต่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยคำดกำรณ์ว่ำ จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจะลดลงเหลือ
เพียง 8.2 ล้ำนคน หรือลดลงร้อยละ 80 จำกปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะ
ทำให้รำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติหำยไป 1.5 ล้ำนล้ำนบำท
ขณะที่ มี กำรท่องเที่ ยวภำยในประเทศเพียง 70 ล้ำนครัง้ และ
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทัง้ ปี ลดลงประมำณ 2.19 ล้ำนล้ำนบำท
หรือคิดเป็ น 13 เปอร์เซ็นต์ของ GDP (Ministry of Tourism and
Sports, 2020)
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ครัง้ นี ้ สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (สทท.) ระบุว่ำเป็ นเหตุกำรณ์ที่ กระทบต่ อ
ภำคอุ ต สำหกรรมกำรท่ อ งเที่ ย วของไทยหนั ก ที่ สุ ด เป็ น
ประวัติกำรณ์ โดยทำให้ผปู้ ระกอบกำรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในภำค
กำรท่องเที่ยวได้รบั ผลกระทบทันที โดยเฉพำะผูป้ ระกอบกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่ประกอบกิจกำร
ประเภทโรงแรมและที่พัก รวมถึงแรงงำนในอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว เนื่องจำกภำคกำรท่องเที่ยวมีสดั ส่วนกำรจ้ำงงำนคิด
เป็ นร้อยละ 12.15 ของกำรจ้ำงงำนทัง้ หมดในประเทศ หรือมี
จำนวนแรงงำนมำกกว่ำ 4.5 ล้ำนคน (Ministry of Tourism and
Sports, 2020)
ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่นกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติลดลงเช่นนี ้ ภำครัฐ
มักประกำศมำตรกำรกระตุ้นกำรท่ องเที่ ยวภำยในประเทศ
อย่ำงเช่น ในปี พ.ศ. 2546 ได้เกิ ดกำรระบำดของโรคทำงเดิ น
ห ำ ย ใ จ เ ฉี ย บ พ ลั น รุ น แ ร ง ( Severe Acute Respiratory
1

โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” เปิ ดให้ประชำชนทั่วไปที่มีอำยุ 18 ปี ขึน้ ไป
ลงทะเบียนรับสิทธิในโครงกำรผ่ำนเว็บไซต์ www.เรำเที่ยวด้วยกัน.com
ในวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เป็ น วัน แรก ส ำหรับ ผู้ป ระกอบกำร

Syndrome; SARS) และท ำให้จ ำนวนนัก ท่ อ งเที่ ยวต่ ำงชำติ
ลดลง 7.4 เปอร์เซ็นต์ เพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว รัฐบำลไทย
ในขณะนั้ น ได้ มี ก ำรสนั บ สนุ น กำรท่ อ งเที่ ย วผ่ ำ นกำรใช้
งบประมำณ 83 ล้ำนบำท เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศ
และอนุญำตให้ข ้ำ รำชกำรกลุ่มเป้ ำ หมำยสำมำรถเดิ น ทำง
ท่องเที่ยวได้โดยไม่ถือเป็ นวันลำ รวมถึงส่งเสริมให้ประชำชน
ทั่วไปเดิ นทำงท่ องเที่ ยวในช่ วงวันหยุดต่อเนื่ องระหว่ำงกำร
ประชุมผู้น ำเศรษฐกิ จเอเปก ผลที่ เกิ ดขึน้ ตำมมำคื อ จ ำนวน
นักท่องเที่ ยวชำวไทยเที่ ยวในประเทศในปี ดังกล่ำว สำมำรถ
เติบโตได้ที่รอ้ ยละ 12 และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวยังเติบโตที่
ร้ อ ยละ 7 (Krungthai Compass, 2020) ใน ปี พ.ศ. 2563
เช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้และกำรเดินทำงท่องเที่ยวของคน
ไทยภำยในประเทศก็ลดลง ทำให้รฐั บำลไทยและกระทรวงกำร
ท่ องเที่ ยวและกี ฬำได้ออกมำตรกำรต่ ำง ๆ เพื่ อกระตุ้นกำร
ท่องเที่ยวและฟื ้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ นี ้ หนึง่ ในมำตรกำร
ดังกล่ำว ก็คือ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน1 โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
กระตุ้ น กำรใช้ จ่ ำ ยภำคประชำชนผ่ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย ว
ภำยในประเทศ เพิ่มสภำพคล่องให้ผปู้ ระกอบกำรธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนกำรจ้ำงงำน
แม้ว่ำตลอดระยะเวลำของกำรดำเนินโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 - 30 เมษำยน 2564 ภำครัฐมีกำร
ปรับเปลี่ยนรำยละเอียดและเงื่อนไขของโครงกำรมำกมำย แต่ก็
เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำยังมีผูล้ งทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยว
ด้วยกัน” เพื่ อใช้สิทธิ ที่ พักจนครบ 6 ล้ำนสิทธิ อย่ำงไรก็ ตำม
จำกกำรติ ดตำมกำรด ำเนิ นกำรของโครงกำรที่ ผ่ำนมำ พบว่ำ
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรเที่ยวด้วยกันมีกำรใช้สิทธิในอัตรำที่ไม่มำกนัก
ยกตัว อย่ ำง เช่ น ข้อ มู ลในเว็ บ ไซต์ข องโครงกำร “เรำเที่ ยว
ด้ว ยกั น ” ณ วัน ที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 มี ผู้ใ ช้สิ ท ธิ ต๋ ั ว
เครื่องบินเพียง 731,636 สิทธิ จำกจำนวนทัง้ หมด 2,000,000
สิทธิ นอกจำกนี ้ โครงกำร “เรำเที่ ยวด้วยกัน” ยังมี ช่ องโหว่ที่

1
สำมำรถลงทะเบี
ร่วนมโครงกำรได้
ตงั้ แต่ว่วันไปที
ที่ 1่มกรกฎำคม
โครงกำร “เรำเทีย่ นเข้
วด้วำยกั
” เปิ ดให้ประชำชนทั
ีอำยุ 18 ปี ขพ.ศ.
นึ ้ ไป
2563
ลงทะเบี
โดยโครงกำรมี
ยนรับสิทธิในโครงกำรผ่
ระยะเวลำดำำเนิ
นเว็นบกำรตั
ไซต์ ง้www.เรำเที
แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม
่ยวด้วยกัน.com
พ.ศ.
2563–30
ในวัน ที่ 15เมษำยน
กรกฎำคม
พ.ศ.2564
พ.ศ. 2563 เป็ น วัน แรก ส ำหรับ ผู้ป ระกอบกำร
สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่ว มโครงกำรได้ตงั้ แต่วัน ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.
2563 โดยโครงกำรมีระยะเวลำดำเนินกำรตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.
2563–30 เมษำยน พ.ศ.2564
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น ำไปสู่กำรทุจริ ต และมี ปั ญ หำที่ ท ำให้โครงกำรไม่ สำมำรถ
กระตุน้ กำรท่องเที่ยวได้ตำมที่ภำครัฐคำดกำรณ์ไว้ เช่น กำรฉวย
โอกำสขึ ้ น รำคำห้ อ งพั ก ของผู้ ป ระกอบกำ ร เป็ นต้ น
(Bangkokbiznews, 2020, 18 July; Bangkokbiznews, 2020,
9 December)
จำกที่ กล่ำวมำข้ำงต้น สะท้อนให้เห็ นว่ำโครงกำร “เรำเที่ ยว
ด้วยกัน” ยังมีขอ้ บกพร่องและควำมซับซ้อนในกำรดำเนิ นกำร
ดังนั้น งำนศึ กษำนี ้มี วัตถุประสงค์ที่ จะศึ กษำศักยภำพของ
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” โดยมุ่งเน้นศึกษำพฤติกรรมของ
นัก ท่ อ งเที่ ยว ศึ ก ษำปั จ จัยที่ ส่ งผลต่ อ กำรตัด สิ น ใจเข้ำร่วม
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ของทัง้ นักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว รวมไปถึงกำรวิเครำะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
โดยผลกำรศึกษำนี ้ สำมำรถนำไปใช้เป็ นข้อมู ลประกอบเพื่ อ
เสนอแนะแนวทำงที่ เหมำะสมเพื่ อ กระตุ้นกำรท่ องเที่ ย วให้
สอดคล้อ งพฤติ ก รรมของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นไปภำยใต้
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หรือแรงจูงใจ
ในกำรท่องเที่ยวนัน้ สำมำรถพิจำรณำได้จำกทัง้ ปั จจัยผลักดัน
(Push Factors) ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มำจำกควำมต้องกำรส่วนบุคคล
ของนักท่ องเที่ ยวและปั จจัยดึ งดูด (Pull Factors) ที่ เกิ ดจำก
ปั จจัยภำยนอก เช่น แหล่งท่องเที่ยว หรือนโยบำยกระตุน้ กำร
ท่องเที่ยว เป็ นต้น จำกกำรทบทวนงำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำร
กระตุ้นภำคกำรท่องเที่ ยวที่ผ่ำนมำสุด พบว่ำ ในภำวะวิกฤติ
เช่ นนี ้ กำรที่ จะกระตุ้นเศรษฐกิ จในภำคกำรท่ องเที่ ยว หรื อ
ช่ วยเหลือผู้ประกอบในภำคธุ รกิ จท่องเที่ ยว จ ำเป็ นที่ จะต้อง
อำศัยควำมช่วยเหลือหรือกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเป็ นสำคัญ
และต้องอำศัยกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรท่องเที่ยวที่แท้จริงของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วอี ก ด้ ว ย (Puatrakul, 2020; Chamnina, 2020;
Wattanakujarus, 2020) ทัง้ นี ้ Puatrakul (2020) ระบุว่ำ รัฐบำล
สำมำรถดำเนินกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวได้ 2 วิธี คือ (1) กำร
ส่งเสริ มกำรท่ องเที่ ยงทำงตรง เช่ น กำรลงทุนพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื น้ ฐำนต่ำง ๆ เพื่ อรับรองกำรท่ องเที่ ยว กำรออก
กฎหมำย กฎระเบี ยบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ เพื่ อสนับสนุนกำร

ท่องเที่ยว หรือกำหนดเป็ นหนึ่งในนโยบำยหลักของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจแห่งชำติ โดยมีโครงกำรรณรงค์สง่ เสริมกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศอย่ำงจริงจังและมีกำรนำเสนอผ่ำนสือ่ ต่ำง ๆ เพื่อ
กระตุน้ และส่งเสริมให้คนไทยหันมำเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศ
กันมำกขึน้ (2) กำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวทำงอ้อม อำจทำได้
โดยกำรกำหนดกฎหมำยให้มีค่ำแรงในวันหยุดให้แก่พนักงำน
และลูก จ้ ำ งของบริ ษั ท กำรก ำหนดให้มี วัน หยุ ด พักร้อ นแก่
พนักงำนและลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิ จ กำรกำหนดวันหยุดรำชกำร
ประจำปี หรือกำรกำหนดวันหยุดพิเศษต่อเนื่องเพิ่มขึน้ เพื่อให้
ประชำชนได้มีเวลำพักผ่อนและเดินทำงท่องเที่ยวกันมำกขึ น้
และอำจมีกำรมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ประชำชนบำงกลุ่ม เช่น
เด็ก เยำวชน คนพิกำร หรือคนชรำในกำรใช้สำธำรณูปโภคของ
รัฐบำล เป็ นต้น
ที่ ผ่ำนมำ ภำครัฐได้ประกำศโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ ยว
ภำยในประเทศมำกมำย เช่น ช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ
วิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินต้มยำกุง้ ปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ.
2541-2542 ได้มีประกำศโครงกำร Amazing Thailand เพื่อเป็ น
ตัว ช่ ว ยกระตุ้น เศรษฐกิ จของประเทศ ปรำกฏผลส ำเร็ จคื อ
จำนวนนักท่องเที่ยวและดุลกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
แม้ว่ำรำยได้จะต่ำกว่ำเป้ำเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึน้
ตลอดจนมี ผ ลส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งกั บ อุ ต สำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวอีกด้วย (Phanpitack, 2000) รวมถึงนโยบำยส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวทำงทะเลและชำยฝั่ งของไทยที่เริ่มต้นอย่ำงเป็ น
รู ปธรรมในปี พ.ศ. 2546 ผ่ำนโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวใน
ประเทศ “Unseen in Thailand มุ ม มองใหม่ เ มื อ งไทย” ซึ่ ง
โครงกำรนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ ให้เกิดแรงขับเคลื่อนด้ำน
อุ ป สงค์ใ นประเทศ และเพื่ อ บรรเทำปั ญ หำเศรษฐกิ จ อั น
เนื่ อ งมำจำกเศรษฐกิ จ โลกที่ ยั ง ฟื ้ นตั ว ไม่ เ ต็ ม ที่ จ ำกวิ ก ฤต
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 โดยโครงกำรดังกล่ำวประสบควำมสำเร็จ
เป็ นอย่ำงสูงในทำงเศรษฐกิจ สร้ำงรำยได้เข้ำประเทศได้จำนวน
มำก และได้มีกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล
และชำยฝั่งขึน้ ในแต่ละปี อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั แต่อย่ำงไร
ก็ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงทะเลและชำยฝั่ งกลับ
ไม่ได้สร้ำงผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลให้กบั คนไทยเท่ำที่ควร
เนื่องจำกแรงผลักดันในกำรออกนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
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ทำงทะเลและชำยฝั่งของไทยที่ผำ่ นมำเกิดจำกกลุม่ ผลประโยชน์
ที่เกี่ ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเป็ นหลักอย่ำงกลุ่มธุ รกิ จกำรบิ น
กลุ่ ม นำยทุ น ธุ ร กิ จ ทั ว ร์ท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิ จ
ร้ำนอำหำร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นกลุม่ ทุนต่ำงชำติ ทำให้คนไทยที่เป็ น
เจ้ำของพืน้ ที่ไม่ได้รบั ประโยชน์อย่ำงที่ควรจะเป็ น อีกทัง้ จำนวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ ปริมำณมำกในเขตท่องเที่ยวทำงทะเลและ
ชำยฝั่ งโดยขำดกำรควบคุ มดู แ ลกำรเข้ำใช้ป ระโยชน์อ ย่ ำ ง
เหมำะสม ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมชำยฝั่ ง
เสื่อมโทรมลงทั้งในเชิ งคุณภำพและปริมำณ (Pramotephan,
2020) นอกจำกนั้น โครงกำร “ชิ ม ช้อป ใช้” ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ ง
โครงกำรภำยใต้นโยบำยประชำรัฐของรัฐบำลในปั จจุบนั เกิดขึน้
เพื่อกระตุน้ กำรใช้จ่ำยและเศรษฐกิจภำยในประเทศไทย พบว่ำ
โครงกำรชิมช้อปใช้เกิดผลอย่ำงเป็ นรูปธรรม สำมำรถกระตุน้ กำร
ใช้จ่ ำยของภำคประชำชนและเศรษฐกิ จในภำพรวมได้ โดย
เงื่ อนไขส ำคัญที่ จะท ำให้โครงกำร “ชิ ม ช้อป ใช้” นี ป้ ระสบ
ควำมสำเร็จ คือ ควำมต่อเนื่องของนโยบำย และทำให้โครงกำร
“ชิม ช้อป ใช้” เกิดควำมคุม้ ค่ำในแง่ของภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ภำคประชำชนอีกด้วย โดยมีกำรเสนอแนะให้มีกำรปรับรู ปแบบ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำครัฐ ภำคเอกชนและภำค
ประชำชนมำกขึน้ และปรับรู ปแบบกำรบริหำรจัดกำรให้ง่ำยขึน้
สะดวกต่อผูใ้ ช้ระบบ รวมไปถึงกำรขยำยผลไปสู่ธนำคำรอื่น ๆ
เพิ่มเติม (Teerasatchanan, 2020)
นอกจำกนี ้ ในด้ำนของอุปสงค์ต่ อกำรท่ องเที่ ยว Chamnina
(2020) พบว่ำ ภำยหลังจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
นัน้ นักท่องเที่ยวจะตระหนักถึง 4 ประเด็นสำคัญ คือ (1) ควำม
สะอำด นักเดินทำงจะให้ควำมสำคัญกับสุขอนำมัยและควำม
สะอำดของกำรเดินทำงคมนำคมและที่พกั (2) ควำมเป็ นส่วนตัว
นักท่องเที่ยวจะเลือกสถำนที่ท่องเที่ยวที่เป็ นท้องถิ่นและส่วนตัว
มำกกว่ำสถำนที่ที่ได้รบั ควำมนิยมจำกสำธำรณะและมีแนวโน้ม
จะเลือกสถำนที่ทอ่ งเที่ยวธรรมชำติมำกกว่ำเที่ยวในเมือง รวมถึง
เลื อกใช้รถยนต์ส่วนตัวแทนกำรใช้รถขนส่งสำธำรณะ หรื อ
เดินทำงไปท่องเที่ยวกับกลุ่มคนที่สนิทไว้ใจกันมำกกว่ำไปกับ
กลุม่ ทัวร์ (3) ควำมโปร่งใส โดยนักท่องเที่ยวต้องกำรรูปแบบกำร

เดินทำงที่สำมำรถตรวจสอบกำรคืนเงิ นได้อย่ำงชัดเจนและมี
นโยบำยกำรยกเลิกกำรเดิ นทำงที่ยืดหยุ่นและ (4) ควำมเป็ น
ท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะนิยมเที่ยวท้องถิ่นขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่น ขณะที่ Wattanakujarus (2020) ได้กล่ำวถึงกำร
ปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงภำวะวิกฤติวำ่ ธุรกิจท่องเที่ยว
จำเป็ นต้องประคองและรักษำธุรกิจให้อยู่รอดได้ในช่วงวิกฤตินี ้
โดยธุรกิจท่องเที่ยวที่เงินทุนไม่มำกนักจำเป็ นต้องปรับตัวเพื่อ
ควำมอยู่รอด ในรู ปแบบที่แตกต่ำงกัน โดยบำงธุรกิจปรับตัวโดย
กำรเพิ่ มช่ องทำงในกำรหำรำยได้ บำงธุ รกิ จก็ ปรับตัวโดยลด
ต้นทุนกำรผลิตและกำรบริกำร ไม่ว่ำจะเป็ นกำรลดกำรจ้ำงงำน
กำรลดโบนัสและเงินเดือน กำรปลดพนักงำน เป็ นต้น
วิธีการศีกษา
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรศึกษำนีท้ ี่ตอ้ งกำรศึกษำปั จจัย
ที่ ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ ยวด้วยกัน”
ของทัง้ นักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบกำรธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว
รวมไปถึ ง ศึ ก ษำศัก ยภำพของโครงกำร “เรำเที่ ย วด้วยกัน ”
งำนศึ ก ษำได้ท ำกำรวิ เครำะห์ ข ้อ มู ล ทั้ง ในเชิ ง ปริ มำณและ
เชิงคุณภำพ โดยคณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งขอบเขตของงำนศึกษำนีเ้ ป็ น
3 ส่ ว นหลัก ได้แ ก่ (1) ด้ำ นอุ ป สงค์ (2) ด้ำ นอุ ป ทำนและ
(3) โครงกำรเที่ยวด้วยกัน โดย ส่วนที่ 1 ด้านอุปสงค์ (Demand
Side) เป็ นมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร
เที่ ยวด้วยกัน โดยงำนศึกษำนี ท้ ำกำรเก็ บรวบรวมข้อมูลจำก
แบบสอบถำมผ่ำนระบบออนไลน์ของกลุม่ นักท่องเที่ยวชำวไทย
ทั่วประเทศ2 จำนวนทัง้ สิน้ 475 รำย โดยมีวิธีกำรคัดเลือกกลุม่
ตัวอย่ำงแบบตำมสะดวก (Convenience Selection) จำกนัน้ ทำ
กำรวิเครำะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)
และจัดทำคะแนนประเมินโครงกำร 5 ด้ำน ด้วยวิธีหำค่ำเฉลี่ย
ถ่วงนำ้ หนักจำกข้อคำถำมด้ำนควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร
“เรำเที่ยวด้วยกัน” ส่วนที่ 2 ด้านอุปทาน (Supply Side) เป็ น
มุมมองจำกผูป้ ระกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวที่มีต่อ
กำรเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งในส่วนนีไ้ ด้ทำกำร
วิ เครำะห์ข ้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แบบกึ่ งโครงสร้ำง (Semistructured Interview) ของผู้ประกอบกำรในจังหวัดเชี ยงรำย

2

สำหรับงำนศึกษำนี ้ นักท่องเที่ยว หมำยควำมถึง ชำวไทยที่มีกำร
เดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศในปี พ.ศ.2563

2

สำหรับงำนศึกษำนี ้ นักท่องเที่ยว หมำยควำมถึง ชำวไทยที่มีกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวภำยในประเทศในปี พ.ศ. 2563

MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences; 2021, 10(1), p. 80

เท่ ำ นั้น จ ำนวนทั้ง สิ น้ 15 รำย 3 ที่ ม ำจำกกำรคัด เลื อ กกลุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Selection) โดยเลือก
ตำม 4 ประเภทกิจกำรที่โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ได้กำหนด
ไว้และสุดท้ำย ส่วนที่ 3 โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ด้วยกำร
วิเครำะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค หรือที่เรำรู จ้ กั
กันดีในชื่อ SWOT Analysis โดยอำศัยกำรรวบรวมเอกสำรและ
ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้อ งมำประกอบกำรวิ เครำะห์ โดยมี
ระยะเวลำในกำรศึกษำตัง้ แต่วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2564
ผลการศึกษา
งำนศึกษำนีไ้ ด้แบ่งกำรนำเสนอผลกำรศึกษำออกเป็ น 3 ส่วน
โดยในส่ วนแรก น ำเสนอถึ งผลกำรวิ เครำะห์ข ้อมูล ทำงด้ำน
อุปสงค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปั จจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำ
ร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ของกลุม่ นักท่องเที่ยว ส่วนที่ 2
นำเสนอผลกำรวิเครำะห์บทสัมภำษณ์ของผูป้ ระกอบกำรธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับโครงกำร
“เรำเที่ยวด้วยกัน” จำกทำงด้ำนอุปทำนและส่วนที่ 3 นำเสนอ
ผลกำรวิ เครำะห์จุดแข็ ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของตัว
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
1. ด้านอุปสงค์ หรือปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของนักท่องเที่ยว
ผลกำรศึกษำในด้ำนอุปสงค์นนั้ เป็ นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำก
แบบสอบถำมที่ได้จำกกำรสำรวจนักท่องเที่ยวชำวไทย จำนวน
475 รำย ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลพืน้ ฐำนของผูต้ อบแบบสอบถำม
ในกำรศึ กษำครั้งนี ้ มี ข ้อสังเกตที่ น่ ำสนใจ 5 ประกำร ดังนี ้
ประการแรก ผูต้ อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เข้ำร่วมโครงกำร
“เรำเที่ยวด้วยกัน” คิดเป็ นร้อยละ 72.2 แสดงให้เห็นว่ำ โครงกำร
นีไ้ ด้รบั ควำมสนใจจำกประชำชนภำยในประเทศ ประการที่
สอง ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มี จ ำนวนผู้ร่วมเดิ นทำง
มำกกว่ำ 2 คน ขึน้ ไป โดยร้อยละ 40.39 ของผูต้ อบแบบสอบถำม

มักเดินทำงไปท่องเที่ยวพร้อมครอบครัวและร้อยละ 28.05 มีกำร
เดินทำงไปเที่ยวกับกลุม่ เพื่อน ประการที่สาม นักท่องเที่ยวนิยม
ใช้รถส่วนตัวและเครื่องบินเป็ นรู ปแบบหลักในกำรคมนำคมเพื่อ
กำรท่องเที่ยว โดยคิดเป็ นร้อยละ 43.72 และ 27.71 ตำมลำดับ
นอกจำกนี ้ ยังมีสำเหตุมำจำกมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
(Social Distancing) ส่งผลให้รถโดยสำรสำธำรณะมี กำรปรับ
ค่ ำโดยสำรเพิ่ ม ขึ น้ ประกอบกับกำรบังคับให้สวมหน้ำ กำก
อนำมัยตลอดกำรเดินทำง ซึง่ ทำให้เกิดควำมไม่สะดวกสบำยแก่
ผูเ้ ดินทำง ประการที่สี่ กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและ
กำรท่องเที่ยวตำมเทศกำล (หรือเชิ งวัฒนธรรมและประเพณี)
เป็ นกิ จกรรมที่ ไ ด้ ร ั บ ควำมนิ ย มมำกที่ สุ ด และผู้ ต อบ
แบบสอบถำมส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ วลำเฉลี่ ย 1-3 วัน ส ำหรับ กำร
ท่องเที่ยว 1 ครัง้ โดยคิดเป็ นร้อยละ 78.5 สุดท้ำย ประการที่ห้า
ในกำรท่องเที่ยวแต่ละครัง้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีกำรจับจ่ำย
ใช้สอยสำหรับกำรท่องเที่ ยวคิดเป็ นมูลค่ำระหว่ำง 3,000 ถึง
6,000 บำท
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับกำรส ำรวจพฤติ ก รรมกำรเดิ น ทำง
ท่องเที่ยวของชำวไทยพ.ศ. 2560 โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
(National Statistical Office, 2017) พบว่ ำ พฤติ ก รรมกำร
เดินทำงท่องเที่ยวของชำวไทย พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2563 ใน
งำนศึ กษำนี ้ มี ลักษณะคล้ำยคลึงกัน กัน ทั้งในแง่ ของผู้ร่วม
เดินทำงท่องเที่ยว พำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำง และกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว อย่ำงไรก็ตำม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จำกกกำรศึกษำ
นี ้ ในปี พ.ศ. 2563 (คิ ดเป็ นร้อยละ 83.2) มี ค่ำใช้จ่ ำยในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวต่อครัง้ คิดเป็ นเงินมำกกว่ำ 3,000 บำท ซึ่งสูง
กว่ำค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2560 (คิดเงิ นเป็ น 2,753 บำท)
เล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ จำนวนสิทธิและเงินสนับสนุนของ
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ช่วยเพิม่ กำลังซือ้ ให้กบั นักท่องเที่ยว
และทำให้นกั ท่องเที่ยวมีกำรใช้จ่ำยขณะเดินทำงท่องเที่ยวเพิ่ม
มำกขึน้

3

สำเหตุที่คณะผูว้ ิจยั ทำกำรเก็บข้อมูลจำกผูป้ ระกอบกำรในจังหวัดเชียงรำย
ณะผูข้วิอจ้ จัยำกั
ทำกำรเก็
บ ข้นอทำงข้
มูล จำกผู
ระกอบกำรในจั
ง หวักดษำ
เท่สำเหตุ
ำนัน้ เนืท่อี่คงจำกมี
ดในกำรเดิ
ำมจัง้ปหวั
ดในช่วงที่ทำกำรศึ
เชียำงรำยเท่
่องจำกมีขอ้ ง้ จ15
ำกัดรำยนี
ในกำรเดิ
งที่
อย่
งไรก็ตำมำนัผูน้ ป้ เนืระกอบกำรทั
้ ดำเนินนทำงข้
ธุรกิจำทีมจั่เกีง่ยหวั
วข้ดอในช่
งกับวกำร
อย่ำงไรก็
ป้ ระกอบกำรทั
15 ร้รำยนี
้ ดำเนิ(3)
นธุสถำนที
รกิจที่ ่
ท่ทอำกำรศึ
งเที่ยวก4ษำประเภท
ได้แตก่ำม(1)ผูโรงแรมและที
่พกั ง้ (2)
ำนอำหำร
ท่องเที่ยว และ (4) ร้ำนขำยสินค้ำ OTOP (One Tambon One Product: ร้ำน
ขำยสินค้ำ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์)
3

เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ ยว 4 ประเภท ได้แก่ (1) โรงแรมและที่พัก (2)
ร้ำนอำหำร (3) สถำนที่ท่องเที่ยว และ (4) ร้ำนขำยสินค้ำ OTOP (One
Tambon One Product: ร้ำนขำยสินค้ำ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื น้ ฐำนของผู้ต อบแบบสอบถำม (Basic
information)
ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 การเข้าร่วมโครงการ “เราเทีย่ วด้วยกัน”
1.1 เข้ำร่วมโครงกำร
1.2 ไม่เข้ำร่วมโครงกำร
2 ผู้ร่วมเดินทางท่องเทีย่ ว
2.1 ครอบครัว
2.2 กลุ่มเพื่อน
2.3 คู่รกั
2.4 คนเดียว
2.5 กลุ่มทัวร์
2.6 อื่น ๆ
3 ยานพาหนะสาหรับการเดินทาง
3.1 รถส่วนตัว
3.2 เครื่องบิน
3.3 รถโดยสำรประจำทำง / ไม่ประจำทำง
3.4 รถเช่ำ
3.5 รถตู้
3.6 รถไฟ
3.7 มอเตอร์ไซค์
4 รู ปแบบกิจกรรมท่องเทีย่ ว
4.1 กำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ
4.2 กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เทศกำล /
ประเพณี
4.3 กำรท่องเที่ยวเพื่อควำมบันเทิง
4.4 กำรท่องเที่ยวเชิงชุมชน
4.5 กำรชมนิทรรศกำร / งำนศิลปะ
4.6 อื่น ๆ
5 ระยะเวลาในการท่องเทีย่ ว
5.1 ระหว่ำง 1-3 วัน
5.2 ระหว่ำง 4-6 วัน
5.3 มำกกว่ำ 7 วัน
6 ค่าใช้จา่ ยสาหรับการท่องเทีย่ วต่อครั้ง
6.1 น้อยกว่ำ 3,000 บำท
6.2 ระหว่ำง 3,000 บำท แต่ไม่เกิน 5,999 บำท
6.3 ระหว่ำง 6,000 บำท แต่ไม่เกิน 8,999 บำท
6.4 9,000 บำท ขึน้ ไป
หมายเหตุ. ผูต้ อบแบบสอบถำมจำนวนทัง้ หมด 475 รำย
ทีม่ า รวบรวมและคำนวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ร้อยละ
72.2
27.8
70.3
48.8
33.7
18.1
2.9
0.2
85.7
54.3
18.5
15.6
10.9
8.4
2.5
66.7
47.2
30.5
25.5
9.3
7.1
78.5
18.7
2.7
16.8
47.6
18.1
17.5

เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับกำรส ำรวจพฤติ ก รรมกำรเดิ น ทำง
ท่องเที่ยวของชำวไทย พ.ศ. 2560 โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
(National Statistical Office, 2017) พบว่ ำ พฤติ ก รรมกำร
เดินทำงท่องเที่ยวของชำวไทย พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2563 ใน
งำนศึ กษำนี ้ มี ลักษณะคล้ำยคลึงกัน กัน ทั้งในแง่ ของผู้ร่วม
เดินทำงท่องเที่ยว พำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำง และกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว อย่ำงไรก็ตำม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จำกกกำรศึกษำ
นี ้ ในปี พ.ศ. 2563 (คิ ดเป็ นร้อยละ 83.2) มี ค่ำใช้จ่ ำยในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวต่อครัง้ คิดเป็ นเงินมำกกว่ำ 3,000 บำท ซึ่งสูง
กว่ำค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2560 (คิดเงิ นเป็ น 2,753 บำท)
เล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ จำนวนสิทธิและเงินสนับสนุนของ
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ช่วยเพิ่มกำลังซือ้ ให้กบั นักท่องเที่ยว
และทำให้นกั ท่องเที่ยวมีกำรใช้จ่ำยขณะเดินทำงท่องเที่ยวเพิ่ม
มำกขึน้
ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรท่องเที่ยวภำยใต้โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ใน 5 ด้ำน ดังนี ้
ด้านแรก ช่องทำงในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำร พบว่ำ
สื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ เป็ นช่องทำงกำรสื่อสำรที่ สำคัญมำก
ที่สดุ โดยร้อยละ 54.23 ของผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรใช้ช่องทำงนีใ้ น
กำรรับข้อมูลของโครงกำร ขณะที่สื่อโทรทัศน์และบุคคลใกล้ชิด
ไม่ว่ำจะเป็ น เพื่อน ญำติ หรือคนรู จ้ ัก มีควำมสำคัญรองลงมำ
โดยคิดเป็ นร้อยละ 18.49 และ 13.38 ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ เป็ น
ที่นำ่ สังเกตว่ำเว็บไซต์กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
อื่น ๆ ของภำครัฐ เป็ นช่องทำงที่ผเู้ ข้ำร่วมโครงกำรใช้งำนมำก
เป็ นลำดับที่ 4 เพียงร้อยละ 8.80 เท่ำนัน้
ด้านที่สอง สิทธิ พิเศษหรือกำรสนับสนุนภำยใต้โครงกำร
พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำรใช้สิทธิในเรื่องค่ำ
โรงแรม / ที่ พักและเงิ นสนับสนุนค่ำอำหำรจำกร้ำนค้ำ (หรือ
แหล่งท่องเที่ยว) มำกเป็ นอันดับที่ 1 และ 2 โดยคิดเป็ นร้อยละ
41.39 และ 39.03 ตำมลำดับ ขณะที่ มี ผู้ใช้สิทธิ ต๋ ัวเครื่องบิน
เพี ยงร้อยละ 19.58 เท่ำนั้น โดยมี สำเหตุมำจำกเงื่ อนไขและ
ขัน้ ตอนในกำรใช้สทิ ธิต๋วั เครือ่ งบินนัน้ มีควำมยุง่ ยำกและซับซ้อน
รวมถึงระยะเวลำในกำรขอเงินคืนค่ำตั๋วเครือ่ งบินนัน้ ใช้เวลำนำน
เกินไป
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ด้านที่สาม จำนวนคืนที่เข้ำพักโดยกำรใช้สิทธิในโครงกำร
พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมร้อยละ 74.93 ใช้สิทธิในกำรเข้ำพัก
ณ โรงแรม/ที่ พัก เพี ยง 1-3 คื นเท่ำนั้น ซึ่งสอดคล้องกั บกำร
เดินทำงท่องเที่ยวเพียง 1-3 วันต่อครัง้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำสิทธิ
ห้องพักของโครงกำรที่จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง (หรือ 15
คืน) นัน้ ไม่ได้ดึงดูดใจให้ผทู้ ี่เข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
เข้ำพัก ณ ที่พกั /โรงแรมมำกขึน้ อีกทัง้ เป็ นกำรกระจำยสิทธิดำ้ น
ห้องพักที่ไม่ท่วั ถึง
ด้านที่สี่ ค่ำใช้จ่ำยสำหรับอำหำรของนักท่องเที่ยว พบว่ำ
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 81.05 มีค่ำใช้จ่ำยสำหรับมือ้ อำหำร
มำกกว่ำ 900 บำท ขณะที่ภำครัฐให้เงินสนับสนุนค่ำอำหำรและ
ค่ำเข้ำสถำนที่ท่องเที่ยวสูงสุด 900 บำทต่อห้องต่อคืนสำหรับ
กำรท่องเที่ยวในวันจันทร์-พฤหัสบดีและสูงสุด 600 บำทต่อห้อง
ต่อคืนสำหรับกำรท่องเที่ยวในวันศุกร์-อำทิตย์ หำกภำครัฐเพิ่ม

จ ำนวนเงิ นสนับสนุนค่ำอำหำรและค่ำเข้ำสถำนที่ ท่องเที่ ยว
อำจจะดึงดูดใจให้มีผเู้ ข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” และมี
กำรใช้จ่ำยเพิ่มมำกขึน้
ด้านที่ห้า กำรเข้ำร่วมโครงกำรกระตุน้ เศรษฐกิจอื่น ๆ ของ
ภำครัฐ พบว่ำ ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ยังเข้ำร่วม
โครงกำรอื่น ๆ อีกด้วย โดยมีกำรเข้ำร่วมโครงกำร “คนละครึ่ง”
“เรำชนะ” และ “ช้อปดีมีคืน” คิดเป็ นร้อยละ 57.54, 19.83 และ
11.85 ตำมลำดับ โดยเฉพำะโครงกำร “คนละครึ่ง” และ “เรำ
ชนะ” มีสว่ นช่วยให้ผเู้ ข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” มีกำร
จับจ่ำยใช้สอยได้เพิ่มมำกขึน้ หรืออำจกล่ำวได้วำ่ นอกจำกจะได้
สิทธิ พิเศษหรือเงินสนับสนุนจำกโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันแล้ว
นักท่องเที่ยวยังสำมำรถใช้สิทธิ สนับสนุนเพิ่มเติมจำกโครงกำร
ทัง้ สำมได้อีกด้วย

ตารางที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลผูต้ อบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” (The result from respondents who
join the “We Travel Together” project)
1. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการ
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook/Instagram/
YouTube เป็ นต้น
โทรทัศน์
เพื่อน/ญำติ/คนรูจ้ กั

ร้อยละ
54.23

18.49
13.38

ร้อยละ
41.39

3. จานวนคืนทีเ่ ข้า
พักโดยใช้สิทธิใน
โครงการ
ร้อยละ
1-3 คืน
74.93

4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ณ ร้านอาหาร/
สถานท่องเทีย่ ว
ร้อยละ
น้อยกว่ำ
10.79
600 บำท

39.03

4-6 คืน

601-900
บำท
900 บำท
ขึน้ ไป

2. การใช้สิทธิภายใต้
โครงการ
สิทธิที่พกั /
โรงแรม
ร้ำนอำหำร/
แหล่งท่องเที่ยว
ตั๋วเครือ่ งบิน

19.58

11.95

7 คืนขึน้
10.50
ไป
หมายเหตุ. ผูต้ อบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” จำนวนทัง้ หมด 343 รำย
ทีม่ า รวบรวมและคำนวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

5. การเข้าร่วม
โครงการอื่น ๆ
คนละครึง่

ร้อยละ
57.54

5.54

เรำชนะ

19.83

81.05

ช้อปดีมีคืน

11.85
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หมายเหตุ. ผูต้ อบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” จำนวนทัง้ หมด 343 รำย
ทีม่ า รวบรวมและคำนวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

รู ปที่ 1 คะแนนของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” จำกกำรประเมินของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำร (The evaluation score of
“We Travel Together” project based on respondents who join the project)
จำกกำรศึกษำศักยภำพของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
ผูว้ ิจัยพบว่ำ โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” มีส่วนกระตุน้ ควำม
ต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวของประชำชนในประเทศ เนื่องจำก
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เข้ำร่วมโครงกำร โดยคิ ดเป็ น
ร้อยละ 72.2 จำกจำนวนผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ หมด
จำกรู ปที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจ
เข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” มำกที่สดุ คือ จำนวนสิทธิ
และเงินสนับสนุนของโครงกำร โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93
(จำกคะแนนเต็ม 5) รองลงมำ คือ โรงแรม ที่พกั ร้ำนอำหำร หรือ
แหล่งท่องเที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ
3.66 ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่ำ จำนวนสิทธิ และเงินสนับสนุน รวม
ไปถึงควำมน่ำสนใจของที่พกั ร้ำนอำหำรและแหล่งท่องเที่ยวที่
เข้ำร่วมโครงกำร สร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรท่องเที่ยวที่มำกขึน้ ได้
เป็ นอย่ ำงดี โดยเฉพำะผู้ที่ ชื่ นชอบกำรท่องเที่ ยวอยู่แล้ว ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับผลกำรสำรวจพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวของ
ชำวไทยในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 (TAT Intelligence Center,
2021) ที่พบว่ำ โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” มีผลต่อกำรตัดสินใจ
เดินทำงท่องเที่ยวร้อยละ 74.15 ขณะที่ระยะเวลำในกำรดำเนิน
โครงกำรเป็ นปั จจัยที่มีควำมสำคัญอันดับที่ 3 ในกำรตัดสินใจ

เข้ำร่วมโครงกำร โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ำกับ 3.39 โดยมีสำเหตุมำ
จำกกำรที่โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” มีระยะเวลำดำเนินกำรที่
ยำวนำนและครอบคลุมทุกฤดูกำลกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย
อย่ ำงไรก็ ตำม หำกพิ จำรณำทั้ง 5 ปั จจัยที่ มี ผลต่ อกำร
ตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยกำรใช้งำนแอป
พลิเคชัน “เป๋ ำตัง” (เท่ำกับ 3.23) และเงื่อนไข / ขัน้ ตอนในกำร
เข้ำร่วมโครงกำร (เท่ำกับ 3.20) น้อยกว่ำคะแนนเฉลีย่ ของปั จจัย
อื่ น ๆ ซึ่ ง สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ งจุ ด อ่ อนของโครงกำร “เรำเที่ ยว
ด้วยกัน” โดยเฉพำะเงื่ อนไข / ขั้นตอนในกำรสมัครเข้ำร่วม
โครงกำร ตลอดจนกำรใช้งำนมีควำมยุ่งยำกและซ้อน สำหรับ
ปั ญหำกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “เป๋ ำตัง” นัน้ อำจมำจำกควำมไม่
คุน้ เคยในกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรเงินของคนไทย อีกทัง้ ยังเป็ น
ช่วงเริ่มต้นของกำรปรับพฤติกรรมกำรใช้เงินของคนไทยสู่ระบบ
ไร้เงินสด (Cashless System) รวมไปถึงแอปพลิเคชันยังใช้งำน
ได้ยำก มี ควำมซับซ้อนและยังขำดเสถี ยรภำพ หำกภำครัฐ
สำมำรถแก้ไขปั ญหำเหล่ำนีไ้ ด้และปรับปรุ งระบบต่ำง ๆ รวมถึง
พัฒนำแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึน้ จะส่งผลให้มีประชำชนเข้ำร่วม
โครงกำรและใช้สทิ ธิตำมโครงกำรนีเ้ พิ่มมำกขึน้ ได้
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ตารางที่ 3 เหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถำมที่ ไ ม่ ได้ เข้ำร่วม
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” (The reason of respondents who
do not joining the “We Travel Together” project)
เหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ ม่ได้
คะแนนเฉลีย่
เข้าร่วมโครงการ “เราเทีย่ วด้วยกัน”
(จากคะแนนเต็ม 5)
1. ต้องกำรเก็บเงินไว้ใช้ในอนำคต
3.52
2. ไม่อยำกไปในสถำนที่ที่มีผคู้ นพลุกพล่ำน
3.41
และมีควำมกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
กำรระบำดโควิด-19
3. ควำมล่ำช้ำในกำรขอสิทธิ์เข้ำร่วม
3.30
โครงกำร เนื่องจำกผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
ต้องรอสิทธิเป็ นเวลำ 6 วัน
4. ไม่มีเวลำ / วันหยุดสำหรับกำรเดินทำง
3.23
ท่องเที่ยว
5. ขัน้ ตอนในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
3.17
โครงกำรมีควำมยุง่ ยำก / ซับซ้อน
6. แอปพลิเคชันมีควำมยุง่ ยำกซับซ้อนและ
3.16
ไม่มีเสถียรภำพ
7. ไม่เข้ำใจเงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมโครงกำร
3.03
“เรำเที่ยวด้วยกัน”
8. ไม่มีโรงแรมที่พกั / ร้ำนอำหำร / แหล่ง
2.93
ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจเข้ำร่วมโครงกำร
9. ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอต่อกำรเดินทำง
2.91
ท่องเที่ยว
10. ไม่ได้รบั ข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำร “เรำ
2.56
เที่ยวด้วยกัน” ทำให้ไม่ทรำบว่ำมี
โครงกำรนีด้ ว้ ย
หมายเหตุ . ผู้ต อบแบบสอบถำมที่ ไ ม่ ไ ด้ เข้ำร่ว มโครงกำร “เรำเที่ ยว
ด้วยกัน” จำนวน 132 รำย
ทีม่ า รวบรวมและคำนวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

อย่ำงไรก็ตำม ผูท้ ี่ไม่เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้เหตุผลที่ ไม่ได้
เข้ำร่วมโครงกำร (โดยเรียงลำดับจำกมำกไปน้อยดังที่แสดงใน
ตำรำงที่ 3) ดังนี ้ เหตุผลอันดับที่ 1 คือ ต้องกำรเก็บเงินไว้ใช้ใน
อนำคต ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.52 เนื่องจำกมีควำมกังวล
กับปั ญหำเศรษฐกิจที่มีตน้ ตอมำจำกโรคระบำดและเกิดกำรใช้
จ่ำยที่ระมัดระวังมำกขึน้ นอกจำกนี ้ ยังมีควำมต้องกำรที่จะเก็บ
เงิ นไว้ใช้ในอนำคตหรือยำมฉุกเฉิ นมำกกว่ำนำมำใช้เพื่ อกำร
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับบทควำมโดย (Efinancethai, 2020) ที่
ระบุวำ่ สถำนกำรณ์โควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจกับ

ผูบ้ ริโภคทุก ๆ กลุม่ ในระดับที่แตกต่ำงกันและยังระบุอีกว่ำทัง้ คน
รุ น่ ใหม่และคนทำงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรออมเงิน
มำกขึน้ เช่นเดียวกับ ควำมคิดเห็นของผูบ้ ริโภคที่ปรำกฏในสื่อ
สังคมออนไลน์ต่ำง ๆ ที่กล่ำวว่ำ ผูบ้ ริโภคได้ให้ควำมสำคัญกับ
สัดส่วนเงิ นออมต่อรำยได้ที่มำกขึน้ สะท้อนให้เห็นผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิ ด -19 สร้ำงควำม
ตระหนักและให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรออมเงิ นสำหรับยำม
ฉุกเฉิ นที่มีมำกขึน้ ขณะที่เหตุ ผลอั นดับที่ 2 คือ ไม่อยำกไป
ท่องเที่ยวในสถำนที่ที่มีคนจำนวนมำก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ
3.41 เนื่ อ งด้ว ยมี ค วำมกั ง วลด้ำ นควำมสะอำดและควำม
ปลอดภัย จึงมีควำมรู ส้ กึ ไม่อยำกเดินทำงท่องเที่ยว ไม่ตอ้ งกำร
ไปสถำนที่ที่มีผคู้ นพลุกพล่ำนและป้องกันตัวเองจำกโรคระบำด
และเหตุผลอันดับที่ 3 คือ ควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ที่มีคะแนนเฉลีย่ เท่ำกับ 3.30
2. ด้านอุปทาน หรือเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ
“เราเที่ ย วด้ ว ยกั น ” ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
จำกกำรสัม ภำษณ์ ผู้ป ระกอบกำรที่ เ ข้ำ ร่ ว มโครงกำร
“เรำเที่ยวด้วยกัน” ในจังหวัดเชี ยงรำย พบว่ำ กำรระบำดของ
โควิ ด-19 ท ำให้นักท่องเที่ ยวต่ำงชำติ ไม่สำมำรถเดิ นทำงมำ
ท่ องเที่ ยวในจังหวัดเชี ยงรำยได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรใน
จังหวัดเชียงรำยมีรำยได้ลดลง เนื่องจำกจังหวัดเชียงรำยพึ่งพำ
รำยได้จำกนักท่ องเที่ ยวเป็ นอย่ำงมำก โดยในปี พ.ศ. 2562
จังหวัดเชียงรำยมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทัง้ สิน้ 29,291 ล้ำน
บำท โดยมำจำกนักท่องเที่ยวชำวไทยจำนวน 22,474 ล้ำนบำท
(หรือคิดเป็ น ร้อยละ 76.7) และจำกชำวต่ำงต่ำงชำติจำนวน
6,817 ล้ำนบำท (หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.3) (รวมรวมจำก Office
of the Permanent Secretary Tourism and Sports, 2020)
นอกจำกนี ้ ผูป้ ระกอบกำรบำงรำยยังจำเป็ นต้องปิ ดกิจกำร
เป็ นระยะเวลำหนึ่ง เนื่องจำกไม่มีรำยได้จำกนักท่องเที่ยวเข้ำมำ
ไม่สำมำรถแบกรับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ได้ เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำจ้ำงพนักงำน ค่ำอุปกรณ์รกั ษำควำมสะอำดที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
มำตรกำรของภำครัฐและที่สำคัญคือ ไม่ได้รบั กำรช่วยเหลือหรือ
เยียวยำจำกภำครัฐ
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สำหรับจังหวัดเชียงรำย ช่วงที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวมำกที่สดุ คือ ในช่วงเดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ของทุกปี
เนื่องจำกเป็ นช่วงฤดูหนำวและมีอำกำศเย็น อย่ำงไรก็ตำม ในปี
พ.ศ. 2563 ที่ ผ่ ำ นมำ ผู้ป ระกอบกำรทุ ก รำยตอบเป็ นเสี ย ง
เดียวกันว่ำช่วงเวลำที่ทำให้ธุรกิจได้รบั ผลกระทบหนักที่สดุ คือ
เมื่ อปลำยเดื อนพฤศจิ กำยน พ.ศ. 2563 ที่ มี ข่ำวพบผู้ติ ดเชื อ้
โควิด-19 ณ อำเภอแม่สำย ผลกระทบจำกกำรระบำดครัง้ นัน้
ท ำให้ทั้ง ลู ก ค้ำ ทั่ ว ไปและลู ก ค้ำ ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ภ ำยใต้โ ครงกำร
“เรำเที่ยวด้วยกัน” ทำกำรยกเลิกกำรจองห้องพักและยังส่งผลให้
ไม่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทำงมำท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำยจนถึง
ทุกวันนี ้ เนื่องจำกยังมีควำมกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำด รวมไปถึงมำตรกำรด้ำนควำมสะอำดและควำมปลอดภัย
กำรขำดหำยไปของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ ท ำให้
ผูป้ ระกอบกำรต้องหันมำพึ่งพำรำยได้จำกนักท่องเที่ยวชำวไทย
และจำเป็ นต้องปรับตัวตำมสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมของ
กิ จกำร เพื่ อให้ธุ รกิ จอยู่รอดและพร้อมรับมื อกับควำมเสี่ยง
ท่ำมกลำงกำรระบำดของโควิด-19 ที่มีควำมไม่แน่นอนสูงและ
ไม่รูว้ ่ำจะสิน้ สุดลงเมื่ อใด ยกตัวอย่ำง เช่น กิ จการประเภท
โรงแรมและที่พัก มีกำรปรับตัวด้วยกำรเพิ่มช่องทำงในกำรหำ
รำยได้ เปิ ดให้มี บริ กำรอำหำรควบคู่กับกำรบริ กำรห้ อ งพัก
ซึ่งให้บริกำรอำหำรทั้งรู ปแบบนั่งรับประทำนที่ ร ำ้ นและแบบ
เดลิเวอรี่ นอกจำกนี ้ ยังมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำเปิ ด -ปิ ดกิ จกำร
โดยโรงแรมและที่ พัก บำงแห่งจะเปิ ดให้บริกำรเฉพำะวันที่ มี
นักท่องเที่ยวจองห้องพัก เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ น กำร
ขณะที่ กิจการประเภทร้ านอาหารและร้ านสินค้ า OTOP
ปรับตัวโดยมีบริกำรอำหำรเดลิเวอรี่ และปรับรู ปแบบกำรขำย
สินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพิ่มมำกขึน้ ธุรกิจบำงรำยมีกำรผลิต
สิ น ค้ำ น้อ ยลงหรื อ ผลิ ต สิ น ค้ำ ตำมออเดอร์ ไม่ เ พี ยงเท่ ำนั้น
ผูป้ ระกอบกำรส่วนใหญ่ ยังมีปรับลดจำนวนพนักงำน เปลี่ยน
ระบบกำรจ้ ำ งงำน หรื อ กำรจ่ ำ ยเงิ น เดื อ นพนั ก งำน เช่ น
กำหนดให้พนักงำนมำทำงำนเฉพำะช่วงเวลำที่มีกำรจองห้องพัก
ปรับเปลี่ยนกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเป็ นรำยวัน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและ
ประคับประคองกำรจ้ำงงำน ซึ่งกำรปรับตัวลักษณะนีม้ ีควำม
สอดคล้องกับงำนศึกษำโดย Wattanakujarus (2020) ที่กล่ำวว่ำ
เมื่อยอดขำยสินค้ำและบริกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศลดลง

ธุรกิจท่องเที่ยวจำเป็ นต้องประคองและรักษำธุรกิจให้อยูร่ อดได้
ในช่ วงวิ กฤติ นี ้ ธุ รกิ จท่องเที่ ยวที่ สำยป่ ำนยำวย่อมมี เงิ นทุ น
หมุนเวียนเพียงพอและอยู่รอดต่อไปได้ ส่วนธุรกิ จท่องเที่ยวที่
สำยป่ ำนสัน้ มีทำงเลือกเพื่อควำมอยูร่ อด คือ กำรปรับลดต้นทุน
กำรผลิตและกำรบริกำรลง ไม่ว่ำจะเป็ นกำรลดปริมำณกำรใช้
วัตถุดิบหรือปั จจัยกำรผลิตต่ำง ๆ ตลอดจนกำรลดกำรจ้ำงงำน
ตัง้ แต่กำรลดกำรทำงำนล่วงเวลำ กำรลดชั่วโมง หรือวันในกำร
ทำงำนตำมปกติโดยไม่ได้รบั ค่ำแรง กำรลดโบนัสและเงินเดือน
กำรปลดพนักงำน อีกทัง้ กำรลดกำรใช้ทุน อุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่ำง ๆ กำรลดหรือกำรปิ ดกำรใช้สำนักงำน กำรลดหรือยกเลิก
กำรใช้หรือเช่ำพืน้ ที่ เป็ นต้น
ผลก ระ ทบจ ำ ก ก ำ รระ บำ ด ข อ ง โค วิ ด - 19 ท ำ ใ ห้
ผู้ประกอบกำรที่ ให้กำรสัมภำษณ์ส่วนใหญ่ ตัดสินใจเข้ำร่วม
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” เพรำะต้องกำรกระตุน้ ยอดขำย เพิ่ม
รำยได้ เสริ มสภำพคล่องให้กับธุ รกิ จ และสร้ำงแรงจู ง ใจให้
นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำรเพิ่มมำกขึน้ นอกจำกนีก้ ำรเข้ำร่วม
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ยังเป็ นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำย
สินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำยมำกขึน้ หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร
“เรำเที่ยวด้วยกัน” ทำให้มีนกั ท่องเที่ยวเข้ำมำใช้บริกำรผ่ำนสิทธิ
ของโครงกำรโดยตลอด ส่งผลให้กิจกำรมีรำยได้เพิ่มขึน้ โดย
ผูป้ ระกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ในจังหวัด
เชียงรำยได้รบั ข่ำวสำรของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ผ่ำนทำง
เจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรกรุ งไทย สือ่ สังคมออนไลน์ ทีวีและเพื่อน /
ญำติ / คนรู จ้ ักตำมลำดับ แม้ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่ จะ
ได้รบั ประโยชน์จำกกำรกำรเข้ำร่วมโครงกำร แต่ยงั คงมีกิจกำรที่
ไม่ได้รบั ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
จำนวน 1 รำย เนื่องจำกยังไม่มีนกั ท่องเที่ยวมำใช้บ ริกำรผ่ำน
สิทธิของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
อย่ำงไรก็ตำม ผูป้ ระกอบกำรในจังหวัดเชียงรำยก็ยงั ประสบ
ปั ญหำและอุปสรรคจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
เนื่องจำกกำรดำเนินกำรของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ยังมี
ควำมล่ำช้ำไม่เท่ำทันสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั เช่น กำรประกำศ
เลื่อนวันเข้ำพักของนักท่ องเที่ ยวในกรณี ที่ มี กำรระบำดของ
โควิด-19 ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำรที่ลำ่ ช้ำของหน่วยงำนภำครัฐ ทำ
ให้ประชำชนขำดข้อมูลที่ชัดเจนในกำรตัดสินใจ สูญเสียควำม
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มั่นใจด้ำนมำตรกำรควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของภำครัฐ
และทำให้ไม่เดินทำงมำท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำย ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบกำรได้รบั ผลกระทบจำกกำรยกเลิกห้องพักและไม่ได้
รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรเท่ำที่ ควร นอกจำกนี ้
ส ำหรับ ผู้ป ระกอบกำรที่ ไ ม่ มี บั ญ ชี ผู ก กั บ ธนำคำรกรุ ง ไทย
จำเป็ นต้องหำข้อมูลเกี่ ยวกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรด้วยตนเอง
เนื่องจำกไม่มีกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและขัน้ ตอนในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนสือ่ ต่ำง ๆ บนอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน” ไม่มีเสถียรภำพ เมื่อมีผใู้ ช้งำนพร้อมกันจำนวนมำกจะ
ส่งผลแอปพลิเคชันมีปัญหำและไม่สำมำรถใช้งำนได้ เช่น สแกน
คิวอำร์โค้ดเพื่อชำระเงิ นไม่ได้ รวมถึงปั ญหำยอดเงิ นที่เข้ำใน
ระบบไม่ตรงกับยอดใช้จ่ำยจริง ซึ่งผูป้ ระกอบกำรไม่สำมำรถ
ร้องเรียนปั ญหำนีไ้ ด้
นอกจำกนีย้ ังมีอีกหลำยธุรกิ จที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำร
ระบำดของโควิ ด -19 และมี ควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำร

“เรำเที่ยวด้วยกัน” แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ เนื่องจำกมี
คุณสมบัติไม่ตรงตำมเงื่อนไขที่โครงกำรกำหนด ไม่เพียงเท่ำนัน้
กำรประชำสัมพันธ์ของโครงกำรที่ไม่ท่วั ถึง ทำให้ผปู้ ระกอบกำร
บำงรำยไม่ทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ ยวกับโครงกำร “เรำเที่ ยว
ด้วยกัน” และไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ทนั ตำมกำหนดกำร
ลงทะเบียนสำหรับกิจกำร
3. ผลการวิเคราะห์ตัวโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”
ด้วย SWOT Analysis
เพื่ อวิ เครำะห์ศักยภำพของโครงกำร “เรำเที่ ยวด้วยกัน”
คณะผูว้ ิจัยได้นำ SWOT มำเป็ นกรอบในกำรวิเครำะห์เอกสำร
และข้อมูลทุติยภูมิจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่รวบรวมได้ ทัง้ นีต้ ำรำงที่ 4
แสดงผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของ
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”

ตารางที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน ” (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats of the “We Travel Together” project)
S - Strength
W - Weakness
1. เงินสนับสนุนส่วนลดค่ำโรงแรมที่พกั และกำรจำกัดสิทธิ
1. เงื่อนไขและขัน้ ตอนในกำรเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยว
ห้องพักคนละไม่เกิน 15 ห้องหรือ 15 คืน
ด้วยกัน” มีควำมยุง่ ยำกและซับซ้อน
2. ระยะเวลำของโครงกำร “เรำเทีย่ วด้วยกัน”
2. แอปพลิเคชัน “เป๋ ำตัง” ไม่มีสเถียรภำพ
3. ช่องทำงกำรจองที่พกั /โรงแรมที่หลำกหลำย
3. ควำมไม่ตอ่ เนื่องของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
4. แอปพลิเคชัน “เป๋ ำตัง” สำมำรถใช้งำนได้ทกุ โครงกำรของ
4. ธนำคำรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรมีเพียงธนำคำรเดียวเท่ำนัน้
ภำครัฐ
5. ควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินกำรในกรณีฉกุ เฉิน
6. กำรคืนเงินค่ำตั๋วเครือ่ งบินมีควำมล่ำช้ำ ขัน้ ตอนกำร
ดำเนินกำรมีควำมซับซ้อนและยุง่ ยำก
7. จำนวนและประเภทกิจกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยว
ด้วยกัน” มีนอ้ ยและไม่ครอบคลุมควำมต้องกำรของ
ประชำชน
8. กำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีควำมล่ำช้ำ
9. เงินสนับสนุนค่ำเดินทำงไม่ครอบคลุมกำรเดินทำงทุก
รูปแบบ
10. กำรประชำสัมพันธ์ของโครงกำรไม่มีควำมทั่วถึง
11. ข้อมูลในเว็บไซต์ “เรำเที่ยวด้วยกัน” ไม่มีกำรอัปเดต
ทำให้ขอ้ มูลในเว็บไม่ตรงกับข้อมูลจริง
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
O - Opportunities
1. วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 ที่ตรงกับ
ระยะเวลำของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
2. กำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” โดยให้
ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจและพนักงำนของรัฐ สำมำรถ
ลำพักผ่อนในวันธรรมดำเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือว่ำเป็ นวันลำ
เมื่อลงทะเบียนและใช้สทิ ธิ์ในโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
3. โครงกำรอื่น ๆ ของภำครัฐ เช่น โครงกำร “คนละครึง่ ” โครงกำร
“เรำชนะ” โครงกำร “เรำรักกัน”

T - Threats
1. กำรระบำดของโควิด-19 ระลอกที่ 2, 3 และ 4
2. กำรท่องเที่ยวแบบ New Normal หรือ Next Normal
3. กำรท่องเที่ยวแบบ VR (Virtual Reality) Tourism
4. ภัยพิบตั ิและสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินต่ำง ๆ เช่น นำ้ ท่วม พำยุ
ไฟป่ ำ และปั ญหำฝุ่ นควัน PM 2.5
5. กำรประกำศใช้พระรำชกำหนดกำรบริหำรงำนในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) และมำตรกำรในกำรควบคุมโรค

ทีม่ า รวบรวมและวิเครำะห์โดยคณะผูว้ ิจยั

แม้ว่ำในภำยหลังโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” จะได้รบั ผล
กำรตอบรับจำกประชำชนภำยในประเทศเป็ นอย่ำงดี เนื่องจำกมี
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรจนจำนวนสิทธิที่พกั หมดไป ซึ่งเป็ นผลมำจำก
จุดแข็งของโครงกำรนั่นก็คือ จำนวนสิทธิและเงินสนับสนุนของ
โครงกำรเป็ นแรงจูงใจสำคัญให้นักท่องเที่ยวมีควำมต้องกำร
เดิ นทำงท่ องเที่ ย วมำกขึ น้ รวมถึ งระยะเวลำของโครงกำรที่
ครอบคลุมทุกฤดูกำลท่ องเที่ ยวในประเทศไทย นอกจำกนี ้
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ยังมีโอกำสที่จะมีจำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำรมำกขึน้ จำกวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564
ที่ตรงกับช่วงเวลำของโครงกำรและกำรปรับปรุ งรำยละเอี ยด
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ทีใ่ ห้ขำ้ รำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
และพนักงำนของรัฐ สำมำรถลำพักผ่อนในวันธรรมดำเพิ่มได้
2 วัน โดยไม่ ถื อว่ ำเป็ นวันลำ เมื่ อลงทะเบี ยนและใช้สิ ทธิ ใน
โครงกำร “เรำเที่ ย วด้ว ยกั น ” เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ท ำให้มี
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศกั ยภำพและมีกำลังซือ้ เข้ำร่วมโครงกำร
เพิ่มมำกขึน้ ส่งผลให้เกิดกำรเดินทำงในวันธรรมดำและมีกำรใช้
จ่ำยระหว่ำงกำรท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึน้ ไม่เพียงเท่ำนัน้ ผูท้ ี่เข้ำ
ร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ยังสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำร
อื่น ๆ ของภำครัฐได้อีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็ น โครงกำร “คนละครึ่ง”
โครงกำร “เรำชนะ” หรื อ โครงกำร “เรำรัก กั น ” ซึ่ ง ท ำให้
นักท่องเที่ ยวมี ก ำลังซื อ้ เพิ่ มมำกขึน้ และเป็ นแรงจูงใจให้กำร
จับจ่ำยใช้สอยมำกยิ่งขึน้
อย่ำงไรก็ ตำม โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ยังมีจุดด้อย
อย่ำงน้อย 3 ประกำร ได้แก่ ประการแรก โครงกำรยังมีช่องโหว่

ใ ห้ เ กิ ด ก ำรทุ จ ริ ต เ นื่ อ ง จ ำ ก ก ระ ทรวง กำ รคลั ง และ
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ตรวจสอบพบผูป้ ระกอบกำรที่
พักขนำดเล็ก 1 แห่งมีพฤติกรรมต้องสงสัยอำจเข้ำข่ำยทุจริต
จำกโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน โดยที่พกั ดังกล่ำวมียอดกำรจอง
ห้องพักเต็มตลอดเวลำและเกินกว่ำจำนวนห้องพักที่มีอยู่ รวมทัง้
ผูเ้ ข้ำพักมีประวัติกำรใช้ E-Voucher สำหรับกำรซือ้ อำหำรใน
ที่พกั โดยที่โรงแรมดังกล่ำวไม่มีหอ้ งอำหำรไว้ให้บริกำรแก่ผเู้ ข้ำ
พัก (Ministry of Finance, 2020) รวมถึงกำรจับกุม “ขบวนกำร
ทุจริต โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน” ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ โดยระบุ
ถึ งพฤติ กรรมกลโกงของผู้ประกอบกำร ดังนี ้ (1) เปิ ดให้จอง
ห้องพัก แต่ไม่มีกำรเข้ำพักจริง (2) นำคูปองที่ได้ร ับหลังจำก
เช็กอินห้องพักไปสแกนใช้จ่ำยกับร้ำนค้ำ แต่ไม่มีกำรซือ้ สินค้ำ
จริง (3) บำงโรงแรมมีที่ตงั้ จริงและลงทะเบียนถูกต้อง แต่ยงั ไม่
เปิ ดให้บริกำร กลับมีกำรเปิ ดให้จองห้องพักและ (4) ตัง้ รำคำจอง
ห้องพักแพงเกินจริง หวังกินส่วนต่ำงรำคำส่วนลด กำรทุจริตครัง้
นี ส้ ร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ ร ัฐมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท (BBC
NEWS Thai, 2021) นอกจำกนี ้ ภำครัฐเองยัง นอกจำกนี ้ ภำครัฐ
เองมี ก ระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจ ริ ต ที่ ล่ำ ช้ำ ท ำให้ก ำร
ดำเนินกำรของโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ในระยะที่ผ่ำนมำยัง
ขำดควำมต่อเนื่ องและขำดควำมน่ำเชื่ อถื อ ประการที่ สอง
เงื่อนไขและขัน้ ตอนในกำรเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน”
มีควำมยุง่ ยำกและซับซ้อน เช่น (1) ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรต้องรอกำร
ยืนยันสิทธิเป็ นเวลำ 3 วัน ถึงจะทำกำรจองโรงแรมและที่พักได้
หรือต้องท ำกำรจองที่ พักล่วงหน้ำ 3 วันก่ อนวันเดิ นทำงจริ ง
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(2) สิ ท ธิ ต๋ ั ว เครื่ อ งบิ น มี เ งื่ อ นไขซั บ ซ้อ นและยุ่ ง ยำก อี ก ทั้ง
กระบวนกำรคืนค่ำตั๋วมีควำมล่ำช้ำ ซึ่งเป็ นจุดอ่อนที่ทำให้มีผใู้ ช้
สิทธิ ต๋ วั เครื่องบินเป็ นจำนวนน้อย ประการที่สาม กำรใช้งำน
ของแอปพลิ เคชัน “เป๋ ำตัง ” และ “ถุงเงิ น” ไม่ มี เสถี ยรภำพ
ไม่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนจำกผูใ้ ช้งำนจำนวนพร้อม ๆ กันได้
รวมถึงเงิ นสนับสนุนค่ำเดินทำงไม่ครอบคลุมกำรเดิ นทำงทุก
รู ป แบบ ทั้ง นี ้ก ำรแพร่ ร ะบำดของโควิ ด -19 ในครั้ง นี ้ ท ำให้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป โดยส่งผลให้นกั ท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เลือกเดินทำงโดยรถส่วนตัว เนื่องจำกคำนึงถึงควำม
สะดวก ควำมสะอำดและควำมปลอดภัยเป็ นหลัก
อุปสรรคและควำมท้ำทำยที่สำคัญของโครงกำร “เรำเที่ยว
ด้ ว ยกั น ” คื อ สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโควิ ด -19
ภำยในประเทศที่ภำครัฐไม่สำมำรถจัดกำรและควบคุมได้ ส่งผล
ให้ทงั้ นักท่องเที่ยวมีควำมกังวลและหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไปยัง
สถำนที่ ที่ มี ค นจ ำนวนมำก ขำดควำมเชื่ อ มั่น ในด้ำนควำม
ปลอดภัยและผูป้ ระกอบกำรได้รบั ผลกระทบจำกกำรยกเลิกกำร
จองห้องพักและกำรหำยไปของนักท่องเที่ ยวในพื น้ ที่ จังหวัด
เชี ยงรำย นอกจำกนี ้ กำรแพร่ระบำดของโควิ ด-19 ยังท ำให้
พฤติ กรรมกำรท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยวที่ เปลี่ ยนแปลงไป
กระตุน้ ให้เกิ ดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal โดยใน
ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวมักจะนิยมเดินทำงท่องเที่ยวในระยะสัน้ ๆ
และเลือกเดินทำงโดยใช้รถส่วนตัว
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้น พบว่ำ โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” เป็ น
มำตรกำรที่ ช่ ว ยกระตุ้น ควำมต้อ งกำรเดิ น ทำงท่ อ งเที่ ย ว
ภำยในประเทศของนักท่องเที่ยวชำวไทย จำนวนสิทธิ และเงิ น
สนับสนุน รวมไปถึ งควำมน่ำสนใจของที่พัก ร้ำนอำหำรและ
แหล่งท่องเที่ ยวที่ เข้ำร่วมโครงกำร เป็ นมูลเหตุสำคั ญในกำร
ตัด สิ น ใจเข้ำ ร่ ว มโครงกำรนี ้ ขณะที่ ผู้ป ระกอบกำรธุ ร กิ จ ที่
เกี่ ยวกับกำรท่องเที่ยวมองว่ำ กำรเข้ำร่วมโครงกำร “เรำเที่ยว
ด้วยกัน” เป็ นควำมหวังและช่องทำงที่จะช่วยกระตุน้ ยอดขำย
เพิ่มรำยได้ เสริมสภำพคล่องให้กับธุรกิจและสร้ำงแรงจูงใจให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมำใช้ บ ริ ก ำรมำกขึ ้น ได้ อย่ ำ งไรก็ ต ำม ทั้ ง
นักท่องเที่ ยวและผู้ประกอบกำรต่ำงก็ ประสบปั ญหำในเรื่ อง
เงื่ อนไข / ขัน้ ตอนในกำรเข้ำร่วมโครงกำรและกำรใช้งำนแอป

พลิเคชันต่ำง ๆ เช่นเดียวกัน โดยทัง้ สองกลุ่มเห็นว่ำ เงื่อนไข /
ขัน้ ตอนในกำรเข้ำร่วมโครงกำร (หรือกำรใช้งำน) มีควำมยุ่งยำก
และซับซ้อน รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่ำง ๆ อำทิ “เป๋ ำตัง” และ
“ถุงเงิน” ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือหลักในกำรใช้งำน ยังไม่สำมำรถใช้กำร
ได้สะดวกเท่ำที่ควรและพบปั ญหำเรื่องควำมไม่มีเสถียรภำพใน
กำรใช้งำน เมื่อมีผใู้ ช้งำนจำนวนมำกพร้อม ๆ กัน
ดังนั้น คณะผู้วิ จัยมี ข ้อเสนอแนะในกำรปรับปรุ งและพัฒนำ
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” ในระยะต่อไป หรือโครงกำรอื่น ๆ ใน
อนำคต ดังนี ้
1. ภำครัฐควรให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรแก้ไขปั ญหำ
เ กี่ ย ว กั บสถ ำ นกำ รณ์ ก ำ รแ พร่ ร ะ บำ ด ขอ ง โควิ ด -19
ภำยในประเทศอย่ำงเร่งด่วนเป็ นอันดับแรก เพื่ อสร้ำงควำม
เชื่ อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรกำรสุข อนำมัย ให้แ ก่
นักท่องเที่ยวและประชำชนทั่วไป
2. เนื่ อ งจำกกำรแพร่ ร ะบำดของโควิ ด -19 นั้น ท ำให้
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป
จำกกำรศึกษำนี ้ พบว่ำ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วจะเดินทำง
โดยใช้ร ถส่ ว นตัว เป็ นหลัก ดัง นั้น ภำครัฐ อำจจะพิ จ ำรณำ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงที่ของนักท่องเที่ยวให้มีควำม
ครอบคลุมและหลำกหลำยรูปแบบมำกขึน้
3. ปรับปรุ งระบบและแอปพลิเคชันให้มีควำมเสถียรและ
รวดเร็ว สำมำรถรองรับกำรใช้งำนจำกผูใ้ ช้งำนหลำยคนพร้อม
กันได้และเพิ่มฟั งก์ชนั ที่สำมำรถค้นหำกิจกำรได้ง่ำยมำกขึน้ เช่น
กำรค้นหำตำมหมวดหมู่ต่ำง ๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มมำกขึน้ และเพื่อดึงดูดใจให้มีผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำรมำกขึน้
4. เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงกำร “เรำ
เที่ยวด้วยกัน” และโครงกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ รำยละเอียด
ของโครงกำร ขั้นตอนในกำรเข้ำร่วมโครงกำร กำรใช้สิทธิ ให้
ครอบคลุมทุกช่องทำง โดยเฉพำะสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจำก
เป็ นสื่อที่ ผู้คนสำมำรถรับข่ำวสำรได้ง่ ำยและรวดเร็ว รวมถึ ง
ข้ อ มู ล ในสื่ อ โซเซี ย ลมี เ ดี ย มั ก จะมี ก ำรอั ป เดตข้ อ มู ล อยู่
ตลอดเวลำ
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ภาคผนวก 1 โครงการเทีย่ วด้วยกัน
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” เปิ ดให้ประชำชนทั่วไปที่ มีอำยุ 18 ปี ขึน้ ไป
ลงทะเบียนรับสิทธิ ในโครงกำรผ่ำนเว็บไซต์ www.เรำเที่ยวด้วยกัน.com ใน
วันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เป็ นวันแรก สำหรับผูป้ ระกอบกำรสำมำรถ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 โดย
โครงกำรมีระยะเวลำดำเนิ นกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 - 30
เมษำยน พ.ศ. 2564 เนื่ องจำกภำครัฐต้องกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำ ยภำค
ประชำชนผ่ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วภำยในประเทศ เพิ่ ม สภำพคล่ อ งให้
ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนกำรสร้ำงงำน
และฟื ้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ตลอดระยะเวลำของกำรดำเนิน
โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน ” ภำครัฐมีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดและ
เงื่อนไขของโครงกำรหลำยประกำร ดังนี ้
1. ในเดื อนกรกฎำคม พ.ศ. 2563 เพิ่ มคูปองอำหำร / ท่องเที่ ยวในวัน
ธรรมดำ (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) เป็ นวันละ 900 บำทจำกเดิมที่ให้คปู อง
อำหำร / ท่องเที่ยวจำนวน 600 บำท ส่วนวันศุกร์-วันอำทิ ตย์ยังคงจ่ ำย
ตำมเดิมที่ 600 บำทต่อวัน
2. ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 เพิ่มสิทธิ์หอ้ งพักหรือวันพักจำกเดิม 5 วัน
เป็ น 10 วันต่อ 1 สิทธิ และเพิ่มเงินช่วยเหลือค่ำตั๋วเครื่องบินจำกเดิมไม่เกิน
คนละ 1,000 บำท เป็ นคนละไม่เกิน 2,000 บำท ซึ่งให้เหตุผลว่ำจะทำให้

ช่วยกระตุน้ กำรท่องเที่ยวในประเทศไทยและเพิ่มกำรเดินทำงระยะไกลมำก
ขึน้
3. เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563 มีกำรเสนอให้ขำ้ รำชกำรจำนวน 2,000,000
คน พนักงำนรัฐวิ สำหกิ จจำนวน 270,000 คน (รวมถึงพนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ) สำมำรถลำพักร้อนในวันธรรมดำเพิ่มได้
อีก 2 วัน โดยไม่ถือว่ำเป็ นวันลำ เมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงกำร “เรำ
เที่ยวด้วยกัน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรเดินทำงท่องเที่ยวในวัน
ธรรมดำ รวมทัง้ ดึงดูดกลุ่มผูม้ ีกำลังซือ้ ให้ออกเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศ
มำกขึน้ นอกจำกนีย้ งั มีกำรขยำยระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำรจำกเดิ มที่
จะสิน้ สุดในวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็ น 31 มกรำคม พ.ศ. 2564
4. ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ได้มีกำรปรับปรุงเงื่อนไขของโครงกำร จำกเดิม
ที่ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรจะต้องใช้สิทธิ ในจังหวัดที่ไม่ใช่จงั หวัดภูมิลำเนำของตน
เป็ นให้ผเู้ ข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถใช้สิทธิ ภำยในจังหวัดตำมภูมิลำเนำได้ โดย
มี วัตถุประสงค์เพื่ อให้ประชำชนสำมำรถใช้สิ ทธิ โดยไม่จ ำเป็ นต้องเดิ น
ทำงไกล ๆ และอนุมตั ิให้ผูท้ ี่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถใช้บริกำรโรงแรม
และที่พกั พร้อมกับใช้คปู องอำหำร / ท่องเที่ยวในจังหวัดภูมิลำเนำที่ อำศัย
ได้
5. ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 มีกำรปรับปรุ งรำยละเอียดของโครงกำร
“เรำเที่ยวด้วยกัน” หลำยประกำรซึง่ ประกอบไปด้วย
5.1 ปรับปรุ งขอบเขตกำรใช้สิทธิ จ ำนวนกำรจองห้องพักจำกเดิ ม
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรจองห้องพักได้ไม่เกิน 10 คืน (Room night) ต่อ 1 สิทธิ
เพิ่มเป็ น 15 คืน (Room night) ต่อ 1 สิทธิ
5.2 เพิ่ มจ ำนวนสิ ทธิ ห ้องพักในโครงกำรจำกเดิ ม 5 ล้ำนคื นเป็ น
6 ล้ำนคืน
5.3 ขยำยระยะเวลำกำรใช้สิทธิโครงกำรถึง 30 เมษำยน พ.ศ. 2564
5.4 ขยำยช่วงเวลำกำรจองที่พกั จำกเวลำ 06.00-21.00 น.เป็ นเวลำ
06.00-00.00 น.
5.5 เพิ่ มโรงแรมที่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ ำตประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม แต่ มี
หมำยเลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี และมีกำรจดทะเบียนภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (VAT)
ให้สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ เพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือผูป้ ระกอบกำรและ
พยุงกำรจ้ำงงำน
5.6 อนุมัติ ให้ธุ รกิ จและบริกำรที่ เกี่ ยวข้องในห่ว งโซ่อุป ทำนกำร
ท่องเที่ยว สำมำรถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (E-Voucher) ได้ ซึง่ ประกอบด้วย
ธุรกิจกำรขนส่งภำคท่องเที่ยว ธุรกิจสปำหรือนวดเพื่อสุขภำพ
5.7 ปรับปรุ งเกณฑ์สนับสนุนค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินจำกเดิ มรัฐ
สนับสนุน 40 เปอร์เซ็นต์ แต่สงู สุดไม่เกิน 2,000 บำทต่อ 1 สิทธิ เป็ นสูงสุด
ไม่เกิน 3,000 บำทต่อ 1 สิทธิ เฉพำะกำรเดินทำงไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่
ภำคท่องเที่ยวพึ่งพำรำยได้จำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติสูงประกอบด้วย
ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี สงขลำ เชียงใหม่ และเชียงรำย

