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บทคดัย่อ 
บทความนี้ ได้ศึกษาถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มกลุ่มดื่มน ้ าผึ้งพระจันทร์กับการ

พฒันาการท่องเที่ยวเฉพาะทางของประเทศไทย โดยวธิกีารวจิยัเชงิเอกสาร รวมถึงการ
ส ารวจวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและนโยบายของหน่วยงานภาครฐัรวมถงึการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนเกีย่วกบัการท่องเทีย่วของกลุ่มดื่มน ้าผึง้พระจนัทร ์ในประเทศไทย ยงัอาศยัวธิี
วทิยาเชงิคุณภาพจากการสมัภาษณ์นักวชิาการด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ. 2556- 
2557 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทราบถงึแนวโน้มและพฤตกิรรมของกลุ่มดื่มน ้าผึง้พระจนัทร์
อันจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเฉพาะทางของประเทศไทยและการขยายผล
การศกึษาเชงิลกึต่อไป จากการศกึษาพบว่ากลุ่มดื่มน ้าผึ้งพระจนัทร์นัน้เป็นนักท่องเทีย่ว
กลุ่มเลก็ๆ ที่ก าลงัขยายตวัเพิม่มากขึน้ในประเทศไทยโดยมจีุดประสงค์ทางการเดนิทาง
โดยค านึงถงึสถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจของประเทศไทยเป็นหลกั โดยเฉพาะหาดทรายและ
ทะเล อย่างไรกต็ามถงึแมจ้ะเป็นนักท่องเทีย่วกลุ่มเลก็แต่กเ็ป็นนักท่องเทีย่วทีม่ ีศกัยภาพ
ในการใช้จ่ายสูงเช่นกนั เพราะถอืว่าการที่ไดเ้ดนิทางท่องเที่ยวหลงัการแต่งงานนัน้ เป็น
การใช้จ่ายเงนิของทัง้สองฝ่ายหรือใช้จ่ายจากความพร้อมทางการเงนิที่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า  
 นอกจากนี้การพฒันาการท่องเทีย่วเฉพาะทางใหเ้กดิเป็นรปูธรรม ควรพจิารณา
การท่องเทีย่วเฉพาะทางในลกัษณะเป็นผลติภณัฑ์ทางการท่องเทีย่วทีเ่ป็นประสบการณที่
นกัท่องเทีย่วไดร้บั ตัง้แต่เดนิทางออกจากบา้นเพื่อมาท่องเทีย่วจนกระทัง่เดนิทางกลบัถงึ
บา้น โดยเน้นการพฒันาให้เป็นรูปธรรมดา้นแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 
ด้านกจิกรรมทางการท่องเที่ยวรวมถึงการพฒันาด้านการส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ที่
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รองรบัส าหรบันักท่องเทีย่วกลุ่มดื่มน ้าผึ้งพระจนัทร์โดยเฉพาะ ทัง้นี้การพฒันาดา้นต่างๆ
จะเกดิขึ้นได้ต้องมกีารบูรณาการทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครฐัและเอกชนจะท าให้สามารถ
ประสานงานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างใกลช้ดิ ตลอดจนการ
ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาอยู่เสมอเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูทีท่นัสมยัสามารถพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วกลุ่มเฉพาะทางไดต้รงกบัความตอ้งการ 
 

ค ำส ำคญั : นกัท่องเทีย่ว กลุ่มดืม่น ้าผึง้พระจนัทร ์การพฒันา การท่องเทีย่วเฉพาะทาง 
 

Abstract 
 This research aimed to identify trends and behavior of honeymoon 
tourists, leading to specific tourism development and further in-depth research. It 
explored the phenomenon of this small but growing group of tourists by 
documentary research and a study of literature and government and private sector 
policies. Qualitative research methods were also used through interviews of 
tourism specialists in 2013 and2014. It was found that the group is interested in 
Thailand’s distinctive tourist attractions, especially beaches and the sea. Despite 
its small size, this group of tourists is considered as having financial potential 
because couples are able to share the expenses and plan their trips beforehand. 
Development of specific tourism to meet the group’s needs requires consideration 
of the experiences which the tourists will get as products from arrival to departure. 
Tourist attractions, accommodation, activities, and advertisements focusing on 
honeymoon tourists should be improved. Co-ordination between government and 
the private sectors is necessary to ensure efficiency, and there should also be 
close evaluation and encouragement for more research and improvement so that 
information is up-to-date to satisfy the needs of the honeymoon tourist group. 
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บทน ำ  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมีบทบาท

ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้
ทีส่ าคญัน ามาซึง่เงนิตราต่างประเทศการสรา้งงาน และการกระจายความเจรญิไปสู่ภมูภิาค 
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นอกจากนี้การท่องเที่ยวยงัมสี่วนส าคญัในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการ
คมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกจิ การท่องเทีย่วมบีทบาทส าคญัในการสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศสามารถช่วยให้
เศรษฐกจิฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาทีร่วดเรว็กว่าภาคผลติและบรกิารอื่นๆ (กระทรวงการท่องเทีย่ว
และกฬีา, 2556) สถานการณ์ของการท่องเที่ยวโลกและการท่องเที่ยวในประเทศไทย มี
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว ความเป็นมาของการท่องเทีย่วมวลชน การ
ท่องเทีย่วตามความสนใจพเิศษ การท่องเทีย่วเฉพาะทางจ าแนกประเภทไดห้ลายวธิ ีเช่น 
จ าแนกตามภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ว ัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม หรือ
เปรยีบเสมอืนการจ าแนกส่วนแบ่งตลาดของการท่องเทีย่วเฉพาะทาง กลุ่มนักท่องเทีย่วที่
มคีวามสนใจเฉพาะทางจะมอุีปสงค์ แรงจูงใจ ความต้องการและพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั
ไป ท าให้การเกิดอุปทาน การประกอบกิจกรรมและบริการการท่องเที่ยวตามความ
ต้องการเฉพาะด้านที่แตกต่างกนัไปหน่วยงานวางแผนภาครฐัควรศึกษาและท าความ
เขา้ใจกบัความต้องการแตกต่างเพื่อการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหร้องรบัตลาดท่องเทีย่วที่
แตกต่างกนัไป ผูป้ระกอบการธุรกจิบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งควรศกึษาและท าความเขา้ใจเพือ่จดั
สิง่อ านวยความสะดวกใหส้ามารถรองรบัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละส่วนแบ่ง
ตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  (ราณี อิสิช ัยกุล , 2557) พฤติกรรมผู้บริโภคจะ
ปรบัเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกจิ เมื่อสภาพเศรษฐกจิตกต ่า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้
จ่ายดา้นการท่องเที่ยวอย่างระมดัระวงัโดยค านึงถงึความคุ้มค่ามากขึ้น แมน้ักท่องเที่ยว 
ยงัคงต้องการเดินทางท่องเที่ยว แต่อาจตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน ระยะใกล้ เช่น 
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษมากขึ้น เช่น การ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ การท่องเทีย่วเชงิผจญภยั การท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรม การท่องเทีย่วเชงิศาสนา การท่องเทีย่วเชงิกฬีาและการท่องเทีย่วเพื่อการดื่ม
น ้าผึง้พระจนัทร ์
 การดื่มน ้าผึง้พระจนัทร์มรีากศพัทข์องค าว่า กลุ่มดื่มน ้าผึง้พระจนัทร์ มาจากค า
แปลตรงตวัว่า ‘น ้าผึ้งพระจนัทร์’ ในวฒันธรรมตะวนัตก หลงัพธิแีต่งงาน เจา้บ่าวจะต้อง
ถนอมเจา้สาวของเขาไวโ้ดยไมม่กีารแตะตอ้งล่วงเกนิ จนกว่าจะพน้คนืขา้งแรม เมือ่เริม่คนื
ขา้งขึ้น แสงจนัทร์เริม่ทอแสง เจ้าบ่าวจะให้เจ้าสาวดื่มเครื่องดื่มที่มสี่วนผสมของน ้าผึ้ง 
(บางต านานกล่าวว่า เป็นไวน์น ้าผึ้ง) เพื่อให้เจ้าสาวคลายความตื่นเต้น และดื่มด ่ากับ
ช่วงเวลาทีเ่ป่ียมไปดว้ยความรกัและความสุข จนมาถงึ ศตวรรษที ่19 หลงัพธิแีต่งงาน ชน
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ชัน้สูงในยุโรป มกัเดนิทางไปเยี่ยมญาติที่ไม่ได้ร่วมงานแต่งงาน ตามเมอืงหรอืประเทศ
ต่างๆ จึงกลายเป็นที่มาของการพกัผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศของคู่แต่งงาน ซึ่งคู่รกัหลงั
แต่งงานจะสรรหาสถานทีท่ีเ่หมาะแก่การดืม่น ้าผึง้พระจนัทร ์เพื่อเฉลมิฉลองหรอืใหร้างวลั
แก่ชวีติคู่ โดยการเดนิทางท่องเที่ยวไปยงัสถานทีต่่างๆ ตามการวางแผนของทัง้คู่ ถือได้
ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบทบาทการสร้างรายได้สูงให้กบัจุดหมายปลายทางการ
ท่องเทีย่ว  
 การจดังานแต่งงานนอกประเทศท าใหคู้่รกัรวมถงึแขกทีเ่ดนิทางไปร่วมงาน ได้
สมัผสัประสบการณ์ใหม่ในถิ่นที่ตนเองไม่ได้อยู่อาศยั ถือเป็นความทรงจ าที่น่าจดจ าอีก
หนึ่งความทรงจ า ซึ่งโดยมากสถานที่ที่เลอืกไป มกัเป็นประเทศที่มอีากาศแตกต่างจาก
ประเทศของตนและความคุม้ค่าในการเดนิทาง เนื่องจากการเดนิทางไปแต่งงานในสถานที่
เดียว แต่สามารถใช้เป็นสถานที่ฮนันีมูนได้พร้อมกนั นอกจากนี้แขกที่มาร่วมงานยัง
สามารถใช้โอกาสนี้ในการเดนิทางมาเที่ยวไดอ้กีดว้ย รวมทัง้ความคุ้มค่าดา้นการใชจ้่าย 
ในการจดังานแต่งงานนอกประเทศโดยรวมแล้วอาจมรีาคาค่าใช้จ่ายต ่ากว่า หากคู่รกั
ควบคุมจ านวนแขกทีเ่ชญิมาใหเ้หมาะสม นอกจากนี้ยงัมคีวามเป็นส่วนตวั คู่รกัต่างชาตทิี่
เดินทางไปแต่งงานนอกประเทศ มกัจะเลือกสถานที่ที่เล็กและมคีวามสวยงาม เพื่อใช้
ช่วงเวลาทีด่กีบัคนทีร่กัในการจดังานแบบที่ตนต้องการ และใชเ้วลากบัครอบครวัของตน
ได้อย่างอิสระ ด้วยกระแสการแต่งงานและฮนันีมูนนอกประเทศดงักล่าวท าให้ประเทศ
ต่างๆ ไดว้างแผนการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเจาะกลุ่มคู่รกัโดยเฉพาะ ส าหรบัประเทศไทย
เอง ไดม้คีู่รกัชาวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาจดังานแต่งงานและฮนันีมนูบา้งแลว้ โดยสถานทีท่ี่
เป็นทีน่ิยม คอื จงัหวดัรมิทะเลและหมู่เกาะทางภาคใต้ เนื่องจากมทีศันียภาพที่สวยงาม 
และ จงัหวดัเชยีงใหม่ เนื่องจากมปีระเพณีและวฒันธรรมการจดังานแต่งงานดัง้เดิมที่
แปลกใหมแ่ละสวยงามในสายตาของคู่รกัชาวต่างชาต ิ(Synnovate Business Consulting, 
2013) ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจในการขยายตลาดคุณภาพ 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูม้รีายไดส้งู และกลุ่มตลาดเฉพาะ โดยการท่องเทีย่วกลุ่มฮนันีมนูและแต่งงาน
นับเป็นหนึ่งในตลาดนี้ที่ได้รบัความสนใจจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทย 
และเห็นว่ามีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต แม้ว่าสถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวใน
ปจัจุบนัไดร้บัผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ แต่การท่องเทีย่วกลุ่ม ฮนันีมนูและแต่งงานยงั
ไดร้บัความนิยม เนื่องจากการท่องเทีย่วในลกัษณะนี้มคีวามส าคญัในการบนัทกึความทรง
จ าของชวีติคู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผูม้รีายไดส้งู ตลาดหลกัในกลุ่มนี้คอื สหรฐัอเมรกิา สหราช
อาณาจกัร  เยอรมนี  อิตาลี ฝรัง่เศส และสแกนดิเนเวีย โดยประเทศที่เป็นจุดหมาย



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2558 

- 45 - 
 

ปลายทางส าคญัที่มชีื่อเสยีง และเป็นที่นิยมในตลาดนี้  คอื ฮาวาย แครบิเบยีน เมก็ซโิก 
ศรลีงักาและมลัดฟีส ์

ประเทศไทยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดกลุ่ม
ฮนันีมนูและแต่งงาน โดยได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มฮนันีมนูหลายๆ ชาต ิ
ทัง้จากยุโรปและเอเชยี นอกจากนี้การเดนิทางเขา้มาประกอบพธิแีต่งงานในประเทศไทย
ยงัเป็นทีน่ิยมในตลาดนกัท่องเทีย่วกลุ่มฮนันีมนูและแต่งงานชาวอนิเดยีอกีดว้ย แต่อย่างไร
ก็ตาม ผลกระทบจากปญัหาด้านการเมอืงที่ผ่านมารวมถึงยงัขาดการส่งเสรมิการตลาด
แบบเฉพาะกลุ่มอย่างเต็มทีท่ าให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวกลุ่มฮนันีมนูและแต่งงานใน
ประเทศไทยหดตัวลง เพื่อให้สามารถด าเนินการทางการตลาดได้อย่างครบถ้วน 
การศกึษาในเรื่องสถานการณ์ตลาดของธุรกจิกลุ่มฮนันีมนูและแต่งงานของไทยซึ่งรวมทัง้
สินค้าและกิจกรรมต่างๆ ที่มีเสนอขายในประเทศไทย และการเข้าใจถึงทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มต่ีอสนิค้าท่องเที่ยวของไทยรวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาฮนันีมนูและแต่งงานในประเทศไทย จงึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัเป็น
แนวทางประกอบการจดัท าแผนการตลาดและแผนด าเนินการเพื่อรองรบัการแข่งขนัใน
อนาคต (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2556ก) 

ประเทศไทยยงัเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมตัง้แต่
อดีตจนถึง ปจัจุบัน เนื่องจากประเทศไทยมศีกัยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงหลายด้าน
ดว้ยกนั เช่น มทีรพัยากรทางการท่องเทีย่วหลายประเภททัง้แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ
ประวตัศิาสตร์และศลิปวฒันธรรมทีไ่ดร้บัความนิยม คนไทย มอีธัยาศยัไมตรแีละมคีวาม
เป็นมติร อาหารไทยมรีสชาตแิละความอร่อย เป็นแหล่งจ าหน่ายของฝาก และของทีร่ะลกึ 
ตัง้อยู่ในท าเลที่เหมาะสมเป็นประตูสู่อินโดจีนและอาเซียน และมีโอกาสเปิดตลาด 
นกัท่องเทีย่วใหม่เป็นตลาดการท่องเทีย่วเฉพาะทาง (Niche Market) เช่น ตลาดผูสู้งอายุ 
ตลาดเพื่อสุขภาพ ตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อจบัจ่ายใช้สอย ตลาดการท่องเที่ยวเพื่อการ
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) ตลาดคู่แต่งงานและฮนันิมนู 

  
 
 

สถำนกำรณ์กำรท่องเท่ียวในปัจจบุนั 
 ในปจัจุบนันักท่องเที่ยวมจี านวนเพิม่ขึน้ซึ่งองค์การการท่องเทีย่วโลก (World 
Tourism Organization: UNWTO, 2014) ได้พยากรณ์ว่า เมื่อถึงปี พ .ศ. 2563 จะมี
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นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วยอดนิยม คอื ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก และแปซฟิิค และกลุ่มประเทศในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถงึเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการตลาด กลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล 
รสัเซีย อินเดียและจีน) มรีายได้เพิ่มขึ้น และมศีกัยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวใน
อนาคต การแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรโลกที่
นกัท่องเทีย่วกลุ่มผูสู้งอายุมแีนวโน้มเพิม่สงูขึ้น การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนักท่องเทีย่ว
รุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการสืบค้นและ
เปรียบเทียบราคามากขึ้น  ซึ่งส่งผลให้มีการการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของ
นกัท่องเทีย่ว ดงันี้   
 1) พฤตกิรรมผูบ้รโิภคปรบัเปลีย่นไปตามสภาพเศรษฐกจิผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่า ส่งผลใหน้กัท่องเทีย่วใชจ้่ายดา้นการท่องเทีย่วอย่างระมดัระวงั 
 2) นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทาง
ท่องเทีย่วภายในประเทศหรอืภายในภมูภิาคเดยีวกนัมากขึน้ 
 3) นักท่องเทีย่วมแีนวโน้มสนใจการท่องเทีย่วในลกัษณะของความสนใจพเิศษ 
(Special Interest Tourism) เช่น  การท่ องเที่ ยวเชิงสุขภาพ  (Health Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual 
Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิง
กฬีา (Sports Tourism) เป็นตน้ 
 4) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกก าลงักาย ท าใหก้าร
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเทีย่วเชงิกฬีา (Sports Tourism) มี
แนวโน้มไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเทีย่ว 
 5) กระแสความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอ นุรกัษ์ประเพณี
วฒันธรรมดัง้เดมิ ก าลงัไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วและมแีนวโน้มมากขึน้ (กระทรวง
การท่องเทีย่วและกฬีา, 2557ข) 
 
 
แนวโน้มด้ำนกำรท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 ในปจัจุบันประเทศไทยต้องประสบกบัปญัหาวิกฤตและความเสี่ยงด้านการ
ท่องเที่ยว สถานการณ์ทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  จ านวน
นักท่องเที่ยว แต่รายได้ ค่าใช้จ่ายและวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  ในช่วง
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ทศวรรษที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็นกลุ่ม
นักท่องเทีย่วหลกัของไทย นักท่องเที่ยวไทยมแีนวโน้มเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ
มากขึ้น กลุ่มธุรกจิโรงแรมและภตัตาคารมบีทบาทส าคญัในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
และมสี่วนสรา้งมลูค่าใหธุ้รกจิอื่นๆ รวมถงึระบบโลจสิตกิส์และการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว
การเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน ปญัหาด้านกฎระเบยีบที่เชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อน
บ้านที่ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในบางเส้นทางตลอดจนปญัหาการขาดศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการไทย การท่องเทีย่วไทยมแีนวโน้มไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
ภูมอิากาศโลก ความเสี่ยงเกดิจากปจัจยัต่างๆ เช่น น ้าท่วมฉับพลนั น ้าท่วมขงั การกดั
เซาะ ไฟป่า ระบบนิเวศและโรคระบาด เป็นต้น ทัง้นี้ประเทศไทยยงัคงมจีุดอ่อนในด้าน
ความปลอดภยั กฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม สุขอนามยัและนโยบายรฐับาล (Association 
of Thai Tourism Marketing, 2015) จะเหน็ไดว้่า ประเทศไทยนัน้ยงัคงเป็นทีน่ิยมทางการ
ท่องเทีย่ว ถงึแมก้ระแสทางการเมอืงจะมผีลกระทบต่อการรบัรูก้ต็าม แต่นกัท่องเทีย่วกย็งั
เลือกเส้นทางท่องเที่ยวหลัก ทัง้นี้ย ังมีกระแสทางการท่องเที่ยวเฉพาะทางที่มีความ
ต้องการทางการตลาดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การ
ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละการท่องเทีย่วเฉพาะทาง เป็นตน้  
 

กำรท่องเท่ียวเฉพำะทำง (Niche Tourism) 
 การท่องเทีย่วเฉพาะทาง (Niche Tourism) เป็นแนวคดิการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้
ภายหลงัการเกดิแนวคดิการท่องเทีย่วตามความสนใจพเิศษทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั แต่การ
ท่องเที่ยวเฉพาะทาง เป็นแนวคิดที่เน้นการรองรบัความต้องการของส่วนแบ่งตลาด
เป้าหมายทางการท่องเทีย่ว (segment) ทีม่ลีกัษณะและความสนใจทีแ่ตกต่างกนัไป ค าว่า 
"niche tourism"  ยืมมาจากค าว่า "niche marketing" ซึ่งเป็นค าศัพท์ทางการตลาด 
ในทางการตลาด ค าว่า "niche" หมายถึงแนวคิดสองเรื่องที่ส ัมพันธ์กัน แนวคิดแรก
หมายถึงสถานที่ในตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ และแนวคิดที่สองหมายถึงลูกค้าของ
ผลติภณัฑ์ ซึ่งทัง้สถานที่และลูกคา้ของผลติภณัฑ์มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ ในที่นี้หมายถึง
ผลติภณัฑท์ีส่รา้งขึน้ใหม้ลีกัษณะเฉพาะเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเฉพาะส่วน
หรอืลูกค้าเฉพาะบุคคลที่มคีวามต้องการเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกนั ขนาดของตลาด
เฉพาะทางที่มปีระสิทธิภาพควรมคีวามสมดุลระหว่างตลาดขนาดกลางที่สามารถผลิต
สินค้าหรือบริการให้เพียงพอกบัความต้องการกบัตลาดขนาดเล็กที่คู่แข่งขนัมองข้าม 
แนวคดิของตลาดเฉพาะทางครอบคลุมกระบวนการความรูด้้านการผลติ การวจิยั การระบุ 
และการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจงและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
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กลุ่มเป้าหมายในกรณีที่เกิดการแข่งขนั การท่องเที่ยวได้น าแนวคิดของ "niche" มา
ประยุกต์ใชเ้กดิเป็นแนวคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์การท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Niche Tourism 
Product) และตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Niche Tourist Market) ที่มคีวามสมัพนัธ์
กนั (Novelli, 2005 อา้งใน ราณ ีอสิชิยักุล, 2557) กล่าวไดว้่าการท่องเทีย่วเฉพาะทางตาม
กลุ่มย่อยจ าเป็นต้องมกีารพฒันาการท่องเที่ยวทางเลอืกที่เหมาะสม การที่นักท่องเที่ยว
ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วเฉพาะทางตามความสนใจทีห่ลากหลาย จงึอาจกล่าวไดว้่าการ
ท่องเทีย่วเฉพาะทางเป็นรปูแบบและผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วทีส่รา้งขึน้ใหม้ลีกัษณะเฉพาะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะส่วนหรอืนักท่องเที่ยวเฉพาะรายที่มคีวาม
ต้อ งการเฉพาะเจาะจงตามความสน ใจ  ท าให้มีความชัด เจน ในลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตร์และการเลอืกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการจ าแนกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท าการตลาดเฉพาะ
ทางไดอ้ย่างชดัเจน  
  

นักท่องเท่ียวกลุ่มด่ืมน ้ำผึง้พระจนัทร ์
 จากอดตีถึงปจัจุบนันักวชิาการได้ให้ค าจ ากดัความของค าว่า “นักท่องเที่ยว”  
ไวห้ลากหลาย จากการวเิคราะหน์ิยามดงักล่าวจะสงัเกตไดว้่าค าจ ากดัความดงักล่าวลว้นมี
รากฐานมาจากแนวคดิเรื่องมติิของบทบาทนักท่องเที่ยว (The dimension of the tourist 
role)  ซึ่งถูกเสนอโดย Cohen (1974)  ไดใ้ห้ทศันะว่า นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นบุคคลที่มี
การเดนิทางในลกัษณะเฉพาะในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะเวลา ระยะทาง ความสมคัรใจ และ
วตัถุประสงค์ในการเดนิทาง นักวชิาการมคีวามเห็นตรงกนัว่า นักท่องเที่ยวต้องเป็นผู้ที่
เดนิทางจากทีอ่ยู่ถาวรไปยงัสถานทีอ่ื่นดว้ยความสมคัรใจดว้ยวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การท่องเทีย่ว แต่ไมไ่ดม้กีารก าหนดไวว้่า จะต้องเดนิทางเป็นระยะทางเท่าใด ขอเพยีงแต่
ให้มกีารเดนิทางจากถิน่ทีอ่ยู่อาศยัไปยงัสถานทีอ่ื่นกพ็อ  อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการ
ท่องเทีย่วดจูะเป็นประเดน็ทีม่ขีอ้ถกเถยีงกนัมากทีสุ่ด  โดยแมว้่านกัวชิาการจะเหน็ตรงกนั
ว่านักท่องเที่ยวต้องเป็นผู้ที่พ านักอยู่ในสถานที่ท่อง เที่ยวนั ้นๆ ไม่เกินหนึ่ งปี แต่
นกัวชิาการหลายๆ ท่านยงัมขีอ้โต้แยง้ในเรือ่งของระยะเวลาขัน้ต ่าว่าควรเป็นเท่าใด  โดย
นักวิชาการบางท่าน ระบุว่า นักท่องเที่ยวต้องเป็นผู้ที่พ านักอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว
มากกว่า 24 ชัว่โมง ในขณะที่ค านิยามของค าว่า “นักท่องเที่ยว”  ที่ถูกน าเสนอโดย
นกัวชิาการท่านอื่นๆ กลบัไมไ่ดม้กีารระบุเกีย่วกบัระยะเวลาขัน้ต ่าทีบุ่คคลจะตอ้งพ านกัอยู่
ในสถานที่ท่องเที่ยว ขอ้โต้แย้งในเรื่องของระยะเวลาขัน้ต ่าก่อให้เกดิความสบัสนใจการ
จ าแนกนักทศันาจรออกจากนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลกัของธุรกิจ
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ท่องเที่ยว ความอยู่รอดของธุรกิจท่องเที่ยวขึ้นอยู่ก ับความสามารถที่จะดึงดูดให้
นกัท่องเทีย่วใหม่ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารควบคู่ไปกบัการรกัษานักท่องเทีย่วเก่าใหก้ลบัมา
ใช้บริการของธุรกิจต่อไป ในบทนี้ จะกล่าวถึงความหมายของนักท่องเที่ยว ความ
หลากหลายของพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว แนวโน้มพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วและการปรบัตวั
ของธุรกจิ ความส าคญัของการศกึษาพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วโดยนักวชิาการหลายท่านได้
จ าแนกนักท่องเที่ยวออกเป็นประเภทต่างๆ จากการวเิคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทนัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างน้อยสามประการ ไดแ้ก่ 

1. สถานทีท่่องเทีย่ว สถานทีท่่องเทีย่วทีด่งึดดูใจนกัท่องเทีย่วแต่ละกลุ่มมคีวาม
แตกต่างกนั โดยนกัท่องเทีย่วบางประเภทมกัจะเลอืกเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีม่คีวามแปลก
ใหม่ท้าทาย เช่น นักท่องเที่ยวประเภท the explorer The Drifter และ Adventurous 
tourist ในขณะทีน่ักท่องเที่ยวบางประเภทเลอืกไปเทีย่วยงัสถานทีซ่ึ่งมคีวามปลอดภยัสูง 
เช่น นกัท่องเทีย่วประเภท mass tourist และ Psycho centric tourist 
 2. กิจกรรมที่ท าในระหว่างท่องเที่ยว กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวท าในระหว่าง
ท่องเที่ยวมคีวามแตกต่างกนั ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วบางประเภทใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ
พบปะกับคนในท้องถิ่นเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าว เช่น  
นกัท่องเทีย่วประเภท The explorer นกัท่องเทีย่วบางประเภท กลบัใหค้วามส าคญักบัการ
จัดงานเลี้ยงเพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและอาบแดดบนชายหาดมากกว่า เช่น 
นกัท่องเทีย่วประเภท Modern materialist 
 3. รูปแบบในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบในการ
ท่องเทีย่วทีไ่ม่เหมอืนกนั  นักท่องเทีย่วบางกลุ่มมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารของบรษิัท
น าเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวประเภท The organized mass tourist the individual mass 
tourist และ Psycho centric tourist ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วบางกลุ่มเลอืกทีจ่ะวางแผนและ
เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง เช่น นกัท่องเทีย่วประเภท the explorer the drifter และ All 
centric tourist (สุวรีณ์สัญ์ โสภณศริ,ิ 2554) 
 ซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มดื่มน ้ าผึ้งพระจันทร์คือนักท่องเที่ยวที่
แสวงหาประสบการณ์การท่องเทีย่วทีเ่น้นความโรแมนตกิเป็นส าคญั นักท่องเทีย่วกลุ่มนี้
อาจเป็นคู่รกัทีย่งัไม่มบีุตรหรอืเป็นคู่รกัทีม่บีุตรแต่ตดัสนิใจเดนิทางมาท่องเทีย่วโดยไม่น า
บุตรมาเทีย่วดว้ยกไ็ด ้โดยพวกเขามกัจะตดัสนิใจเลอืกเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีม่บีรรยากาศ
ทีโ่รแมนตกิและมคีวามเงยีบสงบปราศจากการรบกวนจากบุคคลอื่นๆ  นักท่องเทีย่วกลุ่ม
คู่รกัเป็นกลุ่มทีม่คีวามส าคญัมากในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เนื่องจากนักท่องเทีย่วกลุ่มนี้มี
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จ านวนมาก มแีนวโน้มที่จะใช้เวลาท่องเที่ยวนานกว่าและมคีวามพร้อมที่จะใช้จ่ายใน
ระหว่างท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเทีย่วกลุ่มอื่น (นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มแีนวโน้มจะใชจ้่าย
เกีย่วกบัการท่องเทีย่วมากกว่านักท่องเทีย่วประเภทอื่นถงึ 3 เท่า โดยฝา่ยหญงิจะไมค่่อย
กงัวลเรื่องราคาตราบเท่าที่ความต้องการของตนได้รบัการตอบสนองอย่างดีที่สุด การ
ท่องเที่ยวส าหรบัคู่รกัเดินทางเพื่อไปดื่มน ้ าผึ้งพระจันทร์ยงัสถานที่ซึ่งมบีรรยากาศที่        
โรแมนติกหลงัการแต่งงานแลว้  ในปจัจุบนัการเดนิทางไปแต่งงานยงัสถานทีโ่รแมนติก 
ดงักล่าวกก็ าลงัไดร้บัความนิยมอย่างมาก โดยคู่บ่าวสาวจะเชญิคนในครอบครวัหรอืเพือ่น
สนิทไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วเพือ่เป็นสกัขพียานในงานแต่งงาน หลงัจากนัน้กอ็ยู่ในสถานที่
ดังกล่าวเพื่อฮันนีมูนในขณะที่คนอื่นๆ กลับบ้านไปหลังพิธีแต่งงาน ในปจัจุบัน
นกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้สามารถเลอืกเขา้พธิแีต่งงานในรปูแบบทีค่่อนขา้งหลากหลาย เช่น ใต้
น ้า ในอากาศ (กระโดดร่ม หรอื บนัจี้ จมัพ์) หรอื ในถ ้าน ้าแขง็ (Swarbrooke & Horner, 
1999) 

จากการศกึษาของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มดื่ม
น ้าผึ้งพระจนัทร์ทีม่าเยอืนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะมจีุดหมายปลายทางอื่นร่วมดว้ย มเีพยีง
รอ้ยละ 2 ของนักท่องเทีย่วกลุ่มฮนันีมนู หรอื แต่งงาน เท่านัน้ทีม่กีรุงเทพฯ เป็นจุดหมาย
ปลายทางเดยีว เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด พบว่าจุดหมายปลายทางทีคู่่รกัในแต่ละทวปี
นิยมเป็นดังนี้  คู่ร ักชาวยุโรปมีการเลือกจุดหมายปลายทางที่หลากหลายทัง้ในพื้นที่
กรุงเทพฯ ภเูกต็ เกาะสมุยหรอืเชยีงใหม ่ส่วนคู่รกัชาวเอเชยีมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกจุดหมาย
ปลายทางทีม่คีวามเป็นเมอืงมากกว่า ส่วนคู่รกัชาตอิื่นๆ มแีนวโน้มในการเลอืกจุดหมาย
ปลายทางที่ภูเกต็ และพื้นทีท่ีเ่ป็นเกาะมากกว่าชาตอิื่นๆ ไดแ้ก่ จงัหวดัตราด และจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ในส่วนของจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มฮนันีมูนหรอืแต่งงาน 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้เลอืกสถานที่ในการมาเยือน 2 สถานที่ โดยภูเก็ตเป็น
สถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมสงูทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 41  

นอกจากนี้ยงัมสีถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วกลุ่มนี้นิยมเดนิทางไป ไดแ้ก่ หวัหนิ และ
ปราณบุร ีในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เกาะสมยุ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เกาะพพี ีและเกาะ
ลนัตา ในจงัหวดักระบี่ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ได้รบัการกล่าวถึง ได้แก่ จงัหวดั
ตราด และแม่ฮ่องสอน เมือ่ถามเกีย่วกบัเหตุผลทีเ่ลอืกมาฮนันีมนูหรอืแต่งงานในประเทศ
ไทย พบว่าเหตุผลที่เลือกประเทศไทยของกลุ่มนี้ โดยรวมได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เช่น ทะเล หาดทราย เกาะ น้าตก ภูเขา และวดัวาอารามต่างๆ มคีวาม
น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทะเลทีเ่ป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วคู่รกั ทัง้นี้จากรายงานการ
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วจิยัของกองวจิยัการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2556 ได้ศกึษาวเิคราะห์
ปจัจยัทีส่ าหรบัการท่องเทีย่วกลุ่ม กลุ่มดื่มน ้าผึง้พระจนัทร์ & Wedding ในประเทศไทยได้
สรุปจ านวนวนัพกัของนกัท่องเทีย่วกลุ่มดืม่น ้าผึง้พระจนัทรใ์นประเทศไทยดงันี้  
 

 
 

ภำพท่ี 1 จ านวนวนัทีน่กัท่องเทีย่วกลุ่มดืม่น ้าผึง้พระจนัทร์ 
ท่ีมำ : การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2556 
 

 จากกรายงานดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า จ านวนวนัทีน่กัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ใชร้ะยะเวลา
ในการมาเยอืนประเทศไทย 3 – 30 วนั โดยมรีะยะเวลาพกัเฉลี่ย 10 วนั ส่วนใหญ่คู่รกั
ยุโรปมอีตัราการเขา้พกัเฉลี่ย 12 วนั รองลงชาวเอเชยีมกีารเขา้พกั คอื 6-7 วนั ทัง้นี้อนั
เนื่องมาจากพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้มจีุดประสงค์การเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อการ
พกัผ่อนหลงัการแต่งงาน จงึส่งผลใหม้คี่าเฉลีย่การเดนิทางท่องเทีย่วยาวนานมากขึน้กว่า
นักท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ โดยการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มดื่มน ้ าผึ้ง
พระจนัทร์ที่ตัดสนิใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมถึงจุดแขง็และ
จุดอ่อนของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะทางนัน้
ผูเ้ขยีนสรุปไดด้งันี้  

ด้ำนสถำนท่ี / แหล่งท่องเท่ียว 
     1. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นธรรมชาติเหมาะสมกบัการจดังาน

แต่งงานและ ดื่มน ้าผึ้งพระจนัทร์ โดยเฉพาะหาดทราย ทะเล และป่า ภูเขา ซึ่งจุดแขง็คอื
มาหนึ่งประเทศสามารถไดป้ระสบการณ์หลากหลาย 
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     2. มสีถานที่พกัทัง้โรงแรมและรีสอร์ทที่มหี้องวิลล่าส าหรบัคู่รกัให้เลือก 
หลากหลาย ในรปูแบบทีท่นัสมยัและใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิเช่น วลิล่าตดิชายหาด เป็นตน้ 

     3. มกีจิกรรมส าหรบัให้คู่รกัไดท้ าร่วมกนัอย่างหลากหลาย อย่างเช่น การ
ผ่อนคลายโดยการนวด หรือสปา หรือการท่องเที่ยว ชมเมอืง ซื้อของที่ระลึก ในบาง
โรงแรมจะมกีารก าหนดกจิกรรมแต่ละวนัเพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกท ากจิกรรมกบัโรงแรม 

     4. ประเทศไทยมจีุดแขง็เรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ท าให้การพฒันาการ
ท่องเที่ยว กลุ่มดื่มน ้ าผึ้งพระจันทร์  & Wedding สามารถต่อยอดได้ง่ายเนื่ องจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บรกิารด้านนี้มกัจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมา
เมอืงไทยแลว้มปีระสบการณ์ทีด่มีา แลว้จงึเลอืกกลบัมาไทยอกี 

ด้ำนสินค้ำและบริกำร 
     1. การใหบ้รกิารของคนไทยมคีวามเป็นมติรและมจีติในการใหบ้รกิารดกีว่า

เมื่อเทียบกบัประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซียและประเทศแถบคารบิเบียน คนไทยยนิดีให้
ความช่วยเหลอืคนต่างชาต ิซึ่งสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่วคู่รกั ใหค้วามรูส้กึ
ชืน่บานไดเ้ป็นอย่างด ี

     2. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางมางานแต่งงานหรอื กลุ่มดื่มน ้าผึง้พระจนัทร์ ใน
ไทยมรีาคาทีคุ่ม้ค่ามากกว่าคู่แข่งอื่นๆ ถงึแมว้่าแพค็เกจทีม่นี าเสนอมกัจะไม่รวมกจิกรรม
อื่นๆ แต่นกัท่องเทีย่วสามารถออกไปสถานทีท่่องเทีย่วขา้งเคยีงไดง้า่ย ท าใหน้กัท่องเทีย่ว
ไมม่คีวามรูส้กึว่าจ าเป็นตอ้งอยู่ในเฉพาะโรงแรม 

 3. แพ็คเกจแต่งงานมรีาคาเริม่ต้นที่ต ่าเช่น 30,000-50,000 บาท ท าใหคู้่รกัที่
เดนิทางมาท่องเที่ยว กลุ่มดื่มน ้าผึ้งพระจนัทร์ สามารถเลอืกจดังานแต่งงานรอบที่สอง 
(Vow Renewal) ส่วนตวัได ้ท าใหล้กัษณะงานประเภทนี้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 

 4. ประเทศไทยมกีารประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารทางด้าน กลุ่มดื่มน ้าผึ้ง
พระจนัทร์ & wedding ค่อนขา้งจ ากดัแค่เว็บไซต์ของแต่ละผู้ประกอบการเท่านัน้ ท าให้
ความสามารถในการดงึคู่รกัเขา้สู่เมอืงไทยมตี ่า 

ด้ำนผูป้ระกอบกำร 
1. ผู้ประกอบการวางแผนแต่งงานที่จ ับกลุ่มชาวต่างชาติยังมีน้อย ท าให้

นกัท่องเทีย่วอาจตอ้งใชก้ารตดิต่อกบัโรงแรมทีม่บีรกิารดา้นการแต่งงาน โดยตรงอย่างไรก็
ดี ผู้ประกอบการโรงแรมไม่ค่อยให้ความส าคัญกับธุรกิจการจดังานแต่งงานมากนัก 
เนื่องจากเป็นงานทีต่อ้งใชก้ าลงัคนมากในการจดัเตรยีมงาน ซึง่อาจส่งผลต่อธุรกจิหอ้งพกั
ซึง่เป็นธุรกจิหลกั 
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 2. ความร่วมมอืกนัระหว่างผู้ประกอบการในประเทศเพื่อท าการเจาะตลาด
ชาวต่างชาติเพื่อเดินทางมาแต่งงานยงัมน้ีอย ท าให้การเสนอสินค้าหรอืบริการยงัไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของคู่รกัได้ทุกด้าน ทัง้นี้รวมถึงความร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐัและภาคเอกชนดว้ย 

 3. สนิค้าและบรกิารส่วนใหญ่ที่มเีสนอยงัคงเป็นบรกิารที่ได้รบัความนิยมทัว่ 
โลกอยู่แล้วเช่น Beach Wedding ซึ่งอาจมอีงค์ประกอบอื่นเข้ามาตามค าเรียกร้องของ
ลูกค้าเท่านัน้ เช่นการน าช้างเขา้มาประกอบงานแต่งงาน ด้วยเหตุนี้ท าให้แพ็คเกจงาน
แต่งงานของประเทศไทยยงัไมม่จีุดขายทีเ่ด่นชดัในการน าเสนอจุดยนืทางการตลาด 

4. ประเทศไทยยงัขาดจุดศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดังานแต่งงาน 
นกัท่องเทีย่วตอ้งใชเ้วลาหาขอ้มลูจากหลายเวบ็ไซต์ หรอืตอ้งอเีมลห์รอืโทรมาสอบถามกบั
ผู้ประกอบการเองเพื่อสอบถามเกี่ยวกบัสถานที่ หรอืแมแ้ต่การจดทะเบยีนสมรส ซึ่งใน
กรณีหลังบางครัง้ผู้ประกอบการมักหลีกเลี่ยงการบริการส่วนนี้  โดยผลักภาระให้
นกัท่องเทีย่วด าเนินการเอง 

จดุอ่อน ภำพประเทศไทยโดยรวม 
 1. สภาพแวดล้อม หรอืบรรยากาศโดยรวมในประเทศ มหีลายสถานที่ที่ไม่

สะอาด โดยเฉพาะในสถานทีท่่องเที่ยวเอง หรอืห้องน ้าสาธารณะ ซึ่งท าลายบรรยากาศ
ส าหรบัคู่รกัเป็นอย่างยิง่ การคา้บรกิาร และสถานเรงิรมยท์ีม่อียู่ทัว่ไป ท าใหคู้่รกัรูส้กึอดึอดั 
ไมเ่หมาะสมกบับรรยากาศของการฮนันีมนูหรอืแต่งงาน 

 2. สภาพอากาศทีร่อ้นชื้น ท าให้บางครัง้อากาศรอ้นเกนิไป หรอืฝนตกตลอด
ทัง้วนั ท าใหคู้่รกัไมส่ามารถท ากจิกรรมตามทีว่างแผนเอาไวไ้ด้ 

 3. มกีารยดัเยยีดบรกิาร หรอืยดัเยยีดสนิค้าซี่งท าให้นักท่องเที่ยวรูส้กึอึดอดั
และไม่พอใจ และอับอายต่อหน้าคู่รกั รวมทัง้ มกีารโก่งค่าบรกิารต่างๆ โดยเฉพาะค่า
โดยสารรถแท็กซี่ในจงัหวดัหวัเมอืงที่มรีาคาแพงเกินปกติ โดยเฉพาะเมื่อเห็นเป็นคน
ต่างชาต ิ

 4. ยงัไม่มอุีปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรบังานแต่งงานในหลายๆ ศาสนา
และวฒันธรรม ซึ่งท าใหคู้่แต่งงานต้องน ามาเอง เช่น การแต่งงานของชาวอนิเดยี เป็นต้น 
ทัง้นี้รวมถงึโบสถ์ทีใ่ชป้ระกอบงานแต่งงานเนื่องจากนกัท่องเทีย่วหลายชนชาต ิยงัมคีวาม
ใฝ่ฝนัที่จะจดังานแต่งงานในโบสถ์ (กองวจิยัการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
2555)  
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นอกจากประเด็นดงักล่าวขา้งต้นแลว้นิตยสาร Recommend ซึ่งเป็นนิตยสาร
บรกิารข่าวสารและขอ้มลูท่องเทีย่วชัน้น าของสหรฐัอเมรกิา ฉบบัเดอืนธนัวาคม 2557 ได้
เสนอบทความผลส ารวจการจดัอนัดบัสถานที่ท่องเที่ยว สายการบนิ  รถเช่า  เรอืยอร์ช  
บรษิทัน าเทีย่ว โรงแรมและรสีอรท์น่าท่องเทีย่วยอดนิยมจากทัว่โลก ประจ าปี 2557 (2014 
Reader’s Choice Awards)  โดยให้ตัวแทนบริษัทน าเที่ยวและสมาชิกของนิตยสาร
ดังกล่าว ร่วมโหวตเพื่อจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีต่นประทบัใจจากทัว่โลก ผลจากการจดัอนัดบัปรากฏว่า ประเทศ
ไทยตดิอนัดบั 1 ในเมอืงที ่Sexy และเหมาะส าหรบัคู่ กลุ่มดืม่น ้าผึ้งพระจนัทร์ มากทีสุ่ดใน
ทวีปเอเชีย (SEXIEST ROMANCE / กลุ่มดื่มน ้ าผึ้งพระจันทร์ DESTINATION ASIA) 
และในประเภทเดยีวกนันี้ ยงัมอีกีหลายพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการโหวตเช่นกนั เช่น Hawaii,  Bora 
Bora,  Saint Lucia,  Costa Rica,  Seychelles  และ Los Cabos (จ านงค์  จุณณะปิยะ, 
2557)  

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่านักท่องเที่ยวกลุ่มดื่มน ้าผึ้งพระจนัทร์เลอืกมาเที่ยวประเทศ
ไทย เพราะสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเป็นหลกั โดยเฉพาะหาดทรายและทะเล รองลงมา 
ไดแ้ก่ เหตุผลในเรื่องของกจิกรรมการท่องเทีย่วทีม่ใีหเ้ลอืกทาหลากหลาย โดยชาวยุโรป
ให้ความส าคญักบักจิกรรมการเดนิทางท่องเที่ยวไปยงัที่ต่างๆ และเหตุผลถดัมา คอื ชื่น
ชอบความงดงามของประเทศไทย ส่วนเหตุผลในการเลือกประเทศไทยเพื่อดื่มน ้ าผึ้ง
พระจนัทร์หรอืแต่งงานของชาวเอเชยี คอื กจิกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่
ชาวเอเชยีเน้นการท่องเทีย่วเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น สปา หรอื พกัผ่อนในสถานที่
ต่างๆ เป็นหลกั รองลงมาได้แก่ ววิทิวทศัน์ที่งดงามของประเทศไทย รวมถึงทาเลของ
ประเทศไทยที่อยู่ใกล้และเดนิทางได้สะดวก และถดัมาได้แก่ความน่าสนใจของสถานที่
ท่องเทีย่วต่างๆ สาหรบัคู่รกัชาตอิื่นๆ ใหค้วามส าคญักบัสภาพอากาศเป็นหลกัในการเลอืก
สถานที่ฮ ันนีมูนหรือแต่งงาน โดยนิยมสภาพอากาศที่เป็นฤดูร้อน หรือฤดูใบไม้ผล ิ
รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยคู่ รกัชาติอื่นๆ เหล่านี้ก็ให้ความส าคญักบั
กิจกรรมการพักผ่อนระหว่างการมาเยือน ถัดมา คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
นอกจากนี้ชาตอิื่นๆ ยงัใหเ้หตุผลในการเลอืกประเทศไทยเนื่องจากคดิว่าประเทศไทยเป็น
สถานทีท่ีโ่รแมนตกิเหมาะกบัดืม่น ้าผึง้พระจนัทร์หรอืแต่งงาน  (การท่องเทีย่วแห่งประเทศ
ไทย, 2556ก) ถอืไดว้่านักท่องเทีย่วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วเฉพาะทาง มจีุดประสงค์
การเดนิทางทีช่ดัเจน ตอ้งการความเป็นส่วนตวัสงูและมกีารจบัจ่ายใชส้อยสงูเช่นกนั 
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กล่าวโดยสรุปไดว้่านักท่องเที่ยวกลุ่มดื่มน ้าผึ้งพระจนัทร์นัน้เป็นนักท่องเทีย่ว
กลุ่มเลก็ๆ ทีก่ าลงัขยายตวัเพิม่มากขึ้นในประเทศไทย โดยมจีุดประสงค์ทางการเดนิทาง
โดยค านึงถงึสถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจของประเทศไทยเป็นหลกั โดยเฉพาะหาดทรายและ
ทะเล แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กแต่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มี
ศกัยภาพในการใชจ้่ายสงูเช่นกนั เพราะถอืว่าการทีไ่ดเ้ดินทางท่องเทีย่วหลงัการแต่งงาน
นัน้ เป็นการใชจ่้ายเงนิของทัง้สองฝา่ยหรอืใชจ่้ายจากความพรอ้มทางการเงนิทีไ่ดว้างแผน
ไวล้่วงหน้า ทัง้นี้ประเทศไทยเองควรทีจ่ะส่งเสรมิใหม้กีารพฒันานักท่องเทีย่วกลุ่มเฉพาะ
ทางกลุ่มนี้ใหเ้พิม่ขึน้โดยมกีารวางแผนพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

กำรพฒันำกำรท่องเท่ียวเฉพำะทำงของประเทศไทย 
การพฒันาเป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพทีไ่มน่่าพงึพอใจไปสู่

สภาพทีน่่าพงึพอใจ ดงันัน้การพฒันาเป็นกระบวนการที่เปลีย่นแปลงอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง  
(วรษิา ตันติสุทธิเวท, 2550) การพฒันาการท่องเที่ยว คอื การด าเนินงานพฒันาด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิง่อานวยความสะดวกหรอืโครงสรา้งพื้นฐาน โดยมกีารวางแผนการ
จดัการจากภาครฐั ทัง้นี้เพื่อให้เกดิความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอันจะท าให้เกิดการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ควบคู่ไปกบัการรกัษาทรพัยากรใหค้งความดงึดูดใจ 
ทัง้นี้จ าเป็นต้องสอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของชุมชนและเกิดการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม (บุญเลศิ จติตัง้วฒันา , 2548) 
โดยผู้เขียนเห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวนัน้ คือการปรับปรุงทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ 
โครงสร้างพื้นฐาน ทรพัยากรมนุษย์ การตลาด เทคโนโลยแีละระบบการบรหิารจดัการ 
เป็นต้น รวมถงึการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหมท่ีย่งัไม่เคยมกีารท่องเทีย่วมาก่อนใหเ้ป็นที่
รูจ้กัเช่นกนั    
 นอกจากนี้การพฒันาการท่องเทีย่วเฉพาะทางใหเ้กดิเป็นรปูธรรม ควรพจิารณา
การท่องเทีย่วเฉพาะทางในลกัษณะเป็น ผลติภณัฑ์ทางการท่องเทีย่ว (Tourism product) 
ที่เป็นประสบการณที่นักท่องเที่ยวได้รบั ตัง้แต่เดินทางออกจากบ้านเพื่อมาท่องเที่ยว
จนกระทัง่เดนิทางกลบัถึงบ้าน ซึ่ง (Kastarlak and Barber, 2011) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเที่ยวประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบส าคญั ไดแ้ก่ แหล่งท่องเที่ยว สิง่อ านวย
ความสะดวก และกจิกรรมการท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วเป็นสิง่ดงึดดูใจนกัท่องเทีย่ว โดย
มสีิง่อ านวยความสะดวกสนับสนุนช่วยให้นักท่องเที่ยวทัง้ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานตาม
สาธารณูปโภค และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติ
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กจิกรรมการท่องเทีย่วไดอ้ย่างสะดวกสบาย และตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว
ไดเ้ป็นอย่างด ีท าใหน้กัท่องเทีย่วไดร้บัประสบการณ์ ทีส่นุกสนานและพงึพอใจ ซึง่แนวคดิ
ของผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยวนี้ สามารถน ามาอธบิายองค์ประกอบ ของผลติภณัฑ์การ
ท่องเทีย่วเฉพาะทางได ้โดยผูเ้ขยีนสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 1)กำรพฒันำแหล่งท่องเท่ียว (Attraction Development)  

ผูป้ระกอบการบางรายมองว่าในการส่งเสรมิตลาดการท่องเทีย่วกลุ่มดื่มน ้าผึ้ง
พระจนัทร ์ท าไดง้า่ยกว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศทีน่กัท่องเทีย่วอยากมาอยู่แลว้ 
อาจต้องท าการประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ออกไปในลกัษณะของคู่รกั ซึ่งการดื่มน ้าผึ้ง
พระจนัทร์ ในประเทศไทยสามารถประชาสมัพนัธ์ได้ทุกภาคอย่างที่กล่าวมาขา้งต้นว่า
ประเทศไทยเองมทีรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทัง้มรดกทางธรรมชาติและ
มรดกทางวฒันธรรม ผนวกกบัการเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ื่อเสยีงมานานจงึเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนกัท่องเทีย่วทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มนักท่องเทีย่วเฉพาะทางทีน่ิยม
เดนิทางท่องเที่ยวประเทศไทย ส าหรบัการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวนัน้ประเทศไทยควร
เริม่ต้นจากการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามสงบ เป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นทัง้ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่  (Zoning) และการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่ม รวมถึงการน าเสนอภาพลกัษณ์เหล่านัน้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดื่ม
น ้าผึ้งพระจนัทร์ได้รบัรู้ ส าหรบัตลาดแต่งงานเนื่องจาก ภูเก็ต และสมุย ซึ่งเป็นสถานที่
หลกัมคีวามวุ่นวายซึ่งขดักบัคู่รกัที่มองหาความเป็น ส่วนตวั จงึควรมองหาสถานที่ใหม่
ทางแถบทะเลภาคใตเ้ช่น เกาะลนัตา และพฒันาใหเ้หมาะสมกบัตลาดแต่งงานอย่างยัง่ยนื 
 2) กำรพฒันำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (Facilities Development)  

การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกในการเขา้ออกและเดนิทางในแหล่งท่องเทีย่ว 
เช่น ระบบการคมนาคมขนส่งทัง้ทางบก ทางน ้าและทางอากาศ และบรกิารต่าง ๆ ที่
นักท่องเทีย่วต้องบรโิภคหรอืใชบ้รกิารในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่พกัแรม รา้นอาหารและ
รา้นขายของทีร่ะลกึ เป็นต้น ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ถนนหนทาง 
ไฟฟ้า น ้าประปา การเกบ็ขยะ การท่องเทีย่วเฉพาะทางก่อใหเ้กดิสิง่อ านวยความสะดวก
หรอืบรกิารที่มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นและสรา้งสรรค์ สามารถเชื่อมโยงทุกรอยต่อได้
อย่างสะดวก 
 3) กำรพฒันำกิจกรรมกำรท่องเท่ียว (Activities Development)  
 การพัฒนากิจกรรมนันทนาการที่นักท่องเที่ยว กระท าหรือบริโภคระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
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กจิกรรมมคีวามแตกต่างกนัไปตามความสนใจเฉพาะนักท่องเที่ยวทีแ่ตกต่างกนัไป โดย
การพัฒนาให้สอดคล้องกบัความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และสมารถเชื่อมโยง
กจิกรรมไปสู่การท่องเทีย่วประเภทอื่นๆเพือ่ใหเ้กดิการกระจายรายได้ 
 4)  กำรพฒันำด้ำนกำรตลำด (Marketing Development) พฒันา
แพ็คเกจ กลุ่มดื่มน ้าผึ้งพระจนัทร์ ส่วนใหญ่มกัจะเน้นไปทางด้านที่พกัท าให้ไม่มคีวาม
แตกต่างในด้านสนิค้าและบรกิารมากนัก ส่วนใหญ่โรงแรมมกัจะใช้ชื่อเสยีงของโรงแรม
เป็นการเพิม่ราคาของแพ็จเกจผูป้ระกอบการควรจดัท าแพค็เกจทีแ่ตกต่างออกไปเช่นจดั
รวมกจิกรรมทีไ่ม่ต้องใชค้วามพยายามมาก เช่น สปา อาหารเยน็รมิทะเล เพื่อกระตุ้นการ
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมกัชอบใช้เวลาอยู่ในโรงแรมสองต่อสอง
มากกว่า 
 5)  ด้ ำ น ก ำ ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์  (Promotion 
Development)  

พฒันาศูนย์ขอ้มลู หรอื ศูนย์อ านวยความสะดวกเรื่องการจดทะเบยีนสมรส
อย่างถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาตใินไทย จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่า 
ปญัหาส่วนใหญ่ทีท่ าใหคู้่รกัต่างชาต ิเปลีย่นใจไปจดังานแต่งงานทีป่ระเทศอื่น เนื่องจากมี
ความต้องการจดทะเบยีนใหถู้กต้องตามกฎหมายในประเทศทีต่นไปจดังาน ดว้ย แต่เมื่อ
พบความยุ่งยากและใช้เวลาด าเนินงานที่เป็นเวลานานและมีความซับซ้อนใน ไทย 
ประกอบกบัไม่มศีูนย์ขอ้มูลท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลอืทางนี้ จงึเลอืกเปลีย่นไปประเทศ
อื่นทีส่ามารถอ านวยความสะดวกใหไ้ดม้ากกว่า 
 องค์ประกอบทัง้ 5 ส่วนมคีวามเชื่อมโยงกนัจากการสร้างผลิตภณัฑ์
จนกระทัง่นักท่องเทีย่วไดร้บัประสบการณ์จากการท่องเที่ยว เริม่ต้นจากแหล่งท่องเทีย่ว
เป็นสิง่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม โดยมสีิง่อ านวยความ
สะดวกสนับสนุนช่วยให้นักท่องเที่ยวทัง้ที่เป็นโครงสรา้งพื้นฐานตามสาธารณูปโภคและ
บรกิารต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปฏบิตัิกจิกรรม นันทนาการเพื่อ
การท่องเทีย่วไดอ้ย่างสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่วได้เป็น
อย่างดี ท าให้นักท่องเที่ยวได้ร ับประสบการณ์ที่สนุกสนานและพึงพอใจซึ่งการจัด
ผลติภณัฑ์การท่องเที่ยวเฉพาะทางอาจจดัโดยบรษิทัน าเที่ยวที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้น หรอืนักท่องเทีย่วกลุ่มชอบอสิระจดัรายการน าเทีย่วทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วตามความ
สนใจของตนเองซึ่งนับวนัจะมแีนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ทัง้นี้อาจจะยงัไม่เพียงต่อต่อการ
พฒันาให้ครบทุกด้าน เพราะกระแสการท่องเที่ยวมกีารเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก เพราะ
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ปจัจุบนัเป็นยุคเทคโนโลย ีสามารถเชื่อมต่อรบัรูเ้รือ่งเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเพยีงแค่ปลาย
นิ้วสมัผสั ดงันัน้การพฒันาการท่องเที่ยวให้ตรงกบัพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนัน้จึง
จ าเป็นตอ้งมกีารวจิยัและพฒันาใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีท่นัสมยัอยู่เสมอ 
 

บทสรปุ 
 นกัท่องเทีย่วกลุ่มดื่มน ้าผึ้งพระจนัทรน์ัน้ถอืไดว้่า เป็นนักท่องเทีย่วกลุ่มเฉพาะ
ทางที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ที่ก าลงัขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย โดยมี
จุดประสงค์ทางการเดนิทางโดยค านึงถึงสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของประเทศไทยเป็น
หลกั โดยเฉพาะหาดทรายและทะเล แต่อย่างไรกต็ามถึงแมจ้ะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก
แต่กเ็ป็นนกัท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพในการใชจ้่ายสงู สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเป็น
อย่างมาก ประเทศไทยเองมตี้นทุนทางทรพัยากรทางการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายสามารถ
พฒันาสู่การรองรบันักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไดอ้ย่างเพยีงพอ ในปจัจุบนัมเีพยีงการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยเท่านัน้ทีท่ าหน้าทีพ่ฒันาทางดา้นการตลาด ซึ่งยงัขาดการพฒันาใหเ้ป็น
รปูธรรมดา้นแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นกจิกรรมทางการท่องเที่ยว
รวมถึงการพฒันาด้านการส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ส าหรบันักท่องเที่ยวกลุ่มดื่มน ้าผึ้ง
พระจนัทร์โดยเฉพาะ ทัง้นี้การพฒันาดา้นต่างๆ จะเกดิขึน้ไดต้้องมกีารบูรณาการทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัและเอกชนจะท าให้สามารถประสานงานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มี
การตดิตามประเมนิผลอย่างใกลช้ดิ ตลอดจนการส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาอยู่เสมอ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีท่นัสมยัสามารถพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่ม
เฉพาะทางไดต้รงกบัความตอ้งการ 
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