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INTRODUCTION 

In 2015, the Thai government launched the Transport Infrastructure Development Master 

Plan, aiming to increase competitiveness through connectivity and promote Thailand as the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) regional hub. One prominent project in 

this master plan is the development of high-speed railways (HSRs) covering four routes. 

The route selected for this study is the Bangkok–Rayong eastern link. The HSR eastern 

line will stimulate growth in economics and employment in the region and spread 

resources and investments from the capital city of Bangkok to second-tier cities 

(Chuchottaworn, 2018). The HSR plan forms part of the Eastern Economic Corridor (EEC) 

pilot project to develop the Thai Eastern Seaboard under the country’s 4.0 National Policy 

(Thailand Board of Investment, 2017). According to the 2018 report by the National 

Economic and Social Development Board, the eastern region generated the highest Gross 

Provincial Product (GPP) per capita in 2016. Rayong ranked the top-performing record 

while the other two provinces in the same region, Chon Buri and Chachoengsao generated 

the country’s 10 biggest GPPs (Table 1). Undoubtedly, the three provinces of Chon Buri, 

Rayong, and Chachoengsao are scheduled to become a world-class economic zone. 

Table 1: Thailand’s GPP per capita in 2016 

(Baht per annum) 

The Highest 10’s The Lowest 10’s 

1. Rayong 1,009,496 1. Nong Bua Lam Phu 49,443 

2. Chon Buri 548,877 2. Yasothon 54,047 

3. Bangkok Metropolis 543,708 3. Kalasin 57,798 

4. Ayutthaya 460,223 4. Amnat Charoen 59,319 

5. Chachoengsao 433,400 5. Narathiwat 61,115 

6. Samut Sakhon 382,679 6. Mae Hong Son 61,255 

7. Prachin Buri 378,669 7. Chaiyaphum 61,826 

8. Phuket 357,498 8. Surin 63,462 

9. Samut Prakan 337,026 9. Roi Et 64,052 

10. Saraburi 330,837 10. Si Sa Ket 64,298 

Source: The National Economic and Social Development Board (2018). 

The HSR route will pass through these three provinces, Chachoengsao, Chon Buri, and 

Rayong, and six stations (Figure 1) will connect the U-Tapao International Airport (UTP) 

in the expand eastern region with Don Mueang and Suvarnabhumi international airports in 

Bangkok (Ministry of Transport, 2016). 
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Figure 1: Six stations on the HSR eastern route 

 

Source: Ministry of Transport (2016). 

In 2018, Don Mueang international airport became the world’s largest low-cost carrier 

(LCC) airport (CAPA, 2018a) and catered 24–25 million passengers per year 

(Chuchottaworn, 2018). Nevertheless, its limited airspace and runway are unable to 

support an increasing demand which is expected to be 40 million passengers a year 

(CAPA, 2018b). Likewise, the capacity of Suvarnabhumi International Airport was 

designed to annually serve 45 million passengers but it receives 62–63 million passengers 

a year, in which the number is projected to increase to 120 million passengers in the future. 

The operations above capacity will, therefore, need a linkage between these two airports 

with U-Tapao Airport in Rayong to accommodate the rapid growth of passengers 

(Chuchottaworn, 2018). 

The 250 km/h HSR, with a projected capacity of 300,000 passengers per day, has been 

approved for investment with a five-year construction period from 2018-2022 (Ministry of 

Transport, 2016). To complete the task on time, the construction plan was divided into two 

stages. In March 2018, the Thai cabinet approved the first phase of the HSR construction, a 

196 km rail from Don Mueang airport to U-Tapao Airport, which is expected to be finished 

by 2023. The second development stage is a 60 km extension line from U-Tapao Airport to 

Rayong City Municipality which will pass through the Map Ta Phut industrial park. 

Regarding the industrial park houses numerous petrochemical plants and oil refineries, the 

Thai government has not affirmed the environmental impact assessment (EIA) of this route 

due to the safety and security concerns. However, the second phase of the plan is expected 

to be finalized by the end of 2018 (Prachachart, 2017). In this regard, the extension rail line 

in the second phase will be excluded from this research.  
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The proposed route will impact positively regarding tourism to the region, primarily by 

increasing the total number of arrivals. However, the Thai government did not consider the 

possibility of decreasing numbers of overnight stays due to the shorter travel time. 

Furthermore, few studies and experiments relevant to HSR and tourism in Thailand have 

been carried out. This knowledge gap is considered in this study, together with potential 

impacts of the HSR eastern route on travel behavior between Bangkok and Rayong as a 

tourism city promoted by the Tourism Authority of Thailand (TAT). Furthermore, 

identifying potential positive and negative impacts of HSR on tourism businesses will 

assist both the public and private sectors to plan future marketing strategies. Consequently, 

research questions are as follows: 

1) If trips from Bangkok to Rayong increase by HSR, will this significantly 

decrease trips from Bangkok to other destinations connected to the rail line? If 

so, which destinations? 

2) If trips from Bangkok to Rayong increase by HSR, will this significantly 

decrease other transportation modes along the same route? 

3) Does the speed of access of HSR change overnight trips to day trips from 

Bangkok to Rayong? 

Research Overview 

The research is organized into six chapters: Literature Review, Proposition, Methodology, 

Questionnaire Design, Analysis, and Results and Discussions. Chapter 1 is an exploration 

of HSR development plans and the current situation in Thailand, as well as a review of the 

findings of relevant studies. Also, tourism information and statistics about Rayong is 

presented in this part. Subsequently, in Chapter 2, I explain the proposition of this research. 

The relations to theories and research questions were extracted from academic ideas and 

presented in this section. To clearly see a big picture of this research, this chapter provides 

a research framework for ease of understanding. In Chapter 3, I present the theoretical 

paradigm, research framework and methodology employed in the study. The methodology 

provides an in-depth explanation of the application of qualitative and quantitative methods. 

Moreover, a conceptual framework of analysis is illustrated in the quantitative 

methodology part as a guideline for conducting statistical procedures. Chapter 4 contains 

information about the questionnaire design and how each question was formed using 

available resources and materials. In Chapter 5, I present the results of the statistical 

analysis that was done in the Statistical Package for the Social Science (SPSS) program. 

This part provides interpretation of the results, sorted in chronological order of the research 

questions. Furthermore, other discovered findings were also elucidated and displayed. 

Findings from this research are summarized and presented in Chapter 6 with 

implementations for improvement to Thai destination management organizations (DMOs) 

and tourism businesses. Finally, the conclusion draws upon the entire research, giving a 

summary of the findings this part also states several challenges and limitations in 

conducting the research and provides advice to further studies.  
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1 LITERATURE REVIEW 

1.1 HSR Definition 

HSR can be defined into two types based on operation systems, high-speed lines (HSLs) 

that run on its own high-speed gage without sharing with other trains and high-speed trains 

(HSTs) that run on classic rail lines (Andersen, n.d.). 

The Union Internationale des Chemins de fer (UIC) (2018) known as the worldwide 

railway organization defines HSR with a speed of 250 km/h. Also, the infrastructure of 

HSR with over 200 km/h can be considered high-speed if its operating system complies 

with global standards for high-speed. In Thailand, the HSR linking three airports project 

comprises two rail lines, the city line, and the intercity line. The city line in Bangkok 

covers from Don Mueang Airport to Suvarnabhumi Airport with a maximum speed of 

160 km/h while the intercity line operates with 250 km/h from Suvarnabhumi Airport to U-

Tapao Airport (State Railway of Thailand, 2018). 

To that end, this paper uses an overview definition of HSR due to the construction project 

under the bidding process and the design might be changed in the future. 

1.2 Impacts of HSR on Tourism 

1.2.1 HSR and tourism demand 

In the late 20
th

 century, HSR is one of the most essential technological advancement in 

passenger transport development (Purba, Nakamura, Dwsbu, Jafri, & Pratomo, 2017, p. 1). 

HSR can impact tourism, especially in urban and business areas (Albalate & Queralt, 

2017), because most stations are planned in urban locations (Wang, Niu & Qian, 2013). 

Increased accessibility from HSR development also impacts on tourist behavioral changes 

(Sun & Lin, 2017). Pagliara, Pietra, Gomez & Vassallo (2017) found that Italy’s HSR 

increased tourist numbers and overnight stays in all municipalities accessed by the 

improved services. The Chinese HSR enhanced international tourism demand and recorded 

a slight elasticity of the stations (Chen & Haynes, 2014). HSR also influenced tourists’ 

decision-making when selecting destinations. Delaplace, Pagliara, Perrin & Mermet (2014) 

noticed that HSR affected choices of holidaymakers regarding destinations in Paris and 

Rome differently. In France, the HSR (Train à Grande Vitesse: TGV) is widely considered 

to be an efficient alternative mode of transport, whereas Italy’s HSR required promotional 

campaigns to attract users because it was a relatively new service. However, Spain’s HSR 

did not influence tourists in selecting Madrid as their destination but significantly 

promoted their inclination to visit cities near Madrid (Pagliara, Pietra, Gomez & Vassallo, 

2015). 
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Tourism destinations can generate HSR demand but effects on tourism demand caused by 

HSR remain debatable and ambiguous (Guirao & Campa, 2016). The growth of tourist 

arrivals is not always stimulated by HSR. As an example of this, destinations in Spain not 

linked to the HSR network recorded increased tourist numbers compared to areas 

connected to the rail (Albalate, Campos & Jiménez, 2017). Gutiérrez and Ortuño (2017) 

found significant differences in the profiles of tourists who used HSR to travel to two 

Spanish coastal destinations but these profiles were not specifically associated with the 

HSR. Thus, other determinants may have greater influences on tourist attractions than the 

availability of HSR (Albalate, Campos & Jiménez, 2017). Individual preferences can 

influence tourists in selecting a travel mode. For instance, Taiwanese people prefer private 

cars even though HSR is available (Shyr, Chao & Huang, 2015). Additionally, in Taiwan, 

HSR only slightly influenced travel distance and trip duration. Travelers had to spend more 

time at each stop and this increases their engagement with local areas (Sun & Lin, 2017). 

1.2.2 HSR travel time and length of stay 

Urry, (2006) explained that traveling is a movement, as well as performance-, experience-, 

and communications-related. Shifts in transportation modes also involve a mix of social 

activities, technologies, communications, and sensational experiences. Consequently, 

travel time is not considered to be a waste because it involves various activities like 

walking or traveling in vehicles and because they value leisure trips. For example, people 

enjoy watching and window gazing as tourist activities (Urry, 2002). 

Because demand in transportation is considered to be a derived demand, travelers tend to 

increase speed if the value of time increased and this decision is based on their higher 

incomes (Crozet, 2005). Studies by Christer (2012) and García-Sánchez, Fernández-Rubio, 

& Collado (2013) supported that tourists’ economic and social factors are relevant to their 

expenditure on a journey and length of stay. 

Various studies explored impacts of HSR on time used in a journey. HSR reduces travel 

time and this can increase tourist arrivals at destinations. However, shorter travel times 

result in decreased overnight stays (Albalate & Queralt, 2017; Albalate, Campos & 

Jiménez, 2017) and reduced tourist expenditures (Levinson, 2012) because length of stay is 

an important factor in trip planning due to its critical effects on total trip expenses 

(Christer, 2012). For example, the HSR Hangzhou-Shanghai route in China negatively 

affected hotels in Hangzhou due to the possibility of a one-day visit (Chen, 2013). Bazin 

discovered that the HSR in France (TGV) also reduced overnight stays in destinations from 

Paris within 1.5 h return (in Albalate, Campos & Jiménez, 2017). Thus, increasing 

passenger volume does not signify rising demand for local services (Albalate, Campos & 

Jiménez, 2017). In addition, travel time might not be reduced significantly because 

passengers need to allow extra arrival time at HSR terminals (Wang, Niu & Qian, 2013). 
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Therefore, this effect of waiting time highly influenced their choice of main mode of travel 

(Lu, Zhu, Luo & Lei, 2014). 

1.3 HSR’s Key Success Factors 

A study by Kaufmann and Hanna (2014) presented that size, location, serviceability, and 

accessibility are key success factors to HSR stations. Also, HSR terminals in a city must be 

clustered by a large amount of population and a variety of public transport systems 

facilitating passengers’ journey. Otherwise, HSR will not be an attractive travel mode 

choice (Purba, Nakamura, Dwsbu, Jafri, & Pratomo, 2017). 

Passenger traffic is one of key success indicators for rail systems. High frequency of HSR 

with full or nearly full seats will be able to compete with airlines concerning revenue over 

operational costs (Purba, Nakamura, Dwsbu, Jafri, & Pratomo, 2017). In addition, 

operating an HSR line that links two megaregions within suitable times will be potentially 

profitable (Bradley & Mwakalonge, n.d.). However, in the case of automotive zones, HSR 

connected to park-and-ride facilities and airports is also capable to attract passengers 

(America 2050, 2011). Thus, public transportation such as a taxi or a bus may be essential 

for a short ride to a final destination (Purba, Nakamura, Dwsbu, Jafri, & Pratomo, 2017) 

1.4 HSR in Asia Context 

1.4.1 Existing HSR in East Asia 

Many Asian countries have been operating HSR for years, for instance, Japan, Taiwan, 

South Korea and China (Purba, Nakamura, Dwsbu, Jafri, & Pratomo, 2017). 

Despite the fact that Japan was the first country that developed an HSR system in the world 

(Charoenwongsak, 2003), Ishida stated that Japan’s HSR was encountering deficits until 

1987 due to imbalances of high investment in infrastructure and inadequate income, 

monopoly and government intervention (p. 7) and increased car demand during the new 

automobile era (Imashiro, 1997). Finally, the Japan National Railways was reformed, 

divided into seven companies and fully privatized in 2006 (Sakamoto, 2012). 

In the case of HSR in Taiwan, the government of Taiwan offered a build-operate-transfer 

(BOT) concession to private investors. Unfortunately, the development was problematic. It 

caused delays in construction, a financial crisis, and overbudget issues, and reduced 

forecasted demand. Subsequently, the government subsidized the HSR project in 2009 and 

it became profitable in 2011 (Ministry of Tourism and Sports, n.d.-b, p. 7). Banomyong 

also supported that Taiwan HSR generated profits not only from fares but real estate 

development surrounding the terminals (in ThaiPBS, 2013, 16–50). 

South Korea also suffered 12 years in HSR construction delays due to the economic crisis 

in 1997. However, HSR has received continuously increasing passenger traffic since the 
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first operation because of its ability to attract passengers from other transport systems, 56% 

from conventional railways, 17% from airlines, 15% from express buses and 12% from 

private cars (Ministry of Tourism and Sports, n.d.-b, p. 11). 

HSR development is part of China’s The One Belt, One Road (OBOR) initiative which 

aims to facilitate connectivity among countries and regions. A high-speed rail network 

with 20,000 km covers 160 cities around the world (Li, S., 2018), thus, China is a leader of 

the region and the world regarding HSR length (Charuvatana, 2018; Purba, Nakamura, 

Dwsbu, Jafri, & Pratomo, 2017, p. 3). This megaproject in HSR construction entirely alters 

spatial patterns of urban tourism (Wang, Niu, & Qian, 2018). Likewise, it will change the 

spatial disparity of accessibility and improve accessibility in all cities especially the cities 

located in the southeastern region, the Wuhan-Zhengzhou-Jinan-Nanjing area (Wang, Liu, 

Mao, & Sun, 2018). 

1.4.2 Incoming HSR in South East Asia (SEA) 

OBOR has triggered other countries in the region to focus on transportation infrastructure 

development to connect with China’s trade routes. HSR is one of the megaprojects that 

many countries in Asia especially the SEA focus on and cooperate with China in 

investment. In the SEA, none of HSR operates but 160 km/h fast trains connected to 

airports in Malaysia and Thailand (Kanasawas, 2013) are operating. Malaysia and 

Singapore were planning to develop the Singapore-Kuala Lumpur HSR. Within 350 km 

distance linked two countries, HSR will shorten travel time from six hours by existing train 

and four hours by car into less than one and a half hour. Also, this will develop economics 

and enhance the relationship between the two countries. Although this development project 

seems to have the highest economic potential in the region (Kanasawas, 2013), the project 

has been postponed due to Malaysia’s financial investment concerns (Thaipost, 2018). 

Indonesia’s HSR development plan is another megaproject to keep an eye on. HSR is 

expected to operate by May 2019 with a 150 km distance in 45-minute travel time. 

However, Purba, Nakamura, Dwsbu, Jafri, and Pratomo (2017) pointed out that the project 

lacks success in not only the existing passenger rail system but also key success factors. 

Firstly, the density of population in areas nearby a terminal is inadequate. Secondly, the 

regulations of land use for supporting HSR are absent. Thirdly, the use of urban 

transportation is much lower than other megacities such as Paris, Tokyo, and other cities in 

Europe or Asia. 

Regarding OBOR initiatives, the HSR development by cooperation with China is on tracks 

in Thailand’s neighboring countries such as Myanmar and Laos. The National League for 

Democracy-led (NLD) government in Myanmar has brought back the China-Myanmar 

HSR construction project (MyanmarTimes, 2018) after it was terminated in 2014 due to 

the anti-China rebellion and social opposition (Tangnirandorn, 2017). In the case of Laos, 
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the HSR megaproject has been developed since December 2016. The construction values 

approximately six billion dollars covering 427 km from Boten to Vientiane with 560 Baht 

fare. The rail line is expected to be operated in 2022 (LAOS Update, 2018 in Khaosod, 

2018) and will connect with Thai HSR Bangkok-Nong Khai. 

Chuchottaworn (2018), the Deputy Minister of Transport, explained that rail development 

in Thailand can be categorized into three main rail types: existing rails, city rails, and 

HSRs. The existing rail was built 130 years ago with a one-meter gauge or called ASEAN 

gage covering roughly 3,500–3,600 km all over the country. Rail systems in ASEAN 

countries are operating on the narrow-gauge tracks. Therefore, improving rail systems by 

widening gages must involve the consideration of connectivity to rails in neighboring 

countries. In the case of city rail development, the Royal Thai government approved 

constructions roughly 400–500 km of 10 city rail lines in Bangkok, which will change 

long-haul travel behavior in Bangkok to use mass rail transportation instead of private cars. 

The HSR development plan in Thailand is based on transport-oriented development (TOD) 

that aims to develop both transport systems and cities at the same time. For example, more 

than 60% of real estate development in Japan was derived from rail development. In the 

context of Thailand, land expropriation issue remains a serious concern. 

1.4.3 Incoming HSR in Thailand 

The HSR development plan will construct HSR in four routes: 

1) Bangkok–Nakhon Ratchasima–Nong Khai: 

The route with a speed 250 km/h will cover roughly 607 km up to the northeastern 

region and connect to Kunming in southern China. The Royal Thai government will 

invest in this route and import a standard gauge 1.4 meters from China. 

2) Bangkok–Rayong: 

This study route will cover approximately 904 km and link three airports, 

Suvarnabhumi Airport, Don Mueang Airport, and U-Tapao Airport. Currently, the 

development is at the bidding stage which is expected to be finalized at the end of 

2018. 

3) Bangkok–Hua Hin: 

The rail line will link Bangkok to the southern Thailand which will develop the tourism 

in the west coast provinces similar to the Italian Riviera and French Riviera. 

4) Bangkok–Phitsanulok–Chiang Mai: 

Despite the longest rail covers 673 km. will connect the northern area to the capital 

city, it is limited to connect with China. Thus, the Ministry of Transport is considering 

the development plan of this route. 

In addition, Bang Sue district will house the HSR central station in Bangkok where two 

HSR lines are linked, and the surrounding areas will be developed as a smart city. 
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1.5 Relevant Studies of HSR in Thailand 

Songmuang and Ocha (2016) stated that the HSR and connectivity development will be 

tremendously beneficial to Thailand such as technology transfer, shorter travel time, 

economic development, and so forth. However, the HSR infrastructure investment trades 

off with high investment and other drawbacks might occur afterwards. Consequently, the 

Thai government should take into account the risks associated with this investment such as 

increased public debt and impacts on domestic liquidity (Economic Intelligence Center, 

2013). 

Various authors have criticized Thailand’s HSR investment and development. For instance, 

the project might be a tool for political competition (Charuvatana, 2018). The HSR 

development plan in Thailand mostly focuses on utilizing HSR as a core to develop 

economics and other dimensions. Regarding transportation functioning as a derived 

demand, HSR supports the growth and development of economic areas. Thus, it is vital for 

the Thai government to consider overall benefits of HSR development and clearly define 

whether HSR is public transportation to invest for prosperity, even if it is a loss 

(Banomyong, 2013). 

Regarding tourism, some academics focus on demand forecasting and prospective 

passenger profiles. Among these, an investigation of HSR impacts on tourism, particularly 

the length of overnight stays is noticeably absent in a report by Ministry of Transport & 

Ministry of Finance (n.d.), a feasibility study by the State Railway of Thailand (2017) and 

a summary report by Office of Transport and Traffic Policy and Planning (2011). For 

example, a report mentioned the HSR eastern route’s positive impacts on tourism and a 

forecasted tourist visits without a shred of academic supporting evidence relevant to the 

possibility of losing length of stay at destinations. 

Suwannakul (2014) studied the potential of changing travel modes from low-cost airlines 

to HSR for the route Bangkok to Chiang Mai, the touristic city in the north. Results 

suggested that three groups: (1) single, (2) living in Chiang Mai, and (3) those who 

preferred to travel at night were most likely to use HSR services. Chantruthai, 

Taneerananon, S. & Taneerananon, P. (2013) researched competitiveness between HSR 

and low-cost airlines for the southern routes (Bangkok–Surat Thani and Bangkok–Hat 

Yai). Their findings reveal that travel time and other factors, such as price difference, the 

occupations of users, household income, educational level, and travel purpose, all affect 

the choice of travel mode.  

Ekkarat (2014) introduced six factors, travel cost, total travel time, the frequency of 

service, safety and security, onboard comfort, and service convenience, to measure 

passengers’ expectations on traveling in Bangkok-Chiang Mai by comparing two transport 

modes between future HSR and low-cost airlines. The study found that service 

convenience is the most correlated to the tendency to use HSR, whereas travel cost is not. 
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In this regard, I applied six factors to these questions aiming to evaluate passengers’ 

expectations of using HSR. 

HSR will also attract tourists to a city connected to a rail line. Thienthong and Sitthiprom 

(2012) discovered that HSR for the route Bangkok to Nong Khai will positively and 

negatively impact SMEs in Nong Khai. Regarding trade especially a tourism sector such as 

hotels, resorts, and restaurants, HSR will undoubtedly increase the number of tourists in 

the city (Thienthong & Sitthiprom, 2012). 

1.6 HSR and Tourism in Eastern Thailand 

Tourism development and promotion is one of the EEC’s development plans. 

Chachoengsao, Chon Buri and Rayong provinces are scheduled to be world-class 

sustainable tourism cities and markets for health tourism and high-income tourists (The 

Eastern Economic Corridor Office of Thailand [EECO], 2018). The eastern tourism 

development was proposed in three main approaches: (1) Logistics system development, 

(2) Healthcare development and (3) Research system, to develop measures to cope with the 

changing environment or epidemics (Thailand Tourism Council, 2018). 

The construction of HSR infrastructures in Eastern Thailand was scheduled to facilitate 

tourism flows in the region and create seamless tourism. The EEC development plan aims 

to promote each city with different tourism themes whereby Rayong has been positioned as 

a destination for education and community-based tourism (EECO, 2018). In this regard, 

Rayong has been studying a need of labor forces in the economy including tourism sector 

(PR Rayong, 2018) 

Passenger demand for Thailand’s HSR, especially on the eastern route, has been discussed 

for many years. Susangkarn et al. (2012) discovered that the existing eastern railway was 

mainly used for cargo transport at 64.62%, rather than passengers who accounted for the 

remaining 35.38%. Furthermore, the cabin capacity utilization was also low at 20.02%. 

Nerapoosri (2015) categorized passengers traveling to the eastern region into three types: 

(1) commuters, (2) intercity passengers, and (3) prospective passengers. The travel 

purposes of the last group involved visiting to attractions and this might influence them to 

use HSR. Moreover, the attributes of HSR impact on decision-making regarding travel 

mode selection. Price and waiting time also significantly affect the propensity of people to 

use the HSR eastern route, whereas gender and education level did not (Mansawan, 2013). 

Journeys were made to the eastern region to visit friends or relatives (VFRs) at 34%, for 

tourism at 26%, for business at 23%, and for work 17%. Apart from private vehicles, 

public travel modes from Bangkok to the eastern provinces were categorized into three 

modes as public buses, minivans, and trains. Most public bus and minivan users were VFR 
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passengers at 50% and 59%, respectively. Conversely, statistics by Transport and Traffic 

Policy Plan Office (n.d.) revealed that most of the rail passengers (36%) traveled from 

Bangkok to the eastern region for tourism purposes (in Nerapoosri, 2015). 

1.7 Rayong 

1.7.1 Travel to Rayong 

Rayong is a province located in the east coast of Thailand (Figure 2) and far from Bangkok 

approximately 175–220 km by road mode. Visitors from Bangkok can easily access the 

province by three main streets (Figure 3), Highway 3, Highway 34 (Bang Na-Trat), and 

Highway 7 (motorway) connected to Highway 36 (TAT, 2015, p. 5; Google Maps, 2018a). 

Figure 2: Thailand map 

(highlight Rayong Province) 

 

Source: NordNordWest (2009). 

Figure 3: Routes from Bangkok to Rayong 

 

Source: TAT (2015) & Google maps (2018). 

Within 220 km far from Bangkok (TAT, 2015), travelers only spend 2-3-hour drive from 

the capital city to Rayong and they usually stop by Pattaya (Azmi, 2017). Regarding its 

short travel time from Bangkok, most Thai tourists (72%) travel to Rayong by private 

vehicles. This is followed by public bus (25%) and other transportation (3%) (Ministry of 

Tourism and Sports, 2016). Direct public bus in this route currently offers only minibus 

and van types (www.Busonlineticket.co.th; Rayong tour, personal communication, April 2, 

2018). Commuters can also start a journey from either the Mo Chit Bus Terminal 

(Chatuchak) for a 160-Baht fare or the Eastern Bus Terminal (Ekkamai) for a 162-Baht 

fare. 
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On the contrary, zero Thai tourists traveled to Rayong by air or existing rail (Ministry of 

Tourism and Sports, 2016) because of the short distance from Bangkok. The existing 

Bangkok–Rayong train with a limited speed of 54 km/h is pervasively used for cargo 

shipments to industrial parks rather than passengers (Chiang Mai University, 2014). 

Figure 4: Proportions of transport mode to Rayong by Thai tourists in 2016 

 
 

Source: Ministry of Tourism and Sports (2016). 

Although air mode is not pervasively preferable for Thai tourists as aforementioned, 

international tourists or other domestic Thai visitors can access Rayong by arriving at the 

U-Tapao Rayong Pattaya International Airport (UTP) which is located on the land owned 

by the Royal Thai Navy in Ban Chang district (Figure 5). Because the airport is currently 

managed by the navy, it offers not only domestic and international commercial flights but 

also a navy airfield. In the fiscal year 2017, UTP received an average domestic 558 flights 

and 300 international flights per month (U-Tapao Rayong Pattaya International Airport 

[UTP], 2018a). Additionally, the Royal Thai Navy has been scheduling the UTP to be the 

third commercial airport providing full services and to increase the capacity to 5 million 

passengers per year to correspond with the EEC development plan (UTP, 2018b). 
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Figure 5: U-Tapao Rayong Pattaya International Airport 

 

Source: UTP (2018a). 

Public transport services such as taxi, minibus/van and an airport public bus transit operate 

from UTP to Mueang District (Rayong City Center). In May 2018, the Department of Land 

Transport (DLT) has launched a shuttle bus line 399 from UTP terminal to Rayong City, 

which is managed by a private company (Figure 6). The bus costs 100 Baht per person 

(Suvarnabhumiburapha, personal communication, November 1, 2018) and takes 

approximately half an hour covering 36 km (DLT, 2018). However, the service frequency 

is limited. There are four buses a day from the airport to Rayong: 10:30 AM, 2 PM, 4 PM, 

and 6 PM. A bus runs six times a day from Rayong to the airport: 5 AM, 7 AM, 10:30 AM, 

1 PM, 4 PM, and 5 PM. The last bus only stops in front of the navy base entrance 

(Suvarnabhumiburapha, personal communication, November 1, 2018). For those who are 

on a budget, Songthaew, modified six-wheeled trucks or four-wheeled pick-up cars (Figure 

7), is an alternative. However, passengers have to take a minibus from the terminal to the 

main entrance of the navy base connected to the Sukhumvit road. This takes approximately 

10 minutes covering five km (UTP, 2017). 

Figure 6: Airport shuttle bus from UTP to Rayong City Center 

 
 

Source: UTP (2017). 
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Figure 7: Songthaew and modified truck in Rayong 

  

Source: Public Relations Office, Rayong (2016). 

Passengers can use taxis or minibus and van services to travel from UTP to Rayong City. 

Although these alternatives are convenient, nevertheless, prices are not pleasant. A taxi 

costs 1,000 Baht with a maximum capacity of four passengers, whereas a minibus/van 

costs 1,500 Baht for 5–10 passengers. Additionally, parking space is available for those 

who use their own vehicles to the airport (UTP, 2017). 

1.7.2 Transportation facility in Rayong 

Although songthaews, minibuses, motorbike taxies, and taxies are available in Rayong, 

their service frequencies are limited. Songthaew is a common transportation mode in the 

city that operates from the Rayong bus terminal to the town (TAT, 2015)  and from 

Rayong City Center to other districts such as, Pluak Daeng, Baan Ta Sith, Wang Chan, 

Sam Yan, Ban Phe, Nikom Sang Ton Eng, and Ban Khai. However, the operation service 

is available roughly from 6 AM to 7 PM without a fixed time schedule (Rayong City, n.d.). 

A motorbike taxi (Figure 8) can be found at different spots in the city. However, this 

transport mode can be expensive for long distance (A Rayong resident, personal 

communication, April 5, 2018). For visitors with luggage, a taxi (Figure 9) is a profoundly 

convenient choice to travel within Rayong City. Nevertheless, its small fleet offers only 22 

taxies and a start fare from 100 Bath (Rayonghip, 2015) which already accounted for one-

third of HSR one-leg fare. As explained, limited public transport in the city might be 

problematic for visitors who do not travel by private vehicle (TAT Rayong, personal 

communication, February 27, 2018). 
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Figure 8: Motorbike taxi in Rayong 

 

 

Source: OK Nation (2016). 

Figure 9: Taxi in Rayong 

 

Source: Rayonghip (2015). 

1.7.3 Tourism in Rayong 

Rayong is well known for its industrial settlements and as a tourist destination (Phiromyoo, 

2011). Since 2015, TAT has promoted Rayong in one of a second-tier tourism province via 

the campaign 12 Cities You Don’t Want to Miss. The program has been successful, thereby 

an additional 12 provinces have been added into the program and reintroduced as 12 Cities 

You Don’t Want to Miss Plus+ (TAT Market Research, personal communication, April 4, 

2018). Overall, both campaigns highlight each city’s uniqueness such as historical, 

cultural, traditional, and natural attractions. The top attractions in Rayong are its islands 

and beaches, as shown in Table 2 (Ministry of Tourism and Transports, 2015). 
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Table 2: Important tourist attractions in Rayong 

Rank Attraction Location Type 

1 Ko Samet 
Phe, Mueang Rayong 

District 
Island 

2 Laem Mae Phim  Klaeng District Beach 

3 Mae Ram Phueng Mueang Rayong District Beach 

4 Hat Suan Son Mueang Rayong District Beach 

5 
Khao Laem Ya – Mu Ko 

Samet National Park 
Mueang Rayong District Nature 

6 The King Taksin Shrine 
Tha Pradu, Mueang Rayong 

District 
Historical 

7 Wat Pa Pradu 
Tha Pradu, Mueang Rayong 

District 

Historical 

8 Wat Lahan Rai Ban Khai District Historical 

9 Wat Lahan Rai 
Pak Nam Krasae, Klaeng 

District 
Nature 

10 Suphattra Land Ban Khai District  Arts 

11 Rayong Aquarium 
Phe, Mueang Rayong 

District 
 Arts 

12 Suan-Yai-Da Taphong, Klaeng District Agricultural 

13 
HRH Princess Sirindhorn's 

Herbal Garden 

Map Ta Phut, Klaeng 

District 
 Arts 

14 
Khao Chamao–Khao Wong 

National Park 
Khao Chamao District  Nature 

15 Ban Jum Rung Noen Kho, Klaeng District  Arts 

16 Rayong Botanical Garden Klaeng District Nature 

Source: Ministry of Tourism and Transport (2015). 

Apart from touristic sites, Rayong houses various traditional activities and festivals. April 

is the peak season for Rayong due to long national holidays during the Thai New Year 

festival Songkran. Also, the annual fruit season from May until the middle of July attracts 

not only Thai visitors but also international visitors to visit the fruit contest and engage in 

fruit shopping with a special price offer (TAT News, 2018). Additionally, many tourists 

visit coastal islands and beaches at the end of the year, in November and December 

(Hotelworks, 2018, p. 2). 

Besides fruits, Rayong is famous for its fresh and preserved seafood (TAT, 2017). Other 

local souvenirs are crystal products and woven products such as baskets, mats and so forth 

(TAT, 2015). 
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1.7.4 Rayong’s tourist profile 

Rayong is a popular destination in the domestic tourist market. The records by the Ministry 

of Tourism and Sports (2018) reported that Rayong received 1.81 million visitors in 2017, 

increased by 7.14% from the previous year. There are two types of visitors: (1) tourists or 

overnight visitors and (2) excursionists or same-day visitors (Ministry of Tourism and 

Sports, 2018a). The province obtained 1.11 million tourists and 698 thousand excursionists 

which Thais are the majority that participated in both groups, 89% and 91%, respectively. 

Accordingly, Rayong generated 6.27 million Baht of tourism revenue, increased from the 

previous year by 12.49%, where Thai contributed 82% of the revenue. 

Conversely, the statistics in 2017 revealed that foreigners spent more money on activities 

related to tourism in Rayong than Thais. The average expenditure by foreigner visitors was 

2,017 Baht per person per day whereas Thai visitors spent 1,961 Baht per person per day. 

In overall, tourism expenses in Rayong are cheaper than the total average tourism expenses 

of the region which was 2,478 Baht for Thais and 4,912 Baht for foreigners per person per 

day. Additionally, visitors spent the most on accommodations, food and beverages, and 

shopping and souvenirs (Ministry of Tourism and Sports, 2018b). 

1.7.5 Accommodation and length of stay in Rayong 

In 2017, Rayong has 390 accommodation establishments, in which resorts are major 

players in this sector. From the registration records, there were 312 resorts and other types 

of accommodations, 73 hotels, and only five guesthouses in the province. In overall, 

Rayong can accommodate visitors with 15,245 rooms. The number of rooms increased 

from the previous year by 6.47%. Similarly, its accommodation occupancy rate slightly 

increased from 66.84% to 67.94% (Ministry of Tourism and Sports, 2018b). 

In the same year, the average room price in Rayong was 533 Baht per person per day. This 

was lower than the average room price of the eastern region which was 986 Baht per 

person per day (Ministry of Tourism and Sports, 2018b). Likewise, the accommodation 

costs in Rayong are more affordable than those of popular destinations like Phuket, Samui, 

and Hua Hin (Phiromyoo, 2011). 

Rayong is a popular overnight stay destination for Thai families, friends and couples who 

live in Bangkok and suburban areas (In-Touch Research and Consultancy, 2010 in 

Niruttikul & Ulatan, 2014). In 2017, the province obtained an average length of stay 2.16 

days, slightly reduced 0.01% from a previous year. The statistics revealed that foreigners 

stayed in the province longer than Thai visitors, 3.30 and 2.02 days, respectively (Ministry 

of Tourism and Sports, 2018b). Likewise, a study by Kakaew (2015) revealed that over 

three fourth of tourists had a one-day return trip to the agricultural garden in Rayong while 

the rest stayed for one night or more. Thus, it implies that the city is preferable for a short-

haul trip, a return trip, and one to two overnight trips. 
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2 PROPOSITIONS 

No research has been conducted on the prospective impact of Thailand’s HSR 

development on overnight stays in tourism promotional cities. The Thai government 

decided to invest in HSR despite criticisms that the plan is ambiguous, also, the project 

was criticized that has not been carefully planned (Arpon, 2017). For example, a ticket for 

Bangkok-Chiang Mai costs 1,200 Baht, which is cheaper than the second class and the first 

class of the existing train, 800-1,450 Baht. Also, the fare rate is lower than other Asian 

countries which might lead to government subsidization in the future (Khantachavana, 

2012). 

Regarding the aforementioned concepts that shorter travel time decreases overnight stays 

(Albalate & Queralt, 2017; Albalate, Campos & Jiménez, 2017) and tourist receipts 

(Levinson, 2012), it led to doubts in this study that whether the speed of the new HSR in 

Bangkok-Rayong route will perform in the same way. Thus, the research questions were 

generated from as follows: 

 Will the new HSR increase visits from Bangkok to Rayong but significantly 

decrease the number of people stopping in other cities along the route?  

 Will the HSR travel choice significantly decrease the use of other transportation 

mode from Bangkok to Rayong? 

 Will the availability and access speed of HSR significantly decrease overnight stays 

at Rayong? 

It is understandable that a DMO, TAT, focuses on tourism promotion and marketing rather 

than a preventive study of transportation impacts toward tourism. Notwithstanding TAT 

has never studied the effects of HSR on tourism, however, they realized that this crucial 

issue might partially affect tourism economy in Rayong and other destinations connected 

to the HSR rail line (TAT Market Research, personal communication, April 4, 2018). In 

this regard, the results of the research will assist not only the Thai DMO in adjusting its 

tourism marketing strategies but also tourism businesses in developing strategies to 

increase the numbers of overnight stays. 

3 METHODOLOGY 

This chapter begins with an explanation of the philosophical framework that was adopted 

in this research and a discussion of my conceptual framework. Further, this chapter 

explains the mixed-method research that encompasses both qualitative and quantitative 

approaches in the study. 
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3.1 Theoretical Paradigm 

I employed the post-positivist paradigm that focuses on observation and numeric 

measurement to verify the verity of existing theories (Creswell, 2014, p. 7). Aspects of this 

logical empiricism include the ontological perspective that reality cannot be fully 

understood and approximating or reaching as close to the reality as possible is therefore 

acceptable (Kivunja & Kuyini, 2017, p. 23). This statement aligns with the fact that HSR is 

not yet operational in Thailand and the relevant data are limited. Therefore, data were 

gathered via stated preference (SP) and reveal preference (RP) techniques based on the 

government policies and perceptions of respondents regarding their future trips to Rayong 

using HSR. Thus, in this case, the epistemology of the study was constructed on modified 

objectivism which is more flexible than the positivist paradigm. Like axiology, post-

positivists believe that bias is unpleasant but inevitable. Therefore, a researcher has to 

make efforts to eliminate it. 

The study was conducted with a deductive approach by developing hypotheses from 

theories, previous findings and secondary data, and finally tested by a collection of 

statistical tools. Thus, I predominantly implemented a quantitative research method to 

collect and observe travel behavior data, whereas a qualitative method was adopted for 

data support. Also, I recognized the limitations of both methods. 

3.2 Research Framework 

I designed the research framework based on deductive logic. The research began with 

general studies, and then I delved into specific details. The research framework is 

presented in a diagram (Figure 10) with five phases of the working process to assist me to 

correctly follow the process of the study. The first phase generally observed interesting 

ideas. Then, I finally chose the HSR topic and initially reviewed literature relating to a 

current situation of the HSR development plan in Thailand. In the second phase, I 

addressed the gap that the development plan and other relevant findings lack of the study 

of HSR’s impacts on tourism especially tourist’s length of stay. Consequently, I gathered 

relevant secondary data through desk research and identified the possible factors related to 

the impacts of HSR. In this regard, the assumptions were more clearly seen and the 

hypotheses were stated in the third phase. Because this study topic is quite new in 

Thailand, I gathered perspectives from tourism experts from TAT to extract ideas for a 

conceptual framework of analysis and questionnaire design. In the fourth phase, I created a 

questionnaire and distributed it to 30 respondents for detecting errors of the questions. 

Subsequently, the questionnaire was distributed to 500 respondents. After data collection, 

in the final phase, all responses were checked whether they are qualified for the statistical 

analysis. Data coding, analysis, and interpretation were also involved in this phase, and 

summary of the results was presented in the end.  
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Phase I 

Phase II 

Phase III 

Phase V 

Figure 10: Research framework 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Source: own work. 
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study. Creswell (1995) explained this design that a qualitative short interview can occur 
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results of both approaches are also complementary (Niglas, 2009). As explained, this 

corresponds to the lack of tangible information relevant to HSR and its impacts on tourism 

in Thailand. Thus, qualitative data from tourism experts and public transport operators 

were essential for a questionnaire design process. In this regard, this study performed a 

qualitative method as a support tool for a quantitative method. 

3.2.1 Qualitative method 

Qualitative research reveals trends in thoughts and opinions supported by data gathered 

and examination of the available literature. The depth and extent of the study are 

constrained by the accessibility and availability of online and offline material sources. In 

this regard, the interviews with TAT were organized to investigate Thailand’s tourism 

marketing approach toward the HSR development. Additionally, I also conducted short 

phone calls with public carriers for service information inquiries, as well as attended a 

relevant seminar topic held in Thailand to gather the most up-to-date information. 

3.2.1.1 Interviews 

I interviewed with two TAT officers, Director of the Market Research Division and 

Director of TAT Rayong Office. According to the interviews, TAT Rayong believed that 

HSR would partially increase the tourist economy in Rayong, concerning increased visits 

and tourism expenditures. Although HSR can lead to decrease in the number of overnight 

stays in the province, the hotel and accommodation sector might develop new tourism 

products, for instance, room-by-hour for one-day trip visitors. However, it is essential that 

Rayong should develop public transportation to facilitate a single day visit within the city 

and link with the HSR U-Tapao terminal. 

In addition, TAT Rayong suggested that this study should also assess whether Bangkok 

tourists are concerned with luggage storage and souvenirs purchase when choosing their 

travel mode to Rayong. TAT Rayong mentioned that fruit is one of the most famous local 

souvenirs of the province. The Rayong annual fruit festival attracts many Thai tourists 

especially Bangkok people. Thus, fruit shopping might be one of the important factors for 

them in choosing the most convenient mode of transport. Private car is preferable for use 

within a 2-3-hour drive from Bangkok and is convenient for luggage and shopping 

especially buying some heavy and smelly fruit. For example, durian, the most famous fruit 

of Rayong, is not allowed in some hotels or public transport such as the Metropolitan 

Rapid Transit (MRT) because of its strong odor (Figure 11). 
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Figure 11: Restriction signage at an MRT station 

 

 

 

 

Source: MRT (2018). 

TAT Market Research Department explained that TAT focuses on marketing and 

consumer research rather than studying tourism in relation to infrastructure development. 

Notwithstanding, TAT has not conducted any research relevant to the impacts of HSR on 

Thailand tourism. However, they gave opinions that tourism development along the HSR 

rail line requires convenient transit facilities from stations to tourist attractions. Therefore, 

the EEC development plan, especially in tourism dimension, should conduct tourism 

market research to forecast HSR passenger demand including the profile of tourists and 

their tendency to travel to Rayong compared to Pattaya. Although Rayong has been 

promoted as an educational tourism destination, the province is currently well known as an 

industrial city where its tourism is more centralized in islands than the mainland city 

center. Thus, clear branding is essential for the province to present its own identity to 

attract tourists. 

3.2.1.2 Phone inquires 

To obtain up-to-date service information, I made phone inquiries with transport carriers for 

their fare rates, routes, operating time, and so forth. In addition, I conducted a short 

personal communication with a Rayong resident for some minor information to support the 

study. 

3.2.1.3 Seminar attendance 

I attended the seminar One Belt, One Road: A mega project to EEC which was held in 

Chon Buri, Thailand on March 20
th

, 2018, to follow up the current situation of the EEC 

and HSR development. At the venue, Chon Buri Governor Pakkarathorn Thienchai (2018) 

said that the HSR development in Thailand was not yet clear-cut. For example, the precise 

location of the HSR eastern stations except Si Racha was still subject to change. The guest 
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speakers in the seminar, Boonyaprawit (2018), stated that Chon Buri and Rayong 

provinces must position themselves as a multimodal transportation center where 

surrounding areas of HSR stations should be developed based on the TOD concept. 

Additionally, Thienchai and Sangiambut (2018) pointed out that restrictions on land 

ownership for foreigners is important concern.  

3.2.2 Quantitative method 

A questionnaire survey was distributed to Bangkok residents to collect primary numerical 

data for statistical analysis. In this regard, this section explains the application of 

quantitative method in the research. To do so, sample size, sampling frame and 

administration, statistical techniques and framework of analysis are described as follows. 

3.2.2.1 Sample size 

Based on Bangkok’s population of 5.68 million (Department of Provincial Administration, 

2016) and Yamane’s (1967) formula, the sample size was determined as 400 at 95% 

confidence level. To allow for spoiled returns and response errors, the sample size was 

increased to 500 respondents. 

Bangkok is situated astride the Chao Phraya River with Phra Nakon on the eastern bank 

and Thonburi on the western bank. The Phra Nakon bank has 69% and the Thonburi bank 

has 31% of Bangkok’s total population (Department of Provincial Administration, 2016). 

Therefore, 345 samples (69%) were collected from the Phra Nakon area and 155 samples 

(31%) were gathered from the Thonburi area (Table 3). 

Table 3: Proportional allocation of sample size (n) 

Area Population* Proportion (%) Sample size 

Phra Nakon 3,922,451 69 345 

Thonburi 1,759,964 31 155 

Total 5,682,415 100 500 

* Department of Provincial Administration (2016). 

Source: own work. 

3.2.2.2 Sampling frame and administration 

The survey was administered through an online questionnaire. Owing to time and cost 

constraints, probability sampling for data collection was impracticable. Thus, I applied 

convenience sampling in both areas in Bangkok, based on availability and accessibility. To 

do so, a 21-question was created on the Google Forms platform and distributed a link 

https://goo.gl/forms/iygyk2pocbz96v1s2 to target respondents via an online social network, 

a Facebook group, focusing on the groups related to กรุงเทพฯ (Bangkok) such as buying and 
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selling a condominium in Bangkok, trading secondhand stuff in Bangkok and News in 

Bangkok (Figure 12). 

Figure 12: Questionnaire distribution via Facebook groups relevant to Bangkok 

 

Source: own work. 

3.2.2.3 Conceptual analysis framework 

Before designing a questionnaire, it is vital to explore types of data, statistical techniques 

and expected outcomes. In this part, I developed a framework of conceptual analysis to be 

a step-by-step guide that is consistent with the research objectives. As shown in Figure 13, 

Figure 14 and Figure 15, the analysis framework presents types of variables, statistical 

methods used, and expected results that were relevant to the research questions. 

The framework separately presents five parts (1) Profile of respondents, (2) RP: Current 

travel patterns from Bangkok to Rayong (Pre-HSR), (3) SP: Respondents perceptions of 

HSR services (Post-HSR), (4) Shifts in travel mode to Rayong and (5) HSR travel time and 

its impacts on length of stay in Rayong. 
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Figure 13: Conceptual framework of analysis 1 

1) Profile of respondents 

 

2) RP: Current travel patterns from Bangkok to Rayong (Pre-HSR) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Source: own work. 
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Figure 14: Conceptual framework of analysis 2 

3) SP: Respondents perceptions of HSR services (Post-HSR) 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Source: own work. 

Research Question 1: If trips from Bangkok to Rayong increase by HSR, will this 

significantly decrease trips from Bangkok to other destinations connected to the rail 

line? If so, which destinations? 

Step 1 
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Figure 15: Conceptual framework of analysis 3 

4) Shifts in travel mode to Rayong 

 
 
 
 

Research Question 2: If trips from Bangkok to Rayong increase by HSR, will this 

significantly decrease trips from Bangkok to other destinations connected to the 

rail line? If so, which destinations? 
 

  Respondents who do not own cars 

                                    
 

  Respondents who own cars 
 

                                       
 

 
 
 
 

5) HSR travel time and its impacts on length of stay in Rayong 
 

Research Question 3: Does the speed of access of HSR change overnight trips to day trips 

from Bangkok to Rayong? 

 
 

Source: own work. 
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3.2.2.4 Statistical techniques 

This part briefly describes key statistical techniques applied in the analysis. The descriptive 

statistics with frequency tables were fundamentally conducted to explore proportions, 

percentages, and frequencies of the categorical data. Also, a descriptive statistics table 

revealed minimum and maximum values, mean scores, and standard deviations of interval 

or parametric data. 

Because most of the measurement scales applied in this research were not ratios, the 

distribution of data was not concerned as a core. Therefore, the nonparametric tests 

prominently used in the tests were the Chi-square test and Cochran’s Q test. 

1) The Chi-square test 

The Chi-square test developed by Karl Pearson in 1900, also called a distribution-free test, 

is one of the most useful statistical instruments especially for social science studies 

(McHugh, 2013; Delucchi, 1993). The test has become pervasively used in examinations 

that variables are nominal, and applied to the analysis of the significant difference between 

observed frequency and the expected frequency of nonparametric data. 

The application of the Chi-square test requires specific conditions. First of all, data must be 

randomly chosen. The study groups are independent that samples are from different groups 

and categorical variables are mutually exclusive. In other words, each subject provides data 

to only one category and contributes only one cell in the contingency table. Thus, the 

pretest-posttest design is violated in this test. As previously mentioned, the Chi-square test 

is used for nominal variables, however, variables can be ordinal data, as well as interval 

and ratio data collapsed into ordinal categories (McHugh, 2013). In addition, the sample 

size must be adequate; no more than 20% of cells should have an expected value of lower 

than five. Otherwise, the Chi-square table is invalid or unreliable. The Chi-square formula 

is: 

 

χ
2 

= Chi-square value 

Oi = Observed frequency  

Ei = Expected frequency  

k = Numbers of categories or levels 

The use of the Chi-square test can be categorized into two fields: The Chi-square test of 

goodness-of-fit and the Chi-square test of independence. 

 The Chi-square Test of Goodness-of-fit: This simple classification, also known as the 

Pearson’s Chi-square distribution, aims to test whether frequency counts in a single 
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categorical variable are identically distributed as hypothesized. This statistical tool is 

used to verify the significant difference of distribution between observed counts and 

expected counts. In this regard, the hypotheses are: 

H0: There is no significant difference between categorical variables. 

Ha: There is a significant difference between categorical variables. 

Additionally, this application does not rely on the normal distribution for interpretation 

in findings (Singhal & Rana, 2015). 

 The Chi-square Test of Independence: This test aims to investigate the association 

between two or more variables in a contingency table. In this case, expected values 

equal to one or two are acceptable when the sample size is larger than 20 (Camilli & 

Hopkins, 1978). The null and alternative hypotheses are: 

H0: There is no association between variables (independent). 

Ha: There is an association between variables (not independent). 

2) Cochran’s Q test 

The Q test developed by Cochran (1950) is one of the most useful nonparametric analysis 

tools in statistics. The test is an extension of McNemar Test (Fienberg, 1981. p. 7) that 

applies to three or more matched samples (k > 2) where dichotomous measurement or 

binary response occurs only two possibilities, coded as either success (- 1) or failure (- 0). 

Regarding the usefulness in binary response with a random distribution, Cochran’s Q test 

is valid in a symmetrical two-way table with the hypotheses: 

H0: There are no significant differences between variables/treatments. 

Ha: There are significant differences between variables/treatments. 

The formula of Cochran’s Q test can be illustrated as follows (Vonk, 2011): 

 

k = Number of treatments 

Xj = The column total for the j treatment 

b = The number of blocks 

Xi = The row total for the i block 

N = The grand total 
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4 QUESTIONNAIRE DESIGN 

The introduction part of the questionnaire provided the purpose of the survey and its 

instructions. The questionnaire consisted of 20 closed-ended questions and one open-ended 

question in Thai language, divided into six parts. The questions were displayed in different 

formats including dichotomous, multiple choice, ranking, and Likert scales. Categorical 

variables of each question were assessed at different nominal, ordinal, and interval 

measurement levels. By default, all questions were required-answer marked by an asterisk 

(*) to prevent partial and incomplete survey responses. Thus, respondents were unable to 

submit the form by skipping any questions.  

The questionnaire was designed by applying RP and SP techniques. Both approaches have 

been universally applied to forecast marketing and travel demand (Yang, Choudhury, 

Akiva & Ben-Akiva, 2009). However, each technique has inherent deficiencies. RP is used 

to study actual behavior impacts on existing alternatives. Therefore, controlling variables is 

impossible, and this can lead to measurement errors. On the contrary, SP is used to study 

theoretical or future circumstances, for instance, building a new light rail line (Upala, 

Narupiti & Batley, 2007). Thus, variables can be fully controlled in SP technique. 

However, Morikawa, Ben-Akiva and Yamada (1991) pointed out that responses may be 

invalid or unreliable due to alteration of data once situations occur. Therefore, both 

techniques are used to study travel demand in many studies. For example, Morikawa, Ben-

Akiva and Yamada (1991) forecasted intercity travel demand, Espino, Román and Ortúzar 

(2006) studied travel mode choice behavior of suburban trips in the Grand Canary Island, 

and Upala (2010) evaluated the performance of public transport in Bangkok as bus and 

minivan. 

4.1 A Questionnaire Pre-testing 

A questionnaire pre-testing is necessary to reduce respondent error, difficulty and 

misinterpretation in a survey questionnaire. This examination assists researchers to 

evaluate if a survey will be an appropriately valid and reliable tool (Converse & Presser, 

1986). To assure the validity and reliability of the questionnaire, I conducted both declared 

and undeclared methods in the questionnaire pre-testing, as suggested by Babonea and 

Voicu (2011). 

4.1.1 Declared method 

Five participants, selected by a convenient sampling method, were informed that they were 

participating in the questionnaire pre-test. They completed a drafted questionnaire and 

gave feedback relevant to wording, sequence, and design. According to the participants, 

some questions were too complex and double-barreled, and some choices were missing, for 

instance, a choice for those who have never visited Rayong for a leisure purpose. As a 
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result, the questionnaire was initially amended. To receive an assessment from those who 

will be directly affected by the findings in the study topic, face validity should be 

conducted (Salkind, 2010). Besides, face validity usually involves experts’ agreement 

whether a questionnaire is a valid measure (Sangoseni, Hellman, & Hill, 2013). Because 

the information of the new HSR is still changeable and not concretely disclosed, public 

respondents might lack of understanding in HSR characteristics. Consequently, I asked 

three experts from logistics and transport, and management fields to participate in this 

questionnaire pre-testing for validity assessment. 

Although the face validity test is widely applied in developing countries (Sangoseni, 

Hellman, & Hill, 2013), it is considered casual and soft (Engel & Schutt, 2009). I 

acknowledged disadvantage of this measurement, likewise to content validity, is 

subjective. However, the test was conducted due to limited time, cost, and access to the 

data relevant to HSR. 

4.1.2 Undeclared method 

Perneger, Courvoisier, Hudelson, and Gayet-Ageron (2014) suggested having a minimum 

of 30 samples for a pre-test. Otherwise, a small group of participants might not pinpoint 

common problems. Therefore, the second drafted questionnaire was distributed to 30 

respondents by a convenience sampling method. In contrast to the first step, this 

undeclared method did not inform respondents that they were involving in a pre-test. An 

individual post-interview was conducted afterwards for opinions with short questions 

(Babonea & Voicu, 2011) for example, “Was it difficult to complete a questionnaire?” and 

“How long did you spend to fill in a questionnaire?” 

The feedback revealed a major problem which was overload information in Question 15 - 

travel mode choice models and Question 16 - HSR travel time and its impacts on length of 

stay in Rayong. Consequently, I revised the sentences with informal language, shortened 

words, and inserted images in the questions for ease of understanding. 

The final questionnaire had six sections. The first section aimed to ensure that all 

respondents were qualified and met the requirements to answer the subsequent questions. 

After filtering respondents, the second section gathered their current travel patterns and 

characteristics from Bangkok to Rayong. In the third section, information of the new HSR 

eastern link was provided to respondents, aiming to evaluate their tendency to ride HSR to 

Rayong. Also, HSR was proposed as a new alternative mode in the fourth and fifth 

sections. In this part, respondents were asked to select a preferred transportation mode and 

length of stay for their anticipated trips to Rayong. In addition, the last section collected 

their personal data that were kept confidential. 
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4.2 Filter Questions 

The first part consists of filter questions, aiming to ensure that all respondents live in 

Bangkok. Responses were gathered from various Facebook group pages, however, yet not 

every member in the groups actually lives in Bangkok and they might fill out this form. To 

exclude invalid responses, the first question asking living area in Bangkok provided a 

choice other (please specify………) to respondents for locating their actual address (Figure 

16). Thus, respondents who specified address locating outside Bangkok were excluded in 

this study. 

Figure 16: Online questionnaire in Google Forms 

 

Source: own work. 

Respondents were asked their purpose and time of visit to Rayong. This categorized 

respondents into two groups, people who had visited Rayong for tourism and leisure or 

VFR, and people who have not (Figure 17). 
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Figure 17: Filter questions 1–4 

1. Which area do you live in Bangkok? 

□ Phra Nakon bank (East) 

□ Thonburi bank (West) 

□ Other (please specify:______________________) 

 

2. Have you ever traveled from Bangkok to Rayong? 

□ Yes    □ No (Skip to Question 11) 

 

3. Why did you visit Rayong? (Can choose more than one answer) 

□ Tourism/Leisure 

□ Visiting friends or relatives  

□ Business/Work 

□ Study/Education 

□ Other (please specify:______________________) 

 

4. When was your recent visit to Rayong for leisure or visiting friends/relatives? 

□ Never visit Rayong for tourism/leisure or visiting friends/relatives (Skip to 

Question 11) 

□ In this recent 1-2 years 

□ 3-4 years ago 

□ 5-6 years ago 

□ More than 6 years ago 

Source: own work. 

4.3 RP: Current Travel Patterns from Bangkok to Rayong (Pre-HSR) 

To investigate changes in travel behavior patterns between before and after HSR 

operations, questions in the second part were developed based on the RP approach, 

whereas SP basis was applied in the third and fourth parts. Questions in the second part 

determined the current travel patterns of a leisure or VFR trip from Bangkok to Rayong in 

a situation without HSR (Pre-HSR). To obtain the most up-to-date data, respondents were 

asked to provide information about their most recent trip from Bangkok to Rayong for 

leisure or VFR. The questions were relevant to transportation mode used (Figure 19), 

travel time spent (Figure 20), total transport cost (Figure 21), and visits in other cities 

along the route (Figure 23). Furthermore, questions regarding the size of the travel party 

(Figure 18) and length of stay (Figure 22) were included as these relate to tourism 

expenditure (Thrane & Fastad, 2011). 
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Figure 18: Question 5–Current travel patterns (travel party size) 

Please recall your recent trip from Bangkok to Rayong for tourism/leisure or visiting 

friends/relatives (non-business purpose), and answer these following questions. 

5. How many people (including yourself) did you travel to Rayong with? 

□ 1 (only myself)     □ 4 persons □ 7 persons 

□ 2 persons     □ 5 persons  □ 8 persons 

□ 3 persons     □ 6 persons □ 9 persons 

□ More than 10 persons 

Source: own work. 

As previously mentioned, none of Thai tourists traveled to Rayong by air or existing rail 

modes. Therefore, in this case, only private car and public bus modes (including minibus 

or van) were travel mode choices in Question 6 (Figure 19). In addition, respondents could 

specify other transportation modes if they did not travel by the provided choices. 

Figure 19: Question 6–Current travel patterns (transportation mode) 

6. How did you travel from Bangkok to Rayong? 

□ Private car 

□ Public bus/minibus (van) 

□ Other (Please specify:_____________________) 

Source: own work. 

Question 7 offered six choices of different travel time from Bangkok to Rayong (Figure 

20). According to personal communication with Rayong Tour (April 2, 2018), passengers 

should arrive at a bus terminal half an hour before departure time. Thus, the time scale 

interval in the choices was set to 30 minutes.  

In general, traveling by public bus on this route takes approximately three up to five hours, 

excluding waiting time at a bus station (Social Plus System, n.d.). In comparison, using a 

private car can spend less than 3 hours. This can be concluded that travel time from 

Bangkok to Rayong can be less than three hours to more than five hours. In this case, 

respondents were informed that they must include waiting time at every connecting mode  

for an answer. 
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Figure 20: Question 7–Current travel patterns (travel time) 

7. How long did you travel from Bangkok to a final destination/accommodation in 

Rayong? (Please include waiting time at every connecting mode if you travel by 

public transportation) 

□ Less than 3 hrs  □ 4 hrs   □ 5 hrs 

□ 3 hrs   □ 4 hrs 30 mins □ More than 5 hrs 

□ 3 hrs 30 mins  

Source: own work. 

Regarding transportation, travelers possibly are given a ride with no transportation cost. 

Therefore, in this case, choices of transportation cost in Question 8 (Figure 21) varied from 

less than 100 Baht to more than 500 Baht per trip per person. Bearing this in mind, 

respondents were reminded to include additional costs such as fuel cost, toll fee, car rental 

fee and other expenses in every connecting transportation mode.  

Figure 21: Question 8–Current travel patterns (transportation cost) 

8. How much did you spend on transportation from Bangkok to Rayong? 

* Those who used a private car please consider fuel cost, toll fee and rental fee (if 

rent a car). 

* Those who used public transportation, please consider fares at every 

connecting transportation mode 

□ Less than 100 Baht/trip/person                         □ 301-400 Baht/trip/person 

□ 101-200 Bath/trip/person   □ 401-500 Baht/trip/person 

□ 201-300 Baht/trip/person   □ More than 500 Baht/trip/person  

Source: own work. 

As Rayong is a destination for short-haul markets; therefore, the choices of length of stay 

in the destination were one-day trip, stay one night, stay two nights, and stay more than 

two nights (Figure 22). Besides, the RP data from this question were analyzed with the SP 

data from Question 16, aiming to seek a difference in making a decision to stay overnight 

in Rayong between before and after HSR operation. 

Figure 22: Question 9–Current travel patterns (length of stay in Rayong) 

9. How long did you stay overnight at Rayong? 

□ No (One-day trip) 

□ Stayed 1 night 

□ Stayed 2 nights 

□ Stayed more than two nights 

Source: own work. 
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Question 10 aimed to collect the number of people stopping in other cities during their 

recent trips from Bangkok to Rayong (Figure 23). The multiple choices were four cities, 

Chachoengsao, Chon Buri Municipality, Si Racha and Pattaya, where the HSR stations 

will be constructed. Respondents who had not stopped in the four cities were able to select 

I did not visit other cities. To investigate whether HSR significantly increases or decreases 

visits in the aforementioned cities, the data from this question were statistically compared 

with the number of visits after the HSR operation (Question 14).   

Figure 23: Question 10–Current travel patterns (stopping by other cities) 

10. Did you visit other cities along the route? (Can choose more than one answer) 

□ I visited Chachoengsao 

□ I visited Chon Buri Municipality 

□ I visited Si Racha 

□ I visited Pattaya 

□ I did not visit other cities  

Source: own work. 

4.4 SP: Respondent Perceptions of HSR Services (Post–HSR) 

This part applied SP approach that information about the new HSR were presented in short 

descriptions and images for ease of understanding, suggested by Bovy and Bradly (1985). 

At the beginning of the section, respondents were given a map of HSR Bangkok–Rayong 

rail line including its service information such as travel speed and time, fare rate, the 

locations of terminals and operating hours (Figure 24). 

According to the HSR development plan, the HSR Bangkok–Rayong route will comprise 

two rail lines. The Bangkok city line from Don Mueang Airport to Suvarnabhumi Airport 

will operate during 5 AM–11:30 PM. The intercity line from Chachoengsao to Rayong will 

operate during 6 AM–10 PM (EECO, 2018b). A 71-minute total travel time from Bangkok 

to Rayong will cover 256 km and the fare will be a maximum of 350 Baht for a one-way 

ticket (Ministry of Transport & Ministry of Finance, n.d.). 
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Figure 24: Information of the incoming HSR eastern line 

Please consider the given information and figure and answer the following 

questions. Please TICK  the most appropriate box 

The high-speed train eastern line from Bangkok to Rayong will operate in 2023 

 

Source: own work. 

After respondents read the HSR information as above, they were asked with four questions 

about their perceptions of using HSR for anticipated trips to Rayong.  

Question 11 was designed to identify whether HSR increases leisure or VFR trips from 

Bangkok to Rayong. Respondents were asked to rate their tendency to visit Rayong using 

HSR. Weijters, Cabooter, and Schillewaert (2010) suggested that a 5-point scale is suitable 

for respondents who are general public while a 7-point scale is recommended for student 

respondents. Consequently, a five-point scale was applied in this question, where 1 = not 

at all, 2 = not really, 3 = undecided, 4 = somewhat, and 5 = very much (Figure 25). 

Figure 25: Question 11–Tendency to use HSR to Rayong for tourism/leisure or VFR  

11. If the direct high-speed train Bangkok–Rayong operates, would you like more 

to use it to Rayong for tourism/leisure or visiting friends/relatives? 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Not at all Not really Undecided Somewhat Very much 
 

Source: own work. 
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Question 12 investigated the importance of factors in selecting HSR to travel to Rayong for 

a non-business purpose (Figure 26). According to Ekkarat (2014), his six factors of 

measuring passengers’ expectation were applied in this question. The factors were travel 

cost, total travel time, frequency of service, safety and security, onboard comfort, and 

service convenience. In addition, the seventh factor, luggage storage and souvenir 

purchase, were included according to TAT’s advice (TAT Rayong, personal 

communication, February 27, 2018). 

Similar to Question 11, the assessment in question 12 applied the 1-5 Likert scale where 

the respondents were asked to rate the importance level of each factor. According to 

Brown (2010), the scales range from 1 (not important) to 5 (extremely important). 

Figure 26: Question 12–Important factors in selecting HSR 

12. How important to you are the following factors in selecting a high-speed train 

to travel to Rayong for tourism and leisure or VFR? (Please rank your 

importance from 1–5 by putting a  in the box) 

Factors 

Not 

important 

Slightly 

important 

Moderately 

important 

Very 

important 

Extremely 

important 

1 2 3 4 5 

Transportation cost □ □ □ □ □ 

Total travel time □ □ □ □ □ 

Service frequency □ □ □ □ □ 

Safety and security □ □ □ □ □ 

Onboard comfort □ □ □ □ □ 

Service 

convenience 

□ □ □ □ □ 

Luggage storage &  

Souvenir purchase 

□ □ □ □ □ 

 

 

Source: own work. 

In addition, Question 12 included an open-ended subquestion asking respondents if they 

were concerned about other factors when using HSR to Rayong (Figure 27). 

Figure 27: Question 12 (Subquestion)–Other important factors in selecting HSR 

12-subquestion. Do you have other important factor in selecting HSR as a travel 

mode to Rayong for tourism and leisure or visiting friends/relatives? 

□ No 

□ Yes (Please specify:_________________) 

Source: own work. 
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In accordance with Figure 28, Question 13 asked respondents to select the most convenient 

or nearest HSR station to their accommodation. 

Figure 28: Question 13–The most convenient or nearest HSR station 

13. If you decided to travel by high-speed train from Bangkok to Rayong for 

tourism/leisure or VFR (non-business purpose), which station in Bangkok and 

suburban area do you tend to catch the train? 

□ Don Mueang Airport Station 

□ Bang Sue Station 

□ Makkasan Station 

□ Suvarnabhumi Airport Station 

Source: own work. 

As previously mentioned, Question 14 aligned with Question 10 aiming to collect RP data 

and SP data for hypothesis testing of the first research question: how cities connected to 

the rail line will lose or gain visits after the operation of HSR Rayong route. In this 

question, respondents were given a scenario of future trips to Rayong using HSR and asked 

the preferences of stopping by other cities along the route (Figure 29). 

Figure 29: Question 14–Tendency to stop by other cities connected to HSR rail line 

14. If you decided to use high-speed train traveling to Rayong for tourism/leisure or 

VFR (non-business purpose), do you tend to visit other destinations along the 

route? Please consider travel cost and time spent will increase at each stop. (You 

can choose more than one answer) 

□ I will visit Chachoengsao 

□ I will visit Chon Buri Municipality 

□ I will visit Si Racha 

□ I will visit Pattaya 

□ I will not visit other cities  

Source: own work. 

4.5 Shifts in Travel Mode to Rayong 

First of all, Question 15 (Figure 30) categorized respondents into two groups, people who 

own cars and those who do not. 
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Figure 30: Question 15–Car ownership 

15. Do you have a car? 

□ No (Please answer Question 15-A1 & Question 15-A2) 

□ Yes (Please answer Question 15-B1 & Question 15-B2) 

Source: own work. 

To investigate impacts of HSR on shifts in travel mode to Rayong, I adopted the logit 

choice model by Bradley and Daly (1991). Figure 31 shows the tree structure of RP and SP 

alternative transportation modes. The RP alternatives are the current transportation modes 

whereas the SP alternatives, created as dummies, are future transportation modes that 

might not be available yet. 

Figure 31: Artificial tree structure for joint estimation 

 

Source: Bradley and Daly (1991). 

Figure 32 illustrates the application of the tree structure model in this study. Both groups of 

respondents who own cars and who do not were asked to choose a transportation mode to 

Rayong in two scenarios, a current situation without an HSR (Pre-HSR) and a situation 

whereby HSR functions as a new alternative transportation mode (Post-HSR). 

Subsequently, each group participated in a different travel mode choice model. Concerning 

reality, only possible transportation modes were given to a group differently. For example, 

a private car choice mode was not appeared to respondents who do not own cars (Figure 

34). Furthermore, respondents were able to choose Do not make a journey if they were not 

satisfied with any choices or do not have attention to travel to the destination (Burge, Kim, 

& Rohr, 2011). 
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Figure 32: Application of the travel mode tree structure 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Adapted from Bradley and Daly (1991). 

To develop the travel mode choice models, I modified the aforementioned travel mode tree 

structure with the SP choice experiments for HSR in Great Britain by Burge, Kim, and 

Rohr (2011). Their study asked the participants to choose a travel mode in two scenarios. 

The first scenario offered participants the choices between private cars and public buses 

while the second scenario proposed HSR as a new alternative.  

This study adopted their model where public buses, in this case, refer to minibuses or vans 

because buses were replaces by these two vehicle types (Rayong Tour, personal 

communication, April 2, 2018) as shown in Figure 33. Bearing this in mind, this research 

considers only direct buses from Bangkok to Rayong. Thus, non-direct buses, although 

their routes overlap the Bangkok-Rayong route, were not taken into account. 

 

Figure 33: Public minibus/van in Bangkok–Rayong route 

     

Source: www.Busonlineticket.co.th (2018). 

Group B: Respondents who do not own cars 

Group A: Respondents who own cars 

Private 

car 
Do not make 

a journey 

SP alternatives RP alternatives 

Public  

minibus/van 
Private 

car 

Do not make 

a journey 

Public  

minibus/van 
HSR 

SP alternatives RP alternatives 

Do not make 

a journey 

Public  

minibus/van 

Do not make 

a journey 
Public  

minibus/van 
HSR 
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The attributes of each transportation mode presented in the travel mode choice models 

were total travel time, service frequency, operating time, and estimated travel cost. With 

this in mind, traffic congestion, connecting travel mode costs, and toll fees were excluded 

from this study. Besides, some variables of travel mode such as interchanges, crowding, 

and service reliability were not considered due to the lack of formal and precise 

information of the incoming HSR. 

In addition, the service information in the models (Figure 34 and Figure 35) was 

synthesized from various sources such as available online materials and phone inquiries.  
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Figure 34: Question 15-A1 & 15-A2–Travel modes for respondents who do not own cars 

15-A1. If public minibus/van was the only direct transport mode from Bangkok to 

Rayong, then would you like to use this mode to go to Rayong for tourism and 

leisure or visiting friends/relatives? 

 

   

Public  

minibus/van 

Do NOT make 

journey 

- Time to get to a bus terminal 

- Waiting time at a terminal 

- Time spent in a bus 

- Transfer time from a terminal to 

a final destination in Rayong 

 

Total travel time/trip 

40 mins 

30 mins 

180 mins 

30 mins 

 

 

4 hrs 40 mins/trip 

 

 

 

 

 

 

- 

Service frequency Every hour 

Operating time 

5:40 AM – 8:30 PM 

(Depart from Ekkamai 

station) 

Travel cost/trip  

(without connecting mode fares) 
162 Baht/trip 

Which would you choose? □ □ 

 

 

15-A2. If HSR was a new choice, then what would you choose? 

  

 

 

  

Public bus 

minibus/van 
HSR 

Do NOT make 

journey 

- Time to get to a terminal 

- Waiting time at a terminal  

- Time spent in a vehicle 

- Transfer time from a terminal 

to a final destination in Rayong 

 

Total travel time/trip 

40 mins 

30 mins 

180 mins 

30 mins 

 

 

4 hrs 40 mins 

40 mins 

30 mins 

71 mins 

30 mins 

 

 

2 hrs 51 mins 

 

 

 

 

 

 

- 

Service frequency Every hour Every hour 

Operating time 

5:40 AM –  

8:30 PM 

(Depart from 

Ekkamai) 

5 AM-11:30 PM 

Travel cost/trip  

(without connecting mode fares) 
162 Baht/trip 350 Baht/trip 

Which would you choose? □ □ 
□ 

 

Source: own work. 

 1  2 

 2  3  1 
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Figure 35: Question 15-B1 & 15-B2–Travel modes for respondents who own cars 

15-B1. Which transport mode would you like to travel to Rayong for tourism and leisure 

or visiting friends/relatives? 

 

    

 

 
Private car 

Public 

minibus/van 

Do NOT 

make journey 

- Time to get to a terminal 

- Waiting time at a terminal 

- Time spent in a vehicle 

- Transfer time from a terminal 

to a final destination in Rayong 

Total travel time/trip 

 

 

120-180 mins 

 

 

2 hrs 30 mins – 3 hrs 

40 mins 

30 mins 

180 mins 

30 mins 

 

4 hrs 40 mins 

 

 

 

 

 

 

- 

Service frequency 

Flexible 

Every hour 

Operating time 
5:40 AM – 8:30 

PM 
(from Ekkamai) 

Travel cost/trip  
(without tolls/connecting mode fares) 

278-587 

Baht/trip/car 

162 

Baht/trip/person 

Which would you choose? □ □ □ 
 

15-B2. If HSR was a new choice, then what would you choose? 

 

 

 

 

 
    

Private 

car 

Public 

minibus/van 
HSR 

Do NOT 

make 

journey 
- Time to get to a terminal 

- Waiting time at a 

terminal 

- Time spent in a vehicle 

- Transfer time from a  

terminal to a final 

destination in Rayong 

 

Total travel time/trip 

 

 

120-180 mins 

 

 

 

2 hrs 30 mins 

– 3 hrs 

40 mins 

30 mins 

 

180 mins 

30 mins 

 

 

4 hrs 40 mins 

40 mins 

30 mins 

 

71 mins 

30 mins 

 

 

2 hrs 51 mins 

 

 

 

 

 

 

- 

Service frequency 
Flexible 

Every hour Every hour 

Operating time 
5:40 AM – 8:30 PM 

(from Ekkamai) 5 AM-11.30 PM 

Travel cost/trip  
(without tolls/connecting 

mode fares)  

278-587 

Baht/trip/car 

162 

Baht/trip/person 

350 

Baht/trip/person 

Which would you 

choose? 
□ □ □ □ 

 

Source: own work. 

 1  2  3 

 1  2  3  4 
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Explanation of transportation mode attributes 

1) Total travel time per one-way trip 

A total travel time from Bangkok to Rayong (one-way) comprised time to get to a 

terminal, waiting time at a terminal, time spent in a vehicle, and transfer time from the 

last terminal to a final destination. 

 Time to get to a terminal 

Phuttaraporn (2005) discovered that most of the people in Bangkok used public bus 

to access the Bangkok Mass Transit System (BTS) Skytrain station with an average 

travel time at 43 minutes, covering 8.64 km. Because HSR has not yet operated in 

Thailand, 40 minutes was determined as the estimated travel time from 

accommodation to bus or HSR terminals as shown in the models. 

 Waiting time at a terminal 

According to a short phone call with a carrier operating on Bangkok–Rayong route 

this route (Rayong Tour, personal communication, April 2, 2018), the company 

informed that passengers should arrive at a bus terminal 30 minutes before 

departure. Likewise, Isono (2018) assumed that transfer time of hourly HSR 

including ticketing and security checks at an HSR station is 30 minutes. 

Accordingly, waiting time at a terminal for both public minibus/van and HSR 

modes was determined at half an hour. 

 Time spent in a vehicle 

The estimated travel time differs upon modes of transportation. Private car is the 

current fastest mode offering 120–180 minutes from Bangkok to Rayong in (TAT, 

2012; TAT Rayong, personal communication, February 27, 2018) while public 

minibus/van mode takes approximately 180 minutes (Rayong Tour, personal 

communication, April 2, 2018). Besides, the incoming HSR will offer a 71-minute 

non-stop single trip from Don Mueang Airport to Rayong (Ministry of Transport & 

Ministry of Finance, n.d.). 

 Transfer time between the last terminal to a final destination in Rayong 

Samed Island is the most popular destination of Rayong. Tourists can take ferries 

from Ban Phe Pier which is far from the Rayong City Center 25–30 minutes by 

driving, covering 21 km (Google Maps, 2018b). Thus, a 30-minute waiting time at 

a terminal was proposed for both minibus/van and HSR choices. 
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2) Service frequency 

Regarding Rayong Tour (personal communication, 2018, April 8), buses depart every 

hour (or earlier if full). Likewise, the non-stop HSR will operate hourly from Bangkok 

to Rayong (Ministry of Transport & Ministry of Finance, n.d.). Apart from public 

transportation, a private car mode is more flexible due to a driver’s arbitrary.  

3) Operating time 

Because a private car mode provides flexibility, it was shown in the models without 

operating time. The operating time of public minibuses/vans was 5:40 AM–8:30 PM 

(Rayong Tour, personal communication, April 2, 2018), and HSR was 5:00 AM–11:30 

PM (Ministry of Transport & Ministry of Finance, n.d.). 

4) Travel cost/trip 

The estimated transportation costs in the models were retrieved from various sources. 

A public minibus/van mode offers the cheapest one-way ticket 162 Baht per person 

(www.busticket.in.th, 2018). The HSR fare is expected to be a maximum of 350 Baht 

per person (Ministry of Transport & Ministry of Finance, n.d.). In the case of a private 

car mode, the estimate fuel cost was calculated based on the formula developed by the 

Uttaradit Rajabhat University (URU), Thailand (n.d.). Furthermore, the fuel cost 

calculation was divided into two prices according to the types of fuel that mainly used 

by private cars in Thailand, gasoline and liquefied petroleum gas (LPG) (Petroleum 

Authority of Thailand, 2018), 

Fuel cost (Baht/single trip) =           Distance x Fuel price          e  

Vehicle fuel consumption km/liter 

 

 Distance from Bangkok to Rayong is 179 km (URU, n.d.). 

 Car fuel consumption rate (Gasoline 95) is 11 km/liter (URU, n.d.). 

 Car fuel consumption rate (LGP) is 10 km/liter (Gasthai, 2005) 

 Gasoline 95 price is 36.06 Baht/liter (Petroleum Authority of Thailand, May 

2, 2018) 

1) Cars using gasoline  = 179 x 36.06 = 587 Baht/single trip 

11 km/liter 

 

2) Cars using LPG gas = 179 x 13.06 = 278 Baht/single trip 

10 km/liter 

The calculation resulted that driving from Bangkok to Rayong by a gasoline engine 

costs 587 Baht while LPG engine costs 278 Baht. Consequently, a range of fuel 

costs presented in the models was 278–587 Baht per single trip. 

http://www.busticket/
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4.6 Impacts of HSR Travel Time on Length of Stay in Rayong 

In consequence of the third research question, this part investigated if shorter travel time 

by HSR changes overnight trips to day trips at Rayong. To do so, I applied SP approach by 

creating four hypothetical scenarios with different total travel time from Bangkok to 

Rayong by HSR (Figure 36). The total travel time, in this case, consisted of four 

components: 1) Access time to the nearest HSR station 2) Waiting time at HSR station 3) 

Time spent on HSR and 4) Transit time from the U-Tapao station to Rayong City Center. 

To explain more, passengers begin their trips from accommodation to the nearest or the 

most convenient HSR station. They wait for departure at an HSR terminal, then get on the 

train and spend their time in the carriage. Finally, passengers spend transit time from U-

Tapao, the last HSR station, to Rayong City Center.  

Figure 36: The development of HSR travel time scenario model 

Source: own work. 

 

1) Access time to the nearest HSR station 

Access time to HSR stations relies on various factors such as traffic and transit modes. The 

speed of access time to HSR station, thus, is determined as a variable because it affects the 

total travel time. Phuttaraporn (2005) discovered that most commuters in Bangkok 

accessed the BTS sky train by walking within 8.24 minutes and public buses within 42.64 

minutes. These records were therefore applied in the scenarios that a range of the access 

time to the nearest HSR station was between 10 and 40 minutes, presented as 10, 20, 30, 

and 40 minutes (Figure 37).  

2) Waiting time at HSR station 

Similar to the previous section, the waiting time at an HSR terminal was determined as 30 

minutes based on the assumption of transfer time at an HSR station in Thailand by Isono 

(2018). 

3) Time spent on HSR 

A 71-minute onboard time on HSR was from the railway development policy by Ministry 

of Transport & Ministry of Finance (n.d.). 

 
 

 

 

  
 

1) Access time to the  

nearest HSR station 

2) Waiting time 

at HSR station 

3) Time spent 

on HSR 

4) Transit time from 

U-Tapao station to 

Rayong City Center 
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4) Transit time from U-Tapao station to Rayong City Center 

The aforementioned 30-minute transit time in the prior section was also employed in this 

part as a travel time from the last station, U-Tapao, to a final destination in Rayong City 

Center. 

The four scenarios presented different total travel time, 4 hours 41 minutes, 5 hours 1 

minute, 5 hours 21 minutes, and 5 hours 41 minutes. Respondents were asked to select 

whether to spend a night in Rayong if travel time was increased. In the end, the results 

from this assessment will be analyzed with the RP data of the length of stay from Question 

8 and the record of length of stay by the Ministry of Tourism and Sports (2016). 

Figure 37: Question 16–HSR travel time scenarios (Bangkok–Rayong) 

16. Imagine you are going to Rayong by HSR for leisure or visiting friends/relatives. You 

possibly reach a station within different time, 10, 20, 30, and 40 minutes; therefore, 

your total travel time will be different in four scenarios. In each scenario, please make a 

decision whether your Rayong trip will be one-day trip or overnight trip. 
 

HSR Operating Time:   Bangkok City Line: 5 AM-11:30 PM 

      Eastern Line: 6 AM-10 PM 

S
ce

n
a

ri
o

s 

BANGKOK ON-

BOARD 

RAYONG Travel 

time 

(single- 

trip) 

 

Total 

travel 

time 

(round-

trip) 

Your trip from 

Bangkok to 

Rayong will 

be….  

 

  
   

 

Home 
 

Travel 

time to 

the 

nearest 

station1 

Waiting 

time at 

HSR 

station2 

Time spent 

on HSR3 
Transit time 

from  

U-Tapao station 

to a final 

destination in 

Rayong4 

1 10 mins 30 mins 71 mins 30 mins 
2 hrs  

21 mins 
4 hrs 

41 mins 

□ Overnight trip     

□ One-day trip 

2 20 mins 30 mins 71 mins 30 mins 
2 hrs 

31mins 
5 hrs 

1 min 

□ Overnight trip     

□ One-day trip 

3 30 mins 30 mins 71 mins 30 mins 
2 hrs  

41 mins 
5 hrs  

21 mins 

□ Overnight trip     

□ One-day trip 

4 40 mins 30 mins 71 mins 30 mins 
2 hrs  

51 mins 
5 hrs 

41 mins 

□ Overnight trip     

□ One-day trip 

Source: own work. 
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4.7 Profile of Respondents 

The final section aimed to investigate if background characteristics of respondents 

influence their tendency to use HSR for anticipated trips to Rayong. To do so, five closed 

questions collected demographic and socio-economic data which were genders, ages, 

education levels, monthly incomes, and occupations. 

Question 17 classified respondents into two groups: male and female (Figure 38). 

Figure 38: Question 17–Gender of respondents 

17. What is your gender? 

□ Male    □ Female 

Source: own work. 

The questionnaire targeted respondents who aged from 15 years old because it is the 

minimum age for work in Thailand (Thai National Bureau of Statistics, 2017). 

Consequently, the choices of age ranges in Question 18 were 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 

35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, and 60-older (Figure 39). 

Figure 39: Question 18–Age of respondents 

18. How old are you? 

□ 15-19 years old  □ 30-34 years old □ 45-49 years old    □ 60 years old and above 

□ 20-24 years old  □ 35-39 years old       □ 50-54 years old 

□ 25-29 years old         □ 40-44 years old □ 55-59 years old 

Source: own work. 

Question 19 explored educational level of the respondents. The educational levels varied 

from lower than primary education to college (Figure 40). 

Figure 40: Question 19–Educational levels of respondents 

19. What is your highest education? 

□ Primary school or below          □ Vocational Certificate/Diploma degree 

□ Primary school   □ Bachelor’s degree 

□ Junior High school  □ Master degree 

□ Senior High school  □ Doctorate degree 

Source: own work.  
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The objective of Question 20 was to categorize respondents by their income. Since 2013, 

the Thai government increased minimum daily wage to 300 Baht whereas the minimum 

monthly salary for university graduates is 15,000 Baht (Thailand Development Research 

Institute, 2014, p. 3). In this case, the choices of monthly income therefore started from 

less than 15,000 Baht and increased by interval of 15,000 Baht up to over 105,000 Baht 

(Figure 41). 

Figure 41: Question 20–Monthly income of respondents 

20. What is your personal income per month? 

□ Less than 15,000 Baht/month  □ 60,001-75,000 Baht/month 

□ 15,001-30,000 Baht/month  □ 75,001-90,000 Baht/month 

□ 30,001-45,000 Baht/month  □ 90,001-105,000 Baht/month 

□ 45,001-60,000 Baht/month  □ More than 105,000 Baht/month 

Source: own work. 

The final question asked respondents about their occupation. As shown in Figure 42, The 

five choices in Question 21 were student, employee in private sector, employee in public 

sector, self-employed (including freelancers and business owners), and unemployed or 

retired. 

Figure 42: Question 21–Occupation of respondents 

21. What is your occupation? 

□ Student 

□ Employee–Private Sector 

□ Employee–Public Sector 

□ Self-Employed / Freelancer / Business Owner 

□ Unemployed/ Retired 

Source: own work. 
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5 ANALYSIS 

A total of 518 respondents who were living in Bangkok were recruited for this study using 

a convenient sampling method. Data categorizing and coding by assistance of Microsoft 

Excel and SPSS programs tracked errors and accuracy of responses, discovering 

unqualified 16 responses. These invalid responses were from people who lived outside 

Bangkok or provided conflicting answers, for example, they selected both choices that they 

had and had not visited other cities along the route from Bangkok to Rayong. In the end, 

the total valid dataset used in the analysis were 502 responses, 347 were from the Phra 

Nakon area and 155 were from the Thonburi area (Table 4). 

Table 4: Data collection results 

Target Sample Size Actual Collected Samples 

Area Sample size Invalid  Valid  Total 

Phra Nakon 345 14 347 361 

Thonburi 155 2 155 157 

Total 500 16 502 518 

Source: own work. 

Prior to undertaking the investigation, it is important to note that small frequencies 

appeared in some categorical variables may result expected values less than five which can 

lead to a cell size problem in the Chi-square test. To prevent this, some categorical 

variables were collapsed by Recode into different variables command to avoid redundant 

levels. 

The analysis and interpretation were presented into five topics align with the conceptual 

framework of analysis as shown in the previous chapter. 

5.1 Profile of Respondents 

Table 5 provides the summary statistics for socioeconomic attributes of the respondents. 

Of the 502 respondents, 51.8% were female and 48.2% were male. Of the total 

respondents, 15.1% aged lower than 25, 25.3% in the 25-29 range, 26.1% in the 30-34 

range, 15.5% in the 35-39 range, and 17.9% were 39 or older. 

Just almost third-fifths of the sample (59%) graduated with bachelor’s degrees, 24.3% held 

diplomas or vocational degrees, 9% were postgraduates, and 7.8% were respondents who 

graduated from high school and below. 

It is apparent from Table 5 that just over half of the respondents (51.8%) earned monthly 

income less than 30,000 Baht while the rest received 30,001–45,000 Baht (27.3%) and 

more than 45,000 Baht (20.9%). Furthermore, 44.8% of the respondents worked in private 
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companies, 22.7% were business owners and freelancers, 18.3% worked in public 

organizations, and 14.7% were students, unemployed or retired. 

Table 5: Demographic profile of respondents 

Characteristics 
Proportions 

(of 502 respondents) 

Gender 
Female 

Male 

51.8% 

48.2% 

Age* 

< 25 years old 

25-29 years old 

30-34 years old 

35-39 years old 

> 39 years old 

15.1% 

25.3% 

26.1% 

15.5% 

17.9% 

Highest Education* 

High school, Primary school 

or below 

Diploma/Vocational school 

Bachelor’s degree 

Postgraduate degree 

7.8% 

 

24.3% 

59.0% 

9.0% 

Monthly Income 

(Baht)* 

<30,000 Baht/month 

30,001-45,000 Baht/month 

>45,000 Baht/month 

51.8% 

27.3% 

20.9% 

Occupation* 

Employee–Private Sector  

Business owner/Self-

employed/Freelancer 

Employee–Public Sector 

Student/Unemployed/Retired 

44.8% 

22.7% 

 

18.3% 

14.1% 

 *The categories were collapsed to avoid numerical counts less than five. 

Source: own work. 

5.2 Current Travel Patterns from Bangkok to Rayong (Pre-HSR) 

Almost every respondent (98.4%) had visited Rayong before (Table 6). In this group, the 

most common purpose of visits was tourism and leisure, accounted for 54.3% of the total 

multiple responses. The second most popular reason was visiting friends or relatives, 

accounted for 33% whereas work or business was 6.8%. Additionally, one respondent 

(0.2%) had visited Rayong for a sea burial, scattering ashes over the sea (Table 7). 
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Table 6: Proportions of respondents who had visited Rayong before and who have not 

2. Have you ever visited Rayong before? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yes 494 98.4 98.4 98.4 

No 8 1.6 1.6 100.0 

Total 502 100.0 100.0  

Source: own work. 

Table 7: Purposes of recent visit to Rayong (Multiple responses) 

3. Why did you visit Rayong? (Multiple responses) 

 

Responses Percent 

of Cases N Percent 

Purposes of a 

recent visit to 

Rayong 
a
 

Tourism & leisure 268 43.4% 54.3% 

Visiting friends/relatives 163 26.4% 33.0% 

Work & business 143 23.2% 28.9% 

Education 42 6.8% 8.5% 

Other purposes 1 0.2% 0.2% 

Total 617 100.0% 124.9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Source: own work. 

5.2.1 Recent visit to Rayong  

Of the 494 respondents who had visited to Rayong before, 480 respondents (97.2%) had 

visited there for tourism and leisure or VFR. In this group, 49.4% had visited Rayong 

within the past two years while 46.2% had visited the province more than three years ago. 

On the contrary, those who had visited the destination with other reasons were only 4.4%, 

counted in missing values. Thus, only 480 respondents were able to provide the RP data of 

current travel patterns from Bangkok to Rayong for tourism and leisure or VFR. 

Table 8: Recent visit to Rayong for tourism and leisure or VFR 

4. When was your recent visit to Rayong (Collapsed) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid In 1-2 recent years 248 49.4 51.7 51.7 

More than 3 years ago 232 46.2 48.3 100.0 

Total 480 95.6 100.0  

Missing System 22 4.4   

Total 502 100.0   

Source: own work. 
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5.2.2 Travel patterns and characteristics 

Table 9 introduces respondents’ current travel patterns and characteristics from Bangkok to 

Rayong. Of 480 respondents who had visited Rayong for a leisure or VFR before, 36.5% 

had traveled alone, or with one or two travel companions, 31.3% had traveled in a group of 

four, and 32.3% had preferred a journey with more than four companions. 

Regarding transportation modes, a slightly difference resulted in private car and public 

minibus/van, 53.3% and 46.7%, respectively. Just over two-fifths of them (40.6%) had 

spent more than four hours on a single journey while 36.9% had spent three to three hours 

and a half, and 22.5% had spent less than three hours. Transportation costs for a single trip 

were distributed into four ranges: 20.8% had spent less than 200 Baht, 24% had spent 201–

300 Baht, 28% had spent 301–400 Baht, and 27.1% had spent over 400 Baht. In addition, 

the data indicated that that only 10.8% of the respondents had taken a one-day trip to 

Rayong while the rest of them had stayed in the province for one night (46.9%) and two 

nights or more (42.3%). 

Table 9: Current travel patterns and characteristics 

Characteristics 
Percentages 

(Of 480 respondents) 

Travel party size* 

(including himself or 

herself) 

< 4 persons 

4 persons 

> 4 persons 

36.5% 

31.3% 

32.3% 

Travel mode*
, 
** 

Private car 

Public minibus/van 

and other modes 

53.3% 

46.7% 

Travel time* 

< 3 hrs 

3 hrs-3 hrs 30 mins 

> 4 hrs 

22.5% 

36.9% 

40.6% 

Travel cost* 

< 200 Baht 

201-300 Baht 

301-400 Baht 

> 400 Baht 

20.8% 

24.0% 

28.1% 

27.1% 

Length of stay* 

One-day trip 

One night 

Two nights or more 

10.8% 

46.9% 

42.3% 

*The categories were collapsed to avoid numerical counts below five. 

**There were five respondents who used vehicles provided by their organizations. 

Therefore, an other mode choice was collapsed into public minibus/van choice. 

Source: own work. 
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5.2.3 Stopping by other cities along the route 

Of 480 respondents, 317 had not stopped in other cities during their recent trips from 

Bangkok to Rayong. The rest of them had visited several cities where Pattaya was the most 

popular destination, followed by Chon Buri Municipality, Si Racha, and Chachoengsao 

(Table 10). 

Table 10: Frequencies of visits to other cities along the route (Pre-HSR) 

9. Did you visit other cities along the route to Rayong? 

 

Responses Percent 

of Cases N Percent 

(Pre-HSR) 

Visited other 

cities
a
 

Visited Pattaya 74 14.7% 15.4% 

Visited Chon Buri Municipality 64 12.7% 13.3% 

Visited Si Racha 32 6.3% 6.7% 

Visited Chachoengsao 18 3.6% 3.8% 

Did not visit any cities 317 62.8% 66.0% 

Total 505 100.0% 105.2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Source: own work. 

5.3 Respondent Perceptions of HSR Service (Post-HSR) 

5.3.1 Changes in visits to other destinations along the route 

This part is relevant to the first research question: 

Research Question 1: If trips from Bangkok to Rayong increase by HSR, will this 

significantly decrease trips from Bangkok to other destinations connected to the rail 

line? If so, which destinations? 

In this part, I investigated whether the increased trips to Rayong by HSR impacts on visits 

in other cities where HSR stations located and connected to the rail line. So far, two steps 

were conducted. The first step dealt with the tendency to visit Rayong using HSR. The 

second step clarified if HSR change the number of visits in the cities along the rail line 

which are Chachoengsao, Chon Buri Municipality, Si Racha, and Pattaya. 

5.3.1.1 Tendency to travel to Rayong using HSR 

The findings in Table 11 appear that respondents’ tendency to travel to Rayong using HSR 

for their vacation was positive. Among 502 respondents, 43% of them somewhat to make a 

journey and 29.3% would like to travel very much. On the contrary, a few respondents did 

not have propensity to travel. Only 2.4% of them would not travel at all, 3.4% would not 

really travel, and 21.9% were unable to make a decision.  



56 
 

Table 11: Frequencies of tendency to visit to Rayong using HSR 

Source: own work. 

The small frequencies appeared in the two categorical variables, 1 (not at all) and 2 (not 

really) might lead to the cell size problem in the statistical analysis hereafter. To avoid this 

violation, the five categorical choices were collapsed into two groups, yes (going) and no 

(not going) as shown in Table 12. The first group included respondents who selected 

choices 4 (somewhat) and 5 (very much), accounted for 72.3% of the total. In contrast, the 

no-go group consisted of respondents who chose 1 (not at all), 2 (not really), and 3 

(undecided), accounted for 27.7% of the total. As a result, nearly three-fourths of 

respondents would like to travel to Rayong for leisure of VFR if HSR is available. 

Table 12: Frequencies of tendency to visit to Rayong using HSR (Collapsed) 

11. If HSR operates, would you like to travel to Rayong for 

tourism/leisure or VFR? (Collapsed) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yes (going) 363 72.3 72.3 72.3 

No (not going) 139 27.7 27.7 100.0 

Total 502 100.0 100.0  
 

Source: own work. 

5.3.1.2 Changes in visits to other cities connected to the HSR line 

Table 13 provides the descriptive statistics of changes in the number of visits in other 

destinations along the Bangkok–Rayong route between before and after HSR operation. 

Figure 43 clearly illustrates that, in the past, over two-thirds of respondents (62.8%) had 

traveled to Rayong directly without stopping in other cities. This proportion increased to 

75.8% after the opening of HSR. In the Pre-HSR scenario, Pattaya was the most popular 

destination for stopping in, followed by Chon Buri Municipality, Si Racha, and 

Chachoengsao. Likewise, the Post-HSR scenario provided the same results which the 

number of visits in four cities slightly decreased.  

11. If HSR operates, would you like more of travel to Rayong for 

tourism/leisure or VFR? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 - Not at all 12 2.4 2.4 2.4 

2 - Not really 17 3.4 3.4 5.8 

3 - Undecided 110 21.9 21.9 27.7 

4 - Somewhat 216 43.0 43.0 70.7 

5 - Very much 147 29.3 29.3 100.0 

Total 502 100.0 100.0  



57 
 

Table 13: Frequencies of visits to other cities before and after the HSR operation 

 

Pre-HSR: Visited other cities Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

(Pre-HSR) 

Visited other 

cities
a
 

Visited Chachoengsao 18 3.6% 3.8% 

Visited Chon Buri Municipality 64 12.7% 13.3% 

Visited Si Racha 32 6.3% 6.7% 

Visited Pattaya 74 14.7% 15.4% 

Did not visit other cities 317 62.8% 66.0% 

Total 505 100.0% 105.2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Post-HSR: Will visit other cities Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

(Post-HSR) 

Will visit 

other cities
a
 

Will visit Chachoengsao 16 2.9% 3.2% 

Will visit Chon Buri Municipality 44 8.1% 8.8% 

Will visit Si Racha 22 4.0% 4.4% 

Will visit Pattaya 50 9.2% 10.0% 

Will not visit other cities 413 75.8% 82.3% 

Total 545 100.0% 108.6% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Source: own work. 

Figure 43: Comparison of visits in other cities (before and after the HSR operation) 

 

Source: own work. 

The aforementioned statements imply that HSR does not affect the number of visits in the 

four cities because Bangkok travelers would rather travel to Rayong without stopping by 

other destinations along the route. Additionally, there were small changes in the visits if 

they travel by HSR. Nevertheless, the implication needs to be confirmed by statistical 

verification. 

3.6% 
12.7% 

6.3% 
14.7% 

63% 

2.9% 
8.1% 

4.0% 
9.2% 

76% 

Chachoengsao Chon Buri Sri Racha Pattaya Not visit

Pre-HSR Post-HSR
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To conduct a significance test for proportions, it is firstly noted that the number of 

respondents were unequal in both Pre-HSR (480 respondents) and Post-HSR scenarios 

(502 respondents). This is because that they were asked their preference to visit in the four 

cities even though some of them have never visited Rayong for leisure or VFR before. 

There were eight respondents who have never visited Rayong, and 14 respondents have 

visited Rayong for work or business. Thus, 22 respondents were missing values and 

excluded in this statistical test because they were unable to provide the revealed preference 

data about their leisure or VFR trip in Rayong. Consequently, the RP and SP data from 480 

respondents were analyzed in this part (Table 14). 

Table 14: The number of respondents in Pre-HSR and Post-HSR scenarios (Filtered) 

Case Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pre-HSR 

Visited other cities
a
 

480 95.6% 22 4.4% 502 100.0% 

Post-HSR 

Tendency to visit other cities using 

HSR (filtered)
a
 

480 95.6% 22 4.4% 502 100.0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
Source: own work. 

The Chi-square test for contingency tables with a 95% confidence interval was performed 

to seek a significant difference between the two groups of respondents, who had stopped 

by the cities before and who had not, in the tendency to stop by cities when using HSR. It 

is important to note that cell size problems occurred in some contingency tables because of 

the small number of respondents who would stop by the cities. However, the primary focus 

was on the majority group of respondents who would go straight to Rayong without 

stopping in other destinations along the route (highlighted in yellow). Consequently, the 

hypotheses were the following: 

H0: The proportions of respondents who had stopped by other cities before and who 

had not are not significantly different in the selection of not stopping by other 

cities when using HSR. 

Ha: The proportions of respondents who had stopped by other cities before and who 

had not are significantly different in the selection of not stopping by other 

cities when using HSR.  
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I. Chachoengsao 

Among the 480 respondents, only 13 would stop by Chachoengsao when traveling to 

Rayong by HSR, whereas 467 would not. The latter group comprised 14 respondents (3%)  

who had visited Chachoengsao before during their recent trip to Rayong while 453 had not 

(97%), displayed in No column (Table 15). In a statistical standpoint, the two proportions 

(3% and 97%) were significantly different because of the Chi-square test giving a P-value 

of 0.000, meaning to reject H0 and accept Ha.  

Table 15: Chi-square test–Chachoengsao 

10.1. PreHSR_Chachoengsao *  

14.1 PostHSR_Chachoensao_Crosstabulation 

 

14.1 Post-HSR 

Chachoengsao 

Total No Yes 

10.1 Pre-HSR 

Chachoengsao 

No Count 453 9 462 

% within Post-HSR Chachoengsao 97.0% 69.2% 96.3% 

Yes Count 14 4 18 

% within Post-HSR Chachoengsao 3.0% 30.8% 3.8% 

Total Count 467 13 480 

% within Post-HSR Chachoengsao 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig. 

 (1-sided) 

Pearson Chi-Square 27.026
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 19.879 1 .000   

Likelihood Ratio 11.691 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear 

Association 

26.970 1 .000 
  

N of Valid Cases 480     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is.49. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Source: own work. 

 

 

 

 

 



60 
 

II. Chon Buri Municipality 

In a total of 480 respondents, only 34 would stop by Chon Buri Municipality during their 

anticipated trips to Rayong using HSR while 446 would not. Among the latter group, 48 or 

10.8% of them had stopped in Chachoengsao during their recent trips to Rayong while 398 

or 89.2% had not. According to the Chi-square test in Table 16, there was an enough 

evidence for a significant difference between the two proportions (10.8% and 89.2%) 

regarding a P-value of 0.000. 

Table 16: Chi-square test–Chon Buri Municipality 

10.2. Pre-HSR Chon Buri city * 14.2 Post-HSR Chon Buri Crosstabulation 

 

14.2 Post-HSR 

Chon Buri 

Total No Yes 

10.2 Pre-HSR  

Chon Buri city 

No Count 398 18 416 

% within Post-HSR Chon Buri 89.2% 52.9% 86.7% 

Yes Count 48 16 64 

% within Post-HSR Chon Buri 10.8% 47.1% 13.3% 

Total Count 446 34 480 

% within Post-HSR Chon Buri 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact 

Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 36.017
a
 1 .000   

Continuity 

Correction
b
 

32.945 1 .000 
  

Likelihood Ratio 25.318 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

35.942 1 .000 
  

N of Valid Cases 480     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

4.53. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Source: own work. 
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III. Si Racha 

Si Racha also received a small number of visits both before and after HSR operation. Table 

17 shows that only 17 out of 480 respondents would intentionally stop by Sri Racha during 

their trips traveling by HSR. Conversely, the majority group of 463 respondents would not 

stop by the city if traveling HSR. This second group comprised only 5.6% of who had 

stopped in Si Racha during their recent trips to Rayong, whereas 94.4% had not. This large 

gap was statistically validated by the Chi-square test and found that the P-value was not 

greater than 0.05. Thus, it can be concluded that the two proportions, 5.6% and 94.4%, 

were significantly different. 

Table 17: Chi-square test–Si Racha 

10.3. Pre-HSR Si Racha * 14.3 Post-HSR Si Racha Crosstabulation 

 

14.3 Post-HSR Si 

Racha 

Total No Yes 

10.3 Pre-

HSR Si 

Racha 

No Count 437 11 448 

% within Post-HSR Si Racha 94.4% 64.7% 93.3% 

Yes Count 26 6 32 

% within Post-HSR Si Racha 5.6% 35.3% 6.7% 

Total Count 463 17 480 

% within Post-HSR Si Racha 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 23.213
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 18.688 1 .000   

Likelihood Ratio 12.806 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

23.165 1 .000 
  

N of Valid Cases 480     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Source: own work. 
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IV. Pattaya 

Pattaya received the similar results to Chachoengsao, Chon Buri Municipality, and Si 

Racha. The proportions between respondents who had visited Pattaya before during their 

recent trips to Rayon and who had not were significantly different in the tendency not to 

stop by Pattaya when traveling by HSR to Rayong. This statement can be explained by 

Table 18 that 406 of 480 respondents would not stop by Pattaya during their trips to 

Rayong by HSR. Among this group, 93.8% of them had stopped by Pattaya during their 

last trips to Rayong whereas 6.2% had not. The Chi-square test computed the P-value of 

0.000, meaning to reject the null hypothesis and accept the alternative one. As a result, 

there was a significance difference between the two proportions, 93.8% and 6.2%. 

Table 18: Chi-square test–Pattaya 

14.4 Post-HSR Pattaya * 10.4. Pre-HSR Pattaya Crosstabulation 

 

10.4 Pre-HSR 

Pattaya 

Total No Yes 

14.4 Post-

HSR  

Pattaya 

No Count 381 57 438 

% within Pre-HSR Pattaya 93.8% 77.0% 91.3% 

Yes Count 25 17 42 

% within Pre-HSR Pattaya 6.2% 23.0% 8.8% 

Total Count 406 74 480 

% within Pre-HSR Pattaya 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 22.166
a
 1 .000   

Continuity 

Correction
b
 

20.110 1 .000 
  

Likelihood Ratio 17.280 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

22.120 1 .000 
  

N of Valid Cases 480     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6.48. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Source: own work. 
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V. Not visiting other cities 

Conversely to the previous four variables, this one aimed to investigate whether 

respondents who had stopped by the aforementioned cities would still stop by there when 

traveling to Rayong by HSR.  

From Table 19, 163 of 480 respondents had stopped by other destinations when traveling 

to Rayong in the past (Pre-HSR). In this group (highlighted in yellow), just over one-

fourths (28.8%) of them would still stop by some destinations along the route to Rayong 

using HSR (Post-HSR). On the contrary, nearly three-fourths (71.2%) of them would not 

stop by any places. The statistical analysis in the following table shows that the Pearson 

Chi-square computed a P-value less than 0.05. Thus, this can be interpreted to reject H0 

and accept Ha that there was a significant difference between the two proportions. 

Table 19: Chi-square test–Not visiting other cities 

10.5. Pre-HSR Did not visit * 14.5 Post-HSR Will not visit Crosstabulation 

 

14.5 Post-HSR  

Total Yes   No  

10.5. Pre-HSR  Visited  Count 47 116 163 

% within Pre-HSR  

Did not visit any cities 

28.8% 71.2% 100.0% 

Did not 

visit any 

cities  

Count 28 289 317 

% within Pre-HSR  

Did not visit any cities 

8.8% 91.2% 100.0% 

Total Count 75 405 480 

% within Pre-HSR  

Did not visit any cities 

15.6% 84.4% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 32.666
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 31.167 1 .000   

Likelihood Ratio 30.902 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

32.598 1 .000 
  

N of Valid Cases 480     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.47. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Source: own work. 
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In conclusion, HSR would not significantly decrease visits in Chachoengsao, Chon Buri 

Municipality, Si Racha and Pattaya which are the cities connected to the rail line. The 

reason was that most of Bangkok respondents had already preferred traveling to Rayong 

without stopping by other destinations, even though they would use HSR. This can be 

explained by a few visits appeared in the four cities in the Pre-HSR situation, and slightly 

decreased in the Post-HSR scenario.  

 

5.3.2 The association between demographics and tendency to travel  

The examination of the association between demographics of respondents and their 

tendency to travel to Rayong using HSR were performed by the Chi-square test of 

independence. Based on 95% confidence intervals, the hypotheses were the following:  

H0: Demographics and tendency to travel to Rayong are independent. 

Ha: Demographics and tendency to travel to Rayong are not independent. 

To test the hypotheses, I performed the crosstabulation function by creating contingency 

tables for the two nominal variables, demographics and tendency to travel. In this study, 

the socioeconomic attributes of respondents were gender, age, income, educational level, 

and occupation. 
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5.3.2.1 Gender & Tendency to travel 

The crosstabulation in Table 20 presents that over two-thirds of both men (75.2%) and 

women (69.6%) would travel to Rayong by HSR. In a statistical viewpoint, the Pearson 

Chi-square test resulted a value 1.957, a degree of freedom of 1, and a P-value of 0.162. As 

a result, this failed to reject the null hypothesis because the P-value was greater than 0.05. 

Thus, it can be concluded that gender of respondents and their tendency to travel to 

Rayong by HSR were independent. In other words, these two variables were not 

associated. 

Table 20: Chi-square Test–Gender * Tendency to travel  

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 

1.957
a
 1 .162 

  

Continuity 

Correction
b
 

1.688 1 .194 
  

Likelihood Ratio 1.962 1 .161   

Fisher's Exact 

Test 
   

.164 .097 

Linear-by-Linear 

Association 

1.953 1 .162 
  

N of Valid Cases 502     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 67.01. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Source: own work.  

Crosstab 

 

11. If HSR is available, would you like to 

travel to Rayong for tourism/leisure or 

VFR? 

No Yes Total 

17. 

Gender 

Male Count 60 182 242 

Expected Count 67.0 175.0 242.0 

% within Gender 24.8% 75.2% 100.0% 

% within Tendency  43.2% 50.1% 48.2% 

Female Count 79 181 260 

Expected Count 72.0 188.0 260.0 

% within Gender 30.4% 69.6% 100.0% 

% within Tendency  56.8% 49.9% 51.8% 

Total Count 139 363 502 

Expected Count 139.0 363.0 502.0 

% within Gender 27.7% 72.3% 100.0% 

% within Tendency  100.0% 100.0% 100.0% 
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5.3.2.2 Age & Tendency to travel 

Before the Chi-square test, I collapsed the age categorical variables from ten to five levels 

to eliminate redundant variables. The frequencies in Table 21 indicate that more than 70% 

of respondents in all age groups would travel to Rayong if HSR operates. The SPSS 

statistical analysis found that the Pearson Chi-square value was 13.698, giving a degree of 

freedom of 4 and a P-value of 0.008. Therefore, I rejected the null hypothesis and accepted 

the alternative hypothesis that age of the respondents and their tendencies to travel to 

Rayong using HSR were associated or dependent. 

Table 21: Chi-square Test–Age * Tendency to travel  

Crosstab 

 

11. Tendency to travel 

No Yes Total 

18.Age 

(Collapsed) 

< 25 years old Count 14 62 76 

Expected Count 21.0 55.0 76.0 

% within Age  18.4% 81.6% 100.0% 

% within Tendency  10.1% 17.1% 15.1% 

25-29 years old Count 34 93 127 

Expected Count 35.2 91.8 127.0 

% within Age  26.8% 73.2% 100.0% 

% within Tendency  24.5% 25.6% 25.3% 

30-34 years old Count 35 96 131 

Expected Count 36.3 94.7 131.0 

% within Age  26.7% 73.3% 100.0% 

% within Tendency  25.2% 26.4% 26.1% 

35-39 years old Count 18 60 78 

Expected Count 21.6 56.4 78.0 

% within 18.Age  23.1% 76.9% 100.0% 

% within Tendency  12.9% 16.5% 15.5% 

> 39 years old Count 38 52 90 

Expected Count 24.9 65.1 90.0 

% within Age  42.2% 57.8% 100.0% 

% within Tendency  27.3% 14.3% 17.9% 

Total Count 139 363 502 

Expected Count 139.0 363.0 502.0 

% within 18.Age  27.7% 72.3% 100.0% 

% within Tendency  100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.698
a
 4 .008 

Likelihood Ratio 13.249 4 .010 

Linear-by-Linear Association 8.210 1 .004 

N of Valid Cases 502   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.04. 
 

Source: own work. 
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5.3.2.3 Education level & Tendency to travel 

Similar to the previous test, the categorical variables of educational levels were collapsed 

from eight to four levels to avoid cell size problems in the Chi-square test. The frequencies 

in Table 22 shows that over 70% of respondents in the groups who graduated with 

bachelor’s degrees or below would travel to Rayong if HSR was available. Moreover, 

51.1% of postgraduates would use HSR to visit Rayong. According to the statistical 

outputs in the following table, the Pearson Chi-square was 12.234 while the P-value was 

0.007 with a degree of freedom of 3. Given that the P-value was smaller than the alpha of 

0.05, this failed to accept the null hypothesis. Thus, I accepted the alternative hypothesis 

that the two variables, educational level and tendency to travel, are dependent. 

Table 22: Chi-square Test–Educational level * Tendency to travel  
 

Crosstab 

 

11. If HSR is available, 

would you like to travel to 

Rayong for leisure or VFR? 

No Yes Total 

19. Highest  

Education 

(Collapsed) 

High school /  

Primary school /  

or below 

Count 8 31 39 

Expected Count 10.8 28.2 39.0 

% within Education 20.5% 79.5% 100.0% 

% within Tendency  5.8% 8.5% 7.8% 

Diploma/ 

Vocational 

school 

Count 35 87 122 

Expected Count 33.8 88.2 122.0 

% within Education  28.7% 71.3% 100.0% 

% within Tendency  25.2% 24.0% 24.3% 

Bachelor’s 

Degree 

Count 74 222 296 

Expected Count 82.0 214.0 296.0 

% within Education  25.0% 75.0% 100.0% 

% within Tendency  53.2% 61.2% 59.0% 

Postgraduate 

degree 

Count 22 23 45 

Expected Count 12.5 32.5 45.0 

% within Education  48.9% 51.1% 100.0% 

% within Tendency  15.8% 6.3% 9.0% 

Total Count 139 363 502 

Expected Count 139.0 363.0 502.0 

% within Education 27.7% 72.3% 100.0% 

% within Tendency  100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.234
a
 3 .007 

Likelihood Ratio 11.273 3 .010 

Linear-by-Linear Association 3.509 1 .061 

N of Valid Cases 502   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.80. 

Source: own work. 
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5.3.2.4 Monthly income & Tendency to travel 

Regarding a cell size matter, eight groups of respondents with different monthly income 

ranges were collapsed into three groups to eliminate some redundant variables (Table 23). 

The frequencies indicate that over two-thirds of all groups would travel to Rayong if HSR 

was a travel mode. The proportions between respondents who would go on a trip and who 

would not were obviously different in all the three groups of monthly income ranges. 

However, the Chi-square providing a P-value (0.145) of larger than 0.05 indicated that 

monthly income and tendency to travel are independent. 

Table 23: Chi-square Test–Monthly income * Tendency to travel  

Crosstab 

 

11. If HSR is available, 

would you like to travel to 

Rayong for tourism/leisure 

or VFR? 

No Yes Total 

20. Monthly 

Income 

(Collapsed) 

< 30,000  

Baht/month 

Count 68 192 260 

Expected Count 72.0 188.0 260.0 

% within Income  26.2% 73.8% 100.0% 

% within Tendency  48.9% 52.9% 51.8% 

30,001-45,000 

Baht/month 

Count 34 103 137 

Expected Count 37.9 99.1 137.0 

% within Income  24.8% 75.2% 100.0% 

% within Tendency  24.5% 28.4% 27.3% 

> 45,000  

Baht/month 

Count 37 68 105 

Expected Count 29.1 75.9 105.0 

% within Income  35.2% 64.8% 100.0% 

% within Tendency  26.6% 18.7% 20.9% 

Total Count 139 363 502 

Expected Count 139.0 363.0 502.0 

% within Income  27.7% 72.3% 100.0% 

% within Tendency  100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.859
a
 2 .145 

Likelihood Ratio 3.732 2 .155 

Linear-by-Linear Association 2.233 1 .135 

N of Valid Cases 502   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29.07. 

Source: own work. 
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5.3.2.5 Occupation & Tendency to travel 

Because there were small numbers of unemployed and student respondents, these two 

groups were merged to avoid a small expected count problem. The descriptive statistics in 

Table 24 shows that over 70% of respondents in all occupational groups would visit 

Rayong by HSR. Nevertheless, the Chi-square test performed the P-value of 0.969 which 

was greater than a confidence level of 0.05; this implied to accept H0. As a result, 

occupation of respondents and their tendency to travel were independent. 

Table 24: Chi-square Test–Occupation * Tendency to travel to Rayong by HSR 

Crosstab 

 

11. If HSR is available, would 

you like to travel to Rayong 

for tourism/leisure or VFR? 

No Yes Total 

21. 

Occupation 

(Collapsed) 

Student/ 

Unemployed

/Retired 

Count 19 52 71 

Expected Count 19.7 51.3 71.0 

% within Occupation  26.8% 73.2% 100.0% 

% within Tendency  13.7% 14.3% 14.1% 

Employee-

Private  

Sector 

Count 63 162 225 

Expected Count 62.3 162.7 225.0 

% within Occupation  28.0% 72.0% 100.0% 

% within Tendency  45.3% 44.6% 44.8% 

Employee-

Public 

Sector 

Count 24 68 92 

Expected Count 25.5 66.5 92.0 

% within Occupation  26.1% 73.9% 100.0% 

% within Tendency  17.3% 18.7% 18.3% 

Self-

employed/ 

Business 

owner/ 

Freelancer 

Count 33 81 114 

Expected Count 31.6 82.4 114.0 

% within Occupation  28.9% 71.1% 100.0% 

% within Tendency  23.7% 22.3% 22.7% 

Total Count 139 363 502 

Expected Count 139.0 363.0 502.0 

% within Occupation  27.7% 72.3% 100.0% 

% within Tendency  100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square .250
a
 3 .969 

Likelihood Ratio .250 3 .969 

Linear-by-Linear Association .042 1 .837 

N of Valid Cases 502   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.66. 

Source: own work. 
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The results were summarized and shown in Table 25. The P-values of age and educational 

variables were 0.008 and 0.007 respectively, and lower than the alpha value of 0.05. 

Therefore, this failure to accept the null hypothesis interpreted that both variables were 

dependent with tendency to travel. The Chi-square examination of the gender, monthly 

income, and occupation variables computed the P-values of 0.162, 0.145, and 0.369, 

respectively. Obviously, these P-values were greater than α (0.05). Therefore, the evidence 

was enough to accept the null hypothesis that these variables and tendency to travel were 

independent. 

Table 25: The association between respondent demographics and tendency to travel  

Variable 1 Variable 2 
P-

value 

α 

(0.05) 
H0 Dependent 

Tendency to 

travel to Rayong 

for leisure/VFR 

by HSR 

Gender .162 > Accept  

Age .008 < Reject  

Education .007 < Reject  

Monthly Income .145 > Accept  

Occupation .369 > Accept  

Source: own work. 

In conclusion, the statistical outcomes present that age and educational attributes of 

respondents were dependent with their tendency to travel to Rayong by HSR for tourism 

and leisure or VFR. Conversely, their genders, monthly income ranges, and occupations 

were independent with the tendency to travel. 

 

5.3.3 Factors of using HSR 

The results in Table 26 discover that respondents considered every factor important in 

selecting HSR mode for their leisure or VFR trips to Rayong. Safety and security (x̅ = 

4.29), service Convenience (x̅ = 4.19), luggage storage & souvenir purchase (x̅ = 4.12), 

total travel time (x̅ = 4.10), onboard comfort (x̅ = 4.08) and transportation cost (x̅ = 4.06) 

were interpreted very important factors regarding their x̅ were between 4 and 5 interval 

scores. Additionally, services frequency was evaluated as a moderately important factor 

because of its x̅ = 3.97. 
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Table 26: Question 11–Mean scores of factors of using HSR 

Rank Descriptive Statistics 
  N Mean Std. Deviation 

1 Safety and security 502 4.29 .824 

2 Service convenience 502 4.19 .850 

4 Luggage storage & souvenir 

purchase 

502 4.12 .908 

3 Total travel time 502 4.10 .838 

5 Onboard comfort 502 4.08 .871 

6 Transportation cost 502 4.06 1.000 

7 Service frequency 502 3.97 .980 

 Valid N (listwise) 502   

Source: own work. 

5.3.4 Other important factors 

The survey found that two respondents concerned about transit facilities from the U-Tapao 

station to Rayong City and public transportation within Rayong City, and one respondent 

informed that travel party size was an essential factor influencing to choose HSR for a trip. 

5.3.5 The nearest HSR station to accommodation 

Over one-thirds (34.7%) of respondents reported that HSR Suvarnabhumi Airport Station 

was the nearest or the most convenient station from their residences. The rest of them, 

26.1% preferred Makkasan Station, 22.3% of would go to Bang Sue Station, and only 

16.9% would catch HSR from Don Mueang Airport Station (Table 27). 

Table 27: Question 13–Frequencies of the nearest HSR station 

13. The most convenient or nearest HSR station in Bangkok 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Suvarnabhumi Airport St. 174 34.7 34.7 34.7 

Makkasan St. 131 26.1 26.1 60.8 

Bang Sue St. 112 22.3 22.3 83.1 

Don Mueang Airport St. 85 16.9 16.9 100.0 

     

Total 502 100.0 100.0  

Source: own work. 
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5.4 Shifts in Travel Mode to Rayong 

This part studied changes in transportation mode to Rayong which was relevant to the 

second research question: 

Research Question 2: If trips from Bangkok to Rayong increase by HSR, will this 

significantly decrease other transportation modes along the same route? 

In this regard, the hypotheses were stated: 

H0: Selecting travel modes to Rayong for tourism/leisure or VFR between before 

and after HSR operation are not significantly different. 

Ha: Selecting travel modes to Rayong for tourism/leisure or VFR between before 

and after HSR operation are significantly different. 

The analysis was separated into two parts based on car ownership: respondents who owned 

cars and who did not. The frequencies in Table 28 appear that 291 or 58% of the total 

respondents owned private cars while 211 or 42% do not. Because the cases were divided, 

this led to the insufficient cases in the statistical test which was one of the limitations in 

this research. 

Table 28: Question 15–Frequencies of car ownership 

15. Do you have a car? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 211 42.0 42.0 42.0 

 Yes 291 58.0 58.0 100.0 

 Total 502 100.0 100.0  

Source: own work. 

 

5.4.1 Respondents who did not own cars (211/502 responses) 

Table 29 presents the travel mode choices for respondents who did not own cars. Because a 

number lower than five appeared in three cells, a not going choice was merged with a 

minibus/van choice to avoid cell size problems. 
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Table 29: Question 15-A–Respondents who did not own cars and the selection of travel 

modes to Rayong between Pre-HSR and Post-HSR 

 

15.A1.NoCar_PostHSR  

Not going 

Count 

Minibus/van 

Count 

HSR 

Count 

Total 

Count 

15.A1. 

NoCar_PreHSR 

Not going 2 4 20 26 

Minibus/van 0 45 140 185 

Total 2 49 160 211 

Source: own work. 

In this regard, a minibus/van mode became the only available choice in the Pre-HSR 

scenario (one independent variable) while the Post-HSR scenario offered two travel mode 

choices, minibus/van and HSR modes (Table 30). 

Table 30: Question 15-A–Respondents who did not own cars and the selection of travel 

modes to Rayong between Pre-HSR and Post-HSR (Collapsed) 

 

15.A2.NoCar_PostHSR_Collapsed 

Minibus/van HSR Total 

Count Count Count 

15.A1.NoCar_ 

PreHSR_Collapsed 

Minibus/van 51 160 211 

Source: own work. 

The analysis deployed the Chi-square goodness-of-fit test by a nonparametric utility to 

compare between observed frequency and expected frequency, and measure the 

distribution in selecting the two travel modes after HSR operation. 

The Chi-square test in Table 31 shows that none of cells had expected count lower than 

five. Therefore, the test was valid. The Chi-square value was 56.308 with a degree of 

freedom of 1 and the P-value was 0.000, smaller than α (0.05). Consequently, this led to 

reject the null hypothesis. The interpretation can be stated that in the group of respondents 

who did not own cars, there was a significant difference in selecting travel mode to Rayong 

for tourism/leisure or VFR between before and after HSR operation. To explain more, 160 

respondents (75.8%) who selected to use public minibus/van would switch to HSR while 

51 respondents (24.2%) would prefer the same travel mode. In term of a statistical 

standpoint, these two proportions were significantly different. 
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Table 31: Question 15-A–The Chi-square Goodness-of-Fit Test 

15.A2.NoCar_PostHSR_Collapsed 

 Observed N Expected N Residual 

Minibus/van 51 105.5 -54.5 

HSR 160 105.5 54.5 

Total 211   

Test Statistics 

 15.A2.NoCar_PostHSR_Collapsed 

Chi-Square 56.308
a
 

df 1 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 105.5. 

Source: own work. 

5.4.2 Respondents who owned cars (291/502 respondents) 

Because the travel mode choices in Table 32 received the small numbers, it might be 

problematic in some cells. Therefore, a not going option was merged into a minibus/van 

mode (Table 33). 

Table 32: Question 15–B–Respondents who owned cars and the selection of travel mode to 

Rayong between Pre–HSR and Post–HSR 

 

15.B2.OwnCar_PostHSR 

Not 

going 

Minibus/

van 

Private 

cars HSR 

Count Count Count Count 

15.B1.OwnCar_ 

PreHSR 

Not going 3 0 3 1 

Minibus/van 0 5 0 11 

Private cars 2 1 132 133 

Source: own work. 
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Table 33: Question 15–B–Respondents who owned cars and the selection of travel mode to 

Rayong between Pre–HSR and Post–HSR (Collapsed) 

15.B1.OwnCar_PreHSR_Collapsed * 

15.B2.OwnCar_PostHSR_Collapsed Crosstabulation 

 

15.B2.OwnCar_PostHSR_ 

Collapsed 

Minibus/ 

van 

Count 

Private 

car 

Count 

HSR 

Count 

Total 

Count 

15.B1.OwnCar_ 

PreHSR_Collapsed 

Minibus/van 8 3 12 23 

Private cars 3 132 133 268 

Total 11 135 145 291 

Source: own work. 

To validate the assumptions, the Pearson Chi-square test with the 95% confident interval 

was performed to test whether the frequencies of the two independent categorical variables 

are significantly associated. The 2x3 table was therefore created via the Crosstab 

procedure. 

In Table 34, it was acceptable that one cell had an expected count less than five. Because 

the Pearson Chi-square of 69.515 giving the P-value.000, I rejected H0 and accepted Ha. In 

the group of respondents who owned cars, to summarize, there was a significant difference 

in the selection of travel mode to Rayong between before and after HSR operation. Once 

HSR was accessible, 12 of 23 respondents shifted from using minibuses/vans to the HSR 

while eight of them insisted to use the same mode, and three of them would use their 

private cars instead. On the other hand, the numbers of respondents who changed from 

using private cars to HSR (133 respondents) and those who did not (132 respondents) were 

small different. In this case, it was obviously that HSR would not significantly decrease a 

private car mode for a leisure or VFR trip to Rayong. 

Table34: Question 15–B–The Chi-square Test 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Significance  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 69.515
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 36.426 2 .000 

Linear-by-Linear Association 6.307 1 .012 

N of Valid Cases 291   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is.87. 

Source: own work.  
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5.5 Impacts of HSR Travel Time on Length of Stay in Rayong 

 

Research Question 3: Does the speed of access of HSR station change overnight trips to 

day trips from Bangkok to Rayong? 

The bar chart in Figure 44 illustrates the proportions between respondents who decided to 

stay overnight and who preferred a one-day trip in Rayong. From the figure, it was obvious 

that the shorter the travel time was, the more likely respondents would make a day trip 

from Bangkok to Rayong. However, this statement needs to be validated by a statistical 

test. 

Figure 44: Question 16–Proportions between overnight trip 

and one-day trip to Rayong 

 

 

Source: own work. 

The nonparametric statistics with Cochran’s Q test was carried out in the aforementioned 

four-within-group data to determine the difference in binary response variable (Kraska-

Miller, 2014) which in this case were 1-overnight trip and 0-day trip. Based on α (0.05), 

the hypotheses were the following: 

H0: 𝜋1 = 𝜋2 = 𝜋3 = 𝜋4 

 

The proportion of overnight trips and day trips in four different 

time scenarios are not significantly different. 

Ha: 𝜋1 ≠ 𝜋2 ≠ 𝜋3 ≠ 𝜋4  The proportion of overnight trips and day trips in four different 

time scenarios are significantly different. 

74% 
63% 

53% 

37% 

26% 
37% 

47% 

63% 

5 hrs 41 mins

round-trip

5 hrs 21 mins

round-trip

5 hrs 1 min

round-trip

4 hrs 41 mins

round-trip

1 = Overnight trip 0 = Day trip
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Regarding the SPSS calculation in Table 35, Cochran’s Q value was 324.352 with a degree 

of freedom of 3 and a P-value (0.000) was lower than 0.05. Thus, it was evident to reject 

the null hypothesis and accept the alternative hypothesis that the proportions between 

overnight trips and day trips in the four-time cases were significantly different. In other 

words, the shorter access time to an HSR station and the faster total travel time to Rayong 

profoundly increased day trips in Rayong. 

 

Table 35: Question 16–Cochran’s Q test  

Frequencies 

 

Value 

 

Overnight trip One-day trip 

5:41 hrs round-trip to Rayong 369 133 

5:21 hrs round-trip to Rayong 318 184 

5:01 hrs round-trip to Rayong 268 234 

4:41 hrs round-trip to Rayong 185 317 

Test Statistics 
N 502 

Cochran's Q 324.352
a
 

df 3 

Asymp. Sig. .000 

a. 1 is treated as a success. 

Source: own work. 
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6 RESULTS & DISCUSSIONS 

In this chapter, I discuss all the findings from the study with relevant previous literature in 

Chapter 2. After explaining HSR impacts on tourism, recommendations are given to the 

Thai government and DMOs, tourism businesses, and HSR Company. Additionally, 

limitations of the study are stated as well as suggestions for further studies. 

1) HSR increases trips from Bangkok to Rayong for tourism and leisure or VFR. 

The research findings support the assumption that HSR significantly attracts Bangkok 

residents to travel to Rayong for tourism and leisure or VFR purposes. In this case, their 

tendency to travel is associated with age and educational level but not associated with 

gender, income, or occupation. Moreover, respondents who graduated with a bachelor’s 

degree or below tend to travel more than postgraduates. In selecting HSR to travel to 

Rayong, respondents consider every factor important. Safety and security, service 

convenience, luggage storage and souvenir purchase, travel time, onboard comfort, and 

fare rate are very important factors while service frequency is considered a moderately 

important factor. Additionally, few of respondents concern with travel party size, transit 

facilities at the last station to a final destination, and the availability of public transport 

services in Rayong City Center.  

Recommendations: 

The above findings support the objective of the HSR eastern line development plan that 

aims to draw tourists to the eastern region. Because the HSR project is under construction 

and not yet available, HSR Company might consider the aforementioned factors in 

architectural and design plans. For example, luggage storage and souvenir purchase are onf 

of important factors when traveling by HSR to Rayong because Thai tourists enjoy buying 

fruit when visiting Rayong. It is therefore that HSR companies should provide space to 

store luggage and belongings in the carriage, as well as luggage storage facilities in railway 

stations. 

Because age and level of education influence tendency to travel to Rayong using HSR, 

Thai DMOs and other tourism businesses should consider these factors when developing 

strategic plans to captivate Bangkok tourists. For instance, TAT might launch a tourism 

campaign related to education while tour and travel agencies could offer short educational 

tours or field trip packages to educational institutions and students. Additionally, this 

recommendation is also in accordance with the EEC development plan aiming to promote 

Rayong as a destination for education and community-based tourism (EECO, 2018b). 

Limitations & Suggestions for Further Studies: 

Due to cost and time constraints, I did not conduct further studies on factors relevant to 

transit facilities, local public transport services, or number of travel companions, as 
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suggested by some respondents. Consequently, this suggests the need for further studies to 

include the aforementioned factors in the measurement. 

2) The increased trips by HSR significantly decrease the use of minibuses/vans but not the 

use of private cars along the same route. 

Regarding transportation mode, HSR attracts Bangkok passengers from the existing public 

transport services, which are minibuses or vans in this study. After HSR is available, 

respondents change from using public minibuses/vans to HSR instead. This decrease in 

minibus/van use occurs, regardless of whether the respondents who own cars. 

Conversely, HSR does not significantly decrease the use of private cars because many car 

owners prefer to travel to Rayong by their private vehicles even HSR is a new alternative. 

This is consistent with the information from Ministry of Tourism and Sports (2016) as 

stated in Chapter 2 that over two-thirds of Thai tourists travel to Rayong by private cars. 

As a result, it can be concluded that HSR does not have an impact on private car use. 

Recommendations: 

Although minibus/van service providers are directly affected by the incoming HSR, there 

are situations in which HSR is not able to compete with minibus/van use. For example, 

minibuses/vans offer door-to-door services in which passengers can stop at a specific 

destination. Moreover, minibuses/vans are still in demand because intermodal transit is 

required when traveling by HSR. 

In this regard, cooperation among HSR, local minibus/van services, and tourist attractions 

would be advantageous for traffic flow in Rayong tourism and correspond with the EEC 

plan of seamless connectivity. Furthermore, a responsibility center or a focal point should 

be established to manage coordination from all related parties in working toward shared 

benefits to achieve successful collaboration. 

Limitations & Suggestions for Further Studies: 

The results lead to doubts about whether the number of travel companions that one has 

affects their decision to use HSR or private cars when traveling to Rayong. However, this 

issue is out of the scope of study and is excluded in this research due to time and cost 

constraints. Because the experiments were based on individual travel decisions, the results 

might vary if the size of the travel party was an additional variable. For example, total HSR 

fares for group travelers might be more expensive than traveling by a private car mode. In 

this regard, a comparison study in economy of scale and price sensitivity between HSR and 

other transport modes is suggested for further studies. 
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3) The increased trips by HSR do not significantly decrease trips from Bangkok to other 

destinations connected to the rail line. 

The development of the HSR eastern route is expected to increase tourism in Rayong and 

four other cities connected to the rail line, including Chachoengsao and the three districts 

located in Chon Buri Province: Chon Buri Municipality, Sri Racha, and Pattaya. However, 

the results indicate that Bangkok residents prefer to go directly to Rayong without visiting 

other destinations along the route. Although HSR increases trips from Bangkok to Rayong, 

the number of visits to Chachoengsao, Chon Buri, Sri Racha, and Pattaya are not 

significantly different after the development of the HSR eastern route. 

Fortunately, HSR Bangkok–Rayong does not reduce visits in the four cities. Nevertheless, 

these cities do not receive greater number of arrivals even though they are connected to the 

rail line. This result is contradictory to the EEC development plan that aims to develop the 

HSR to boost tourism in the region, not only Rayong. 

Recommendations: 

The EEC project aims to attract visitors to the region by promoting uniqueness of each 

province. However, hop on and off at every HSR station for excursions can occur extra 

cost to passengers. In this regard, offering rail pass special offers (i.e., 24 or 48 hrs), is 

recommended to attract travelers to stop by other destinations along the route. 

According to the Second National Tourism Development Plan (2017–2021), the eastern 

region is titled The Active Beach Cluster which comprises Chon Buri, Rayong, Chantaburi 

and Trat provinces. It is obvious that Chachoengsao, one of the cities connected to HSR 

line, is not part of the tourism cluster. Fortunately, Chachoengsao is part of the EEC 

development plan, in which its tourism is promoted as cultural and natural attractions 

(EECO, 2018c). As explained, there is a question about the degree of coordination of   

Chachoengsao DMO in promoting its tourism with other local DMOs who are responsible 

for tourism in Chon Buri and Rayong. 

Limitations & Suggestions for Further Studies: 

I realize that the results might vary with different route and also depend on a final 

destination. If Chon Buri was a final destination in the study, for instance, HSR may 

increase trips from Bangkok to Chon Buri instead of Rayong because Chon Buri is located 

between Bangkok and Rayong. Travelers may have fewer tendencies to travel further to 

Rayong. However, this research is not far beyond to that due to limited time and funds. 
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4) Improved access due to HSR significantly turns overnight trips from Bangkok to 

Rayong into day trips. 

Although HSR brings more leisure trips to Rayong and potentially stimulate tourism 

expenditures to the province, total tourism income might decrease due to reduced length of 

stay. Rayong is already positioned as a short-break (one or two nights) destination for Thai 

tourists (Ministry of Tourism and Sports, 2016). This corresponds to the survey that 46.9% 

of respondents spent one night in Rayong, 42.3% stayed two nights or more, and only 

10.8% returned to Bangkok on the same day. Unfortunately, the attractiveness as a 

destination for short breaks further grows after HSR operation. According to the results, 

the improved accessibility offered by HSR affects Bangkok travelers in planning their 

length of stay in Rayong. The shorter total travel time with HSR encourages travelers to 

visit Rayong and return to Bangkok on the same day rather than to stay overnight in 

Rayong. 

In the experiment, HSR possibly offers the fastest total travel time at 4 hours and 41 

minutes. However, the respondents spent less than three hours to more than four hours for 

their last trips to Rayong. This implies that traveling by HSR may take more time than the 

existing transportation modes even though passengers can access HSR station within 10 

minutes. This is because that an HSR mode requires waiting time at a terminal. 

Recommendations: 

Accommodation seems to be the most directly affected sector. Hotel occupancy rates in 

Rayong mainland, excluding islands, might be reduced because shorter travel time by HSR 

facilitates travelers who do not own cars to make a one-day trip in Rayong. In this regard, 

hotel businesses in Rayong should cooperate with transport providers, HSR and transit 

buses, and travel agencies or tourist attractions to create holiday packages that include 

hotel deals for a short stay (one night, for instance). To make this possible, Rayong should 

promote tourism activities that require overnight stay. For example, Andorra has 

contracted Cirque Du Soleil for a summer-month-long free nightly show to attract 

overnight stays and combat tourism seasonality (Andorra Tourism, 2017). 

Meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE) are potential markets that 

players in the accommodation sector in Rayong should keep an eye on. As mentioned 

earlier, regarding Rayong promoting educational tourism by targeting educational 

institutions, hotel businesses with sufficient room capacity are suggested to support 

educational tourism by accommodating MICE travelers, especially for conferences or 

seminars relevant to education. Also, coordinating with local carriers and mass 

transportation, such as HSR, is an advantage when it comes to facilitating a smooth 

journey for MICE visitors. Several hotels for conferences and seminars in Rayong are 

listed by Chitsawang (2015) as shown in Table 36.  
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Table 36: Accommodation for conference and seminar tourists in Rayong 

Hotels 
Room 

Prices (Baht) 

Maximum capacity 

for MICE (persons) 

Kiangtalay Resort 1,000 –3,000 2,000 

Brookside Valley Resort 1,600 700 

Golden City Rayong Hotel 900 –2,600 500 

Rayong Marriott Resort & Spa 3,500 –7,000 500 

Rayong Resort 3,700 –4,500 20-500 

Kantary Bay Hotel Rayong 2,000 –5,000 400 

Novotel Rayong Rim Pae Resort 3,000 300 

Kameo Grand Rayong Hotel & 

Serviced Apartments 
2,000 300 

Royal Phala Cliff Beach Resort and Spa 1,300 –2,500 50-200 

Ao Prao Resort 4,000 –12,000 170 

Sai Kaew Beach Resort 4,000 –10,000 140 

Nice Beach Hotel 700-1,000 80 

Source: Chitsawang (2015). 

Limitations & Suggestions for Further Studies: 

The experiments were controlled by only HSR travel time variables. Thus, the results are 

limited to the time dimension. Otherwise, the results might be different if the scenarios 

included other conditions such as accommodation and public transit service costs. I 

acknowledge that each traveler’s decision-making on period of stay at a destination is 

based upon various factors as discussed. Nevertheless, I finally decided to exclude other 

variables in the case because of the awareness in complexity and difficulty in the 

questionnaire design. In this regard, further researchers are suggested to develop the 

overnight stay decision model with various variables for the measurements in different 

dimensions. 
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CONCLUSION 

Thailand’s HSR development plans lacks of the study of negative impacts on tourism 

especially a decrease in length of stay at touristic cities due to shorter travel time. 

Moreover, the relevant existing studies are rare. I, therefore, aim to investigate the impact 

of Thailand’s HSR development plan on overnight stay in the Rayong Province. The 

results are similar to the literature addressed in the first chapter that HSR has both 

advantages and disadvantages for a tourist destination. Five hundred and two non-

probability samples from Bangkok indicate that the upcoming HSR eastern line in 

Thailand impacts tourism in Rayong both positively and negatively. 

Positive Impacts: 

HSR definitely stimulates Bangkok respondents’ tendency to travel to Rayong for leisure 

or VFR, wherein their decision-making is associated with ages and educational levels but 

not associated with gender, income, and occupation. Interestingly, respondents with 

undergraduate education or below prefer to go on trips more than highly educated people. 

Safety and security, service convenience, luggage and souvenir purchase, travel time, 

onboard comfort and fare rate, and service frequency are important factors for using HSR 

in the trip. Additionally, HSR strongly attract users from a public minibus/van mode but 

not those who own private cars. As a result, HSR increase the number of tourists who 

travel to Rayong and lead to the development of mass transportation systems in Eastern 

Thailand, as expected by the government. 

Negative Impacts: 

HSR decreases length of stay for tourism and leisure or VFR in Rayong. Respondents 

significantly change from overnight to one-day trip in Rayong when the time access to 

HSR and total travel time are shorter. Additionally, HSR does not increase visits in other 

cities connected to its rail line, Chachoengsao, Chon Buri Municipality, Si Racha, and 

Pattaya because respondents have already preferred traveling to Rayong without stopping 

by other destinations along the route. Moreover, the visits in four cities slightly decrease 

after the opening of HSR. Consequently, the improved accessibility by HSR might 

disappoint the Thai government and DMOs that HSR cannot increase visits to all cities in 

the region and is not able to attract tourists to stay in Rayong longer. 

Because tourism is a holistic process and its connectivity flow is a background of the 

study, the most important suggestion for tourism in Rayong after HSR operation is 

coordination and cooperation from related parties. Additionally, it is important that a focal 

point in tourism activities to link all parties for coordination should be determined. 

Regarding tourism marketing, Thai DMOs, EECO and relevant tourism organizations and 

businesses should aware of the incoming HSR and its impacts toward tourism in Rayong, 

especially the length of stay. They should study the cases relevant to tourism marketing 
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strategies in increasing overnight stay in tourism destinations. This will assist them in 

developing or adjusting tourism campaigns and strategic plans for the changes in travel 

behavior by HSR. 

In the end, several limitations of this research should be noted: (1) At the time of the study, 

data and information relevant to the HSR construction was not clear and precise. Also, 

academic studies on HSR’s impacts on Thailand tourism were a few. (2) In the case that 

respondents were categorized into subgroups, this also minimized sample sizes. Thus, 

further studies should separate the subtopics where larger sample sizes should be collected. 

(3) The results only apply to one area—Rayong. To generalize the findings, further 

investigations into other cities should be conducted. 
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Appendix 1: Interview with TAT Rayong (in Thai language)  

Limsakul, U. Director of Rayong office, Tourism Authority of Thailand. (2018, February 

27). Interview. 

ททท. ระยอง ก็ถ้าหากว่าพ่ีมองในเร่ืองของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเน่ีย มนัก็จะมีผลกระทบ อ่ะก็คือผลกระทบในเร่ืองของการ

ท่องเท่ียวนะ ก็คือในเร่ืองของกระทบด้านดีแหละ ก็คือดา้นบวกเพราะว่ามนัก็จะเอ้ือประโยชน์ในเร่ืองของตวัเร่ืองของการเขา้ถึงนะครับ 

เพราะวา่นกัท่องเท่ียวเน่ียเคา้ก็มีโอกาสในเร่ืองของช่องทางต่าง ๆ อยา่งเช่น มาลงดอนเมืองนะครับ ก็ลงได ้ลงสุวรรณภูมิก็ลงได ้ลงอู่ตะเภาก็

ลงได ้เพราะวา่เท่าท่ีทราบขอ้มูลเน่ีย ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงไม่เกิน ฉะนั้นพ่ีมองว่าต่อไปในอนาคตอ่ะครับ นกัท่องเท่ียว

เน่ียจะลงท่ีไหนกไ็ดก้็ถือวา่สะดวกทั้งหมด ก็คือวา่เป็นทางเลือกส าหรับนกัท่องเท่ียวเลย ซ่ึงมองวา่ไอร้ถไฟฟ้าความเร็วสูงเน่ียจะเป็นตวัเช่ือม

ท่ีดีครับ คือมองว่าเป็นเร่ืองของด้านบวกนะ ก็คือในเร่ืองของการท่องเท่ียว มิติด้านการท่องเท่ียวครับ ก็จะเอ้ือประโยชน์ทั้งในเร่ืองของ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มากบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางออกไปนะครับ อนัน้ีคือเอ้ือประโยชน์มาก รวมถึงคนไทยดว้ยครับ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้มีมองในดา้นลบบา้งไหมคะ 

ททท. ระยอง เอ่อดา้นลบ คือจริง ๆ ถา้หากว่าในเร่ืองของดา้นลบเน่ีย พ่ียงัไม่ไดม้องในเร่ืองรายละเอียดขนาดนั้น เพราะว่าอาจจะ

เป็นส่วนราชการอ่ืนท่ีเขาเก่ียวขอ้ง อาจจะเป็นในเร่ืองของอะไรอ่ะครับ เร่ืองภูมิทศัน์เมืองอนันั้นพ่ีไม่ทราบ ในเร่ืองของอะไรอ่ะครับ การ

ลงทุนอะไรพวกนั้นพ่ียงัไม่ทราบไง นะครับ แต่ว่าถา้พ่ีมองในเร่ืองของประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียว ประโยชน์ท่ีไดเ้อ่อท่ีโครงการน้ีอ่ะ

ครับ ส่งต่อไปยงันกัท่องเท่ียวหรือผูโ้ดยสาร พ่ีวา่มนัเป็นประโยชน์ครับ พ่ีไม่ไดม้องวา่มนัไม่เป็นประโยชน์นะ 

ผู้สัมภาษณ์  ก็คือตอนน้ี ททท. ไม่ไดมี้การศึกษาเร่ืองน้ี 

ททท. ระยอง ยงั ยงัครับ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้อนาคตคิดวา่จะศึกษาเร่ืองน้ีไหมคะ หรือยงัไม่ทราบ 

ททท. ระยอง อนัน้ีไม่ทราบ เพราะวา่ของพ่ีก็จะเป็นในเร่ืองของตลาดในประเทศ 

ผู้สัมภาษณ์  เนน้โปรโมทโปรโมชัน่มากกวา่ใช่ไหมคะ 

ททท. ระยอง อ่าใช่ครับ อนัน้ีคือนอ้งอาจจะตอ้งไปถามของผูอ้  านวยการกองวิจยัการตลาดท่ี Headquarter อีกทีนึง 

ผู้สัมภาษณ์  คุณยวุดีนะคะ 

ททท. ระยอง ใช่ครับ อนัน้ีนอ้งตอ้งไปสมัภาษณ์ 

ผู้สัมภาษณ์  อนันั้นก็มีจะไปคุยกบัท่านนั้นเหมือนกนั 

ททท. ระยอง ครับ แต่ว่าถ้าพ่ีมองในเร่ืองของตวั Destination ของพ่ีเองนะครับ ท่ีระยองเน่ีย พ่ีมองว่าโครงการเน้ียมนัดี นัก

ท่องเท่ียวเน่ีย คือมนันัง่ต่อไปในอนาคตเน่ีย แทนท่ีน้องจะลงท่ีอู่ตะเภาอยา่งเดียว บางคร้ังก็ไม่สะดวกเพราะว่าเท่ียวบินมนัไม่ไดค้รอบคลุม

ทั้งหมด แต่ถา้หากวา่มนัมีการเช่ือมต่อดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา อยา่ลืมว่ามนัจะมีหลาย Destination ท่ีบินมาจากทัว่โลกอ่ะครับ มาลงท่ี
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สุวรรณภูมิ ท่ีอู่ตะเภาไม่มี มาลงท่ีดอนเมืองท่ีบางสายการบินก็ไม่ได้แบบมีเท่ียวบินมาลงท่ีอู่ตะเภา ซ่ึงพ่ีมองว่าดีครับ แล้วก็นักท่องเท่ียว

สามารถท่ีจะ Manage ในเร่ืองของเวลา ในเร่ืองของการเดินทางได ้ต่อไปพ่ีมองว่าในเร่ืองของเวลาของเท่ียวบิน กบัเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง

เน่ีย มนัก็จะเป็นในเร่ืองของนกัท่องเท่ียวเน่ียจะไม่ให้ความส าคญัอีกต่อไป นะครับ 

ผู้สัมภาษณ์  ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัอีกต่อไป แต่ไปในมิติไหนอ่ะคะ ถา้เกิดคิดวา่ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองน้ีต่อไป 

ททท. ระยอง คือ คือต่อไปเน่ียเขาก็จะไปในเร่ืองของ Concern ในเร่ืองของพวกแหล่งท่องเท่ียวมากกว่านะครับ หรือว่าในเร่ืองของ

ตวั Facility ในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ มากกวา่ หรือวา่ Activity ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นมากกวา่ เพราะต่อไปเร่ืองของการเดินทางเน่ียก็ถือว่าถา้

โครงการน้ีเสร็จ 100% สมบูรณ์นะครับ ก็คืออาจจะตอ้ง คือการเดินทางมนัสะดวกแล้วไง มนัไม่ตอ้งจ าเป็นจะตอ้งแบบไปนัง่กงัวลใน

ประเด็นท่ี ท่ีอะไรอ่ะครับ ท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ละ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ถา้สมมติวา่ คือท่าน ผอ. คิดวา่ ณ ตอนน้ี ในเร่ืองของการขนส่งภายในระยองอ่ะค่ะ มนัสามารถท่ีจะรองรับอยา่ง

ตวั Connect ไปสู่สถานีอนัเน้ียค่ะ 

ททท. ระยอง โอเค อนัน้ีอ่ะคือปัญหา เพราะวา่พ่ีมองในเร่ืองของการเช่ือมต่อ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ 

ททท. ระยอง ตรงท่ีสนามบินเน่ีย ตรงน้ีพ่ีไม่กงัวล แต่วา่ถา้มาในเร่ืองของการเช่ือมต่อนะครับ จากสถานีปลายทางท่ีอู่ตะเภา หรือจะ

ไปตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ของจงัหวดัระยองเองเน่ีย อาจจะยงัไม่ตอบโจทยเ์พราะว่ายงัไม่เห็นในเร่ืองของตวัระบบขนส่งมวลชนท่ีจะไป

เอ้ือให้กบันกัท่องเท่ียว แลว้สมมติว่าถา้มีการลงทุนในเร่ืองของตวัระบบขนส่งมวลชนนะครับ พ่ีก็มัน่ใจว่ายงัไม่ได้ไปแบบครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ีท่ีเป็นในเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียว นะครับ พ่ีมองในเร่ืองของระบบขนส่งของทางบา้นเราเองเน่ียยงัจะตอ้งพฒันารองรับนกัท่องเท่ียวท่ี

จะเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ท่ีมนัอยูก่ระจายไปทั้งของจงัหวดัครับ มนัยงัไม่ครอบคลุม 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้อยา่งเห็นวา่จากสถิติของกรมการท่องเท่ียว คือนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวท่ีระยองส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย

มาก ๆ เลย 

ททท. ระยอง เอ่อคนไทยมากกวา่ครับ 

ผู้สัมภาษณ์  คนไทยมาก ๆ เลย แลว้คือมนัคนไทยประมาณแบบ 90% เลย แลว้ถา้คิดวา่ถา้สมมติอ่าตวัรถไฟความเร็วสูงน้ีมามนัจะ

เปล่ียนแปลงสดัส่วนน้ีมากนอ้ยไหมคะ 

ททท. ระยอง พ่ีวา่น่าจะเปล่ียนแปลงครับ 

ผู้สัมภาษณ์  คือนกัท่องเท่ียวต่างชาติอาจจะมากข้ึน 

ททท. ระยอง ใช่ครับ คือ ณ ตอนน้ีเองเน่ีย ก็คือวา่นกัท่องเท่ียวเน่ียเขาก็จะรู้จกั อยา่งเช่น อู่ตะเภา เวลาการเปิดเท่ียวบินของสายการ

บินจากต่างประเทศเขา้มาเน่ีย Destination ท่ีถูกน าเสนอก็คือพทัยา เพราะทุกคนจะรู้จกัพทัยา แต่ทุกคนจะไม่รู้จกัระยอง นะครับ แต่ว่าวนัท่ีมี

การเช่ือมต่อเน่ีย พ่ีมองวา่ในเร่ืองของการสร้างความรับรู้ โอากาสทางดา้นการตลาด หรือว่าโอกาสทางดา้นการประชาสัมพนัธ์นะครับ ของ

จงัหวดัระยองเน่ียจะมีมากข้ึนนะครับ เน่ืองจากวา่ของระยองเองเน่ียเราก็ถือวา่ยงัเป็นจุดหมายปลายทางเร่ืองการท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งใหม่ ท่ี
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นกัท่องเท่ียวเน่ียอาจอยากจะเดินทางจากแหล่งท่องเท่ียวกระแสหลกัอ่ะครับ จากพทัยาเน่ีย เขามองว่าเขามาท่องเท่ียวบ่อยอยูล่ะ แต่ว่าเขา

อาจจะตอ้งแบบหา Routing ใหม่ ๆ ในขณะเดียวกนัเน่ียพ่ีมองว่าในเร่ืองของตวัผูป้ระกอบการเอง เขาก็อยากจะน าเสนออะไรท่ีมนัเป็น 

Product ใหม่ ๆ อยา่งเช่นอาจจะเป็น เกาะเสมด็ Combine กบัพทัยานะครับ หรือว่าพทัยาอาจจะมา Combine กบัระยองแลว้ก็จนัทบุรี หรือว่า

เช่ือมต่อไปตราดก็ได้ครับ หรือพ่ียงัมองอีกดา้นนึงก็คือว่าอยา่งตราดเองเน่ียก็มีสนามบินนะครับ แต่ว่ามนัเป็นสายการบินของเอกชนท่ีเคา้ 

Operate ของเขาอยู ่ไม่วา่จะในเร่ืองของสนามบินก็ดี ซ่ึงตรงน้ีเน่ียพ่ีมองว่าต่อไปเน่ีย ถึงแมว้่านกัท่องเท่ียวจะเลือกลงท่ีสุวรรณภูมิหรือดอน

เมืองนะครับ ท่ีไม่ไดมี้สายการบินน้ี Operate อยูอ่่ะนะครับ เขาก็สามารถท่ีจะเดินทางตรงน้ีได ้อนัน้ีคือประโยชน์ในเร่ืองของการกระจายตวั

นกัท่องเท่ียวมายงัในภูมิภาคตะวนัออกนะ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ส่วนใหญ่คนท่ีมาท่องเท่ียว อยา่งโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวไทยอ่ะค่ะ ท่ีจะมาระยองอ่ะค่ะ ส่วนใหญ่เขาจะมาดว้ยรถ

พาหนะส่วนบุคคลอยูแ่ลว้ 

ททท. ระยอง คือพ่ีมองเป็นสองกลุ่มนะ อยา่งกลุ่มท่ีอยูท่ี่กรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเร่ืองของ

การขบัรถยนตส่์วนตวัเท่ียวอยูล่ะนะครับ พอนึกเดินทางได ้นึกอยากจะกิน ยกตวัอยา่งวา่สมมติวา่เขารู้จกัระยองในเร่ืองของอาหารการกินมา

ในเร่ืองของซีฟู้ด หรือว่าในเร่ืองของอาหารถ่ิน เขานึกอยากจะกินตามกระแส เขาก็สามารถแค่รับรู้ขอ้มูลเขาก็สามารถท่ีจะออกเดินทางได้

ทนัทีโดยท่ีไม่ตอ้งวางแผนล่วงหน้านะครับ เพราะว่าในเร่ืองของการเดินทางเน่ียมนัไม่ไกล ณ ปัจจุบนัเน่ียมนัก็จะมีในเร่ืองของถนนท่ี

เช่ือมต่อจากกรุงเทพฯ มาสู่พทัยา เอย้โทษที มาสู่ระยองสะดวก เส้นอะไรครับ เส้น 36 แลว้ก็เส้น  Motorway เน่ียนะครับ แลว้ก็พ่ียงัมองวา่ใน

เร่ืองอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพวกท่ีศึกษาดูงานนะครับ ตรงน้ีเน่ียก็จะมาจากภูมิภาคอ่ืน อยา่งเช่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัภูมิภาคภาคกลาง

นะครับท่ีเขาต้องการมาศึกษาดูงาน บวกกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นหาดทรายชายทะเลของระยองนะครับ หรือว่าเป็นในเร่ืองของชุมชน

ท่องเท่ียวนะครับ เพราะว่าหน่ึงก็คือในเร่ืองของการเดินทางท่ีไม่ไกลนะครับ ถา้หากว่าเทียบเคียงกบัการท่ีจากภูมิภาคตะวนัออกไปภาคใต้

ค่อนขา้งไกล ตอ้งการใชเ้วลา ประเด็นท่ีสองก็คือในเร่ืองของค่าใช้จ่ายนะครับ ว่าการเดินทางจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคกลาง

มาท่ีระยองเองเน่ียค่าใชจ่้ายต่อคนต่อหวัเน่ียไม่สูง ซ่ึงถามวา่คนท่ีเดินทางหรือว่าหน่วยงานจดัลกัษณะของ Incentive หรือว่าลกัษณะของการ

จดั Outing หรือการจดัประชุมนอกสถานท่ี พ่ีมองวา่เขามีความคุม้ค่าในการใชจ่้าย 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ถา้ในมุมจากเฉพาะนกัท่องเท่ียวไทยจากกรุงเทพฯ ท่ีเดินทางมาตรงน้ีอ่ะค่ะ ถา้สมมติว่ามนัมีรถไฟความเร็วสูง

เกิดข้ึน คือคิดวา่เขาจะ Shift จากตวัขบัรถมามาใชร้ถไฟความเร็วสูงแทนไหมคะ ในแง่ของความคุม้ค่า 

ททท. ระยอง เอ่อคือตอนน้ีพ่ียงัไม่รู้ค่าใชจ่้ายนะ วา่ค่าใชจ่้ายต่อคนต่อหวัเน่ียเท่าไร 

ผู้สัมภาษณ์  ประมาณ 600 บาท Return 

ททท. ระยอง เอ่อ Return โอเค Two-ways 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ค่ะ 

ททท. ระยอง  พ่ีวา่ตรงน้ีก็ตอ้งคิดอีกทีนึงนะ 

ผู้สัมภาษณ์  เพราะมนัตอ้ง Concern เร่ืองของ Connection ในระยองดว้ย 

ททท. ระยอง ใช่ครับ คือถา้หากว่า เอาอยา่งน้ี คือถา้หากว่านกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยคนเดียว พ่ีมองว่าความคุม้ค่าของค่าใช้จ่ายท่ี
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เขาเสียไปเร่ืองของค่าโดยสาร 600 บาท มองว่าคุม้ไหมก็คุม้ แต่ถา้มีการเดินทางท่ีเกิดข้ึนมากกว่า 3 คนข้ึนไปนะครับ คือพ่ีมองในเร่ืองของ

ค่าใชจ่้ายท่ีมาถวัเฉล่ียระหวา่งการนัง่รถไฟฟ้าความเร็วสูงกบัการท่ีขบัรถยนตส่์วนตวัมา เร่ืองค่าใช้จ่ายถา้คนท่ีแบบ Concern เร่ืองค่าใช้จ่าย

เน่ียอาจจะไม่คุม้ แต่ถา้มองในเร่ืองของมิติเวลานะครับ พ่ีมองในเร่ืองของมิติเวลาเน่ียพ่ีมองว่าความคุม้ค่าของเวลาท่ีเขาอาจจะไม่มีในสังคม

เมือง แต่วา่เขาสามารถท่ีจะมาใชร้ถความเร็วสูงเน่ีย มาเท่ียวท่ีระยองเน่ีย พ่ีวา่คุม้ค่าครับ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้คิดวา่คือนกัท่องเท่ียวไทยส่วนใหญ่ท่ีมาระยอง จากสถิติเขาบอกเห็นบอกว่า Day of stay ก็คือ 1 เอ่อประมาณ 1.8 

วนั ก็น่าจะคา้ง 1 คืน แปลวา่คา้ง 1 คืนป้ะคะ 

ททท. ระยอง คือตอนน้ีเน่ียพฤติกรรมมนัแลว้แต่วตัถุประสงคข์องนกัท่องเท่ียวดว้ยนะครับ คือท่ีพ่ีบอกแหละครับว่าถา้เขา เอ่อถา้

มนัไม่มีในเร่ืองของ Event นะครับ ถา้มี Event น่่ีคือว่าไปอยา่ง มนัสามารถท่ีจะสร้างให้เขาเน่ียมาพกัเฉล่ียอ่ะเพ่ิมข้ึน มา Overnight มากข้ึน 

แต่ถา้มนัไม่มีในเร่ืองของตวั Event เขา้มาจดันะครับ อยา่งตอนท่ีพ่ีพูดไปว่าถา้เขานึกอยากจะกินอาหารถ่ิน คือบางคนเน่ียไลฟ์สไตล์ของเขา

เน่ีย อยู ่ๆ อ่ะ นึกอยากจะเปล่ียนสถานท่ีกินขา้ว เขาก็สามารถท่ีจะนัง่รถไฟฟ้าความเร็วสูงมาลงท่ีระยองกินขา้ว กินซีฟู้ดเสร็จ เขาก็สามารถท่ี

จะเดินทางกลบัไดท้นัที ครับ ซ่ึงพ่ีมองวา่มนัก็เอ้ือเหมือนกนั เพราะวา่ตอนน้ีเน่ียนกัท่องเท่ียวเราไม่ไดม้องในเร่ืองของนกัท่องเท่ียวเพียงอยา่ง

เดียว แต่เรายงัมองในเร่ืองของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเชา้กลบัเยน็ดว้ยเหมือนกนันะครับ 

ผู้สัมภาษณ์  กลุ่มทศันาจรใช่ไหมคะ 

ททท. ระยอง ใช่ครับ 

ผู้สัมภาษณ์ แลว้อยา่งน้ีคิดวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขามาแลว้เขา สมมติเป็นกลุ่มท่ีคา้งคืนอ่ะค่ะ ถา้สมมติว่ารถไฟความเร็วสูงมนัเสร็จแลว้เน่ีย 

มนัท ามนัยน่ระยะเวลาทุก ๆ อยา่ง มนัจะท าให้เขาแบบเปล่ียนจากการคา้งคืนมาเป็น One-day trip แทนไหม 

ททท. ระยอง อืม อนัน้ีประเด็นน้ีน่าสนใจเหมือนกนันะ 

ผู้สัมภาษณ์  คือมนัมี Paper ท่ีศึกษาเร่ืองน้ีในหลาย ๆ ประเทศนะคะ อยา่งในฝร่ังเศสเน่ียค่ะ คือหลงัจากท่ีรถไฟความเร็วสูงสร้าง

เสร็จแลว้คือมนัช่วยดึงนกัท่องเท่ียวมาเยอะมากก็จริง แต่สุดทา้ยผลปรากฏว่าไม่มี Overnight แลว้คนท่ีล าบากก็คือธุรกิจท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน

เอง 

ททท. ระยอง คือถา้พ่ีมอง เอ่อมนัแลว้แต่สถานการณ์นะ อยา่งเช่นในช่วงของคนท่ีเดินทางมา ถามว่ามนัสามารถเอามาทดแทนกนั

ไดไ้หม คือ ณ ตอนน้ีประเด็นน้ีพ่ีดูในเร่ืองของจ านวนห้องพกั ท่ีจงัหวดัระยองเองเน่ียมีประมาณ 12,600 กวา่ห้องนะครับ ถา้ถามว่าถา้เขารู้ใน

เร่ืองของเหตุผลตวัน้ี หรือว่ามีงานวิจยัอะไรท่ีดี ๆ ออกมาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองผลกระทบนะครับ ท าให้แบบคนท่ีจะมาลงทุนเน่ีย เขาจะไดศึ้กษา

หรือว่าวิเคราะห์ออกมาจากงานวิจยั นะครับว่าจะท าให้เขาเน่ียตดัสินใจท่ีจะมาลงทุนต่อไหม หรือว่าจะเป็นลกัษณะไปลงทุนดา้นธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองอยา่งอ่ืนต่อ ท่ีจะมาแบบทดแทนกลุ่มของผูโ้ดยสารหรือว่านกัท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไปหลงัจากท่ีโครงการน้ีเสร็จ มนัก็มีหลายปัจจยั

เหมือนกนันะ แต่อีกอนันึงพ่ีมองว่ามนัน่าจะเกิดก็คือ อย่างบริษทัรถเช่า ใช่ไหมครับ ในเม่ืออย่างว่าเขามาลงท่ีอู่ตะเภาเน่ีย ถา้หากว่าไม่มี

ระบบขนส่งมวลชนอีกธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจก็คือเร่ืองของการให้ธุรกิจรถเช่า พ่ีว่าน่าสนใจนะครับ ซ่ึงสามารถท่ีจะขบัอาจจะแบบว่าดูใน

เร่ืองของคิดค่าใชจ่้ายเป็นชัว่โมง ปกติเขาจะมีอยูล่ะว่าชัว่โมงนึงเขาคิดเท่าไร สองชัว่โมงคิดเท่าไร หรือว่า 1 วนัคิดเท่าไร ซ่ึงตรงน้ีพ่ีมองว่า

มนัน่าจะไปได้ดีนะครับ กรณีท่ี ท่ีอะไรนะครับ คือเร่ืองของการลงทุนนะ หรือแมก้ระทัง่ในเร่ืองของโรงแรม พ่ีอาจจะมองว่า อาจจะไม่

จ  าเป็นจะตอ้งแบบรับนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น Overnight อาจจะเป็นลกัษณะของ Day use ก็ไดน้ะครับ ก็คือวา่หลงัจากท่ีคุณ คุณอาจจะมาตอ้งการ

แค่พกัผอ่นริมทะเล หรือวา่คุณตอ้งการมาเล่นน ้าทะเล แลว้ก็ตอ้งการมีสถานท่ีส าหรับเปล่ียนเส้ือผา้นะครับ ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่โมง อะไร
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อยา่งเน้ียครับ 

ผู้สัมภาษณ์  ก็จ่ายเป็นรายชัว่โมงไป 

ททท. ระยอง อ่าก็จ่ายเป็นรายชั่วโมงเอา อาจจะตอ้งแบบเปล่ียนในเร่ืองของการให้บริการ อาจจะแบบจาก Overnight ลองมา

เปล่ียนเป็นแบบเป็นทางเลือกให้เขาเป็น Day use ไดไ้หม พวกคิดเป็นรายชัว่โมงไปอะไรอยา่งน้ี อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีพ่ีมองนะ 

ผู้สัมภาษณ์  อีกทางเลือกนึงอ่ะคะ 

ททท. ระยอง อีกทางเลือกนึง กรณีของเอ่อประเภทของโรงแรมหรือว่าห้องพกัท่ีเป็นลกัษณะน้ีอ่ะนะครับ อาจจะตอ้งปรับตวัมี 

Optional ให้กบันกัท่องเท่ียวเน่ียเลือกบริโภคมากข้ึนครับ แทนท่ีเขาจะตอ้งแบบว่าจะตอ้งพกัอยา่งเดียวเน่ีย พ่ีมองว่ามนัอาจจะไม่ตอบโจทย์

อะไรพวกน้ีละ 

ผู้สัมภาษณ์  อยา่งน้ีก็คือตอ้งควรสมมติว่าตอ้งพฒันาตวั Tourism product ให้มี อยา่งเช่น Festival ท่ีเป็นจดัในกลางคืนเพ่ือดึงดว้ย

หรือเปล่า 

ททท. ระยอง อืม อนันั้นก็มีส่วนนะ เพราะอยา่งปกติเท่าท่ีพ่ีสังเกตดู ถ้าหากว่ามีการจดัในเร่ืองของตวั Event ข้ึนมา Event ก็คือ

ลกัษณะมองว่าเป็น Event Marketing เป็นลกัษณะของอะไรก็แลว้แต่ เป็น Food Festival หรือว่า Music Festival ก็แลว้แต่นะครับ ซ่ึง Event 

ต่าง ๆ เหล่าน้ีอ่ะครับสามารถท่ีจะดึงดูดให้คน Overnight ไดเ้หมือนกนั หรือว่ามีกิจกรรมอะไรดี ๆ ลกัษณะน้ีอ่ะครับ พ่ีมองว่าสามารถท่ีจะ

ดึงให้คนพกัได ้

ผู้สัมภาษณ์  แลว้คิดวา่ถา้สมมติวา่สร้างรถไฟความเร็วสูงเสร็จแลว้ แลว้มนัช่วยเพ่ิมการท่องเท่ียวในระยอง คิดว่าในจงัหวดัอ่ืน ๆ 

ท่ีรอบขา้งอ่ะค่ะ เขาจะไดรั้บผล..คิดวา่ไดอ้านิสงส์ไหม ไดน้ะ ไดค้รับเพราะว่ามนัจะท าให้ระยะการเดินทางมนัสั้นข้ึนไงครับ อยา่งเช่นปกติ

เราเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจนัทบุรีมนัใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมงกว่าใช่ไหม ครับอาจจะย่นมาเหลือแค่ 1 ชั่วโมงละต่อไป มนัจะท าให้

นกัท่องเท่ียวเน่ีย ท าให้แบบแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียงจงัหวดัระยองเน่ียนะครับมีโอกาสตรงน้ีเขา้ไปดว้ย เพราะอยา่งน้อยเน่ีย อย่างเราเห็น

ตวัเลขวา่จากระยองไปจนัฯ ประมาณ 100 กิโลนิด ๆ เน่ียครับ ใชเ้วลาประมาณชัว่โมงกวา่ น่าสนใจไหม ก็คือน่าสนใจ ตดัสินใจไดท้นัทีไหม 

ตดัสินใจไดท้นัทีครับ 

ผู้สัมภาษณ์  ทีน้ีคือมนัเร่ืองของตวัแคมเปญ 12 เมืองตอ้งห้ามอ่ะค่ะ อนัน้ีคือส่วนตวัหนูงงของหนูเองนิดนึง ก็คือว่าอยา่งระยองเน่ีย

จบัคู่โปรโมทกบัตราดใช่ป้ะคะ 

ททท. ระยอง ใช่ครับ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้จนัทบุรีก็คือคู่กบัสระแกว้ แลว้คือ.. 

ททท. ระยอง อนันั้นคือจะเป็นเมืองตอ้งห้ามพลาดครับ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ค่ะ 

ททท. ระยอง อยา่งของระยองกบัตราดเน่ีย เขา้ก็จบัคู่เป็นเมืองเกาะในฝันนะครับ ก็คือว่าขายในเร่ืองของเกาะ อยา่งของเกาะเสม็ดคู่
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กบัอะไรนะครับ เกาะชา้งอะไรอยา่งเน้ียครับ 

ผู้สัมภาษณ์  ทีน้ีคือสงสยัวา่คืออยา่ง ททท. ระยองอ่ะค่ะ รับผิดชอบในพ้ืนท่ีระยองกบัจนัทบุรี 

ททท. ระยอง ใช่ครับ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ในส่วนของจนัทบุรีจะอยูใ่นส่วนของ..ออ้ไม่ใช่ค่ะ ตราดอ่ะค่ะ ททท. ตราดก็คือรับผิดชอบเฉพาะตราด สระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้น่ีนครนายก ทีน้ีคือมนัเหมือนมนัขา้ม ขา้มเขตกนัอ่ะค่ะ อนัน้ีโคกนั 

ททท. ระยอง ไม่ทราบครับ 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อคือเป็นนโยบายมาจาก เป็นแคมเปญมาจากขา้งบน 

ททท. ระยอง ใช่ครับ 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อโอเคค่ะ 

ททท. ระยอง พ่ีเองก็เพ่ิงยา้ยมา 3 เดือนเอง 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อ แต่ก่อนอยูท่ี่ไหนอ่ะคะ 

ททท. ระยอง อยูภู่เก็ตครับ เป็น Local Staff ท่ีภูเก็ตมาตลอด แลว้ก็โปรโมทคร้ังแรกไปหาดใหญ่ 3 ปี ข้ึนเบอร์สอง 3 ปีท่ีหาดใหญ่ 

กลบัมาเบอร์สองท่ีภูเก็ต 3 ปี แลว้ก็โปรโมทมาท่ีน่ีเลย 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อ สนุกไหมคะอยูท่ี่น่ี 

ททท. ระยอง สนุกครับสนุก อยา่งของภูเก็ตเองก็สนุก ปัญหาก็อีกแบบนึง อนันูน้นกัท่องเท่ียวต่างชาติมากกวา่คนไทยเลยอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์  เยอะใช่ไหมคะ 

ททท. ระยอง ใช่ครับ 80-20 เลยครับ แลว้สายการบินหนาแน่นมาก สนามบิยนอยา่งกบั บขส. อ่ะครับ แต่ท่ีน่ีสนามบินพ่ีก็ยงัมองว่า

ไม่ ไม่พร้อมนะ ถ้าพ่ีมองยงัไม่พร้อม คือพ่ียงันึกภาพไม่ออกอ่ะครับ ก็คือว่าสนามบินคือยงัไม่เห็นในเร่ืองของตวัแบบในเร่ืองของการ

ก่อสร้างการขยายอะไรอยา่งเน้ียอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อ มนัยงัไม่มีไรเลยค่ะ หนูคน้มาหมดแลว้ เขา้ใจไดว้า่เขา Politics อยูข่า้งหลงัอะไรอยา่งเน้ีย Paper หาไม่ได ้

ททท. ระยอง อ๋อ ๆ อนัน้ีพ่ีก็ยงันึกภาพไม่ออกนะ แต่ว่าเร่ืองของการเช่ือมต่อท่ีน้องมาถามพ่ี โอเคพ่ีมองเห็นในเร่ืองโอกาสทาง

การตลาด โอกาสในการประชาสมัพนัธ์ท่ีทางพ่ีรับผิดชอบอยู ่พ่ีมองวา่โอเค 

ผู้สัมภาษณ์ เพราะว่าส่วนใหญ่ Paper หนูจะโฟกสัไปท่ีเร่ืองของถา้มนัเพ่ิมจ านวนนกัท่องเท่ียวก็จริง แต่มนัอาจจะลดจ านวนวนัคา้งคืนก็ได ้

อนัน้ีคือท่ีจะโฟกสันะคะ 
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ททท. ระยอง แลว้พ่ีตอบตรงประเด็นหรือเปล่าไม่รู้ 

ผู้สัมภาษณ์  ก็ได้ค่ะ เด๋ียวถามไปเร่ือย ๆ แลว้กนั แล้วอยา่งนึงท่ีหนูสงสัยคือเวลา คืออนัน้ีเขาก็จะแบ่งเป็น Cluster อนัน้ีจะเป็น 

Cluster ภาคตะวนัออกใช่ไหมคะ 

ททท. ระยอง เราเป็นภูมิภาคครับ 

ผู้สัมภาษณ์  เป็นภูมิภาคนะคะ แลว้คือท่าน ผอ. คิดวา่จงัหวดัไหนใน Cluster เราเน่ียมนัมีบทบาทมากสุด หรือว่าเท่ากนั ในเวลาท่ี

ไซน์ฟิลม์ของการโปรโมทท่องเท่ียวในภูมิภาค 

ททท. ระยอง คือมนัจะต่างกนัโดยในเร่ืองของตวั Destination ท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับหรือว่ามีช่ือเสียงมาก่อนอ่ะนะ อยา่งเช่นถา้หาก

วา่ถามวา่เวลาท่ีไปท าในเร่ืองของการตลาดหรือว่าประชาสัมพนัธ์ในตลาดต่างประเทศนะครับ อนัน้ีพ่ีจะยกตวัอยา่งตลาดต่างประเทศก่อน 

ถามว่าเขารู้จกัระยองไหม เขาไม่รู้จกัระยองนะครับ เขาไม่รู้จกัระยอง แต่ถา้หากว่าคือถ้าถามว่าพทัยาทุกคนรู้จกัไหม ทุกคนจะรู้จกัพทัยา 

ฉะนั้นพ่ีมองวา่ในการท าตลาดอ่ะจริง ๆ พ่ีไม่อยากจะให้แบ่งดว้ยซ ้า เราอาจจะแบบเป็นลกัษณะของการท าตลาดแบบเก้ือกูลกนัก็ได ้ 

ผู้สัมภาษณ์  เป็นแพก็เกจ 

ททท. ระยอง เป็นแพก็เกจ หรืออาจจะพทัยา Combine ระยอง พทัยา Combine อาจจะเป็น Routing ใหม่ ซ่ึงจริง ๆ ถามว่าท าอยูไ่หม 

ก็ท  ากนัอยูน่ะ เพียงแต่วา่ยงัตอ้งใช ้ในเร่ืองของตวัพทัยายงัเป็น Branding ท่ีทุกคนรู้จกั 

ผู้สัมภาษณ์  ก็คือเป็นเมืองหลกั 

ททท. ระยอง อ่า แต่ถา้หากว่าเอ่อมนัตอ้งทดเวลาไปนะ อยา่งของระยองเน่ียการท่ีจะสร้างการรับรู้ในเร่ืองของตวัให้คนรู้จกัเน่ีย พ่ี

มองวา่ยงัตอ้งใชเ้วลา คือมนัยงัไม่สามารถท่ีจะแบบไปตูม้เดียวได ้

ผู้สัมภาษณ์  คิดวา่นานไหมคะ 

ททท. ระยอง เอ่อก็สกัระยะนึง แต่ถา้หากวา่เรามาใชใ้นเร่ืองของตวัท่ีจะไปลกัษณะของการปักหมุด หรือว่าสร้างการรับรู้ เราอาจจะ

แตะเกาะเสมด็ อาจจะตอ้งเอาเกาะเสมด็น า เป็นเกาะเสมด็แลว้ก็ระยองอะไรอยา่งเน้ีย พ่ีมองวา่มนัยงัไดโ้อกาสของจงัหวดัอยู ่เพราะอยา่งน้อย

น่ีในเร่ืองของเกาะเสมด็ พ่ีมองเอ่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติยงัรู้จกัเกาะเสมด็มากกวา่นะครับ หลาย ๆ ตลาดนะครับรู้จกัเกาะเสมด็ 

ผู้สัมภาษณ์  ตลาดไหนบา้งคะ 

ททท. ระยอง ก็จะมีทั้งถา้ตอนแรกท่ีพ่ีดูท่ีเขา้มาของโครงการก็จะมีของนกัท่องเท่ียวจีน อย่างนกัท่องเท่ียวจีนเน่ียพ่ียกตวัอยา่งว่า

อาจจะเป็นในเร่ืองของบริษทัน าเท่ียวท่ีเขา Combine พทัยากบัเกาะเสม็ด อาจจะเป็นโดยอานิสงส์ หรือว่าอาจจะเป็นในเร่ืองของความตั้งใจ 

อนัน้ีพ่ีไม่ทราบ แต่ถา้มองจากช่วงของตรุษจีนท่ีผ่านมา อนัน้ีพ่ีมองว่าน่าจะเป็นอานิสงส์ เพราะว่าพทัยานักท่องเท่ียวจีนล้น เลยตอ้งมาใน

เร่ืองของ Combine กบัเกาะเสมด็นะครับ แต่ถามวา่ ณ ปัจจุบนัท่ีพ่ีคุยกบัผูป้ระกอบการนะครับ เขาบอกว่าก็ยงัมีจีนท่ีเป็นลกัษณะของ FIT ท่ี

เป็นไฟลทแ์รก ๆ ก็เขา้ไปเหมือนกนัท่ีเกาะเสม็ด เพียงแต่ว่า Percentage มนัอาจจะไม่เยอะ แต่นกัท่องเท่ียวต่างชาติล าดบัท่ีสองก็จะเป็นของ

สหรัฐอเมริกา พ่ีก็ยงัแปลกใจวา่ท าไมสหรัฐถึงเขา้มาท่ีระยองเยอะอะไรอยา่งเน้ียครับ 
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ผู้สัมภาษณ์  เขาเลือกเราเป็น First Destination เลยป้ะคะ 

ททท. ระยอง เอ่ออนันั้นพ่ีไม่แน่ใจ แต่วา่ท่ีเขาเก็บมาตวัเลขน่ีอาจจะเป็นจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีอยูท่ี่ระยองเน่ียมาก แต่ใน

เร่ืองของการท่ีจะเลือกเป็น First Destination อนันั้นพ่ีไม่ทราบเหมือนกนั แต่ของผูป้ระกอบการท่ีพ่ีคุยอ่ะครับ คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ท่ีเกาะ

เสมด็นกัท่องเท่ียวเน่ียก็จะเป็นสแกน แต่จริง ๆ แลว้เพราะว่าเขาหนีหนาวมา ตรงนั้นมากกว่า แต่ว่า Percentage เน่ียไม่ติดท็อป 5 เพราะว่าท็

อป 5 ก็จะมีจีน สหรัฐ ญ่ีปุ่ น เกาหลี แลว้ก็มาเลเซีย 

ผู้สัมภาษณ์ ท ั วร์ศูนยเ์หรียญยงัมีอยูไ่หมคะ 

ททท. ระยอง ทวัร์ศูนยเ์หรียญอนัน้ีพ่ียงัไม่ไดเ้จอ แต่ถามวา่ก าลงัจะไหม ก าลงัจะมี 

ผู้สัมภาษณ์  หมายถึงในระยอง 

ททท. ระยอง ครับเท่าท่ีผูป้ระกอบการเขาคุยนะวา่ตอนน้ีคือจะเร่ิมมีแบบ คือมนัมีสญัญาณส่งมาละวา่อาจจะแบบมีลกัษณะของทวัร์

ศูนยเ์หรียญ 

ผู้สัมภาษณ์  เห็นปราบไปแลว้รอบนึง 

ททท. ระยอง อนันั้นคือปราบตรงคนละ Destination อนันั้นคือภูเก็ตกบัพทัยา แต่วา่คราวน้ีเน่ียเร่ิมจะมีไหลเขา้มาสู่ระยอง เท่าท่ีพ่ีคุย

นะ คือพยายามท่ีจะให้ขอ้มูลครบเหมือนกนั แต่ว่าโดยในเร่ืองของประโยชน์อ่ะครับ อย่างท่ีมีบางโรงแรมเขายืนคุยกนั เขาคุยกบัพ่ีด้วย 

ตอนน้ีคือจีนจะคุยลกัษณะวา่ถา้หากวา่เขา เอ่อคุณถามเขาวา่ปีนึงเน่ียคุณท าก าไรไดเ้ท่าไรของโรงแรม เขาบอกว่าประมาณลา้นนึงยกตวัอยา่ง 

เขาวา่โอเคเขาอยากจะเช่าโรงแรมน้ี แต่วา่เขาจะให้เพ่ิมเป็นสองลา้น ถา้ถามว่าน้องเอาไหม อืมคือจะเป็นลกัษณะเน้ีย ก็คือว่าจะให้แบบก าไร

เท่าตวั แต่วา่คือจะแบบเป็นลกัษณะในการจูงใจให้ Owner เน่ีย ยอมให้ยอมท าสญัญาเพ่ือท่ีคุณจะไดไ้ม่ตอ้งเหน่ือย Owner เองบอกว่าคุณก็ไม่

ตอ้งมาท าตลาด ฉนัก็ไม่ตอ้งมาท าตลาด ฉนัไม่ตอ้มาท าเร่ืองการ PR แต่วา่ฉนัไดรั้บผลเรียบร้อยหมดละ อนัน้ีคือส่ิงท่ีพ่ีไดข้อ้มูลมา ถามว่าน่า

กลวัไหม น่ากลวั อนัน้ีคือมนัจะตอ้งอยูท่ี่ผูป้ระกอบการเอง ท่ีเขาจะตอ้งแบบยงัไงล่ะ พ่ีก็..คือดว้ยความท่ีเราไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใด ๆ 

ใช่ไหม 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ 

ททท. ระยอง ใช่ไหมเด๋ียวถา้เขาบอกวา่อา้ว 

ผู้สัมภาษณ์  มนัก็เป็นสิทธ์ิของเขา 

ททท. ระยอง มนัก็เป็นสิทธ์ิของเขา ทางเลือกของเขา เขามีสิทธ์ิท่ีจะอะไรครับ ด าเนินการไดอ้ะไรอยา่งเน้ีย มนัก็ล  าบากนะครับ อ่ะ

กลบัมาท่ีเราดีกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์  ไปไกลละ เด๋ียวนะคะเอ่อตวั Asian for Asian อ่ะค่ะ ท่ีเนน้ตวัเมืองชายแดน อนัน้ีจนัทบุรีก็เป็นส่วนนึงใช่ไหมคะ 

ททท. ระยอง เป็น เป็นครับ เป็นชายแดน ก็จะมีด่าน ด่านถาวรอยูส่องด่านครับ ก็จะมีด่านบา้นแหลม ด่านอะไรอีกไม่รู้พ่ีจ  าไม่ได ้

แต่วา่เคยไปดูละ ก็ถามวา่ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเดินผา่นออกไหมก็คือเดินทางผา่นเขา้ออก ก็จะเป็นก็คือของกมัพูชาเองก็เป็นหลกัอยูแ่ลว้นะ
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ครับ ก็นอกนั้นก็จะเป็นนกัท่องเท่ียวจากยโุรปหรืออเมริกาท่ีเขาเดินทางผา่นท่ีจะไปเท่ียวอะไรนะ องักอร์วดัอะไรต่าง ๆ ครับ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ท่ีบอกวา่โปรโมทเน่ียอยากจะให้คนคา้งคืนตรงเมืองชายแดนน้ีท ายงัไง 

ททท. ระยอง อนัน้ีจะเป็นอีกดา้นนึง ของกองตลาดเอเชียซ่ึงทางพ่ีไม่ไดดู้อยู ่

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อโอเค ถามนอกเร่ือง 

ททท. ระยอง อนันั้นก็จะเป็นของอะไรอ่ะครับ อยา่งถา้เป็นกมัพชูา ลาว CLMV เน่ีย ก็จะเป็นส่วนของทางโฮจิมินห์ แลว้ก็โฮจิมินห์

เน่ียนโยบายของส านกังานโฮจิมินห์ก็จะตอ้งรับมาจากกองตลาดอาเซียนอ่ะครับ จะอยูท่ี่ส่วนกลางเหมือนกนั ถา้นอ้งไปสัมภาษณ์ ผอ. ยวุดี พ่ี

อยากจะให้ไปถามต่อท่ีกองตลาดอาเซียน 

ผู้สัมภาษณ์  ไดค้่ะ เด๋ียวคงงั้นแหละค่ะ 

ททท. ระยอง ครับ ผอ. อะไรอ่ะครับ เอ่อพ่ีอะไรพ่ีจ าไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็น ผอ. อ้อยหรือเปล่านะ กองตลาดอาเซียน หรือ ผอ. 

รัญจวนพ่ีจ าไม่ไดแ้ลว้ มีอยูส่อง ผอ. น้ีแหละ 

ผู้สัมภาษณ์  แต่ ผอ. ยวุดีรู้ใช่ไหมคะ 

ททท. ระยอง อ่า ผอ. ยวุดีน่ีจะเป็นเร่ืองงานวิจยั 

ผู้สัมภาษณ์  ในส่วนของตวัรถไฟความเร็วสูงอ่ะค่ะ คิดวา่มนัจะช่วยในเร่ืองภาพลกัษณ์ท่ีเมืองไทยจะเป็น Quality อะไรอ่ะ Quality 

leisure destination 

ททท. ระยอง อ้ืม พ่ีก็ว่าใช่นะ คือเพราะส่วนใหญ่แล้วเน่ีย คืออยา่งถ้าหากว่านกัท่องเท่ียวมอง ประเด็นก็คือในเร่ืองของศกัยภาพ 

อยา่งนอ้ยเน่ียการท่ีโครงการน้ีเสร็จอ่ะครับ ก็มองในเร่ืองศกัยภาพของประเทศไทย ในเร่ืองของการตวัโลจิสติกส์ หรือว่าตวัเอ่ออะไรอ่ะครับ 

ตวั Accessibility ท่ีสนามบิน มนัสามารถแบบเช่ือมต่อกนัไดห้มดอ่ะ อนัน้ีคือพ่ีมองว่ามนัดีนะ คือมนัท าให้เห็นอ่ะว่าโอเคคุณจะเลือกลง

สนามบินไหนก็ได ้อนันั้นคือในเร่ืองของศกัยภาพท่ีเมืองไทยเราสามารถรองรับของนกัท่องเท่ียวได ้เพราะนกัท่องเท่ียวเองเขาก็มีสิทธ์จะ

เลือก อยา่งท่ีพ่ีบอกไวต้อนตน้แลว้วา่เขาสมารถเลือกลงไดท้ั้งสามสนามบินเลย กรณีท่ีสนามบินน้ีอาจจะเต็ม ใช่ไหมครับ อยา่งสายการบินน้ี

อาจจะเตม็ท่ีดอนเมือง แต่วา่เขาอาจจะมาดูสายการบินอ่ืนท่ีสุวรรณภูมิก็ไดท่ี้มนัไม่เตม็ คือมนัท าให้แบบเอ่อมองในเร่ืองของการมาท่องเท่ียว

ท่ีประเทศไทยเน่ีย มนัดูรู้สึกวา่จะแบบง่ายข้ึนอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้คือส่วนใหญ่ พ่ีคิดว่านักท่องเท่ียวกลุ่มไหนอ่ะคะ ท่ีมีแนวโน้มท่ีเขาจะใช้รถไฟความเร็วสูงอนัน้ี ตอ้งเป็นกลุ่ม

แบบมีตงัไหม หรือวา่.. 

ททท. ระยอง คือถา้พ่ีมองในเร่ืองของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวนะ คืออยา่งตอนเน้ีย ท่ีเป็น Potential พ่ีว่ายโุรปก็ยงัเป็น Potential 

เหมือนกนั แต่วา่ เอะ๊ เด๋ียวนะยโุรป จีนก็เป็น Potential นะ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ถา้เป็นนกัท่องเท่ียว.. 

ททท. ระยอง ถา้เป็นจีนรุ่นใหม่ ถา้เป็นจีนแบบ FIT 
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ผู้สัมภาษณ์  ถา้เป็นนกัท่องเท่ียวไทยอ่ะคะ 

ททท. ระยอง ถา้นกัท่องเท่ียวไทยพ่ีก็มองว่าก็ยงัเป็นกลุ่มท่ีเป็น Middle class นะครับ หรือว่ากลุ่มวยัท างานนะครับท่ีเขา..หรือว่า

กลุ่มพวกเอ่อ First jobber อะไรต่าง ๆ เน่ีย คือเขาก็อยากจะไดส่ิ้งอ านวยความสะดวกท่ีตอบโจทยพ์ฤติกรรมของเขาอ่ะครับ บางทีแบบจาก

เชียงใหม่เน่ียครับอาจจะอยากมาเท่ียว เท่ียวอะไรนะครับเอ่อเท่ียวระยองยกตวัอยา่งนะ บางทีเขาก็สามารถท่ีเลือกตวัสนามบินก็ได ้เลือกท า

ให้แบบมีทางเลือกโอกาสในการท่ีจะเลือกในเร่ืองของสายการบินอ่ะครับ พ่ีมองวา่ท าให้เขาอ่ะเลือกไดเ้ลยนะ ต่อไปเร่ืองของการแข่งขนัดา้น

ราคาของสายการบินก็จะมีบทบาทในการตดัสินใจดว้ยเหมือนกนันะครับ คือตดัสินใจท าให้เราจะเลือกเดินทางลงสนามบินไหน หรือว่าจะ

ใชส้ายการบินอะไร ตวั Pricing น่าจะเป็น เป็นอะไรนะครับ 

ผู้สัมภาษณ์  ปัจจยัหลกั 

ททท. ระยอง เป็นปัจจยัในการตดัสินใจให้คนเดินทางดว้ยเหมือนกนั 

ผู้สัมภาษณ์  เวลาดว้ยไหม หรือวา่ Pricing คิดวา่ Pricing 

ททท. ระยอง เอ่อไม่ เวลานัน่ก็พดูไปแลว้อ่ะครับ แต่ว่าตวั Pricing และเร่ืองของสายการบินต่าง ๆ อ่ะครับท่ีว่าจะเป็นปัจจยัท่ีจะท า

ให้นกัท่องเท่ียวเอ่อตดัสินใจเลือก Destination ตดัสินใจเร่ืองของการเดินทาง แลว้ก็ตดัสินใจท่ีจะเลือกลงสนามบินไหนก็ได ้มนัท าให้แบบ

ดูง่ายไปหมดอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์  ไม่รู้มนัจะง่ายจริงหรือเปล่า 

ททท. ระยอง ไม่ อนัน้ีคือพ่ีมองในอนาคตนะ  

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ ๆ ค่ะ 

ททท. ระยอง พ่ียงัไม่รู้เลยวา่คือสองสนามบินนั้นพ่ีมัน่ใจ แต่วา่ตรงเน้ียพ่ียงั 

ผู้สัมภาษณ์  อู่ตะเภา หมายถึงอู่ตะเภา 

ททท. ระยอง พ่ียงันึกภาพไม่ออกเลย แลว้ก็เร่ืองของการเช่ือมต่อเพราะว่าอยา่งน้อยสุวรรณภูมิก็ยงัมีการเช่ือมต่อไปพวก Airport 

link ท่ีจะเขา้สู่ตวั Downtown อะไรอยา่งเน้ีย แต่ว่าตวัสุวรรณภูมิก็คือว่าถา้มาฝึกก็..ถา้ไม่มีเร่ืองวางแผนท าเร่ืองระบบขนส่งมวลชนภายใน

จงัหวดัท่ีดีก็อาจจะไม่ตอบโจทย ์หรือว่าท าให้นกัท่องเท่ียวนั้นตดัสินใจได ้แต่ถ้าหากว่ามนัมีบางส่ิงบางอยา่งมาลงมากข้ึนนะครับ ในเร่ือง

ของรถเช่าหรือวา่อาจจะเป็นอะไรอ่ะครับท่ีหลาย ๆ จงัหวดัเร่ิมจะมีอยา่งเช่น สมาร์ทบสั หรือวา่ลีมูซีนท่ีดี ท่ีมีบริการตลอด ไม่ใช่ว่ามองไม่มี

ผูโ้ดยสารไม่ออก มีผูโ้ดยสาร 1-2 คนไม่ออก คือไม่ออกเดินทางมาเขา้ตวัเมืองเน้ียพ่ีวา่ไม่ไดน้ะครับต่อไป เพราะปัจจุบนัเป็นอยา่งน้ีนะ ก็พอ

ผูโ้ดยสาร 1 คน 2 คนอ๋อไม่คุม้ ยกเลิกไปอะไรอยา่งเน้ีย มนัก็แบบเอาแน่เอานอนไม่ไดอ้ะไรอยา่งน้ีครับ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ส่วนใหญ่การเดินทางโดยเอ่อขนส่งสาธารณะในระยอง อนัน้ีใชอ้ะไร รถสองแถวหรือรถเมล ์

ททท. ระยอง เอ่อรถสองแถวครับ 

ผู้สัมภาษณ์  เป็นสองแถว 
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ททท. ระยอง เป็นสองแถว 

ผู้สัมภาษณ์  ก็คือจะมีวิน 

ททท. ระยอง เอ่อเป็นรถสองแถวท่ีมนัเป็นตามแบบตามท่ีต่าง ๆ ตามรูทต่าง ๆ ท่ีเขาก าหนด ก็จะไปข้ึนท่ีเอ่อสถานี บขส. ในตวั

เมืองนะครับ แต่ก็สามารถท่ีจะข้ึนระหวา่งทางได ้แต่ถามวา่สะดวกส าหรับท่องเท่ียวไหม 

ผู้สัมภาษณ์  ก็ไม่ 

ททท. ระยอง ก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไร กรณีท่ีแบบมีสัมภาระขนาดใหญ่อะไรอย่างเน้ีย พ่ีว่าไม่สะดวก กรณีท่ีสองก็คือเร่ืองของ

การส่ือสาร ถา้เป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขาก็อาจจะส่ือสารกนัไม่เขา้ใจ แต่ถา้เป็นนกัท่องเท่ียวคนไทยถามว่ามีปัญหาดว้ยเหมือนกนัไหม ก็มี

ปัญหาเพราะวา่อยา่งรถสองแถวเองก็มิไดห้มายความวา่คุณจะเขา้ไปจนถึงตวั ตวัไรเขาเรียก ตวัเอ่อถนนเส้นท่ีติดกบัแหล่งท่องเท่ียวจริง ๆ อ่ะ

ครับ 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อ คือเขา้ไปไม่ได ้

ททท. ระยอง เขา้ไปไม่ถึงอ่ะครับ แลว้ก็นกัท่องเท่ียวก็ตอ้งไปหาต่อหรือว่าเดินต่ออะไรอยา่งเน้ียอ่ะครับ คือมนัไม่สามารถท่ีจะไป

ถึงแหล่งท่องเท่ียวจริง ๆ  

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อ ถึงจุดนั้นเลย 

ททท. ระยอง อ่าอยา่งเช่นเอ่อพ่ียกตวัอยา่งเช่นน ้าตก น ้าตกเขาชะเมาอะไรอยา่งเน้ีย หรือว่าวงัจนัทร์อะไรอยา่งเน้ีย เขาก็ไปไม่ถึงไง

ครับ มนัจะตอ้งไปต่อ ๆ อีกทีนึง ซ่ึงอาจจะไม่สะดวก ไปในท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูไ่กล เลยจะตอ้งแบบใช้เร่ืองของระบบขนส่งสาธารณะใน

จงัหวดั คือมนัไม่ไดต่้อไปถึงยาวอ่ะครับ มนัตอ้งไปหาต่อ 

ผู้สัมภาษณ์  เร่ืองของความถ่ีดว้ยป้ะคะ 

ททท. ระยอง ความถ่ีก็ใช่ครับ เร่ืองของการส่ือสารก็ใช่ ราคา ราคาก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหานะ ราคาก็เป็นอะไรท่ีจ่ายได ้ยงักงัวลในเร่ือง

ของการส่ือสาร อืมมีอะไรอีก 

ผู้สัมภาษณ์  คิดวา่น่าจะครบ 

ททท. ระยอง มีอะไรอีกไหม 

ผู้สัมภาษณ์  น่าจะไม่มีแลว้ค่ะ จะประมาณวา่เป็นถามทศันคติโดนทัว่ไปอ่ะค่ะ อืมก็คือ ททท. ยงัไม่มีหรือคิดในเร่ืองตรงน้ีใช่ไหม

คะ 

ททท. ระยอง อืมอนัน้ีมนั พ่ีไม่แน่ใจ 

ผู้สัมภาษณ์  ตอ้งไปถามทางนูน้ 
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ททท. ระยอง เอ่อคือถามวา่อยา่งทางพ่ีเองเน่ียพ่ีคิดนะ คือในกรณีท่ีแต่วา่มนัยงัเป็นเร่ืองอนาคตท่ีมนัยงัไม่เสร็จไงครับเพราะว่าอยา่ง

เร่ืองของการท่องเท่ียวเน่ียมนัจะตอ้งแบบทุกอยา่งมนัตอ้งแลว้เสร็จก่อน ก็คือก็จะมาท าในเร่ืองของการตลาด การท า PR ได ้ไม่สามารถท่ีจะ

ท าล่วงหนา้ได ้เกิดอ่ะท าล่วงหนา้มีการเปล่ียนแผนข้ึนมาหรือยงัไม่แลว้เสร็จ มนัก็มีผลกระทบเหมือนกนั ฉะนั้นเน่ียพ่ีมองว่าเร่ืองโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่าง ๆ นะครับจะตอ้งแลว้เสร็จก่อน ก่อนท่ีจะด าเนินการเร่ืองของการตลาด หรือวา่เร่ืองของการ PR ไดค้รับ พ่ีมองอยา่งนั้นนะ แต่ว่า

ถา้เป็นทางอ่ืนพ่ีไม่ทราบ คือถา้หากพ่ีมองวา่อยา่งถา้มนัเสร็จจริง ๆ อ่ะครับ พ่ีว่าโอกาสท่ีคนจะเอ่อกรุงเทพฯ อ่ะครับ เดินทางมาเน่ียแน่นอน

แต่วา่อาจจะตอ้งเปล่ียนรูปแบบเป็นลกัษณะของออกเคชัน่นิสท ์อนัน้ีคือส่ิงท่ีพ่ีมองนะ แลว้ก็จะตอ้งเปล่ียนไปตามเอ่อพวก Facility อะไรต่าง 

ๆ ตอ้งเปล่ียนไปตามพฤติกรรมเหล่าน้ีดว้ยนะครับ อยา่งเช่นอะไรนะ อยา่งโรงแรมอาจจะเป็นเพ่ิมในเร่ืองของ Optional ในเร่ืองของ 

ผู้สัมภาษณ์  Day use 

ททท. ระยอง เป็น Day use อะไรอยา่งเน้ียครับ 

ททท. ระยอง ท าไมถึงเลือกเอ่อรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์  ก็รู้สึกว่ามนัก็เป็นประเด็นมาหลายปีมาก แล้วมนัก็ยงัคาราคาซังอยูส่ักที แลว้ทีน้ีก็เรียนท่องเท่ียวดว้ยก็เลยแลว้มนัมี

ประเด็นเป็นเร่ืองของ Nice day ท่ีค่อนขา้งมีการศึกษาในหลายประเทศ แต่เมืองไทยยงัไม่มีเลย ก็เลยอยากลอง 

ททท. ระยอง ไปจุดประเด็นเลยครับกบั ผอ. ยวุดี 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อเด๋ียวตอ้งไปคุยก่อนค่ะ 

ททท. ระยอง เพราะวา่พ่ีก็อยากจะรู้ขอ้มูลนะ บางทีส่ิงท่ีพ่ีคิดมนัอาจจะไม่ไดแ้บบ 100% อะไรอยา่งเน้ีย มนัเป็นแค่ความเห็น แต่ถา้

มนัมีงานวิจยัออกมารองรับเร่ืองเน้ีย มนัก็จะอะไรอ่ะครับ คือพ่ีก็สามารถใช้ด าเนินการได ้หรือว่าแบบสามารถท่ีจะวางแผนอะไรหลาย ๆ 

เร่ืองไดเ้หมือนกนั 

ผู้สัมภาษณ์  เพราะตอนแรกอยากจะท า แต่วา่เราท าเร่ืองเก่ียวกบัผลกระทบแต่มนัไม่มีรถไฟอะไรเลย ดงันั้นมนัก็ท  าอะไรไม่ได ้ก็

เลยมามุ่งโฟกสัท่ีตรงน้ีวา่ถา้คน ก็เลยเลือก Scope แค่คนกรุงเทพฯ ก่อนว่าถา้คนกรุงเทพฯ มาเน่ีย เร่ืองรถไฟฟ้าความเร็วสูง เขาจะเปล่ียนใจ

ไม่คา้งคืนหรือเปล่า แบบไปเชา้เยน็กลบัแทน เพราะวา่มนัประหยดัไปไดเ้ยอะ 

ททท. ระยอง อืม แต่ว่าพ่ีมีปัญหาอนันึงนะ ก็คือว่าอยา่งเท่าท่ีมองก็คือในเร่ืองของตวัสินคา้ของท่ีระลึกนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่

คนท่ีมาเน่ีย อยา่งเช่นอ่ะคนท่ีมาในช่วงของช่วงผลไม ้ถา้เขาไม่มารถส่วนตวัเน่ีย  

ผู้สัมภาษณ์  อ่าใช่นัน่มนัอีประเด็นนึง 

ททท. ระยอง เขาไม่สามารถท่ีจะซ้ือทุเรียนข้ึนไปไดน้ะ เพราะวา่ถา้หากวา่คุณจะซ้ือทุเรียนเน่ีย มนัจะตอ้งไปพฒันาชาวสวนอีก ไป

พฒันาระบบ Packaging อะไรต่าง ๆ ท่ีแบบท ายงัไงไม่ให้มีกล่ิน แลว้ก็พาข้ึนรถไปได ้

ผู้สัมภาษณ์  อนัน้ีก็สนใจ 

ททท. ระยอง อนัท่ีสองก็คงเป็นเร่ืองของอาหารทะเล บางทีเราไปซ้ืออาหารทะเลแบบสด ๆ ใช่ไหมครับ แต่วา่ถา้เอา..ถา้มองในเร่ือง
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ของเวลาโอเค ความเร็วสูงตอบโจทย ์แต่วา่ไม่สามารถเอาข้ึนไป มนัจะตอ้งมองอะไรพวกน้ี 

ผู้สัมภาษณ์  ขนยากอีกกวา่จะไปถึงบา้น 

ททท. ระยอง ใช่ ๆ แต่ตอ้งแบบว่าถา้จะซ้ือของ คือเร่ืองของท่ีระลึกท่ีน่ีพ่ีมองอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลกัษณะน้ีนะครับ พวกอาหาร

ทะเลสดนะครับ หรือวา่พวกปลาแดดเดียวท่ีคนจะซ้ือกนั แลว้ก็จะมีพวกผลไมส้ด อยา่งเช่นทุเรียน แต่อาจจะมีกล่ิน ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้ห้ามท่ี

ไม่ให้ข้ึน แต่จะท ายงัไงท่ี ท่ีจะตอ้งไปพฒันาหรือวา่ปรับปรุงแกไ้ขพวกสินคา้เหล่าน้ีเน่ียให้สามารถเอาข้ึนรถไฟฟ้าได ้ซ่ึงมนัจะตอบโจทยค์น

เมืองไดเ้ยอะเลย อนัน้ีคือพ่ีมองในเร่ืองของตวั Product 

ผู้สัมภาษณ์  อนัน้ีคือน่าสนใจ ไม่ไดคิ้ดจุดน้ีเหมือนกนั 

ททท. ระยอง เพราะวา่พ่ีมองจากตวัอะไรนะครับ ตวัของบริบทของระยองเองมนัจะมีซีซัน่ของมนัไงครับ ผลไม ้กจ้ะมีเอ่อทั้งหมดน่ี 

30 กวา่สวนอ่ะครับนอ้ง แลว้ส่วนใหญ่คนท่ีกรุงเทพฯ จะชอบซ้ือก็คือทุเรียน แลว้มนัจะมีกล่ิน แมก้ระทัง่โรงแรมเองเขายงัไม่ให้เอาเขา้เลย

แมก้ระทัง่มงัคุดเห็นไหมครับ เพราะมงัคุดเองเน่ียเขากลวัวา่จะไปเป้ือน 

ผู้สัมภาษณ์  มงัคุดไม่ให้เอาเขา้ดว้ยหรอคะ 

ททท. ระยอง คือเขาไม่ค่อยให้ไป เพราะวา่อยา่งบางโรงแรมห้าม เพราะวา่ยางสีมงัคุดเน่ียมนัซกัไม่ออก ครับมนัจะมีขอ้ห้ามอยู ่

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อ อนัน้ีหนูไม่ทราบ เพ่ิงรู้เลยนะ ความรู้ใหม่ค่ะ 

ททท. ระยอง หรือมนัจะตอ้ง อยา่งบางคนเอา โอเคอาจจะเป็นส่วนน้อย พฤติกรรมของคนท่ีแบบรักสัตวอ์าจจะแบบเออพาสัตวม์า

เท่ียวอะไรอยา่งเน้ีย จะเอาข้ึนไดไ้หม อยา่งเช่นหมา แมวอะไรพวกน้ี แต่ว่าน่ีคือ Percentage มนัน้อยมาก แต่ว่าถา้พ่ีมองหลกั ๆ ก็คือของท่ี

ระลึกดว้ย อนัน้ีฝากนอ้ง ถา้มีในเร่ืองของตวัอะไรสมัภาษณ์หรือ Questionnaire  

ผู้สัมภาษณ์  ไดค้่ะ เด๋ียวจะลงใส่ลงไปค่ะ 

ททท. ระยอง อืมเพราะวา่ครกรุงเป็นอยา่งนั้นนะ ว่าอยา่งท่ีพ่ีดูขอ้มูล 3 เดือน ท่ีเป็นเทศกาลผลไมอ่้ะครับ คนกรุงเทพฯ มากนัเยอะ

และส่วนใหญ่ก็จะซ้ือกลบั 

ผู้สัมภาษณ์  ซ้ือแบบเยอะ ๆ เลย 

ททท. ระยอง อ่าก็จะตอ้งแบบอยา่งนอ้ยเน่ีย 2-3 ลูกแหละท่ีจะตอ้งเอากลบั แต่จะท ายงัไงถา้หากว่าถา้เขามากบัรถไฟฟ้าความเร็วสูง 

จะพฒันาตวั Product เหล่าน้ีหรือไม่ Packaging หรือไม่ อืมน่าจะหมดแลว้ ไม่มีแลว้นะ 

ผู้สัมภาษณ์  ค่ะ 
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Appendix 2: Interview with TAT Research (in Thai language)  

Nirattrakul, Y. Director of the Market Research Division, Tourism Authority of 

Thailand. (2018, April 4). Interview. 

ผู้สัมภาษณ์  ตอนน้ีท่ีอยากรู้คือ ททท. มีข้อกังวลหรือท า Research เก่ียวกับตวัรถไฟความเร็วสูงท่ีมนัจะส่งผลกระทบต่อ

นกัท่องเท่ียว ต่อจ านวนคา้งคืนในหลาย ๆ หรือว่าการท่องเท่ียวโดยรวมไหมคะ มีแพลนท่ีจะ Study อะไรเร่ืองน้ีบา้งไหมคะ เพราะรถไฟ

ความเร็วสูงค่อนขา้งเป็นกระแส 

ททท. ฝ่ายวจิัย ค่ะ คือจริง ๆ ถา้ถามถึง ททท. เน่ีย คือมนัเหมือนเราแค่ตามข่าวอ่ะแลว้เราก็มีเพ่ือนอยูท่ี่การรถไฟ เพ่ือนท่ีการรถไฟเอง

ก็ยงับอกวา่คือมนัยงัไม่มีความแน่นอน แต่ยงัไงเขาก็เอางบเราอ่ะไปท าทางรถไฟความเร็วสูงอยูแ่ลว้ใช่ไหมคะ แต่ทีน้ีมนัจะเสร็จปีไหนยงัไง

อ่ะมนัก็มีความชดัข้ึนเร่ือย ๆ ทีน้ีเราไดค้วามชดัระดบันึงแลว้เน่ีย เราอาจจะแบบคิดเหมือนอยา่งท่ีทางโบนสัคิดก็ไดว้่าเออแลว้เราจะเตรียม

แผนในเร่ืองของการรองรับมนัยงัไงอ่ะนะคะ ในแง่ของ ททท. เน่ียเราอ่ะยงัไม่ไดท้  า แต่ตอ้งเขา้ใจบทบาทของ ททท. นิดนึง คือตอนน้ีเน่ียคือ

เราเขา้ใจตวัเองเสมออ่ะว่าเราเป็นหน่วยทางดา้น Marketing คือเราท าเหมือนกบัแบบท ายงัไงก็ไดใ้ห้คนไทยเท่ียวไทยอ่ะ ท ายงัไงก็ไดใ้ห้

ชาวต่างชาติมาเท่ียวเมืองไทยอ่ะ ทีน้ีส่วนประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรก็ดี หรือ Infrastructure ก็ดีหรืออ่ืน ๆ ก็ดีเน่ีย เราก็บอกว่าอนัน้ี

ไม่ใช่หน้าท่ีของเรา ดงันั้นเวลาเราเจาะเวลาเรางบวิจยัของเราอ่ะมนัจึงออกมาเป็นเร่ืองของวิจยัเร่ือง Consumer เร่ืองก๋ึนตลาดนะคะ แลว้ก็

เหมือน Cap ดูกลุ่มตลาดวา่มาเมืองไทยแลว้ท าไมจึงมา มาแลว้มาท าอะไรอ่ะ แต่น่ีมองไปไกล ๆ อ่ะ พูดถึงตอนน้ีเราไม่ไดท้  า แต่ในแผนของ

ระยะยาว ๆ ไปถึงปี 64 เน่ียเราก็ไม่ได้ปักท่ีจะท าวิจยัเร่ืองน้ีด้วย แต่อย่างไรก็ตามเน่ียเราเวลามองเร่ืองน้ีว่ามนัมีการวางแผนเก่ียวกบัการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเน่ียตามเส้นทางรถไฟหรือเปล่าอ่ะ คือตวัน้ีเน่ียมนัน่าท่ีจะเขา้ไปเก่ียวในเชิง Physical อนัน้ีคือความเห็นของพ่ีนะ คือมนั

เก่ียวในแง่ของ Physical นัน่หมายถึงว่าคือสมมติว่ารถไฟเน่ียมนัว่ิง ๆๆ มนัก็ว่ิงของมนัไปเน่ียแหละแบบความเร็วสูงเลย พอไปถึงไม่ว่าจะ 

Station ใดก็ตามอ่ะ คือมนัตอ้งมีตวัตามอ่ะ ตวัตามก็หมายถึงว่าทุก ๆ Station มนัอาจจะตอ้งมีการดีไซน์หรือมนัอาจจะตอ้งมีการแบบคือ

สมมติถา้ไม่มีใครท าอะไรการรถไฟก็ท  าไปอ่ะ พอนกัท่องเท่ียวเขาไปปุ๊ บเขาไปยนือ่ะแลว้ไงต่ออ่ะ ตกลงแลว้ฉนัจะแบบ 

ผู้สัมภาษณ์  ไปต่อไม่ได ้

ททท. ฝ่ายวจิัย เออแลว้บอกวา่ให้ฉนันัง่รถไฟมาแบบน้ีขบัรถมาไม่ดีกวา่หรอ มนัแลว้ไงต่อแลว้ต่อรถอะไร อยา่งเน้ียคือตวัน้ีมนัตอ้ง

ตามมาหมายถึงวา่ตวั Junction หรือศพัทท่ี์เรียกวา่ Node หรือการ Facilitate ให้ 

ผู้สัมภาษณ์  ตวั Transit Mode มนัยงัไม่พร้อมดว้ยในแต่ละจงัหวดั 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ แลว้ใจคุณน่ะคุณนึกถึงใคร เราไม่รู้นะว่าวิธีการนึกถึงอ่ะเขานึกถึงตวั Local people หรือเปล่าอ่ะ คือนกัท่องเท่ียว

เขาถูกบวกหรือเปล่าไดถู้กนบัหรือเปล่าเราไม่รู้ คือถา้ถูกนับเน่ียตวัดีไซน์อ่ะเขาเรียกว่า Service design ทั้งหมดอ่ะ ถา้ไม่ไดรั้บแค่ Local 

people อ่ะ มนัจะตอ้งรับคนท่ีเป็น Guest ดว้ยอ่ะ มนัก็ตอ้งไป Cap ดูพฤติกรรมของ Guest แลว้ว่าเขาตอ้งการอะไร เช่น เขาตอ้งการ Sign ท่ี

มนัมีภาษา เขาตอ้งการเหล่าเน้ียนึกออกไหม มนัไดถู้กรวมหรือเปล่าอนัน้ีเราก็ไม่รู้อีก ดงันั้นตอ้งเรียนก่อนว่าหน่ึง ททท. ไม่มีนะแผนใน

ระยะยาวเน่ียตอนเน้ียตอ้งบอกก่อนวา่ไม่มีนะคะ แต่วา่หน่วยงานอ่ืน ๆ อ่ะท่ีเขาดูแลเร่ืองของอาจจะไม่ไดดู้แลเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนอะ 

คือดูแลตวัระเบียงเศรษฐกิจอ่ะ ตวั EEC อ่ะ พวกเน้ียเขาตอ้งมีการท าเร่ืองของแบบท าการศึกษาวิจยัอ่ะเพราะว่าเขาไม่ไดส่้งเสริม หรืออาจ

ส่งเสริมเร่ืองอุตสาหกรรม เร่ืองเมืองหุ่นยนตนู่์นน่ีนัน่ แต่มนัก็เก่ียวกบัเร่ืองท่องเท่ียวดว้ย เราอาจจะไปดึงจากตรงนั้นน่ะเอามาดูแลว้ก็มา
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ออกแบบวา่ตวันกัท่องเท่ียวของเราอ่ะมนัน่าจะเป็นกลุ่มไหน 

ผู้สัมภาษณ์  แล้วถ้าเกิดว่าถามในเร่ืองของตวัทศันคติส่วนตวัของท่าน ผอ. ยวุดีอ่ะค่ะ คิดว่าถ้ามนัมีรถไฟความเร็วสูงเน่ียมนัจะ

ส่งผลกระทบทั้งบวกและลบต่อการท่องเท่ียวในเส้นตะวนัออกยงัไงบา้งคะ อนัน้ีถามแบบเป็น Perception  

ททท. ฝ่ายวจิัย คือตอนน้ีถา้พดูถึงแลว้อ่ะเราเห็นมนัในเชิงบวกนะ เวลามีเส้นทางรถไฟอ่ะคือเราเวลาเรานึกเน่ียมนัให้เรานึกอะไรท่ี

มนัเป็นองคร์วมอ่ะ คือเวลาถา้เรามองเด่ียวว่าคือรถไฟไปเน่ียมนัก็สร้างโหมดนึงข้ึนมาเพ่ือท่ีจะให้คนเขา้ถึงพ้ืนท่ีได้ง่ายข้ึนเร็วข้ึน โอเคแต่

อาจจะ Spend มากข้ึนอนัน้ีก็ดู Pricing อีกทีนึงก่อนอ่ะว่าจริง ๆ แลว้เน่ียมนัคุม้ค่าหรือเปล่า เราคิดว่ามนัเขา้ไปเน่ียมนัดีแล้วแหละมนัเป็น

ผลบวก แต่ว่ามนัจะบวกมากข้ึนเน่ียมนัอาจจะตอ้งมากนัตามนดัอ่ะนึกออกไหม คือในส่วนของภาครัฐเน่ียไปให้เอกชนเห็นอะไรแล้วไป

สร้างตวัเน้ียข้ึนมา ทีน้ีการท่องเท่ียวมนัจะเกิดข้ึนไดคื้อมนัไม่ไดเ้กิดข้ึนไดด้ว้ยอะไรเด่ียว ๆ ไง มนัไม่ใช่เร่ืองทางรถไฟเด่ียว ๆ อ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  มนัจะเป็น Holistic แบบองคร์วมมาก 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ แลว้ถามว่ามนัแต่ว่าเราค่อนขา้งเหมือนเราอยูม่านานในเร่ืองของการท่องเท่ียวเรารู้สึกเอาเองอ่ะนะว่าภาคเอกชน

ไทยโดยเฉพาะภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบริการไทยเน่ียแข็งแรงมาก วิสัยทศัน์ไกลมาก คือการท่องเท่ียวเราเน่ียหลาย ๆ อยา่งถา้เรารู้ถึง

รัฐไทยเน่ียว่ิงไปไม่ถึงไหนนะจริง ๆ แลว้ทุกวนัท่ีมนัไปมนัไปไดอ้ยา่งเร็วมากเน่ียเราตอ้งไม่ปฏิเสธว่ามนัเกิดจากน ้ ามือของเอกชนจริง ๆ คือ

ตอนน้ีคือทุกอยา่งเลยอ่ะภาครัฐเน่ียบางคร้ังวิสัยทศัน์ก็ไม่ไดไ้กลเท่าอ่ะ แลว้บางคร้ังเน่ียตวัเองไม่ท  าแลว้ยงัเตะตดัขาดว้ยหลายอยา่ง อยา่ง 

Start-up ดี ๆ มา เปร้ียว ๆ มา Sexy มา โอย้มนัผิดกฎหมายตอ้งถูกต ารวจจบั คือนึกออกไหมคือกฎหมายคุณคือตอ้งกิโยตินทั้งยวงอ่ะ ดงันั้น

เน่ียคือมนัไม่มีประโยชน์อ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ไหนจะการเมืองขา้งหลงัอีก 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ คือถา้เป็นรัฐไทยคุณซพัพอร์ตเลย เช่น สมมติว่ารถไฟมนัไปไหนในทุก Station เน่ียคุณตอ้งคือสมมตินะคะว่า 

Station ท่ีมนัยงัไม่มีอะไรคุณตอ้งดึงไฟดึงน ้าคุณตอ้งดึงรอละนึกออกไหม แต่ภาคเอกชนจะเห็นไดว้า่เขาไม่ค่อยรอ เขาก็จะไปจ่อไวก่้อนอ่ะก็

เรียกร้องภาครัฐอ่ะให้ไปตาม คือถา้ขืนรอแบบปักเสาพาดสายมาอนัน้ีมนัก็จะไม่เกิดอะไร คือในแง่เน้ียถา้มองมนัเด่ียว ๆ อ่ะมนัก็น่าท่ีจะเกิด 

Potential ระดบันึง แต่มนัจะเกิดให้อยา่งเต็มศกัยภาพของการท่ีมนัจะดึงให้มนัเป็นภาพท่องเท่ียวเน่ียมนัอาจจะตอ้งประกอบไปดว้ยเร่ืองอ่ืน 

ๆ อีกอ่ะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกภาคบริการทั้งหมดอ่ะท่ีจะตอ้งมารองรับ คือท่ีไปอ่ะมนัไปในนามของการท่ีมนัเป็น Infrastructure คือมนัเป็น

โครงสร้างพ้ืนฐานหรือเป็น Superstructure ของรัฐไทยท่ีมอบให้อยูแ่ลว้แหละ อยา่งน้ีถา้รัฐไทยจะมาคิดเอาเองว่าก็เน่ียสร้างเด๋ียวพวกน้ีก็ตาม

อะไรอยา่งเน้ียมนัไม่ใช่ คือ Concept หลาย ๆ อยา่งเน่ียเราคิดว่ามนัเป็นมองท่ีถา้พูดถึงมนัเป็น Concept มนัก็เป็น Concept ท่ีน่าสนใจ แต่เรา

เร่ิมไม่เช่ือว่าส่ิงท่ีเร่ิมพูดปุ๊ บเน่ีย Big mouth หรือเปล่าอ่ะ แลว้คุณจะท าไดจ้ริงหรือเปล่า เช่น เมืองน้ีจะเป็นเมืองอาหารปลอดสาร คือการท่ี

สถาปนาเมืองนั้นเมืองน้ีข้ึนมาเป็นแบบ Food tech นู่นน่ีนัน่เน่ียคือมนัดูดีหมดเลยอ่ะ แต่เราไม่รู้วา่ใครท าแลว้ท าน่ีเสร็จปีไหน ให้เสร็จปีน้ีกบั

รถไฟมาเน่ียมนัอยูด่ว้ยกนัมนัแบบมนั Offset เวลากนัไดห้รือเปล่า ทั้ง ๆ ท่ีเราพดูไปมนัก็มีผลเหมือนกนันะวา่เน่ียเราคิดวา่มนัเป็นผลดี แต่มนั

เป็นผลดีก็คือวา่ระบบรางมนัน าไปปุ๊ บอ่ะแต่ละ Station ปุ๊ บไม่มีใครตามเลยอ่ะ แลว้นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะคนไทยนะเรายงัไม่พูดเมืองนอก 

คือคนไทยเองเน่ียจะประเมินเบ้ืองตน้วา่ถา้เขาขบัรถไปเน่ียหมายถึงวา่เขาจะชอบท่ีจะสะดวกอ่ะ พอไปถึงปุ๊ บเน่ียเขาจะไปหาอะไรกิน เขาจะ

ไปโรงแรม เขาจะไปเท่ียวเขาสามารถจะไปได ้แต่ถา้เขาไปดว้ยรถไฟความเร็วสูงเน่ีพอเขาข้ึนปุ๊ บเขายนืเลยแลว้ตกลงฉันจะท ายงัไงต่ออ่ะ คือ

ไม่รู้ว่ามนัมาตามนดัหรือเปล่าพอรถไฟเสร็จพวกน้ีมนัมารอหรือเปล่าไงใช่ไหมคะ คือถา้มนัมารอแลว้มีระบบ Mass transportation ท่ีดีอ่ะ

อยา่งน้ีมนัก็สุดยอด แต่เราไม่หวงันะ เชียงใหม่เป็น International Destination ทุกวนัน้ีเชียงใหม่ยงัเละเทะ รถแดงว่ิงเละเทะ ผงัเมืองเละเทะ 
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ผู้สัมภาษณ์  ถา้อยา่งอนัน้ีแชร์ประสบการณ์คืออาทิตยส์องอาทิตยก่์อนมั้งคะหนูไปสัมมนา เขามีสมาคมทางอสังหาริมทรัพยข์อง

ชลบุรีเขาจะสมัมนากนัเองเลยท่ีชลบุรีเก่ียวกบัเร่ืองรถไฟ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ความลบัเลยใช่ไหม 

ผู้สัมภาษณ์ กบั EEC เน่ียค่ะ ก็จะมีผูป้ระกอบการมาเยอะมาก ก็แบบไดน้ั่งถามคนท่ีเขามาจากภาคอสังหาเขาก็บอกว่าก็ถามเขาว่าเออเน่ีย

สนใจและต่ืนตวัไหม เขาก็บอกวา่ก็แรก ๆ ก็ต่ืนตวักนัมากนะ แต่ก็เงียบ ๆ กนัไปแลว้ก็แผนก็ไม่ชดั สุดทา้ยเน่ียค่ะสมาคมเขาก็เลยจดักนัเอง 

เขาก็เสวนากนัเองว่าเน่ียจริง ๆ แลว้อ่ะของเรามนัไม่ชดัเลย ถามเอกชนสนใจไหมแบบต่างชาติเขาสนใจแหละ แต่เราไม่แบบตั้ง ๆๆ ว่าเรา

อยากไดอ้ะไร 

ททท. ฝ่ายวจิัย จริง ๆ มนัควรจะเป็นพ้ืนท่ีมูลค่าสูงเลยนะ สมมติพอเราไปถึงปุ๊ บรู้วา่ Station มนัจะอยูศ่รีราชาสมมติเน่ียมนัควรจะน า

พวกนน้ีไปอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  วนันั้นท่ีไหนจ าไม่ได ้ถา้ถามวา่ Station อยูไ่หนอ่ะบางจุดยงัไม่รู้เลยวา่อยูต่รงไหน 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ไหม 

ผู้สัมภาษณ์  รู้แค่วา่โอเคศรีราชา แต่ไม่รู้วา่อยูต่รงไหน ตอนนั้นหนูถามเขาก็คือไม่รู้ ก็เลยแบบอา้ว 

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้ตอนเน้ียท่ีโบนสัจะมาอ่ะ เราตอ้งไล่ก่อนวา่ Pricing มนัเท่าไร จากกรุงเทพฯ ไประยองมนัก่ีบาท 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่หนูก็ท  า Research แบบพยายามเสิร์ชเด๋ียวก็ 300 คือเขาจะบอกเป็นกิโลเมตร คือแบบไม่มีอะไรชดัเจนเลย 

ททท. ฝ่ายวจิัย เห้ยแต่อนัเลยบอกเลยนะวา่พอเราเห็นชุดค าถามปุ๊ บอ่ะ มนัท าให้เรารู้สึกว่าเออท าไมเราตอ้งให้คนอ่ืนมาสะกิดเราดว้ย

วะ คือเราพดูเสมอเลยวา่ถา้ใครดกัอนาคตไดเ้น่ียคนนั้นชนะไง คือคุณตอ้งดกัอนาคตไดแ้ลว้คุณจะชนะ แต่ทุกวนัน้ีเน่ียเราท าอะไรวะ เราท า

อยู่กบัปัจจุบนัแล้วก็ไล่เก็บอดีตอ่ะคือในส่วนของกองวิจยัอ่ะนะ เราไล่เก็บอดีตอ่ะ เราไล่เก็บกบัคนท่ีเคยมาแล้วอยู่ดี ๆ ไปถามมนัว่ามา

ประเทศไทยเพราะอะไร มานอนก่ีวนั เสียตงัก่ีบาท แกชอบไม่ชอบแลว้แกจะกลบัมาบา้นฉนัอีกไหม แลว้ไงอ่ะนึกออกมะ 

ผู้สัมภาษณ์  มนัก็อยูแ่ค่ คือมนัตอ้ง Beyond 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือเราไม่สามารถท่ีจะช้ีเป้าขา้งหน้าไดคื้ออนัน้ีมนัแบบเออเนอะ คือถา้อยา่งนั้นเน่ียเวลาเราวางแผนเน่ียเราสามารถท่ี

จะคือเราก็พยายามหานะว่าตกลงแลว้มนัจะเสร็จเม่ือไหร่ พอมนัจะเสร็จเม่ือไหร่เรามีหน้าท่ี Correct data พอเรา Correct ปุ๊ บ สมมติบอก

สถานีอยูต่รงน้ีเราตามเลยภาคเอกชนใครมา ห้างมาหรือยงั โรงแรมมาหรือยงั ไม่รู้เลย 

ผู้สัมภาษณ์  จุดเร่ิมตน้ยงัไม่รู้เลยวา่อยูต่รงไหน 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ มนัน่าจะดีอ่ะ แต่พอท่ีสุดแลว้มนักลายเป็นขนใครวะ 

ผู้สัมภาษณ์  ขนนกัท่องเท่ียวหรือขน Local หรือขนใครใช่ไหมคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย คืออนัน้ีมนัน่ากลัวคือเวลาคุณออกแดด คุณ Design thinking คุณอ่ะ คุณ Design คุณนับเราหรือเปล่า คุณนับ
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นกัท่องเท่ียวหรือเปล่าอ่ะ ถา้คุณนบัคุณนบัมนัวา่เป็นอะไรอ่ะ เพราะ Existing ตอนน้ีอยา่งท่ีขอ้มูลอ่ะค่ะว่าจริง ๆ อยา่ระยองตลาดหลกัก็เป็น

คนไทยใช่ไหม มนัก็มีแค่พทัยานัน่แหละท่ีมีชาวต่างชาติมา แลว้ Cap ออกละ เราบอกเลยนะวา่ออกจากอู่ตะเภาอ่ะค่ะมนัก็พุง่ไปพทัยาแลว้คือ

อีกนิดนึงมนัพุง่เขา้บางกอก เร่ืองอะไรจะพุง่ไประยองเพ่ือ แลว้คือถา้มาระยองแลว้ระยองเท่ากบัอะไรอ่ะ ระยองเท่ากบับา้นเพ ระยองเท่ากบั

เสมด็คือระยองเท่ากบัอะไรอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ก็มีอู่ตะเภากบัระยองแค่นั้น ซ่ึงระยองก็ไม่รู้อีกวา่ตรงไหน เขาก็บอกแค่ Station ระยองจบ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้ถา้ระยองเน่ียคุณไม่ท  าเมืองคุณอ่ะเท่าท่ีอ่านนะเขาบอกมนัจะเป็นเมืองการศึกษาแลว้ก็จะเป็นเมืองอะไรสักอยา่งก็

ไม่รู้อ่ะ แต่ไม่รู้วา่ ผอ. ททท. พดูหรือเปล่าอนัน้ีเราเขา้ไปประชุมดว้ยแลว้เราก็แปลกใจ เขาบอกวา่ภาพลกัษณ์ของระยองเป็นภาพเมืองสกปรก

มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ะ ไม่ไดพ้ดูใช่ไหม 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อไม่ไดพ้ดูค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือระยองอ่ะมนัก็มีนิคมเยอะแหละ เออแลว้ก็อยูดี่ ๆ เราจะท าให้เมืองเน้ียเราจะพาแบรนด์ของระยองเน่ียให้เป็นแบ

รนดท่ี์มนัแบบเมืองกรีนอะไรอยา่งเน้ีย ใช่ป้ะ ถา้ตรงเขาอาจจะแบบแกปั้ญหาเร่ืองน ้ามนั เร่ืองนิคมอะไรอยา่งเน้ียก็โอเค แต่ว่ามนัตอ้งชดัเจน

ไง พอมนัชดัเจนปุ๊ บเหมือนผูห้ญิงเราแบบพอเราแต่งเน้ือแต่งตวัยงัไงเราก็รู้แลว้เออเราอยากไดแ้ฟนแบบไหนแบบแฟนแก่หรือแบบใช่ไหม

คือเราก็ตอ้งแต่งตวัอ่ะเออใช่ป้ะ พอเราแต่งตวัเสร็จเราแต่งตวัแบบไหนเรายอ่มรู้แลว้เราอยากไดแ้ฟนรวย ๆ เราก็ตอ้งเอาตวัเราอ่ะไปอยูท่ี่พารา

กอนอ่ะ แลว้แต่งตวัอยา่งเน้ียแลว้ไปอยูท่ี่ตั้งฮัว่เส็ง อยูต่ ั้งฮัว่เส็งไม่ตอ้งแต่งตวัแบบน้ีก็ไดไ้ง คือนึกออกไหมเออ คือเรา Branding ตวัเรายงัไง

อ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  โชวอิ์มเมจเรา โชวอ์ตัลกัษณ์ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่แลว้ถามวา่อนัเน้ียมนัจะท าให้คนไปหรือเปล่า ไปไม่ไปคือระยองคืออะไรไง ถา้ระยองเท่ากบัเกาะเสม็ดอ่ะ ถา้เกาะ

เสมด็เท่ากบับา้นเพอ่ะ แลว้สถานีมนัอยูไ่หนอ่ะ แลว้จากตรงสถานีมนัไปบา้นเพแลว้ยงัไงอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่อนันั้นเขาก็มีพดูเหมือนกนัค่ะท่าน ผอ. เขาบอกว่าปัญหาคือตวั Topic ขนส่งสาธารณะมนัไม่ไดร้องรับท่ีจะไปถึง

จากสถานีเน่ียไปถึงตวั Destination โดยตรงเลย อนัน้ีอาจจะเป็นจุดท่ีก็กงัวลถา้สมมติมนัมีข้ึนมาจริง ๆ  

ททท. ฝ่ายวจิัย คือแลว้วิธีคิดเอาง้ีภาคเอกชนเราวา่เก่งแลว้นะก็ยงัไม่ขาด อนัน้ีเล่าจริง ๆ เร่ืองจริงคือเราก็ไม่รู้มาก่อน คืออยูดี่ ๆ เราจะ

ไปไหนนอ้คือเหมือนกางโปรแกรม ปักตารางบินแอร์เอเชีย อุย๊แอร์เอเชียตายแลว้เด๋ียวน้ีเชียงคานมีสนามบินแลว้เหรอ [15:00] โอโ้หตายแลว้

เมืองนิดเดียวเอง ปรากฏไม่ใช่ คือมนัไปลงเลยนั่นแหละ แต่ว่ามนัมีต่อ คือ Destination ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือเขาจะไปเชียงคาน เขา

ไม่ไดไ้ปเลย แต่นกแอร์บอกฉันไม่สนใจก็จะไปเลยไงแล้วแกจะไปถึงเชียงคานเร่ืองของแก แต่เราซ้ือแอร์เอเชียตัว๋เราไปถึงเชียงคาน นั่น

หมายถึงวา่เราลงจากเคร่ืองบินป๊ับมนัจะมีรถมารอเราเลยจะ้ แลว้เราก็นัง่รถตูส้วย ๆ จะ้ไปถึงเชียงคาน คือหมายถึง Destination ของเรามนัอยู่

ท่ีเชียงคาน คือนกแอร์ไม่สนใจคือแลว้แต่คือจบแกท่ีเลย เหมือนกนัแอร์เอเชียไปเกาะลนัตา เราก็นึกว่าเกาะลนัตามีสนามบินปรากฏว่าไม่มี 

มนัคือกระบ่ีแลว้กระบ่ีคืออะไรคะ กระบ่ีคือจบัคนออกจากเคร่ืองจากกระบ่ี แต่กระบ่ีตอ้งจบัข้ึนรถไปท่ีคลองท่อม จบัมนัข้ึนรถเสร็จจบัมนั

ลงเรือนึกออกไหม คือมนัแทก็ทุกโหมดเลยอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่เขาจะมีให้แบบ Connecting mode เขาแบบดีมาก 
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ททท. ฝ่ายวจิัย มนัไม่ใช่โหมดรถ มนัโหมดเรือมนัพากนัไปถึงเกาะลนัตาคืออนัน้ีมนัขาดมากเลยอ่ะ คืออนัเน้ียถา้เกิดรถไฟอนัเน้ีย

หมายถึงวา่จะตอบโจทยเ์ร่ืองท่องเท่ียวอ่ะคือมนัก็ตอ้งเขา้ไปดู Inside เขา้ไปดูตวั 

ผู้สัมภาษณ์  Connecting mode 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ คือเขา้ไปเลยอ่ะแบบคุณจะจดัการยงัไงเอาตรงนั้นอ่ะให้มนัเป็น Junction ของการท่ีเป็น Dress area อนัใหญ่ 

หรือไม่รู้หรือตอ้งเป็นจุดท่ีแบบใครไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ชาวต่างชาติมาปุ๊ บเน่ียสามารถท่ีจะมีจุดคนท่ีแบบกระจายออกอ่ะ เราก็นึกไม่รู้อ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์ แลว้ก็อนัน้ีคือระยองคือนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นคนไทยแบบเยอะมาก คือคิดว่าถา้เกิดว่ามนัมีตวัรถไฟเน่ียคิดว่าสัดส่วนตรงน้ี

มนัจะเปล่ียนไหมคะ จะดึงนกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยอะข้ึนไหม ถา้เป็นไปได ้

ททท. ฝ่ายวจิัย คือต่างชาติอาจจะนะ แต่คนไทยไม่แน่ใจ คือต่างชาติเน่ียอาจจะเพราะว่าคืออีกแหละ Destination ท่ีเรียกว่าระยองอ่ะ 

สมมติว่าเราปักว่ากรุงเทพฯ ระยองมนัมี 5 สถานีถูกป้ะคะ มนัอจจะมีดกัชลบุรี ดกั ๆๆ อยา่งเน้ียกว่าจะถึงระยอง แต่ทีน้ีคือถา้ไประยองเอา

จริง ๆ แลว้ตวัระยองมนัมี Something อ่ะให้เขาจะตอ้งไปหรือเปล่าอ่ะ คือระยองมนัเท่ากบัอะไร ณ ตอนท่ีรถไฟก าลงัสร้าง ระยองก็จดัท า

ตวัเองซะนึกออกไหมคะ ระหวา่งรถไฟก าลงัสร้างตอกราง โอโ้หก็จบัมาแลว้ก็ท  าตวัเองซะว่าอยากเป็นอะไร ซ่ึงตรงเน้ียคือแมว้่าคือมนัตอ้ง

ท าแบรนดต์วัเองออกมา แลว้ถามวา่จะไปไหม คือถา้สมมติคนไทยไปกินอาหารทะเลสมมตินะคะ ถา้เขาจะไปเน่ียเราถามเราตอนน้ีเน่ียนะคะ

คือมนัอาจจะดูในเร่ืองของพฤติกรรมคนไทยก็ได้ คือเวลาถา้เขาใช้รถไฟความเร็วสูงเน่ียสมมติว่าไปถึงระยองละใช่ไหม ตกลงฉันจะไป

ตรงไหนต่อเน่ีย มนัไม่สามารถจะคือถา้มนัมีอะไรเน่ียมารับเขาว่าเขาจะไปไหนต่อไดอ้ยา่งสะดวกสบายมีคิวรถมีต๊ึด ๆๆ อนัเน้ียน า แต่เวลา

ถา้เขาขบับรถไปเองอ่ะค่ะ เขาขบัรถไปเขาแวะระหวา่งทางได ้On the way เขานู่นน่ีนัน่พอไปถึงปุ๊ บเขาจะไปหาท่ีพกั เขาจะอะไรเน่ียคือค าว่า

การท่องเท่ียวมนัคือค าวา่การ Spend free time อ่ะท่ีเป็น free time ท่ีตอ้งมีการแบบ Prepare ทุกอยา่งอ่ะ เพ่ือท่ีจะใช้เวลาว่างเน่ียนัง่น่ิงอยูท่ี่จอ

อยูท่ี่สถานีอะไรอยา่งเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้จ านวนคนก็น่าจะมีส่วนดว้ยมนั Economy of scale มากกว่าถา้เกิดเราไปดว้ยรถ ซ้ือของท่ีระลึกอีก วนันั้น ผอ. 

ททท. ก็บอกวา่ให้ใส่ไปในค าถามดว้ยวา่ถา้สมมติแบบคุณจะซ้ือทุเรียนอยา่งเน้ียซ่ึงทุเรียนมนัอาจจะเอาข้ึนรถไฟไม่ได ้แลว้ก็พูดผลไมท่ี้เป็น

ของหลกั ๆ ท่ีเรียกวา่ของฝากอ่ะค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย อ๋อเขาไม่ยอมหรอกค่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ส่วนใหญ่อ่ะค่ะ อาหารท่ีมีกล่ินแรงอยา่งเน้ียจะไม่ให้ข้ึนก็เลยอาจจะเป็นส่วนนึงท่ีคนตดัสินใจเอารถมามากกว่าท่ีจะ

ข้ึนรถไฟดว้ยก็ไดอ่้ะค่ะ ถา้เกิดเขาตอ้งการจะซ้ือของท่ีเยอะข้ึน 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่ตอนน้ีเท่าท่ีเราตามอ่ะมนัจะมีอนัน้ีคนไทยก่อนนะคะ คนไทยท่ีแบบเป็นแฟนพนัธุ์แทร้ถไฟอ่ะมนัมีอยู ่แต่ว่าตอน

แรกเราคิดวา่นอ้ยนะคือมนัมีอยูแ่หละ 

ผู้สัมภาษณ์  มีเป็นเวบ็บอร์ดของเขาเลยดว้ย 

ททท. ฝ่ายวจิัย รถไฟเองอ่ะท าตวัมีปัญหาเอง คือถ้าเราเป็นคนท่ีชอบรถไฟมากแล้วเราจะไปป่ันจกัรยาน เอาจกัรยานข้ึนรถก็ไม่ได้

จกัรยานฉนัคนัละเป็นแสนอยา่งเน้ีย ตกลงจะให้ไปแขวนตรงไหน คือนึกออกไหมคือเหล่าเน้ียมนัเป็นอนัท่ีแบบสร้างปัญหาตลอด แต่ว่าเขา

บอกวา่เราก็ไม่ไดม้องโลกร้ายเนอะ คือมองโลกดีวา่ทุกอยา่งมนัก็ไม่มีด ามากขาวมากหรอกก็จะเป็นเทา ๆ อะไรอยา่งเน้ีย คือเราก็เออถา้โลก
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สวยเน่ียในระยะยาวถา้เขาเห็นบ่นคนท่ีใชร้ถไฟอ่ะ แลว้เขาตอ้งการ Facilitate อ่ะ ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกอะไรบา้งท่ีจะมาตอบโจทย์

เขาอ่ะแล้วก็ท  าการบ้านกันไปแก้กันไปพฒันากันไปอย่างเน้ียก็น่าจะได้ แต่ถ้ารถไฟเองการรถไฟอ่ะนะคะถ้าคุณยงัแฮปป้ีกับพวก

คอมพิวเตอร์กบัพวกท่ีแบบชานเมืองมาท างานท่ีบางกอกแลว้ออกไปอะไรอยา่งเน้ียมนัก็นัน่แหละนะคะ คือท าดี ๆ เน่ียมนัไม่ไดถู้กขนกบัคน

หรอกมนัไดห้ลาย ๆ อยา่ง 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ขนของไดด้ว้ยหลาย ๆ อยา่ง อนัน้ีหนูอยากถามอนันึงค่ะท่ีตวัแคมเปญของตวั 12 เมืองตอ้งห้ามอ่ะค่ะ ท่ีมนัจะมีว่า

รู้สึกวา่ระยองจะจบัคู่กบัตราด แลว้ก็ตวัจนัทบุรีกบัสระแกว้ใช่ไหมคะ ทีน้ีคือหนูสงสยัวา่ตวั ททท. อยา่ง ททท. ระยองเขารับผิดชอบจนัทบุรี

ด้วยใช่ไหมคะ แต่เวลาเราท าแคมเปญเน่ียสมมติ 12 เมืองตอ้งห้ามเน่ียระยองจบัคู่กบัตราดแทน ทีน้ีมนัประสานงานกันยงัไงคะในการ

ด าเนินงานอ่ะค่ะ เพราะตราดรู้สึกวา่จะอยูใ่นความรับผิดชอบของตราดเอง 

ททท. ฝ่ายวจิัย ตราดก็จะมีส านกังานตราด ระยองก็จะมีส านกังานระยองค่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้จนัทบุรีท่ีคู่กบัสระแกว้ 

ททท. ฝ่ายวจิัย จนัทบุรีเน่ียเขา้ใจวา่ระยองดูจนัทบุรี สระแกว้เน่ียเขา้ใจวา่นครนายกดูป้ะคะ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ค่ะ ๆ ทีน้ีก็เลยงงวา่ในเม่ือจนัทบุรีท่ีคู่กบัสระแกว้อ่ะค่ะ แต่วา่ตวั ททท. มนัเหมือนมนั Overlap กนั 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่ปัญหาเราคือมนัยงัไงก็เป็น ททท. อ่ะ มนัก็ข้ึนอยูก่บักลไกในการร่วมมือกนัของสองส านกังาน แต่ปัญหาของเราอ่ะ

อนัน้ีจริง ๆ เลยนะท่ีจบัคูเ้น่ีย แมว้า่ ททท. เป็นคนออกเอง เราวา่โดยแพทเทิร์นในการเดินทางของคนจนัทบุรีมนัไม่ไดไ้ปสระแกว้นึกออกป้ะ 

คนไปจนัทบุรีเขาไปสระแกว้ไหม ไม่นะ ไม่ใช่ค่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ยงังงเลยวา่ท าไมจบั เพราะหนูเป็นเด็กชลบุรีไงก็จะแบบวา่เอะ๊ท าไมสรระแกว้ก็จะสระแกว้ ใช่ สระแกว้ก็สระแกว้อ่ะ

ไปแบบคนเล่นบ่อนอยา่งเน้ีย จนัทบุรีส่วนใหญ่จะระยองจนัฯตราดดว้ยกนั อนัน้ีในความคิดของหนูนะเป็นเด็กในพ้ืนท่ี ก็เลยอยากถามตรง

จุดน้ีดว้ย 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือในแง่ของถา้เป็นห่วงอ่ะแบางเขตการรับผิดชอบอ่ะ ไม่ตอ้งเป็นห่วงเพราะมนัก็เป็น ททท. แลว้เวลาเราดึคนไปเท่ียว

เมืองรองอ่ะใช่ไหม ตอนแรกเรา 12 เมืองตอ้งห้ามพลาดใช่ป้ะ พอปีต่อมาก็ Plus คือ Twelve plus ก็คือ Plus ออกไปอีก คือตอนนั้นเน่ียอนัน้ี

เล่าเร่ืองจริงเลยเร่ืองตวัเลขเลยเนอะ คือเราท า 12 เมืองตอ้งห้ามพลาดคือเราพูดเร่ืองเมืองรองก่อนมาก่อนรัฐบาลดว้ยนะ คือง้ีปัญหาคือเหตุท่ี

เรา ททท. ท า 12 เมืองตอ้งห้ามพลาดอ่ะเพราะอะไร เพราะตอนนั้นอ่ะเราเห็นละว่าเมืองหลกัมนัมีปัญหา คือคนมนักระจุกตวัอยูใ่นเมืองหลกั 

เราก็แค่คิดวา่ท ายงัไงจะดึงคนออกจากเมืองหลกัให้ได ้เราก็เลยท าเมือง 12 เมืองตอ้งห้ามพลาด คือเราโปรโมทให้มาเท่ียวเมืองรองใช่ไหมคะ 

พอมาเท่ียวเมืองรองคือเราท าไดปี้นึงพอเรากลบัไปดูตวัเลขอ่ะสถิติอ่ะปรากฏว่าชุมพงชุมพรนักท่องเท่ียวแบบเพ่ิมข้ึนอ่ะ พอมนัเพ่ิมข้ึน

แลว้อ่ะการท่ีเราจะเหยยีบชุมพรอยูอ่ยา่งเดิมอ่ะ มนัเหมือนลกัษณะของ Strategy อ่ะมนัไม่ Proactive อ่ะ เราก็เลยแบบเป็นชุมพรระนองอะไร

อยา่งเน้ีย เป็นแบบจนัทบุรีตราด มนัก็คือพ่วงเขา้ไปอ่ะ เพ่ือท่ีจะแบบคือให้มนักระจายคือโครงของเราคือให้กระจายนะคะ เหมือนแบบคน

เท่ียวใน Weekend อ่ะเสาร์อาทิตย ์ท  ายงัไงไม่ให้เท่ียว Weekend ให้เท่ียว Weekday แล้วก็ท  าวนัธรรมดาน่าเท่ียว แต่วนัธรรมดาน่าเท่ียว

มนัแป้กประเมินผลแลว้มนัแป้ก 

ผู้สัมภาษณ์  คือมนัก็เงียบ ๆ ไม่ค่อยแบบ 
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ททท. ฝ่ายวจิัย คือเขาบอกว่าถ้าเท่ียววนัธรรมดาก็ลาออกสิคะ คือเราก็หวงัพวกฟรีล้งฟรีแลนซ์อะไรอย่างน้ีเนอะ แต่พฤติกรรม

นกัท่องเท่ียวคืออนัน้ีเอามาจากงานวิจยัเนอะคือเขาจะบอกเลยวา่แบบอ่ะอยา่งเช่นเอาเมืองนอกก่อนก็ได ้เมืองนอกเน่ียคือตอนน้ีเราวิจยัตลาด

พวกคนรวย ๆ ในประเทศตน้ทางเน่ียนะ คือเขาบอกวา่เขาจะไปท่ีไหนก็ไดท่ี้ไม่มีนกัท่องเท่ียวเยอะ ๆ อ่ะ คือไม่ใช่เป็น Touristic area  

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อไม่เอาแมสแลว้ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ตรงไหนก็ได ้เราก็คิดในใจบอกกบันอ้งวา่แบบแรร์เยอะเลยในเมืองไทยอ่ะ อยา่งยโสธรคือไม่มีคนหรอก คือแบบ

ยโสธรสารคามไม่ค่อยมีคนหรอกไปเลย แต่แบบยโสธรกบัสารคามปุ๊ บคือโรงแรมก็ไม่มีรองรับอีกอะไรอยา่งเน้ีย เราก็คิดในใจว่าตกลงตอ้ง

ให้นกัท่องเท่ียวมาก่อนหรือว่าคือ Demand pull หรือว่า Supply push คืออะไรจะมาก่อนอ่ะ แต่ถา้ภาคเอกชนถา้สายตายาวไกลนะอยา่ไปยุง่

กบัเมืองหลกัแลว้ค่ะเพราะวา่มนัสู้กนัหนกัมนั Red ocean คือสู้กนัแบบเลือดซิบอ่ะเนอะ สู้ไปชิลล ์ๆ อ่ะเนอะ 

ผู้สัมภาษณ์  ค่อย ๆ โตดีกวา่ แลว้เราก็จะกลายเป็นเจา้แรก 

ททท. ฝ่ายวจิัย ค่ะ ไปชิลล ์ๆ แบบไม่ตอ้งคนมาเยอะ แต่วา่ขา้งในมนัเลือดซิบจริง ๆ อ่ะ มนัสู้กบัแบบน่ากลวัมาก แต่อนัน้ีท่ีน่าห่วงอ่ะ

กลายเป็นเร่ืองของพฤติกรรมของคนอ่ะท่ีอาจจะจากจนัทบุรีไม่ไดไ้ปสระแกว้ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ แลว้ผลออกมาแป้กไหมคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือตอนน้ียงัไม่รู้ตามอยู ่คือพยายามหาเหมือนกนันะว่าเออแลว้มนัไปจบักบัสระแกว้ไดไ้งวะ จนัทบุรีซ่ึงแบบ คือตวั

ฐานทรัพยากรก็ไม่ไดเ้อ้ือต่อการคือโดยเจตจ านงคข์องคนอ่ะ โอเคไปสระแกว้ไปบ่อนอ่ะก็ตอ้งอยมรับเนอะไม่ตอ้งไปอุ๊บอ๊ิบอะไรหรอกใช่

ไหม แลว้ตวัสระแก้วจริง ๆ แล้วเน่ียตวั Attraction หรือตวัวนัเวิดมนัก็ไม่มีนะเออมนัไม่มีอะไรเลยอ่ะ เสร็จแล้วปุ๊ บจะไปแล้วไงอ่ะ คือ

สระแกว้อาจจะไปจบักบัพวกปราจงปราจีนอะไรอยา่งเน้ียมากกวา่ใช่ไหม 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่คือหนูเห็นตอนแรกหนูยงัเอะ๊ท าไมเอาจนัฯแบบคือจนัฯมนัดูคู่ไปกบัระยองมากกวา่ มนัผลไมเ้หมือนกนัอะไรอยา่ง

เน้ียค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้ไปดูดิพวกจนัทบุรีอ่ะอีกไม่นานหรอกโตเปร้ียงปร้างเหมือนราชบุรีอ่ะ คือราชบุรีเราไปเจอคนรุ่นเก่า ๆ บอกว่า

เน่ียตายแลว้คนไม่มาราชบุรีเลยตลาดน้งตลาดน ้ า เราบอกว่าพูดใหม่คิดใหม่เขยา่หัวตวัเองก่อน แค่สวนผ้ึงอนัเดียวอ่ะใช่ไหม เป็นดินแดน

แบบเป็นดินแดนแห่งอาร์ทอ่ะชุมชนคนอาร์ทจริง ๆ อ่ะ รุ่นใหม่แลว้ก็แบบคือส่ิงท่ีจะเขา้ไปไม่วา่จะเป็นท่ีพกั เร่ืองร้านอาหาร เร่ืองร้านกาแฟ

แบบเก๋เท่ คือไปไกลมากแลว้ก็มวลของคนท่ีเป็นพวก Healthy น่ีก็มาก พวก Sport ไปว่ิงไปป่ันไปแบบโอโ้ห 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้มีแพลนจะท าแบบ Plus plus อีกไหมคะ แบบขยายไปอีก 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือตอนน้ีเลิกพูดแล้วค่ะเพราะว่าถา้โบนสัตามรัฐบาลจริง ๆ อ่ะ รัฐบาลข้ึนมาพูดเมืองรอง พอมาพูดปุ๊ บประกาศ 55 

เมืองรองเลยอ่ะ ในขณะท่ีเรายงัคืบค่อย ๆ แบบ 12 เมืองแลว้ก็เป็น 24 เมือง แต่รัฐบาลมาจากไหนไม่รู้ปุ๊ บเขา้ไป 55 เมือง เราก็คุยกนัเองว่า 55 

มาจากไหนวะ 

ผู้สัมภาษณ์  เขาคดัยงัไงอ่ะคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เขาคดัเมืองหลกัแบบน้ีค่ะวา่เมืองหลกัในการท่องเท่ียวคือเมืองหรือจงัหวดันั้น ๆ จงัหวดัท่ีมีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเกิน 4 
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ลา้นอนัน้ีเรียกวา่เมืองหลกั 4 ลา้นปุ๊ บไม่แยกไทยไม่แยกต่างชาติ ปกติคือเวลา ททท. ตั้งเมืองหลกัในการท่องเท่ียวเน่ียเราจะดูเร่ืองสนามบิน 

เราจะดูเร่ืองโรงแรม 5 ดาว เราจะดูเร่ืองนกัท่องเท่ียวต่างชาติ แต่อนัน้ีเขาไม่ดูตวัเก็งเขามีอนัเดียวเลยคือจงัหวดัใดถา้มีนกัท่องเท่ียวเกินจาก 4 

ลา้นจงัหวดันั้นเป็นเมืองหลกัการท่องเท่ียว คือบางจงัหวดัอ่ะคนไทยเขา้ไปก็โอโ้หมนัก็จะเกินอยูแ่ลว้ใช่ไหมคะ ส่วนอะไรก็ตามท่ีต ่ากว่า 4 

ลา้นปุ๊ บมนัเป็นเมืองรองหมด ทีน้ีตวัเมืองรอง 55 เมืองน่ะถา้เขาคิดไดน้ะคือ 55 เมืองแบ่งเป็น Group อีกทีอ่ะมนัอาจจะได ้3 Group ก็ได ้

ผู้สัมภาษณ์  เป็น Cluster ไป 

ททท. ฝ่ายวจิัย นึกออกไหมคือเมืองหลกัท่ีอยูติ่ดกบัเมืองรอง เมืองรองท่ีอยูติ่ดกบัเมืองหลกัมนัอาจจะไดอ้านิสงส์ไหลมา เมืองรองท่ี

อยู ่Stand alone แบบคือเด่ียว ๆ เหงา ๆ อยา่งเน้ียคือคุณมีอะไรท่ีมนัเด่นท่ีจะไปดึงหรืออะไร คือตอนน้ีเมืองรอง 55 เมืองเน่ียรัฐบาลคุยในแง่

ของการท่ีดึงคนดว้ยใชม้าตรการการคลงัก็คือใชภ้าษีเป็นการเงินการคลงัเน่ียค่ะ คือใชภ้าษีคือถา้ไปพกั 55 เมืองรองเอาใบเสร็จลดหยอ่นภาษี

ได ้แต่ในเมืองหลกัไม่ได ้ไปภูเก็ตไปเชียงใหม่อยา่เน้ียไม่ได ้แต่ถา้ไปเมืองรองอยา่งเน้ียได ้แต่ถา้เกิดเงินเน่ียไหลลงชุมชนเลยอ่ะ อยา่งเช่น 

เราไปนอน Guest house ป้าคนเน้ียปรากฏป้าคนน้ีมีใบภาษีให้เรามา คนท่ีไดก้็แบบเหมือนชอ้ปช่วยชาติอ่ะคือห้างไดเ้ตม็ ๆ อ่ะ ห้างทั้งนั้นเลย

เห็นไหม คือมนัเป็นเร่ืองแบบสปอยลท์ุ่มทุน 

ผู้สัมภาษณ์  ตาสีตาสาเขาไม่มี 

ททท. ฝ่ายวจิัย ไม่แลว้สปอยลช์นชั้นกลางดว้ยแหละ แลว้ก็สร้าง Demand เทียมอีกต่างหากนึกออกไหม เน่ียแบบแวน่น้ีก็ใชอ้ยูเ่ลยอ่ะ

พอแบบหม่ืนห้าตอ้งมีแวน่ใหม่ละ นึกออกไหมชีวิตฉนัไม่ไดต้อ้งการแวน่มนัก็สร้าง Demand เทียมข้ึนมา นัน่แหละนะคะ อนัน้ีน่าห่วงเร่ือง

ของการ Plus เราก็จบไปแลว้ เร่ืองน้ีจบลงพร้อมครอบดว้ยอะไร ครอบดว้ย 55 เมืองรอง แลว้อีกอยา่งนึงนะถา้จงัหวดัเราคิดว่าจงัหวดัระยอง

เป็นเมืองหลกัเนอะ นกัท่องเท่ียวมนัเกิน 

ผู้สัมภาษณ์  น่าจะเกินนะคะ ตอ้งไปเช็คดูก่อน 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ เวลาเกินปุ๊ บอะรถไฟพุง่ไประยอง สมมติเนาะคือพุง่ไประยองเสร็จปุ๊ บอ่ะ เราตอ้งแบบรีดคนลงมาเมืองรองอ่ะ อา้ว

แลว้เมืองรองอยูต่รงไหนอ่ะ เออแลว้ท าไมรถไฟมนัถึงไม่แบบผา่นแบบไปเพ่ือท่ีจะผา่นเพ่ือไปเมืองรองอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่มนัไม่ไปดว้ยกนั 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ มนัก็แบบบูม้เขา้ไปตรงนั้น [30:00] จริง ๆ แลว้อนัน้ีน่าห่วงในแง่ของการขาดดุลนกัท่องเท่ียวต่างชาตินะคะ อยา่ง

ชลบุรีมั้ง ฉะเชิงเทราอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ชลบุรีจะต่างชาติเยอะค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ถา้ Expat ของ ททท. เน่ียเราคิดวา่ Expat เท่ากบั Domestic นะเวลาเรามองอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ประชากรแสงเยอะช่วงน้ีมีประชากรแฝงเยอะมาก 

ททท. ฝ่ายวจิัย เท่ากบั Domestic อ่ะ ดงันั้นเวลาเราท าการตลาดเน่ียเราก็ตอ้งให้เขาอ่ะเหมือนแบบคุยกบัเขาเหมือนคุยกบัคนไทยอ่ะ น่ี

ยงัไมร่วมพวก Senior citizen นะ ใช่ไหม คือเวลาบอกวา่คนจะไปไหมจะเป็นคนกลุ่มไหนอ่ะ คือเรามอง Segment เลยเนอะ คือ Segment จะ

เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเราจดัการตวัเราเองอ่ะวา่โอเคเราจะเป็นเมืองผูสู้งวยั เป็นเมืองผูสู้งวยัเท่ากบัถา้ผูสู้งวยัญ่ีปุ่ นตอ้งมีสนามกอล์ฟ มีโรงพยาบาล
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แบบเน้ียข้ึนมารองเลยอ่ะ แต่พวกคุณก็ยงัเหมือนเดิมมีอะไรใหม่ ๆ เกิดข้ึนก็เน่ียรถไฟมนัไปจ่อ คือมนัจะจ่อก็จ่อไป เร็วสูงก็เร็วไป 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้อยา่งน้ี ผอ. คิดวา่ตวั Travel time ท่ีมนัลดลงอ่ะค่ะ มนัจะส่งผลให้คนตดัสินใจแบบโอย้ไม่คา้งดีกวา่ 

ททท. ฝ่ายวจิัย จริง 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ไหมแบบเป็นได ้

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่เราไปนึกอย่างน้ีท่ีไม่ค้างดีกว่า เราจะไปนึกถึงพวกท่ีมีวตัถุประสงค์ด้าน Business ใช่ไหม นั่นแหละคือการ

ท่องเท่ียวแบบเช้าไปเยน็กลบัอ่ะ คือเช้าไปเยน็กลบัเน่ียมนัก็มี Timing ของการท่ีแบบ Spend time อ่ะ การท่องเท่ียวมนัคือการใช้ Free time 

อ่ะค่ะ คือถา้ไปพ้ืนท่ีอนัเน้ียแน่ ๆ มนัอาจจะตอ้งพกัคา้งอ่ะ แต่ถา้พวกไปเช้าเยน็กลบัมนัอีกวตัถุประสงคนึ์งละ เช่น ไปประชุม ไม่รู้แต่ว่าใน

ระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ในแง่ของ One-day trip อยา่งเน้ียอ่ะคะ แบบไม่ไดป้ระชุมแต่แบบเท่ียวแบบไปเชา้เยน็กลบั 

ททท. ฝ่ายวจิัย มนัท าให้แบบเท่ียวไปเชา้เยน็กลบัได ้แต่ไปเชา้เยน็กลบัแค่ตวัรถไฟมนัเคล่ือนคนอ่ะไปสู่ Destination แลว้อ่ะ มนัตอ้ง

คิดอีกนิดนึงเราคิดวา่ไม่คอ้งเยอะนะ แต่แค่อีกนิดนึงแลว้ไงต่ออ่ะ พอ One-day ปุ๊ บจะให้เขาไปไหนอ่ะใช่ไหม จะให้เขาไปหาดแม่พิมพ ์กิน

ซีฟู้ด จะให้เขาไปไหวสุ้นทรภู่หรืออะไรมนัจะตอ้งคิด แลว้ก็แบบการล็อคเวลเขาเรียกว่าไร เหมือนท า Blocking อ่ะ เออดู Journey ของคุณ

เลยอ่ะวา่ตวั Customer journey พอไปถึงปุ๊ บจะไป Visit อะไร 

ผู้สัมภาษณ์  มนัก็ยากอีกเพราะวา่ทางมนัไม่มี Facility ท่ีรองรับ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่ตอนน้ีมนัน่าสนใจนะคะ อยา่งพวกเด็กพวกกระฎุมพีชนชั้นกลางเน่ียคือเวลามนัไปไหนเน่ียอ่ะเราเบลอเราเป็นผูส่้ง

งานวิจยัเนอะ จงัหวดัราชบุรีแล้วเขาก็ไปท าวดั 6 วดั แล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์ชาวบา้น ชาวบา้นบอกว่าไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวมาเลย อ่ะแล้ว

อาจารยเ์ขาก็สรุปวา่จงัหวดัราชบุรีเน่ียนกัท่องเท่ียวไม่ค่อยเขา้มา น้องบอกว่าอาจารยข์าอาจารยพ์ูดผิด คนเขา้ราชบุรีเยอะแยะ แต่ไปกองกนั

อยูต่ามร้านกาแฟ แลว้มนัจะไปท่ีวดัเพ่ืออะไรวดัมีอะไร 

ผู้สัมภาษณ์  ไปร้านกาแฟชิค ๆ ราชบุรีไม่ค่อยดงัเร่ืองวดันะคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออแลว้แบบจะให้เขาไปวดั ไปท าไมอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  เก็บขอ้มูลผิดจุด 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออแลว้ไปท าไมอ่ะวดั แลว้ก็มาบ่นวา่แบบนกัท่องเท่ียวนอ้ย ไม่ใช่ เยอะ แต่ว่าไม่ไดไ้ป คือหมายถึงว่าคือวดัมนัไม่ได้

ตอบ Need คนอ่ะ แลว้ถามวา่ Need คนไปเท่ียวละไม่ไดดู้ Attraction เขาไม่ไดจ้ะไปดู Attraction เขาจะไปนัง่ร้านกาแฟเก๋แลว้ถ่ายรูป คุยกบั

เพ่ือนอยา่งเน้ีย ก็แลว้ไปไหนบา้ง ไม่ไดไ้ป นัง่คุยกบัเพ่ือน ถ่ายรูป นัง่กินอะไรอร่อย ๆ กินไอติม อ่านหนงัสืออยา่งเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ ไป Check in 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออแลว้ฉนัผิดตรงไหนวะ ฉนัไม่ผิดนะ 
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ผู้สัมภาษณ์  ก็ถือวา่เป็นนกัท่องเท่ียวแลว้ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออละถา้ ททท. มนัยงัป้วนเป้ียน ๆ อยูท่ี่วดัละไม่เขา้ใจเลยว่ากระฎุมพีชนชั้นกลางไม่ไดจ้ะไป คือ Attraction นึกออก

ไหม ไปเชียงใหม่อ่ะมนัไม่ไดไ้ปวดัพระธาตุดอยสุเทพ มนัไปอยูนิ่มมาน 

ผู้สัมภาษณ์  หนูไปหนูยงัอยูแ่ต่นิมมานเลย 

ททท. ฝ่ายวจิัย ถามมนัอ่ะมนัก็แบบเป็น Coffee route, Coffee journey แกคร้ังน้ีฉันจะไปร้านกาแฟอาข่าอาม่ามนัไปออกพ้ืนท่ีใหม่

แถมแม่ริมนู่นน่ีนัน่ถูกป้ะ น่ีคือส่ิงท่ีแบบตวักิจกรรมอ่ะ ตวั Spot หรือจุดท่ีเขา Spend time อ่ะ แลว้ก็ Spend money ยงัไงอ่ะ คือ Spend money 

ก็อยา่งน้ีคือ Spend brownie ไม่ Spend ไส้อัว่ไงนึกออกไหม ไม่ไดไ้ป Spend แคปหมูอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  อยูท่ี่พฤติกรรมของเขาอ่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้ถามว่าซ้ือไส้อัว่แคปหมูน้ีตอ้งไปถึงเชียงใหม่ไหม ไม่ตอ้งเนาะถูกไหม เออแลว้มนัตอบโจทยอ์ะไรอ่ะ คือมนัก็

เปล่ียนไปอ่ะ แลว้ถามวา่อ่ะเราเคยจดัเจน็วายตรงน้ีนะแลว้กอ้ง ทรงกลดมานะ แลว้ถามแบบเออไปเชียงใหม่แลว้ไปอะไร เขาบอกว่าวิทยากร

ของเราอ่ะ ก็วา่พระธาตุดอยสุเทพอ่ะก็ไม่รู้จะไปท าไมอ่ะก็แม่พาไปตอนเด็ก ๆ แลว้อ่ะแลว้จะให้ไปท าไมอีกอ่ะ คือจะไปท าไมอีกไง คือบอก

ก่อนว่าแลว้จะไปท าไมอีกอ่ะ นัน่หมายถึงว่าตวัวดัพระธาตุดอยสุเทพเองอ่ะก็อยากท่ีจะสนทนากบัคนรุ่นใหม่ แลว้คนรุ่นใหม่จะสนทนา

อะไรกบัเขาไง ถา้คุณมี Content อะไรท่ีจะสนทนากบัมนัอ่ะ แลว้สนทนากบัมนัดว้ยไวยากรณ์แบบไหนอีกนะนึกออกไหม เออเอา Content 

ก่อน คุณจะสนทนาอา้วทุกคนมี Content เดียวกนัน่ีแหละ แต่ Content เน้ียเวลาคุณสนทนากบั Gen y คุณตอ้งสนทนากบัมนัอยา่งนึง ใน 

Content เดียวกนัถา้คุณจะสนทนากบัคน Gen x baby boom คุณก็สนทนากบัมนัอีกแบบนึง ดงันั้นมนัก็เป็นเร่ืองของความเก่งกาจอ่ะของการ

ท่ีใชส้นทนาดว้ย Content แบบวดัอ่ะกบัคนรุ่นใหม่ให้ไดอ่้ะ เราจึงบอกวา่ไอค้นท่ีมนัเก่งมากอ่ะมนัคือส้ินสยาม 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ค่ะหนูชอบมาก 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือมนัสนทนาคนเร่ืองเดิมอ่ะกบัรุ่นใหม่ไดรู้้เร่ือง 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ ๆ หนูเคยไปแบบตอนเรียนอยูม่หาลยัหรือยงัไงน่ีแหละ กลบัไปตอนน้ีก็ยงัชอบอ่ะ ทั้ง ๆ ท่ีมนัห่างกนั 10 ปีอ่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้อยูดี่ ๆ ตอนท่ีมนัท าพม่าระยะประชิดอ่ะ เห้ยคนท ามนักินขา้วกบัอะไรอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  คืออนันั้นหนูไม่ไดต้ามเลยเป็นยงัไงจ าไม่ได ้

ททท. ฝ่ายวจิัย คือช่ือนิทรรศการมนัคือพม่าระยะประชิด ค  าวา่พม่าระยะประชิดคือเราเดินเราเสียดอยูก่บัพม่าอยูทุ่กวนัเลยอ่ะ โหยขน

ลุก มนัเป็นนิทรรศกาลท่ีแบบเห้ยขนลุกจริง ๆ  

ผู้สัมภาษณ์  เสียดาย หนูไปตอนท่ีเขามีของขลงัแบบพวกไหวเ้จา้ ชอบมาก ๆ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่วา่มนัเหมือนจะแอบเลียนแบบ TCDC นะ แต่ตอนนั้นมนัท าไม่เท่า คือมนัท าเร่ืองของเน่ามั้ง แต่ TCDC ท าเร่ืองอจี

รัง คือ โอกาสอ่ะ อจีรังคือแบบหาโอกาสท่ีจะไดโ้อกาสทางธุรกิจท่ีจะไดม้าจากการหยอ่นคลอ้ยเจบ็ตายของคนอ่ะ เช่นฉันหน้าเห่ียวฉันก็ตอ้ง

ยก 
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ผู้สัมภาษณ์  ก็ฉีดโบทอ็กซ์ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เอออยา่งเน้ีย ฉนัจะตอ้งตา้นแรงโนม้ถ่วงโลก อยา่งเน้ียคือเน่ียมนัคือ Content ท่ีมนัอยูร่อบตวัเรา แต่ว่าการบิดอ่ะแลว้

คุยกบัคนอ่ะนึกออกไหม คืออนัน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ เลยนะท่ีจะคุยกบัคนรุ่นใหม่อ่ะ คือ Content อยา่งเดียวเอาไม่อยูอ่่ะ คือตอ้งมีดีไซน์ไง อนัน้ี

เหมือนกนัอ่ะ รถไฟอยา่งเดียวเอาไม่อยูอ่่ะ รถไฟอยา่งเดียวไม่ตอบอ่ะ ไม่รู้นะ คือถา้เราท าวิจยัสมมติอ่ะเราตอ้งรู้ทั้งกระบวนท่าทั้งหมดเลย

นะวา่เห้ยจะไปหรือเปล่า ถา้ไปถึงระยองปุ๊ บระยองมนัจะมีจ๊ึด ๆๆ แลว้ตอนน้ีระยองมนัจะเป็นอะไร มนัจะเป็นเมืองท่ีมนัอยูบ่นกระดาษอ่ะ 

เอาเขา้จริงแลว้อ่ะโซนนั้นของมนัจะเป็นอยา่งนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะ โบนสัมีไหมอนัน้ีเราไปหามาท่ีแบบฉะเชิงเทราจะเป็นเมืองท่ีแบบ 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋ออนัน้ีหนูจะ Scope เล็กลงมากว่านั้นอีกอ่ะค่ะ คือหนูจะ Scope แค่ว่าเอาคนกรุงเทพฯ ไประยองอ่ะค่ะ แต่ว่าก็คือ

เน่ืองจากว่ามนัไม่มีขอ้มูลใด ๆ เลยใน ไม่มีขอ้มูลดา้น Historical data ดงันั้นก็เลยท าเป็นตวั Revealed preference กบั Stated preference 

เพ่ือท่ีจะเหมือนสมมติสถานการณ์มาแลว้ให้เลือกอ่ะค่ะตอนดีไซน์ค  าถามอ่ะค่ะวา่ถา้เร่ือง 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือถา้ถามเรานะ ถา้ปัก Origin คือบางกอกเลยนะ เอาคนบางกอกไประยองแลว้มนัมีรถไฟอ่ะน าคนไปไดแ้น่ ๆ แต่ว่า

พอไปถึงท่ีแลว้อ่ะ บอกไดเ้ลยนะถา้มนัไม่มีอะไรท่ีมนัอะไรมนัเลยน่ีนะ มนัตายแน่นอนอ่ะ แต่ถามว่าคนไทยกบัคนกรุงเทพฯ มนัก็คือมนัก็

ไม่มีใครอยากขบัรถใช่ไหม คือระยองมนัก็ไกลแหละพูดถึง มีไอน่ี้ข้ึนมามนัชัว่โมงกว่า แต่ถา้ไอเ้น่ียมนัก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจทุกคน

เห็นอ่ะวา่มวลคนไปแน่ เร่ิมมีเร่ืองของแบบมีบสัมี Junction มีรถแบบขนคนอะไรอยา่งเน้ีย คือ Mass transport มนัตอ้งมา เช่น ขนไปไหนขน

เขา้เมืองแลว้จะกลบัมา คือเหล่าเน้ียมนัก็ตอ้งมาตามไอน่ี้ไปแน่ ๆ แลว้มนัจะแบบน่าสนใจมาก 

ผู้สัมภาษณ์  อนันั้นก็จะใส่เป็นหน่ึงใน Criteria วา่ถา้ตวั Connecting mode อ่ะค่ะ มนัก็จะเป็นหน่ึงใน Criteria ในตวัค าถาม 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่ท าไมอ่ะไปรับโจทยม์าจากไหนคะว่าตอ้งไปจบท่ีระยองอ่ะ แต่เราคิดว่าเขาจะไม่ไปถึงระยองมนัจะถูกดกัอีก 4 

สถานีง 

ผู้สัมภาษณ์  ตอนแรกจะเอาชลบุรีเพราะวา่ก็เป็นบา้น แต่ทีน้ีพอไปดูสถิติแลว้เน่ียคนท่ีมาโซนน้ีส่วนใหญ่ก็จะพทัยาหลกั ๆ คือตวั

สดัส่วนนกัท่องเท่ียวมนัเยอะแบบเยอะ ก็เลยไปดูวา่อ๋อคือท่ีไดเ้ยอะอ่ะเพราะวา่พทัยา แต่พอไปดูระยองก็กระเถิบไปหน่อยคือระยองเน่ีย 90% 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยก็เลยเอามาโฟกสัตรงน้ีเพราะวา่ก็อยากรู้พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากกวา่ในรูทน้ีนะคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย คืออนัน้ีอาจจะไม่ได ้Inside นะ อาจจะเป็นอนัท่ีแบบเราพูดถึงคนไทย คือคนไทยเน่ียเวลาไปเท่ียวเน่ียมนัจะแฮปป้ีอยู ่

2 อยา่ง คือท ายงัไงก็ไดใ้ห้มนัมีอะไรอร่อย ๆ กินอ่ะ พอกินเสร็จปุ๊ บมีอะไรให้ซ้ือก็แฮปป้ีละ แฮปป้ีแลว้วดัจะสวยหาดจะงามคือมนักลายเป็น

เร่ืองรองอ่ะ กลายเป็นว่าถา้พฤติกรรมก็คือว่าถา้ไปแล้วมนัมีซีฟู้ดสมมติแลว้ไปจะไปกินสมมติ แล้วมนัไปคือเป็น Weekend คือมนัจะไป

กระจุกอยา่งเน้ีย แลว้เราแทก็ไดเ้ลยวา่มนัพุง่ไปไดแ้น่ ๆ แต่พุง่ไปป๊ับเน่ียคือสถานีของระยองมนัอยูต่รงไหนเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหม ถา้เกิดความ

แฮปป้ีของนกัท่องเท่ียวเท่ากบักินเน่ียก็คือไปถึงจุด ถา้บา้นเพคือจุดท่ีเขาสามารถท่ีจะกินอาหารทะเลได ้เราสามารถท่ีจะมีซ้ืออาหารทะเลแห้ง

ได ้มนัมีอ่ืน ๆ อีกไหมอ่ะท่ีสามารถจะตอบโจทยอ์นัน้ี แต่ถามว่าคนไทยอ่ะโบนสัลองคิดว่าถา้ไปแลว้มนัมีอะไรไหม ลองมาแลกกบัเราสิว่า

มนัมีอะไรอีกไหมท่ีแบบ ไหวพ้ระ 

ผู้สัมภาษณ์  ไม่ค่ะหนูก็ไม่ค่อยไหว ้ไม่ค่ะถา้รุ่นหนูนะไม่ค่อย 

ททท. ฝ่ายวจิัย อ่ะไม่เอาอ่ะ ไปเสมด็อ่ะถา้รุ่นหนูสมมติอยา่งเน้ียไม่เชา้ไปเยน็กลบัอ่ะ 
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ผู้สัมภาษณ์  ใช่เสมด็ตอ้งคา้ง อนัน้ีตอ้งคา้ง 

ททท. ฝ่ายวจิัย อืม บา้นเพ 

ผู้สัมภาษณ์  บา้นเพก็ไปเชา้เยน็กลบั 

ททท. ฝ่ายวจิัย นบัไม่ไดแ้ลว้ค่ะ นบัไดแ้ค่เน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  มนัไม่ค่อยมี Destination ท่ีแบบ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ถา้นบัไดแ้ค่น้ีบอกเลยว่ารถไฟความเร็วสูงเส้นกรุงเทพฯ ระยองสามารถจะดึงคนบางกอกออกไปได ้แต่คนบางกอก

ออกไปได้ แต่ถามว่าคนบางกอกเร่ืองการกินเราตอ้งไปกินถึงระยองเชียวหรอ ถ้าอาหารทะเลอ่ะมนัตอ้งถึงระยองป้ะใช่ไหม ศรีราชามี

ไหมอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  หนูก็เลยไปโฟกสัตรงว่า สมมติว่าให้เป็นกรณีว่าไม่ไดถ้ามเขาว่าถ้ามีรถไฟเขาจะเลือกใช้รถไฟไหมเพราะว่าอนันั้น

เหมือนจะมีคนศึกษาแลว้ หนูก็เลยไปโฟกสัท่ีตวัคา้งคืนแทนวา่ถา้สมมติคุณไประยองโดยรถไฟความเร็วสูงคุณจะคา้งไหม เป็นสถานการณ์

สมมติไปแทนมากกวา่ 

ททท. ฝ่ายวจิัย อนัน้ียิง่สนุกใหญ่เลยเนาะ คือทั้งหมดอ่ะมนักลบัมาอยูจุ่ด ๆ เดิมท่ีเราคุยกนัคร้ังแรกเลยอ่ะ คือเขาไปแน่ถา้เขาสะดวก 

คือการใช้รถไฟคือเขาสะดวก แต่คนไทยอ่ะอยา่งเวลาไปอ่ะคือมนั Spend free time ไงนึกออกไหม คือพอไปถึงปุ๊ บไปเดินเบ่ียง จะไปท่ี

โรงแรมก็ไม่รู้วา่จะไปกินอะไรทั้งทีก็แบบเช่ารถตลอด สมมติตอ้งเรียกแทก็ซ่ี สมมติ ๆ มนัก็สะดวกแหละเรียกแทก็ซ่ีไปอยา่งเน้ีย คือตรงเน้ีย

ตอ้งดี ๆ เลยอ่ะ คือมนัพาคนมาแลว้ ต่อไปพ้ืนท่ีคุณอ่ะคุณมีหนา้ท่ีท่ีจะรับมนัเลยฉนัพามาแลว้เออรับเลย 

ผู้สัมภาษณ์  หลกั ๆ ก็ Connecting mode ท่ีน่าจะเป็น 

ททท. ฝ่ายวจิัย กลายเป็นวา่เสียค่ารถไฟไปสมมติวา่ร้อย 

ผู้สัมภาษณ์  เผลอ ๆ อาจจะแพงกวา่ขบัรถไปเอง 

ททท. ฝ่ายวจิัย ถูกเออ 200 อยา่งเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  2 คนก็ 600 ไปกลบัเท่าไร 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ แลว้พวกเน้ียนะ ลกัษณะของกลุ่มท่ีไปเท่ียวล่าสุดงานวิจยัล่าสุดเลยนะก็ประมาณ 3 คน 4 คน Group คนไทยเวลา

ไปเท่ียว พวก Solo น่ีเออเด๋ียวน้ีก็มีเยอะข้ึนเนอะง 

ผู้สัมภาษณ์  มีสถิติตรงนั้นไหมคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย มีสิคะ ท่ีระยองใช่ไหม 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ท่ีแบบวา่จ านวน 
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ททท. ฝ่ายวจิัย คือท่ีระยองไม่ไดมี้ลึกขนาดนั้น 

ผู้สัมภาษณ์  จ านวนคนท่ีส่วนใหญ่ท่ีไป 

ททท. ฝ่ายวจิัย เรามีแค่ท่ี Visitor เป็นไทยยอ้นหลงั 5 ปี 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋ออนัน้ีมีแลว้ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออ้แลว้ก็มีตวัเน้ียท่ีดึงมาจากของกรมนะ 

ผู้สัมภาษณ์  หนูสงสยัเหมือนกนั คือรู้สึกวา่เน่ียค่ะปีล่าสุดมนัเป็น 2016 ของปี 2017 ยงัไม่ออกหรอคะ เขาจะออกตอน.. 

ททท. ฝ่ายวจิัย ยงั ๆ ปีน้ี 2018 ของ 2017 ยงัค่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  อนัน้ีหนูมีไฟล ์แต่วา่สถิติท่ีแบบวา่ส่วนใหญ่จ านวนคนท่ีไประยองเป็น 3-4 คนท่ี ผอ. บอก 

ททท. ฝ่ายวจิัย อ๋อเป็นกลุ่ม 3-4 คนคือคนไทยโดยรวม ๆ 

ผู้สัมภาษณ์ มีสถิติไหมคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย มี ๆ 

ผู้สัมภาษณ์  หนูขอไดไ้หมคะ อนันั้นหนูหาไม่มี 

ททท. ฝ่ายวจิัย เด๋ียวก่อน เพ่ิงจะไป Present ท่ีคือมนัแลว้แต่คือตอนน้ีเรารับเงิน สปว. นิดหน่อย อาจารยแ์บค็น่ีแหละเป็นประธาน เขา

ก็ไปเหมือน Present อ่ะว่าจากการท่ีไปสอบถามนักท่องเท่ียวแค่ 10 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย ภาคละ 2 จงัหวดั อยา่งภาคเหนือเราก็เลือก

เชียงใหม่กบัพิษณุโลก อนัเน้ียเราก็เลือก แลว้ก็ผลมนัออกมาคือใน Questionnaire ก็จะถามวา่เน่ียเวลาไปเท่ียวเน่ียไปเป็นกลุ่ม ๆ ละมาก่ีคน ก็

เลยน าเสนอวา่มนัตกอยูท่ี่ 3-4 คน 

ผู้สัมภาษณ์  โดยรวม 

ททท. ฝ่ายวจิัย ถูก พอ 3-4 คนอ่ะสมมติว่าเอาขอ้มูลมากอ้ปอยูก่บัรถไฟอ่ะนึกออกไหม พอรถไฟปุ๊ บไปคนละเท่าไร พวกนน้ีคิดดีด

ลูกคิดแลว้ ไปถึงแลว้ท าไรต่อโอโ้หขบัรถไปเหอะนึกออกไหม 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย โอเค ตวั Overnight เน่ียมนัก็ดี ททท. ก็อยากเห็นเนอะ ท่ีแบบ Overnight ในพ้ืนท่ีอ่ะวา่แบบคือจะไปแลว้ไปพกัคา้งใน

พ้ืนท่ี การพกัคา้งในพ้ืนท่ีเน่ียเหมือนกบัแบบอนัน้ีมนัก็จะออกมาว่าถา้มีรถไฟแลว้จะพกัไม่พกัถูกป้ะคะ [45:00] แต่ทีน้ีปัญหาของเราท่ีตอ้ง

ไปคุยกบัคนท่ีเป็นมาสมัภาษณ์เน่ีย แลว้ก็ถา้ค  าถามสมมตินะมาถามเราอ่ะว่าเออเน่ียถา้มีรถไฟอ่ะจะไปหรือเปล่า แลว้จะไปคา้งคือฉันก็ตอ้ง

ถามแกอ่ะวา่พอฉนัลงจากสถานีแลว้ไงต่อ อาจารยมี์อะไรบอกเราไหมล่ะเพ่ือประกอบการตดัสินใจเน่ียเราตั้งใจตอบอาจารยน์ะ เราอยากตอบ

มาก ๆ เลยอ่ะ แต่ทุก ๆ การตอบของเรามนัตอ้งมีบริบทอ่ะ 
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ผู้สัมภาษณ์  ใช่ก็คือจะท าเป็นแบบ List เป็นสถานการณ์อ่ะค่ะวา่ไปไหม ถา้แบบน้ีไปไหม เป็นอยา่งนั้นอ่ะค่ะท่ีคิดไว ้

ททท. ฝ่ายวจิัย ถา้ไปไหม เราก็บอกโอเคไป อาจารยก์็บอกฉนัไปก็ไดแ้ต่วา่พอไปถึงปุ๊ บเน่ียฉนัไม่ไดย้นืเหน่ือยหน่ายนะ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ ถา้ไม่มีรถไปไม่ไปเป็นแบบนั้น 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออแลว้ตวัเน้ียถา้มนัมีออกมาแลว้ เอา้ไม่มีแน่ ๆ เลยวะ่  

ผู้สัมภาษณ์  อนัไหนอ่ะคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เร่ืองท่ีแบบหมายถึงวา่ตวัโครงการเขาอ่ะ นอกจากเขาวางราง นอกจากหวัรถว่ิงแลว้ แต่ละ Station เขามีแบบ 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อตวั Develop พ้ืนท่ี 

ททท. ฝ่ายวจิัย อยา่งนอ้ยก็ Provide เอาไวไ้งคะ อยา่งเช่น มีเคาน์เตอร์สมมตินะ นึกถึงแบบสถานีรถไฟท่ีมนัดูน่ีหน่อยอ่ะ มีเคาน์เตอร์

ท่ีมนัเป็นรถเช่า เป็นบริการรถ Mass transit อะไรอยา่งเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  เป็นแบบ One stop service อะไรอยา่งน้ี 

ททท. ฝ่ายวจิัย เอออะไรอยา่งเน้ีย มีท่ีจองเน่ียไปพกัคา้งอ่ะ จองโรงแรมถา้แบบว่าพกัคา้งคือจองโรงแรม แลว้โรงแรมมนัมีรถมารับ

เราหรือเปล่า ใช่ไหม คือถา้เชา้ไปเยน็กลบัตอนเน้ียโถเมืองชายแดนท่ีขา้มสะพานมาเน่ียโหยงัยากล าบาก แต่บางท่ีเขาก็จะมีรถว่ิงนะคะว่ิงเขา้

เมือง 15 บาทอะไรอยา่งเน้ีย ก็ไม่รู้อ่ะวา่ว่ิงเขา้เมืองก็เขา้เมืองไปก่อนไปตายเอาดาบหน้า ค่อยคิด 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้ถา้ในกรณีท่ีวา่สมมติวา่มนัท าให้ Night stay เน่ียลดจริง ๆ ผอ. คือว่าทางโรงแรมถา้สมมติโรงแรมเขาปรับตวัตวั

ตามพอรู้วา่มนัไม่มีคน Night stay แลว้ ปรับเป็นแบบพกัรายชัว่โมงอะไรอยา่งเน้ีย ผอ. คิดวา่ไงคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เป็นแบบชัว่คราวอ่ะเหรอ ไม่มีหรอก 

ผู้สัมภาษณ์ ทาง  ผอ. ระยองเขาบอกไวอ้ยา่งน้ี 

ททท. ฝ่ายวจิัย อา้วเหรอ  

ผู้สัมภาษณ์  หนูก็ถามวา่ถา้คิดวา่สมมติมนัเกิดข้ึนมาจริง ๆ มนัไม่มีคนพกัคา้งคืนแลว้เน่ียผูป้ระกอบการจะท ายงัไง เขาบอกว่าแบบ

ก็อาจจะตอ้งตอนน้ีก็ยงัไม่มีแพลน แต่ในอนาคตก็ตอ้งปรับเปล่ียนเป็นแบบ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ตอนน้ีโออาร์ระยองดีมากเลยนะ คือ 70% ถา้เราเช่ือมนัเน่ียสูงมากเลยนะ ดีเลยนะ 

ผู้สัมภาษณ์ เ ขาก็เลยบอกว่าอาจจะตอ้งปรับเปล่ียนเป็นรายชัว่โมงแทน แต่หนูว่ามนัแปลก ๆ อ่ะถา้เกิดว่าเป็นรายชั่วโมงแล้วไป

เท่ียวพกั 2-3 ชัว่โมง 

ททท. ฝ่ายวจิัย เพ่ือท่ีจะอาบน ้าหรอ 
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ผู้สัมภาษณ์  หนูก็เลยถามเพราะหนูไม่ค่อยเห็นดว้ยเท่าไร พอจะมีวิธีอ่ืนท่ีมนั 

ททท. ฝ่ายวจิัย ไม่ ๆ คือรายชัว่โมงอ่ะมนัเป็นพวกท่ีต่อเคร่ืองอ่ะ แต่มนัไม่ใช่อนัน้ีอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ของอู่ตะเภาก็ไม่..ค่ะก็เลยถามดู ทางนูน้เขาตอบมาอยา่งน้ีหนูก็เลยถามดูอีกที 

ททท. ฝ่ายวจิัย ถามวา่คือปัญหาของโบนสัก็คือวา่ถา้เกิดวา่มนัมีโรงแรมแลว้เหมือนโรงแรมมนัไม่มีแขกอยา่งน้ีใช่ไหมคะ จะปรับตวั

ยงัไงใช่ไหมคะ 

ผู้สัมภาษณ์  แต่ท่ีหนูมองคืออาจจะแบบแคมเปญ.. 

ททท. ฝ่ายวจิัย บอกเลยนะพวกเน้ียสมมติวา่ถา้ใครก็ตามท าโรงแรมอ่ะ เขาไม่ไดม้านัง่เฉย ๆ ให้ ททท. หาแขกหรอก คือพวกน้ีก็สู้สุด

ฤทธ์ินัน่แหละ อาจจะท ากลุ่มประชุมสมมติ ใช่ไหมคะ อ่ะกลุ่มดูงานสมมติ 

ผู้สัมภาษณ์  หรือไม่ก็แบบจดั Event ท่ีมนัแบบท่ีท าให้เขาตอ้งคา้งอ่ะ เหมือนอะไรอ่ะ เหมือน Music festival อะไรอยา่งเน้ียแลว้ก็

เล็งกลุ่ม MICE 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่ตอนน้ีถา้เกิดภาคเอกชนเขาเรียกวา่ไรกลุ่มธุรกิจอ่ะนะพวกเด็กรุ่นใหม่อ่ะ ถา้เหมือนปรับตวัทนัอ่ะเขาไม่ท  าอะไรท่ี

มนัใหญ่ ๆ หรอกแบบจ านวนห้องเยอะ ๆ อ่ะ เขาไม่ท  าละ เขาจะท าแบบเป็นขนาดเล็กไม่ก่ีห้อง 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ เหมือนสมัมนาขนาดเล็กมนัค่อนขา้งท่ีจะเอาเน่ียอ่ะค่ะ Workshop เยอะเหมือนกนั เหมือนอบรมเล็ก ๆ อ่ะไรอยา่ง

เน้ียอ่ะค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้โรงแรมท่ีมนัมีขนาดใหญ่แลว้เป็นโรงแรมท่ีเกิดข้ึนแรก ๆ อ่ะ ก็ตอ้งปรับห้องปรับอะไร คือมีทีวีท่ีมนัตูดใหญ่ ๆ 

นึกออกไหม คือก็ตอ้งเอาออกแลว้เอาเป็นจอแบนอยา่งเน้ีย เพริงพรมก็ตอ้งถกอยา่งเน้ียไม่งั้นเหม็นอบัอะไรอยา่งเน้ีย แลว้ก็ดนัไปแบบอ่ะอยู ่

ๆ มีโรงแรมเปร้ียวจ๊ีดดันมาอยู่ข้างบ้านมาอยู่ตรงข้างร้ัวอะไรอย่างเน้ีย คือแค่มนัใหม่อ่ะมนัก็ได้เปรียบแล้วใช่ไหมคะ พวกน้ีก็ต้องสู้

เหมือนกนั ปรับตวัตลอดเวลา 

ผู้สัมภาษณ์  เขาก็ไม่ม่รอภาครัฐแลว้นะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ ๆๆ แต่มนัหมายถึงแบบคือบางทีอ่ะ คือมนัสู้กนัรุนแรงอ่ะเนอะ บางทีเราเป็นผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจนานแลว้อ่ะเราก็ตอ้ง

ยอ่มรู้วา่ โอเคมนัมีพวก Newcomer อ่ะ แบบสดกว่า แรงกว่าสับขาหลอกอะไรอยา่งเน้ีย แต่ของเราเราก็ตอ้งออกไปแนวเก๋าเกมอ่ะ คือถา้เรา

เก๋าเกมกวา่เขาเราจะยงัไงอ่ะ เราตอ้งเห็นช่องทางอ่ะ เช่น เราอาจจะท าการตลาดกบั อบต. สมมติพวกชอบมาดูงานอะไรอยา่งน้ี เราก็แบบเล่น

อย่างน้ีไป เราก็จดังานราชการได้ว่า Spending ให้ห้องจดัเล้ียง 50 อยา่งเน้ีย เออเราก็เรียกราคาแล้วไปบวกค่าห้อง เห็นไหมเราก็ได้กลุ่ม

สัมมนาท่ีเป็นราชการแลว้ก็ได้อีก ซ่ึงพวกเน้ียมนัตอ้งมี Marketing มาท าตลาด ถา้อยากได้ญ่ีปุ่ นสมมติเราเล็งญ่ีปุ่ นเลย พอญ่ีปุ่ นปุ๊ บเน่ียมนั

ชอบอะไร ถา้ญ่ีปุ่ นแก่อ่ะทางโรงแรมก็ตอ้งจบักบัทางโรงพยาบาล ตอ้งไปจบักบัสนามกอล์ฟ เพราะคุณตามาปุ๊ บต่ืนเช้ากินขา้วเสร็จคุณตาก็

จะแบกถุงกอลฟ์ไปสนามกอล์ฟ มีวนันึงคุณตาไม่ออกจากห้องเราก็จะเรียก Ambulance จากทางโรงพยาบาลมารับไปอยา่งเน้ีย คือเร่ืองของ

พนัธมิตรของการร่วมเน่ียมนัก็จะเปล่ียนหน้าไปซ่ึงพวกน้ีมนัตอ้งปรับตวัตลอด เพียงแค่ว่าถา้เขาออกแบบ Segment  เขาชดัเจนว่า Segment 

เขาจะ Segment ไหน ถา้คนแก่ก็คือแก่ สู้เด็ก ๆ ไม่ได ้แบบแก่เลย มีแพมเพิสมีอะไร อนัน้ีก็แลว้แต่ 
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ผู้สัมภาษณ์  Segment ตอ้งชดัเพราะวา่จะไดท้  า Marketing โดยตรง 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่วา่เร่ืองชัว่โมงสองชัว่โมงอนัน้ียงังง 

ผู้สัมภาษณ์  หนูก็ยงัไม่คือตอนนั้นท่ีเขาตอบก็ยงัไม่ค่อยเคลียร์ คือเหมือนลองสมมติสถานการณ์ว่าถา้นัง่รถไฟมาเท่ียวแลว้พกั 2-3 

ชั่วโมงแบบมนัเหมือนเรา Waste ไปอ่ะค่ะ มนัเหมือนเราอุตส้่ห์เซฟเพ่ือท่ีจะไปคา้งคืน แต่ว่าเราจะจ่ายเงินเพ่ือจ่าย 3 ชั่วโมงน้ีอีกหรอ 

ความคิดตอนนั้นก็เลยค่อนขา้งยอ้นแยง้นิดนึงอะไรอยา่งเน้ียค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย มนัมีรถไฟท่ีว่ิงไปหวัหินอ่ะค่ะ เราก็ไม่รู้ไม่เคยนัง่นะคะ พอไปถึงหัวหินแลว้ฉันจะไปทะเลเน่ียมนัอยูติ่ดทะเลเลยป้ะ

วะ คือนึกออกไหม เออถา้อยูติ่ดทะเลอ่ะคือการรถไฟก็อยา่งน้ีคือมนัเป็นรถไฟพาท่องเท่ียวอ่ะ กรุงเทพฯ ไปหัวหินไปหยดุท่ีหัวหิน 3 ชัว่โมง

พอถึงเวลปุ๊ บมนัก็จะเอารถกลบัอ่ะ แต่พอถึงหวัหินปุ๊ บมนัปล่อยไง จะไปเดินกินหอย จะไปเดินหาอะไรคือแบบนึกออกไหมพอถึงเวลาก็มา

นัง่ แต่ถา้การรถไฟเองอ่ะจะท าเร่ืองท่องเท่ียวจริงจงัอ่ะ การรถไฟตอ้งคิดเยอะกวา่น้ี การรถไฟตอ้งฉันเก็บตงัเขาเพ่ิมก็ได ้แต่แบบพอออกจาก

รถไฟปุ๊ บจบัใส่รถตูส้มมติ จบัใส่รถรางสมมติ หรือจบัลงไม่รู้อ่ะคือตอ้ง Facilitate เขา้ไปอ่ะ คือสมมติว่าเขาจะไม่ไปเลยคือนัง่อยูต่รงไหนก็

แลว้แต่มนัก็เหมือนตอ้งมี Option ให้เขา คืออนัน้ีมนัเหมือนปล่อยทิ้งอ่ะ จริง ๆ อ่ะถา้การรถไฟแผนกการตลาดเขาเก่ง ๆ นะคะ แลว้เขาท า

แลว้เขาบอกวา่เน่ียจดัไปเท่ียวระยอง One-day 945 บาท แลว้ก็บอกเลยวา่มนัมีค่ารถไฟ กินอาหาร มีนู่นน่ี โอโ้หอยา่งเน้ียรับเละ 

ผู้สัมภาษณ์  ได ้Economy แบบไดบ้สัคนันึงเลยเนอะ จดัรูทเลย 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ ถา้คุณบอกอยา่งน้ีเลย ถา้คุณมีก าลงัคุณส่งมาให้กอ้ง ทรงกลดท าก็ไดอ่้ะ คือกอ้งบอกโอเคพ่ีผมรับ 30 คน 30คนก่ีตู ้

ก็ตูค้ร่ึงเลย พอข้ึนปุ๊ บน้ีแบบเขาเรียกวา่ไร เหมือนท าทวัร์เลยอ่ะ ข้ึนปุ๊ บแจกมีขนม มีกาแฟ มาถึงปุ๊ บมีคนมาอธิบาย On the left hand side, On 

the right hand side อ่านชุมชนอนัน้ีต๊ึด ๆๆ เห็นไหม ผ่านทุ่งนาเราก็พยายามจะดูเส้นท่ีมนัผ่านมนัมีอะไร คือถา้เป็นเส้นรถไฟเมืองนอกอ่ะ 

คุณจะผา่นเป็น Scenic route คือแบบถา้พวกน้ีท า Content ดี ๆ มนัอธิบายไปไดน้ะ อนัน้ีเป็นโรงงาน อนัน้ีจะเป็นชุมชนอยา่งเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  Marketing หลกั ๆ เลยอ่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ ถ้าจะไปอ่ะค่ะ ถ้ากรุงเทพฯ จะไประยองเพ่ือใช้รถไฟอนัเน้ียคือพ่วงเขา้ไปเลยนะคะ แล้วก็จดั Weekday ด้วย 

Weekend ดว้ยอยา่งเน้ียเวิร์ค อนัน้ีบอกเลยนะเละ คนเท่ียวเละ อยา่งนอ้ยเกิดรถไฟใหม ่

ผู้สัมภาษณ์  มนัสะดวกดว้ย 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ แลว้เขารู้เลยวา่พอเขาไปถึงปุ๊ บมนัมีค่ากิน มีน ้าด่ืม 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้คนไทยข้ีเห่อดว้ย ของใหม่ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เหรอคะ ก็ข้ีเห่อแต่ว่าถา้เราสามารถท่ีจะเล้ียงกระแสตามไปอ่ะ คือการรถไฟเองอ่ะหมายถึงว่าคือมนัมีคอร์ส เขาเช็ค

คอร์สได้หมดแหละ ค่ารถเท่าไร ค่าน ้ าเท่าไร ค่ากาแฟเท่าไร แล้วก็ค่า Organize ของคนท่ีมนัให้ความรู้เท่าไร แล้วบวกไปเลยเราอาจจะ

ทดลองก็ไดว้่ามีคนซ้ือหรือเปล่า แลว้แยา่งน้ีล่ะคะ ถา้สมมติว่ายิ่งยากเน่ียอยา่งน้ีมนัจะยิ่งดูมี Value อยา่งท่ีกอ้ง ทรงกลดจดัอ่ะ อยา่งเช่น ถา้

โบนสัอยากไปอ่ะก็ตอ้งเขา้ไปกรอกรายละเอียดช่ือโบนสั นามสกุลน้ี มนัจะถามเราดว้ยว่าคิดถึงรถไฟคิดถึงอ่ะไรให้เราตอบ แกมึงยุง่มาก

เลยอ่ะ ถา้อยากได ้500 ไปก็เอาไป ไม่ไดพ่ี้ คือแบบนึกออกไหมว่ามนัตอ้งตบตีกบัคนอ่ะ ทุกคนก็สมคัรไป น่ีก็เป็นคนเลือกว่าอนัน้ีเอาอนัน้ี

ไม่เอา อนัน้ีฉนัคุยฉนัไม่คุยอะไรอยา่งเน้ีย แลว้มนัก็ไปประกาศวา่ใครไดไ้ปเท่ียวกบัมนับา้ง 
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ผู้สัมภาษณ์  อ๋อเป็นแบบเพ่ิม Value 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือมีเงินอยา่งเดียวไม่พอไง 

ผู้สัมภาษณ์  ตอ้งมีดวงดว้ย 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่แบบไม่ใช่ดวง คือคุณตอ้งแบบเหมือนมีออร่าตอ้งเห็นเจตนารมณ์จริง ๆ ท่ีจะไปอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อวา่ท าไมถึงอยากไป ตอ้งมีแพสชัน่ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออท าไมถึงอยากไป มีอะไรกบัรถไฟเหรอ หรือมนัอาจจะบอกวา่ไม่มีหรอก ชีวิตน้ีไม่เคยเท่ียวเลยไปเท่ียวคร้ังนึงมนั

อาจจะแบบเออ ๆ 

ผู้สัมภาษณ์  ให้เขาหน่อย 

ททท. ฝ่ายวจิัย เอออยา่งเน้ียเป็น Newcomer ปกติไดพ้วกท่ีรักรถไฟอยูแ่ลว้ไป เออไม่เอาเอาแกง้น้ีดีกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์  มี Strategy ในการตอบค าถาม 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือมนัก็ตอ้งฉลาดนะเวย้ไม่ใช่อยูดี่ ๆ มาท ารถไฟปุ๊ บแลว้คนมนัจะไปนึกออกไหม คือคนมนัไม่ไดง่้ายอยา่งนั้นอ่ะ คือ

เราก็พูดไปแบบว่าไม่มีการ Manage อะไร ประเด็นท่ีแบบไปถึงปุ๊ บสามารถจะ By myself อ่ะ เท่ียวเองจ๊ึดๆๆ กบัอีกอนันึงก็คือมีการจดัการ

อยา่ง Well-prepared, Well-managed เลยอ่ะ Manage เหมือนคุณตั้งเลยไหน ๆ คุณจะลงทุนตั้งแสนลา้นแลว้ คุณตั้งแผนกน้ีเลยอ่ะนึกออก

ไหม หรือคุณไม่ตอ้งแผนกแต่คุณสามารถแยกสมมติอนัน้ีเป็นตูแ้ลว้คุณก็แบบท าพวกซาวดอ่์ะ แบบเป็นซาวด์ดี ๆ ดว้ยนะ คือผ่านตรงนั้นคือ

แบบเป็นหูฟังเป็นซาวด์อ่ะ แบบถา้ผ่านตรงน้ีปุ๊ บถา้มนัเป็นเพลงพ้ืนบา้นเป็นอะไร อนัน้ีมนัตอ้งคิด ถา้คนก็ไม่ไดส้นใจอะไรก็จะดูวิวอะไร

อยา่งน้ีก็แลว้แต่ แต่แบบถา้คนสนใจเราก็คือตอ้งคิดอ่ะ ถา้ไม่คิดแลว้ปล่อยไปตามธรรมชาติมนัก็จะตามธรรมชาติ คุณก็คิดสักนิดนึงคุณก็เสีย

เงินไปตั้งแสนกวา่ลา้นแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์  เยอะมาก 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออเนอะ สมมตินะคะการรถไฟสมมติวา่ท างานแบบ ททท. อ่ะ แลว้ตั้งเป้าตอนน้ีเขายงัไม่แยกน ้ าแยกน ้ ามนัเลยอ่ะ คือ

การรถไฟทุกวนัน้ีแยก Local people กบั Guest หรือเปล่าอ่ะ จริง ๆ ถา้เขามีระบบในการแยกดี ๆ เน่ีย เขาตั้งเป้าเลย ถา้ตั้งเป้าว่าเขาจะตอ้งเอา

นกัท่องเท่ียวเป็นคนไทยดว้ยเนอะ พอตั้งเป้าปุ๊ บเขาตอ้งหาวิธีท่ีจะไดม้าซ่ึงเป้าอ่ะ คือตั้งเป้าอาจจะไม่ไดเ้ยอะ แต่คนน่ีมนัตอ้งเป็นพวก Spend 

more อ่ะ คือฉนัไม่ไดต้อ้งการเยอะ แต่ฉนัตอ้งการคลีน ๆ ก็คือท่ีจ่ายตงัฉนัตอ้งการคนท่ีจะมาปรนเปรอ ทั้งเร่ืองของอาหารทั้งเร่ืองของปัญญา 

อาจจะไม่เยอะ แต่วา่วงเงินอ่ะอนัน้ีเยอะ แลว้เคลมเลยมา 30 จ่ายหวัละ 3000 ไม่ตอ้งโกงดว้ย ไดม้าแน่ ๆ แลว้มนัก็จะเป็นแบบท่ีจดจ าอ่ะ แลว้

ก็เปล่ียนเจา้ไปก็ไดคื้อกอ้งอ่ะเคยจดัแบบเหมือนเป็นทริปนกัเขียนบนรถไฟอ่ะ คือทุกคนไม่ตอ้งเตรียมไรเตรียมแค่เงินกบัสมุดบนัทึกมา 1 

เล่ม แลว้ทุกคนตอ้งมีปากกา แลว้ทุกคนก็บนัทึก คือลีลามนัเยอะ ตอนนัง่รถกลบัทุกคนก็มาอ่านท่ีตวัเองเขียนเหมือน Dead poets society อ่ะ

นึกออกป้ะ คือความกระแดะอ่ะ จริง ๆ อ่ะมนัคือการแต่งงานกนัระหว่างอะไรวะ มนัแต่งงานกนัระหว่างกิจกรรมการเขียนกบัแต่งงานกบั

รถไฟ ซ่ึงเขียนมนัเขียนท่ีไหนก็ไดไ้ง แต่มนัคือการจบัมาแต่งงานกนัอ่ะ หรือจบัคนท่ีชอบอาหารมาก ๆ มาแต่งงานกนักบัรถไฟอ่ะ เช่น ทริ

ปเส้นอาหารตามทางรถไฟสมมติ พอผ่านศรีราชาปุ๊ บอนัน้ีมนัจะตอ้งกิน ผ่านตรงน้ีตอ้งกินหอยจ๊อ พูดถึงขา้วหลามขา้วหลามมาเสิร์ฟเลยจา้

นึกออกไหม ขา้วหลามหนองมนอะไรอยา่งเน้ีย ทุกอยา่งคือตอ้ง Organize หมดอ่ะ คือบอกเลยนะแค่คิดฉันก็สนุกแลว้อ่ะ การรถไฟอ่ะถา้มนั
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ท าไม่เป็นให้มาจบักบั ททท. แลว้ต่างคนต่างมีตวัช้ีวดั อนัเน้ียมนัคือ Content marketing ไง คือ Content เน่ียเราจะเน้นเร่ืองอะไร จะจบัใคร

แต่งงานกบัใคร เราจะท าให้มนัแปลก ๆๆๆ ไปเร่ือย ๆ อ่ะ นึกออกไหม เอาจกัรยานก็ไดถู้กป้ะ [60:00/1:00:00] คือจกัรยานพอข่ีจกัรยานตูน้ี้

ไวจ้กัรยานดี ๆ มีแร็คเริกนะ พอไปถึงระยองปุ๊ บป่ันเลยจา้ ป่ันไปบา้นเพไปกินออาหารทะเลสมมติไง คือนึกออกไหมจบัแต่งกบัอะไรให้

สนุกเลยอ่ะใช่ป้ะ พอถึงจุดนึงเขาอาจจะไม่ไดใ้ช้พวกการ Organize อนัน้ีแลว้ก็ไดอ่้ะ คุณก็เรียนรู้มนัไปอ่ะ ระหว่างจดั Organize คุณก็เก็บ

ขอ้มูลนกัท่องเท่ียวไปอ่ะ โอโ้หเร่ืองอาหารเน่ียคนเยอะมาก เงินลงทอ้งถ่ินเยอะมาก ลงทุนไม่ตอ้งเยอะ คือไม่ตอ้งมี Questionnaire แจกมนันะ 

แอบดูมนัอ่ะ มนักร๊ีดอะไร จ่ายเท่าไรก็จดเลย เล่นเลยอ่ะ แลว้บอกว่าเน่ียถา้มีแร็คกบัจกัรยาน By yourself เน่ียก็เอาจกัรยานลงมาป่ัน ๆๆ ได ้

จดัว่ิงไดเ้ลย คือไดทุ้กอยา่งอ่ะ อาหาร  เส้ือผา้ งานคราฟท ์ระยองมนัก็จะมีพวกตะกร้า กระบุงอะไรอยู ่

ผู้สัมภาษณ์  ก็ไปสานบนรถไฟอ่ะถึงตรงน้ี 

ททท. ฝ่ายวจิัย ใช่ อย่างเน้ียอาจารยม์าอยู่แล้ว แต่อาจารยก์็ไม่ต้องตั้งเป้าให้มนัเว่อวงัใหญ่โต อาจจะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีแบบเป็น 

Tailor made เป็นกลุ่มคนอยา่งเน้ีย เขาก็รอเท่ียวอยู ่เขาโหยหาคือถา้มาก็เอา คืออนัน้ีไม่ตอ้งคนไทยดว้ยอาจารย ์ชาวต่างชาติยงัเล่นไดเ้ลยยงั

เอาอยูเ่ลย ชอบจะตายถูกป้ะ อืมดี เอาเลยเขียนเลย ผา่นจงัหวดัตวัเองไปเลย ชลบุรีอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ตอนแรกก็อยากท าชลบุรีนะคะมนับา้นตวัเอง 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่ชลบุรีมนัก็ไม่ทา้ทายพดูถึง 

ผู้สัมภาษณ์ มนัเหมือนมนัอ่ิมแลว้ 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือถา้รถไฟอนัน้ียิง่พาคนไปชลบุรีอนัน้ียิง่แยเ่นาะ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่มนัเหมือนตดัระยองเลยอ่ะ คนก็ไป Stop อยูท่ี่อนัน้ีก็มีใน Research ดว้ยวา่ถา้สมมติถา้เลือกไประยองแลว้คิดจะ

แวะเมืองอ่ืน ๆ ดว้ยหรือเปล่าท่ีอยูใ่นรูทอะไรอยา่งเน้ีย 

ททท. ฝ่ายวจิัย ปัญหาก็คือวา่เราจะกรองอะไรรู้ไหมคะ เราจะกรอง Mass ออกเลยอ่ะแลว้เราจะได ้Niche แต่เราตอ้งแต่งตวันะระยอง

ตอ้งแต่งตวัตวัเองอ่ะวา่ตวัอยากจะมีแฟนแบบไหนอ่ะ คือตอ้งเป็นผูห้ญิงท่ีเลือกผูช้ายอ่ะ ผูห้ญิงท่ีแบบแพง ๆ อ่ะ ถา้ใครอยากลงชลบุรีแบบ

กาก ๆ ก็ลงไปก็โอเค แต่มาอนัน้ีมนัก็แค่อีกนิดเดียว ไม่ก่ีนาทีก็จะไดอ้ะไรท่ีมนัแบบเฟรชมาก คือใด ๆ ก็ตามนะอนัน้ีเราพูดถึงแลว้อ่ะ คือถา้

ในรถไฟอ่ะมนัแค่ชัว่โมงเดียวไงถา้มนัเป็นรถไฟจริงนะ อนัน้ีมนัอาจจะท าอะไรไดไ้ม่เยอะอ่ะ แต่วา่ส าหรับตวั Destination แลว้อ่ะ อนัน้ีก็คือ 

Content ลว้น ๆ จะเอาคนชอบเขียนก็ไดก้็ไปทวัร์สุนทรภู่ ท่ีระยองมีสุนทรภู่มีผีเส้ือสมุทรอยา่งเน้ีย มีพระอภยัอยา่งเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  ตามรอย ตามรอยสุนทรภู่ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เนอะเออแตะกลุ่มคนชอบดนตรียงัไดเ้ลย เป่าป่งเป่าป่ี 

ผู้สัมภาษณ์  แกง้แต่งกลอน 

ททท. ฝ่ายวจิัย  เออใช่ จริง ๆ แลว้ปรากฏวา่คอยดูเหอะอนัเน้ียเราเห็นหนา้คนเลยอ่ะวา่จะเป็นคนกลุ่มไหน 

ผู้สัมภาษณ์  แบบแต่งชุดไทยตามวรรณคดีก็น่าท า 
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ททท. ฝ่ายวจิัย  แต่วา่ระหวา่งบนรถไฟอ่ะมนัก็เป็นขอ้ท่ีเหมือนระยะมนัสั้นไง 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่มนัชัว่โมงเดียวมนัท าอะไรไม่ไดเ้ยอะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  อืมก็นอนกนัไป ไปหนกัเอาตรงนูน้แลว้ท าไงต่อ ท าเก๋ ๆ อ่ะเก๋บอกเลย เก๋ตั้งแต่รวมตวักนัท่ีตวัล าโพงอ่ะใช่ไหม เล่น

ตั้งแต่หวัล าโพงอ่ะ จะแต่งตวัยอ้นยคุก็ไดเ้ด๋ียวน้ีเขาฮิตน่ี 

ผู้สัมภาษณ์  โหยแม่การะเกดเตม็เมืองเลยค่ะ กลายเป็นผา้ไทยอแทนเลยเด๋ียวน้ี 

ททท. ฝ่ายวจิัย  จริง ๆ ก็แอบตลก แต่ช่างเหอะเด๋ียวก็ไปแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์  ไม่รู้จะอยูไ่ดน้านแค่ไหนกระแสอนัน้ี 

ททท. ฝ่ายวจิัย  อืมไม่นานหรอก แต่วา่มนัจะเล้ียงกระแสยงัไงอ่ะสิ ทางอยธุยาเนาะ คือตอนน้ีเขาไปบ่นวา่วดัชยัพงัแลว้ ๆ  

ผู้สัมภาษณ์  โหคนเยอะมาก 

ททท. ฝ่ายวจิัย  มนัใช่หนา้ท่ีท่ีคุณจะบ่นไหม งั้นก็ตั้งร้ัวดิวะ แลว้ให้ดูไกล ๆ ท่ีองักฤษมนัก็ท  า คือ Too much นกัท่องเท่ียวเยอะมนักั้น

ร้ัวเลยอ่ะ ก็ให้ดูไกล ๆ อยา่งเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  ตอ้งจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ใช่ตอ้งจ ากดัรอบ ก็เอาไป 3 รอบ รอบละ 300 สมมติ แลว้ก็ First come first serve จองกนัอีกทีนึงอ่ะเมษาหน้านึก

ออกไหมเออ ถา้จองละครบ Group จ่ายตงัเลยอยา่งเน้ีย 

ผู้สัมภาษณ์  เขาบริหารจดัการไม่ทนั 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ไม่จดัการ เขาบอกเขาจดัการ แต่จดัการแบบน้ีเราเรียกวา่จดัการแบบไม่จดัการ คือคุณไม่จดัการอ่ะใช่ไหม หูยจดัการดิ

เขา้ไปแลว้ใส่สายเด่ียวให้ใส่เส้ือทบัอยา่งเน้ียคุณไม่จดัการ 

ผู้สัมภาษณ์  อนันั้นมนัไม่ใช่ ตอ้ง Manage ยงัไง 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ไม่โบนัส ท าเหมือนวดัพระแก้วอ่ะ คุณจดัการดี ๆ นะ ท าสักวนัละ 3 รอบ รอบละประมาณ 3000 สมมตินะ 3000

อาจจะเยอะ รอละพนัเขา้ไป คนมนัจะด่ืมด ่าอ่ะ คนมนันอ้ยดว้ยค่อย ๆ เดินไม่ตอ้งมีคนพดูแหกปากอยูบ่นหวั ใช่ไหม ไม่มีคนแบบน ้ าเต่าไหล

มาใส่ตวัเราอะไรอยา่งน้ี กลบัไปมนัจะไปพดูดี ๆ อ่ะ พอมนัมาเมืองไทยมนัจะรีวิซิทเวย้ คราวนั้นยงัไม่หมด แต่คราวน้ีมนัเจอแต่อะไรท่ีแบบ

โฟเบียแบบน่ากลวั บา้บอ แบบเป็นท่ีไม่น่าจดจ าอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  แต่ว่าไทยก็ขาดอยูเ่หมือนกนันะคะเร่ือง Protection เหมือนเรา Promotion เยอะ แต่เราขาดเร่ือง Protection กนัตลอด

เลย เท่าท่ีดูตั้งแต่อดีตเลย 

ททท. ฝ่ายวจิัย  แลว้ก็จะพูดเร่ือง Do and Don't อ่ะไม่พอ คือมนัตอ้งจดัการหมดแหละ ถา้พูดเลยไปอนัเน้ียตอ้งคิดเยอะ ๆ หมายถึง
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ตวัเน้ียถา้คุณท าตอ้งคิดเยอะ ๆ หรือว่าคุณไม่ไดส้นใจมนั คือนกัท่องเท่ียวของฉันไม่ไดถู้กแกนบัเลยอยา่งเน้ียก็จบ ก็โอเคไฟน์ คือคุณท าให้

ไดร้ถไฟความเร็วสูงแลว้จบอ่ะ แลว้สติคุณไม่ไดนึ้กถึงมนัเลยอ่ะ อนัน้ีนะไปดูไม่ไดว้า่เหมือนวา่นัน่แหละ 

ผู้สัมภาษณ์  แนะน าไดเ้ลยค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  เน่ียเขาท าแผนท่องเท่ียว EEC  

ผู้สัมภาษณ์  อ๋อท่ีอยูใ่นเวบ็ป้ะคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  เขาท าสัมมนาไปเม่ือวนัท่ี 2 เน่ียเม่ือสองวนัเน้ีย แต่เรารู้จากเวบ็เม่ือเช้า ปรากฏว่าการเขียนงบขอท านู่นท าน่ีเน่ีย ฉัน

เห็นแบบปวดตบัมากเลยอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ขอดูไดไ้หมคะ อ๋อเพ่ิงสมัมนาไปเม่ือวนัท่ี 2  

ททท. ฝ่ายวจิัย  ใช่ เราดูเม่ือเชา้เองนะ 

ผู้สัมภาษณ์  เด๋ียวไปดาวน์โหลด ตรงไหนคะท่ีเขาเขียนไว ้

ททท. ฝ่ายวจิัย นัน่สิหาไม่เจอ อ๋อน่ี ๆๆ น่ากลวัมาก บา้บอมาก เด๋ียวนะคะ คือเขาอ่ะเขาบอกวา่แผนพฒันาท่องเท่ียวใน EEC ใช่ป้ะ มีทั้งหมด 

4 แผนงาน อนัน้ีไม่เก่ียวกบัระยองนะคือ EEC นะ 

ผู้สัมภาษณ์  EEC ภาคตะวนัออก 

ททท. ฝ่ายวจิัย  เออ มี 4 แผนงาน แผนงานเร่ืองแหล่ง เร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานอะไรอย่างเน้ีย บุคลากรน่ีเป็นแบบสูตรส าเร็จ ไม่

เร่งด่วน ปี 61 เน่ีย เงินออกละเน่ียสามหม่ืนกวา่ลา้น สามหม่ืนกว่าลา้นนะ โอเคอนัน้ีมาไล่อนัน้ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัระยองจะท าอะไรเร่ือง

แหล่งท่องเท่ียวจะท าอะไร ปวดตบัมากบอกเลย คือมนัคืออย่างน้ีค่ะโบนัส เขาจะไปบอกกบัแต่ละหน่วยงานให้มนัเขียนมาว่าถ้าเร่ือง

ท่องเท่ียวแลว้มนัจะท าอะไรอ่ะ เสร็จแลว้ปุ๊ บมนัก็จบัแพะชนแกะวา่เน่ียเป็นของ EEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกอ่ะ แลว้ดู 

ผู้สัมภาษณ์  มนัใช่เหรอ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  เห้ยมนัความเช่ือมโยงของแต่ละตวัคือมนัไม่มี เรียกกวา่มนัไม่มีไรวะ  

ผู้สัมภาษณ์  มนัไม่ Connect กนัไงคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  มนัไม่เห็นภาพใหญ่อ่ะในจงัหวดัระยองวา่คุณอยากเห็นระยองเป็นอะไรอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  มนัเหมือนมนักลายเป็นเอาจุดมาลากต่อกนัโดยท่ีเขาเรียกไร ใช่ โดยท่ีเรามองไม่เห็น 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ค่ะ ถา้เราอยูพ่ฒันาชุมชนเราบอกเราจะท าโอทอ็ป ถา้คนน้ีอยูเ่น่ีย เทศบาลก็บอกจะท าไฟส่องสวา่งสมมติ คือแบบไม่รู้ 

ผู้สัมภาษณ์  มนัเหมือนมนัเป็นแค่ของตรงนั้นมนัไม่ใช่แบบ Link กบั Overall เองจาก EEC 
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ททท. ฝ่ายวจิัย  แลว้เขาก็มองออกไปวา่ใครจะท าอะไร พอโปรยเสร็จปุ๊ บเอามารวมร่าง แลว้ก็บอกวา่เน่ียจงัหวดัระยองจะท าอนัเน้ีย 

ททท. ฝ่ายวจิัย  แลว้มนัไม่ขอโทษนะคะ มนัไม่เห็นอะไรท่ีเป็นนวตักรรมเลยอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  อืมมนัก็เดิม ๆ โครงการน าขยะออกจากเกาะแลว้ไงอ่ะ มนัควรท่ีจะตอ้งท าอยูแ่ลว้หรือเปล่าคะโครงการน าขยะออก

จากเกาะอะไรเน่ีย ท าไมมนัจะตอ้ง 

ททท. ฝ่ายวจิัย  คือมนัก็มีค่ะ ตอนเน้ียคือเขาจะเขียนโครงการไป แต่ว่าในโครงการเน่ียเขาจะเขียนไปว่าเขาจะด าเนินการปีไหน 

เพราะในน้ีมนัจะบอกวา่ปีเน้ีย ๆๆ แต่ภาพรวมอ่ะมนัตอ้งมีคนดูภาพรวมนะว่าจะน าพาระยองจะให้เป็นอะไร ถา้น าพาระยองสมมติว่าจะให้

เป็นเมืองกรีนสมมตินะคะ ทุกอยา่งมนัก็ตอ้งเป็นกรีนเป็นอะไร พอกรีนปุ๊ บมนัตอ้งไม่มีซีโร่เวสท ์กรีนปุ๊ บมนัจะตอ้งต้ึง ๆๆ  

ผู้สัมภาษณ์  อยา่งน้ีคือมนัเหมือนมนัไม่ไปในทางเดียวกนั เน่ียมนัเหมือนว่าเขาควรท่ีจะมานัง่คุยกนัก่อนว่าเห้ยตีมเราคืออะไรอ่ะ 

ระยอง แต่อนัน้ีมนัเหมือวา่เอา้ไปคิดมาอยา่งท่ีอาจารยบ์อก 

ททท. ฝ่ายวิจัย อ่ะค  าถาม เม่ือก้ีท่ีพูดอนัแรกใช่ไหมถามว่า ททท. มีแผนจะท าแผนอะไรไหม เราก็บอกตรง ๆ ว่าเราไม่ไดท้  า ก็บอกโอเคท่ี

บอกไปตะก้ีอ่ะ เพราะเราดึงมาจากตรงน้ี เออกท้  าแลว้ไงไอห้น่วยเน้ีย มนัก็มีแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวละ แลว้แผนมนัคืออะไรอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้คือแบบมี Study ไหมแบบ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ของเราอ่ะคือตอนน้ีเรายงัไม่มี แต่อีน่ีมนัยงัมีเลยเวย้เราไม่ได้ท  า กระทรวงท่องเท่ียวก็ไม่ได้ท  า แต่เราชอบอนัน้ีนะ

คะในเร่ืองของการพฒันาเมืองใหม่เน่ีย อนัเน้ียเป็นซิต้ีแบรนด์ท่ีเราชอบ คือเราอ่ะอยากให้ ททท. ท าซิต้ีแบรนด์ตลอดอยูแ่ลว้ แลว้ ททท. ไม่

ยอมท า อยา่งเน้ียเขาบอกเลยว่าเขาบอกว่าจะท าไดห้รือเปล่า อยา่ง ฉะเชิงเทราจะเป็นเมืองพกัอาศยัท่ีทนัสมยัรองรับคนจากบางกอก อ่ะคน

จากบางกอกแล้วท าไมตอ้งมาฉะเชิงเทรา ค  าว่าฉะเชิงเทราเน่ีย อ่ะระยองเป็นเมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เป็นเมืองนานาชาติธุรกิจ

ทนัสมยั พทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียวชั้นน านะคะ เนน้เร่ืองของการ Exhibition เนน้เร่ืองการแพทย ์การแพทยม์าจากไหนวะ อู่ตะเภา อ่ะเสร็จละ

ปุ๊ บถา้มนัท าเมืองอยา่งน้ีไดจ้ริง ๆ อ่ะอาจจะมีผลกบัไอร้ถไฟด้วย คือเวลาเราไปเน่ียสมมติว่าระยองเป็นเมืองการศึกษา ถ้าเมืองการศึกษา

เท่ากบัการมีร้านหนงัสือเก๋ ๆ แบบร้านเคร่ืองเขียนดี ๆ คืออยา่งน้ีอีพวกบา้ร้านหนงัสืออยา่งเราเน่ียโอโ้หเราไปเลยนะคือบอกตวัเองปุ๊ บบอก

วา่ตวัเองเป็นยงัไงอ่ะ เสร็จละเราก็จะไปนะคะ มนัมีอีกนะเป็นเมืองอาหงอาหารอะไรเน่ียเม่ือเช้าท่ีเราอ่านอ่ะ เป็นเมืองอาหารอินทรียอ์ะไรก็

ไม่รู้อ่ะค่ะ เน่ียดูดี แต่ถามวา่จะเป็นเมืองพกัอาศยัท่ีทนัสมยั... 

ผู้สัมภาษณ์  ฉะเชิงเทราหรอ มาอยู ่ๆ ชลบุรีดีกวา่ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ฉะเชิงเทรามนัมีโรงแรมดี ๆ พวก Expat อยู ่ 

ผู้สัมภาษณ์  พวกท่ีท าอยูต่ามโรงงานเยอะ ๆ คือในนิคมอยา่งเน้ีย จะมี Expat เยอะเหมือนกนั 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ใช่ ๆ เราเคยแอบไปนะ แต่นานแลว้มีแต่ญ่ีปุ่ น 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ ๆ แลว้ก็เยอะอีกทีตรงศรีราชา 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ค่ะ คือมนัยอ้นกลบัไปอ่ะไอต้วัเน้ีย เราก็หมดหวงัว่ะ เวลาเขาบอกว่าเออมีแผนท่องเท่ียวอ่ะ แต่พแเราล้วงเขา้ไปดู
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ปุ๊ บอ่ะคือเราไม่เห็นนวตักรรมอ่ะ ทีน้ีคนท่ีท าแผนท่องเท่ียวเน่ียมนัควรท่ีจะเป็น Expert อ่ะ อย่างน้อยต้องอิงกรุ๊ปอิงไซซ์ อย่างน้อย

นกัท่องเท่ียวตอ้งคิดถึงรูปแบบ ตอ้งแบบ Content marketing อยา่งเน้ียเออ คุณมีสตอร่ีอะไรจะคุยกบัคน แลว้คุณจะสนทนากบัคนกลุ่มไหน 

ถา้ไประยองจะเอาใครไปอ่ะ เป็นชาวไทย ชาวต่างชาติ แลว้เป็นชาวไทย Gen ไหนอีกถูกป้ะ แลว้ถา้ระยองมนัเท่ากบัซีฟู้ดอยา่งเน้ีย ยอ่ไปก็ได้

นะคะเพ่ือการน้ีแหละค่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ขอบคุณค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ส่วนเร่ืองคนไทยท่ีบอกเน่ียมนัเป็นภาพท่ีอาจารยจ์ะเอาไปอา้งไดห้รอ เราท าแค่ 10 จงัหวดัเองอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  อ๋ออนัน้ีไม่ ๆ ค่ะ หนูแค่ถามว่ามนัมาจากไหน ถา้มนั 10 จงัหวดัมนัใช้ไม่ไดก้บัอนัน้ีอยูแ่ลว้เพราะว่าคือยงัไงตอนท่ี

หนูดีไซน์ค  าถามก็จะถามอยูแ่ลว้วา่จะใชก่ี้คน เพียงแต่ตอนแรกอยากจะไดเ้ป็น Reference ในส่วนของ Register review 

ททท. ฝ่ายวจิัย  มนัมีอีกอนันึงนะถา้เราค่อย ๆ แคะขอ้มูลอ่ะค่ะ บางวิจยัเน่ียเราจะถามเราจะใชพ้ื้นท่ีจงัหวดัระยองเน่ียเป็นพ้ืนท่ีในการ

เก็บขอ้มูลดว้ยแต่มนัก็ไม่ใช่อีก คือเราเก็บคนท่ีเป็น Residence ระยองไง แต่เราไม่ไดเ้ก็บคนท่ีเป็น Tourist ก็เน้ียเวลาขอ้มูลมนัออกมาปุ๊ บอ่ะ 

มนัก็เร่ิมมีปัญหา เพราะทุกคนเองเน่ียหมายถึงว่าคนท่ีอยู ่ททท. ท่ีระยองเน่ีย พูดตรง ๆ เลยนะหน้าท่ีของ ททท. ระยองอ่ะ มนัก็ท  ายงัไงก็ได้

ให้คนมาเท่ียวระยองของมนั แต่พ่ียวุดีเน่ีย ดนัไปท าวิจยัคนระยอง ถามว่าเราก็เถียงกบั ผอ. นะ แก ๆ แกไม่คิดหรอถ้าการท่องเท่ียวเท่ากบั 

Quality of life อ่ะ การท่องเท่ียวเท่ากบัคุณภาพชีวิตอ่ะ ถา้แกจะสามารถจะเอาคนระยองออกไปเท่ียวไดอ่้ะ หมายถึงว่าแกไปเพ่ิมคุณภาพชีวิต

ให้กบัคนระยองนะ แต่พ่ีผมอยากจะบอกกบัพ่ี บอกอะไร ก็ตวัช้ีวดัผมอ่ะ ตวัช้ีวดัของผูว้่าราชการจงัหวดัระยองอ่ะก็คือนกัท่องเท่ียวตอ้งมา

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 5% สมมติ [1:15:00] คือมนัมองการท่องเท่ียวในเชิงเศรษฐกิจลว้นเลยไงอาจารย ์หมายถึงวา่ถา้มนัมาอ่ะมนัก็จะมาเพ่ิมข้ึน

ไดเ้งินมากข้ึน แต่ถา้มองการท่องเท่ียวในเชิงสงัคมถา้การท่องเท่ียวมนัคือการสร้างคุณภาพชีวิตอ่ะ คุณก็ตอ้งตั้งเป้าว่าคุณจะเอาคนระยองอ่ะ

หมายถึงถ้าฉันเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั ฉันจะเอาคนระยองอ่ะออกไปเท่ียวให้มากข้ึนกว่าปีท่ีแลว้ แต่ว่าปีท่ีแลว้อ่ะคนระยองเท่ียวเท่าไร ปี

หนา้อ่ะตอ้งเท่ียวเพ่ิมข้ึน ธงของ ผอ. ททท. คือคุณตอ้งเอาคนระยองออกไปเท่ียว แต่ไม่ใช่ เขามองกนัดว้ยเศรษฐกิจฉันจะตอ้งเอาคนเขา้มา

เท่ียวระยอง ดงันั้นขอ้มูลท่ีเราท าวิจยัอ่ะนึกออกไหม คือมนัจึงเป็นขอ้มูลท่ีแบบฉัยนอยากรู้ไง โบนสัก็อยากรู้ป้ะ ว่าตกลงคนท่ีมาระยองอ่ะ 

เขามากนัเป็น Group อ่ะ เขามา Group ก่ีคน มาดว้ยรถส่วนตวั พกัคา้งหรือไม่พกัคา้ง คือคุณอยากรู้เร่ืองนกัท่องเท่ียวลว้น ๆ เน่ีย แต่ยวุดีไปท า

เก็บขอ้มูลไปเก็บคนระยองเพ่ือท่ีจะอยากรู้วา่ถา้คนระยองจะออกไปเท่ียวอ่ะ คนระยองจะเท่ียวไหน เพราะตวัเองเป็นทะเลอาจจะไม่อยากไป

เท่ียวทะเลแลว้ก็ได ้อาจจะอยากไปเท่ียวภูเขาอะไรอยา่งเน้ีย เสร็จละ เถียงไปเถียงมาเออฉันยอมแพ ้เพราะว่าการตั้ง KPI ของเขาอ่ะ เขานบั

กนัเร่ืองเศรษฐกิจไง เขาจึงตั้งเร่ืองเงินอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้จงัหวดัอ่ืนอ่ะคะ ใช ้KPI เดียวกนั 

ททท. ฝ่ายวจิัย  อยา่งน้ีหมด ๆ ส่วนเราก็ตอ้งไปทา้ทายผูว้่าราชการจงัหวดัอ่ะ ถา้ไดมี้โอกาสไปบรรยายนะจะบอกว่าถา้หนูเป็นผูว้่า

ราชการจงัหวดั หนูจะตั้งเป้าวา่ให้ครเชียงใหม่อ่ะออกไปเท่ียวเยอะ ๆ ซ่ึงผูว้า่เชียงใหม่เอาคนมาเชีบงใหม่เยอะ ๆ 

ผู้สัมภาษณ์  เอา้ท  าไมอ่ะ เพราะจริง ๆ อย่างท่ี ผอ. บอกมนัส่ือไดห้ลายอย่างนะ คือหน่ึงไปเท่ียวเยอะ ๆ คือมีตงั มนัก็ส่ือไปถึง

เศรษฐกิจอ่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ไม่ ๆ คืออยา่งน้ีไง หมายถึงวา่การท่องเท่ียวคือเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอ่ะ คือมองการท่องเท่ียว

ในเร่ืองของเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจ คือเขามองเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลกั คือคนมาปุ๊ บเอาเงินมาจ่าย ไม่ไดม้องเร่ืองสังคม สังคมคือเอาคนของ

เราไดไ้ปเท่ียว คือแต่วา่พอเศรษฐกิจดีปุ๊ บคนในสงัคมเราเลวเลย เช่น โอย้ท าไมนกัท่องเท่ียวมีความสุขฉนัจึงทุกขเ์หลือเกิน 
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ผู้สัมภาษณ์  เป็นแบบมนั Conflict กบั Local ก็มี 

ททท. ฝ่ายวจิัย  ใช่มนัเลยเกิดปรากฏการณ์ Tourist go home อ่ะ แบบไล่นกัท่องเท่ียว แบบมนัสร้างความป่ันป่วน อยา่งเราอ่ะมนัก็มา

แยง่บีทีเอสเราใชอ่้ะ อยา่งเรามาตอนเชา้ 

ผู้สัมภาษณ์  เรือด่วนเจา้พระยาหนูงงมาก คือท่ีเคยข้ึนเม่ือ 10-20 ปีก่อนมนัไม่ใช่อยา่งเน้ียแลว้วนันั้นพาเพ่ือนไปเท่ียวไง ไปส าเพง็

นัง่ไปแค่สถานีเดียวคือเห้ย 90% ฝร่ังอ่ะ แบบอะไรอ่ะ เราอุตส่าห์หนีรถเมลม์าแลว้นะ มาแยง่เราใชคื้ออะไร 

ททท. ฝ่ายวจิัย  มนัคือการแชร์อ่ะ ฉนัไม่พร้อมแชร์อ่ะนึกออกไหม แลว้รัฐบาลอ่ะเขาจะเขา้ใจไหมว่าให้ ททท. เอามนัมาอ่ะ คุณตอ้ง

หาไฟให้มนัเปิดหาน ้าให้มนัอาบอ่ะหาถนนให้มนัว่ิงนะ แลว้เหล่าน้ีพวกน้ีเน่ียคือกบัเราท่ีเป็น Host อ่ะเห้ยเรามีปัญหาวะ่ คือเราไม่ไหวว่ะ คือ

การท่องเท่ียวท าไมคุณไม่ต่ืนสาย ๆ อ่ะ คือฉันจะเขา้ออฟฟิศแบบอา้วต่ืนสาย ๆ สิ มาแยง่ใช่ ไม่รู้ เน่ียเห็นไหมคือจดัการไม่ดีอ่ะมนัคือการ 

Manage คนอ่ะ เราไม่ใช่ Second class citizen อยา่งท่ีเขาเห็น อยา่งเกาะสมุยอ่ะค่ะโบนสั ปัญหาน้ีเร่ืองจริงเนาะ เกาะสมุยทั้งเกาะอ่ะมนัมี

ปัญหาเร่ืองไฟ แลว้วนันึงมีคนท่ีเกาะสมุยมาเล่าว่าเทศบาลอ่ะไปบอกกบัแต่ละหมู่บา้นอ่ะว่าตอ้งถูกปิดไฟวนัคู่กบัวนัค่ี ตอ้งมานัง่หน้าบา้น

ร้อน อา้วท าไมเทศบาลไม่บอกโรงแรมอ่ะ ตวัดีเลย ตวัเปิดปิด ท าไมตอ้งเป็นเราอ่ะ วนัค่ีก็เป็นอีกหมู่บา้นนึง 

ผู้สัมภาษณ์  กลายเป็น Local เดือดร้อน 

ททท. ฝ่ายวจิัย  นัน่แหละ ใช่ น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเร่ืองท่องเท่ียว ถา้รัฐบาลไม่พร้อมก็ปิดประเทศก่อนอยา่เพ่ิงมา 

ผู้สัมภาษณ์  เหมือนเราเนน้แบบจะเอา ๆๆๆ ดึงดูดมาแต่แบบ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ยาว ๆ อ่ะ พอเรานึกถึง คือปีเน้ีย ททท. ท าเร่ืองอาหารคือเราก็พอเราไดรั้บโจทยอ์าหาร เราก็อ่านมากเลยอ่ะ พอเรา

อ่านมากเราก็ถึงจุดนึงท่ีแบบโอย้ไม่ไหวแลว้เหมือนกนัเพราะว่าแก๊สถงัท่ีแม่เราใช้อยูอ่่ะปรากฏว่ารัฐบาลอ่ะใช้กองทุนน ้ ามนัอ่ะเขา้มาช่วย

พยงุราคาแก๊สอ่ะ คือราคาแก๊สไม่ใช่ราคาปกติอ่ะ เป็นราคาท่ีถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลอ่ะ แต่ไอถ้งัแก๊สอนัน้ีมนัไม่ไดเ้อามาผดัขา้วให้คนไทย

กิน มนัเอามาผดัคนให้คนกินอีก 35 ลา้นคนอ่ะ คือเราเล้ียงดูเขานะ ขนลุก ไม่ไดอ้ะไร อยา่งเน้ียไม่มีใครสนใจเห็นป้ะ 

ผู้สัมภาษณ์  จริง ๆ เพ่ิงแบบเก็ทเร่ืองน้ี 

ททท. ฝ่ายวจิัย น่ากลวัมาก คือไอเ้จา้นายเราอ่ะบอกพ่ีย ุพ่ียไุม่ตอ้งคิดเยอะ พ่ียคิุดแบบมิติเดียวว่าเออตอนแรกอ่ะ เราคิดมิติเดียวดี ๆ 

เนอะ พอมนัไปกินอาหารปุ๊ บชาวนาเราไดป้ระโยชน์อ่ะ แต่ปรากฏวา่โอเคชาวนาเราไดป้ระโยชน์ก็จริงอ่ะ แต่พวกน้ีมนัตอ้งผ่านความร้อนอ่ะ 

คือตวัภาษีคือทุกวนัน้ีเราอ่ะเราก็กินอาหารท่ีมนัถูกเกินจริงอยูแ่ลว้ รู้ตวักนับา้งไหมเน่ีย 

ผู้สัมภาษณ์  ถูกมากกก 

ททท. ฝ่ายวจิัย เออถูกเกินจริงอ่ะ เราพดูมากก็ไม่ดีเด๋ียวเพ่ือนเราด่า  

ผู้สัมภาษณ์  ขายอาหารยงัไงก็รู้วา่เออบางทีมนัถูกเกินไป 

ททท. ฝ่ายวจิัย อืมมนัไม่สะทอ้นเนอะ แต่ถา้ขายใช ้Demand Supply เน่ียมนัก็คืออืมนัน่แหละมนัก็แบบรัฐบาลไม่ตอ้งมาแทรกแซง 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ ๆ จะลอย ๆ มาหลายปีไม่เห็นมนัลอยเลย 
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ททท. ฝ่ายวจิัย เนอะ แลว้ก็แก๊สหุงตม้ ใช่ไหมแก๊สหุงตม้เขาบอกไปใส่ในรถเมล ์เตม็เลยรถแทก็ซ่ีอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  LPG หรือเปล่าคะ น่าจะ LPG 

ททท. ฝ่ายวจิัย ก็โอเคนัน่แหละ มีอีกไหมคะ 

ผู้สัมภาษณ์  ไม่มีแลว้ค่ะ ถือวา่วนัน้ีก็ Discuss ไดแ้นวคิดเยอะมากเลย ก็โอเค 

ททท. ฝ่ายวจิัย ก็ถามเร่ือง Mass transport แหละ 

ผู้สัมภาษณ์  ค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่ Cap ดูแลว้มนัจะน่ากลวัถา้โหมดเร่ืองอู่ตะเภาอ่ะ มนัลงจากอู่ตะเภาป๊ับมนัพุง่มาพทัยาเลยนะ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ อนันั้นก็มีทาง ผอ. ระยองก็พดูเหมือนกนัวา่แบบอู่ตะเภาหมายถึงถา้มาทางฝ่ังระยอง Destination มนัไม่ไดมี้อะไร

มากมาย พทัยาดูไปก่อนเลย 

ททท. ฝ่ายวจิัย ชีวิตเราอ่ะเราเคยบอกลูกนอ้งหลายหนแลว้วา่เห้ยพาเราไปอู่ตะเภาที พวกมนัก็ท  าเฉย ๆ แลว้มีอยูค่ร้ังนึงเราทนไม่ไหว

แลว้เม่ือไมน่านมาน้ีเองอ่ะมนัก็ไปดู แลว้อีกอยา่งนึงอ่ะอู่ตะเภาอ่ะ ถา้บอกวา่มนัเป็นสามสนามบิน แลว้ถา้อู่ตะเภาทางการทหารอากาศมนัไม่

ปล่อยมือนะ มนัไปไม่ไดห้รอก 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ ๆ หนูตกใจมากเลยตอนเขาโปรโมทว่า EEC จะอะไรจะเช่ือมโยงสามสนามบิน อู่ตะเภาไม่มีไฟลทเ์ลยแบบมีแต่

นอ้ยมาก แบบไฟลทท่ี์มาลงคือก็ไม่ไดเ้ยอะอ่ะค่ะ คือมนัหลาย ๆ อยา่งแบบท่ี ผอ. บอกอ่ะค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย คือสมมติวา่ถไ้ฟลทม์นัลงอ่ะ การจดัการสนามบินแยม่าก 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ ไม่พร้อมแน่ ๆ คือถา้สมมติเขาแห่จากสุวรรณภูมิมาลงเน่ียแลว้ยไูม่พร้อมเลยอ่ะ แลว้ไงอ่ะ นกัท่องเท่ียวเขามายืน

รออ่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้สนามบินอนัใหม่ท่ีเป็นสนามบินใหม่ของอู่ตะเภา ท่ีเขาสร้างเป็น Terminal ใหม่อ่ะ อนันั้นอ่ะดูดีเลยนะ แต่ไปดู

การจดัการแลว้โอย้ 

ผู้สัมภาษณ์  แต่ไปดู Manage คือ Facility น้ีจะมาพร้อมจดัการไม่ได ้

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้ก็เลยคุยไปคุยมาก็อ๋อทหารอากาศเขาไม่ปล่อย 

ผู้สัมภาษณ์  แลว้เหมือนแบบอุ๊ยอยูข่า้งในแบบลงสนามบินนัง่ Business class มาเอา้อยูข่า้งนอกอ๋อเป็น Eco เลยว่ิงโบกรถสอง

แถวออกไป ฟีลมนัก็ไม่ไดอ่้ะค่ะ Connecting mode เน่ียส าคญั 

ททท. ฝ่ายวจิัย แบบหูยแบบอาคารดี ๆ อ่ะ ตายแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์  เอามาโบกรถ  
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ททท. ฝ่ายวจิัย อืมแลว้การตั้งเคาน์เตอร์เหมือนกบัแบบพดูไม่ถูกอ่ะ เหมือนมีบา้นสวย ๆ อ่ะ แต่แต่งบา้นไม่เป็นอ่ะ 

ผู้สัมภาษณ์  ดีไซเนอร์แปลก ๆ 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่สนามบินสวย ๆ แต่วา่คนจดัการไม่เป็น ไม่ปล่อยดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์  มนัก็ของทหารอ่ะเนอะ ทหารจดัการก็อืมไม่รู้สินะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย เหมือนดอนเมืองอ่ะแอบเสียดายเนอะ  

ผู้สัมภาษณ์  ดอนเมืองเห็น ไม่รู้เขาท าใหม่เสร็จยงัคะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย ไอท่ี้มนัปิดอยูอ่่ะ อนัท่ีมนัเป็น Domestic เก่าอ่ะค่ะ อนัน้ีร้างเหมือนผีหลอกเลยท่ีตั้งกวา้งใหญ่ไพศาล เราอยากให้หมอ

ชิตมาอยู ่เพราะมนัมีซองมีเหมือนท่ีหมุนรถอะไรอยา่งเน้ีย มนัคือเพ่ือการน้ีเลยอ่ะ เขาบอกว่าไม่ท  าไม่ได ้ทหารอากาศเขาไม่ปล่อยมนัเป็น

พ้ืนท่ีของเขา 

ผู้สัมภาษณ์  ก็มีเพ่ือนมาไปลงดอนเมืองก็บ่นกนัทุกคนเลยอ่ะ แต่แบบอืม Manage ไม่ดีดว้ย 

ททท. ฝ่ายวจิัย แลว้อีกอยา่งนึงเราลืมพดูกนัเร่ือง Low-cost นะเน่ีย จริง ๆ มนัเป็นอีกอนัเลยท่ีแบบ 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ตอนแรกก็ดู ตอนแรกจะท าหวัขอ้น้ีเหมือนกนัคือแต่วา่มนัมีคนท าแลว้เป็นแบบรูทเชียงใหม่ ระหว่างตวัเส้นรถไฟ

แต่ว่าจะเป็นสายเชียงใหม่กบัการเลือกใช้ Low-cost airline แทน เขาเปรียบเทียบกนั ก็เลยเออไม่เอาเพราะว่าอีกอยา่งนึง ถา้หนูโฟกสัจาก

กรุงเทพฯ มา Airline มนัไม่ไดอ้ยูแ่ลว้อ่ะค่ะ แต่ถา้จบัจาด Origin จุดอ่ืนเน่ียเป็นไปไดท่ี้เขาจะเลือกใช่ Low-cost แทนตวั High-speed train ป้ะ 

ก็เป็นไปไดเ้หมือนกนั เป็นอีกหน่ึง Option ท่ีน่าจะเป็นไปได ้

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่วา่ถา้เกิดโบนสัหาตวั Existing ตอนน้ีได ้หมายถึงตวั Existing demand น่ะ หรือวา่สถานการณ์ปัจจุบนัของคนท่ีมา

เท่ียวระยอง มนัจะมีขอ้มูลท่ีมนั Inside มาก ๆ 

ผู้สัมภาษณ์  มี ๆ ค่ะ แต่น่าจะน้อย 30% เอง อนั 30% น่ีคือยงัไม่แยกออกไปอีกว่าเป็นมาเพ่ือท างานหรือมาเพ่ือเท่ียวอ่ะค่ะ ซึาง

โดยรวมก็คือ 70% ท่ีใชเ้พ่ือขนส่งของเพ่ือไปนิคมอะไรอยา่งน้ีค่ะ ไม่เยอะเลยตวั Existing ตวัท่ีมีอยูแ่ลว้อ่ะค่ะ ขนคนนอ้ยมาก 

ททท. ฝ่ายวจิัย แต่ถา้เป็นกรุงเทพฯ ระยอง เพ่ิมกิจกรรมเร่ืองท่องเท่ียว 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่ค่ะ 

ททท. ฝ่ายวจิัย มนัอาจจะแคบลงแลว้ขอ้เสนอแนะมนัจะง่าย 

ผู้สัมภาษณ์  ใช่หนูก็เลยเลือกเป็นแค่ท่องเท่ียว 
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Appendix 3: Online questionnaire (in Thai language). 

URL: https://goo.gl/forms/iygyk2pocbz96v1s2

 

https://goo.gl/forms/iygyk2pocbz96v1s2
https://goo.gl/forms/iygyk2pocbz96v1s2
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