บทที่ 6
การตลาดการท่องเที่ยว
6.1

ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
6.1.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็น
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจําหน่าย
ของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้ง
สร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ซึ่งในปี 2552
ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.5
ของมูลค่าส่งออกรวม (ร้อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกภาคบริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.8
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า
2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ รวมทั้งยังช่วยกระจายรายได้และการจ้างงาน
ไปสู่ชนบทตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมีส่วนสําคัญที่ช่วยชดเชยการขาด
ดุลการค้าในช่วงที่การส่งออกสินค้าของไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งการปรับโครงสร้าง
ภาคบริ การในแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 กํ าหนดให้ สามารถสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มกั บ
สาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดย
(1) เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพสู่ ธุ ร กิ จ
เชิงสร้างสรรค์ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ
ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ และ
ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยอาศัยความได้เปรียบของทําเลที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนสามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและกระแส
ความต้องการของตลาดโลก ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจการจัดประชุม และแสดงนิทรรศการ
นานาชาติ เป็นต้น
(2) ขยายฐานการผลิ ต และการตลาดของภาคธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ มีศั ก ยภาพออกสู่ ต ลาด
ต่างประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการตลอดห่วง
โซ่ ก ารผลิ ต และบริ ก ารสนั บ สนุ น มาตรการด้ า นการเงิ น และภาษี ใ ห้ ทั ด เที ย มกั บ
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(3)

(4)

(5)

(6)

ประเทศคู่แข่ง ส่งเสริมการค้นหาและบุกเบิกตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพื่อ
สนับสนุนการขยายตลาดของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีทักษะการบริหารและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และพัฒนามาตรฐาน
ธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้ อต่อการลงทุนในภาคบริการทั้งในประเทศและดึงดู ด
การลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ของโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริการโดยรวมของประเทศและ
ข้อมูลเชิงลึกในสาขาบริการที่มีศักยภาพ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจ
ท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่และกระแสความต้องการของตลาดโลก เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และ
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ
บริ หารจั ดการการท่ องเที่ ยวให้ เกิ ดความสมดุ ลและยั่ งยื น โดยให้ ความสํ าคั ญกั บ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คํานึงถึงความสมดุล
และความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ และบูรณาการการท่องเที่ยว
ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสาขาการผลิตและบริการ
อื่นๆ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ในพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามกฎระเบียบใหม่ของโลก
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ความสํ าเร็ จในการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวในช่ วงกว่ า 10 ปี ที่ ผ่ านมาก นั บจากปั ญหาภาวะวิ กฤต
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 มีส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยสามารถติดอันดับในการเป็น 1 ใน 20 พื้นที่ท่องเที่ยว
หลักของโลก นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในด้านของจํานวน
นักท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็นรองเฉพาะจีน ฮ่องกง และมาเลเซีย เท่านั้น สําหรับรายได้จากการท่องเที่ยวนั้น
ประเทศไทยเป็นรองเฉพาะจีนและออสเตรเลีย โดยใน พ.ศ. 2540 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ และยังต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ปัญหาหมอกควัน
จากไฟป่าอินโดนีเซีย ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2540 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย จํานวน 7.22 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศ 220,755
ล้านบาท เป็นผลจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
การประกาศปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2541-2542 หรือ Amazing Thailand 1998-1999 เพื่อแก้ไข
และฟื้ นฟู ปั ญหาเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่ งผลจากการดํ าเนิ นงานได้ รั บความสํ าเร็ จเป็ นอย่ างมาก ทํ าให้
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง 8.58 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน
บ้านในภูมิภาคเดียวกัน ประเทศไทยนับว่าสามารถรักษาเสถียรภาพที่ดีในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
และทําให้เกิดกระแสการยอมรับ Amazing Thailand ที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและแพร่หลายจนถือเป็น brand
ของประเทศไทยในช่วงนั้น จากความสําเร็จดังกล่าว ประเทศไทยจึงยังคงใช้ Amazing Thailand 2000
ในการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีต่อมา โดยในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดทําแผนการส่งเสริมการตลาด
โดยเน้นตลาดต่างประเทศ นําเสนอประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนที่แท้จริง หรือ Treasures
for the pleasure of the world พร้อมกับนําเสนอควบคู่กับ Enchantment for the next thousand years
เป็ นผลให้ ตลอดปี พ.ศ. 2543 มี นั กท่ องเที่ ยวเดิ นทางเข้ าสู่ ประเทศไทยรวม 9.51 ล้ านคน มี รายได้ จาก
การท่องเที่ยว 285,272 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการขยายผลโดยใช้ Amazing Thailand Experience Variety ซึ่งแม้จะเป็น
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นช่วงที่มี
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไปทั่วโลก การเดินทางระหว่างประเทศมีการชะลอตัว นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่
ประเทศไทยยังคงเพิ่มจํานวนขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่มีอัตราการขยายตัวที่ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 5-7
จากที่ก่อนหน้านี้ อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าสู่ประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัว
ราวร้อยละ 10 โดยในปี พ.ศ. 2544 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 10.06 ล้านคน รายได้
จากการท่องเที่ยว 299,047 ล้านบาท จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 10.80 ล้านคน
รายได้จากการท่องเที่ยว 323,484 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2545 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้มีการประเมิน
สถานการณ์และวางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยใช้การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งโครงการเที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน และโครงการ Be My Guest กระตุ้นให้คนไทยมีการท่องเที่ยวและ
ใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น ผลจากการรณรงค์ท่องเที่ยวภายในประเทศทําให้ภาวะการท่องเที่ยวของประเทศ
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ไทยยังคงผ่านวิกฤตในช่วงดังกล่าวที่มีการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่นักท่องเที่ยวชาวไทย
เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยในช่วงที่มี การรณรงค์เที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน
เพิ่มขึ้นโดยลําดับจาก 54.74 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นเป็น 58.62 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2544 และ
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 61.82 ล้ า นคนในปี พ.ศ. 2545 หรื อ คิ ด เป็ น อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.49 และ 5.45
ของปีก่อนหน้าตามลําดับ ขณะที่ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2543 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีอัตราการขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2-3 ต่อปีเท่านั้น
ประเทศไทยประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ผลกระทบสงครามระหว่างสหรัฐกับ
อิรัก และการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SRARS: Sever Acute
Respiratory Syndrome) จากหลายประเทศโดยรอบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ทําให้นักท่องเที่ยวชาว
ต่ างประเทศลดลงเหลือ10.00 ล้านคน รายได้จ ากการท่องเที่ ยว 309,269 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2546
ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ติดลบคิดเป็นร้อยละ 7 ของปี พ.ศ. 2545 แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงมากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2546 นี้ถึง 69.36 ล้านคน ผลกระทบจากสงครามอิรักและวิกฤตโรคซาร์ทําให้ประเทศไทยต้อง
มีการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและคุ้มค่าในการเดินทาง ทั้งการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
และภายในประเทศเอง โดยตลอดปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์แนวคิดสัมผัสจริงเมืองไทย
หรือ Unseen Thailand ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย
ทํ าให้ มี จํ านวนนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยถึ ง 74.80 ล้ านคน และเพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง ส่ งผลให้ นั กท่ องเที่ ยว
ต่ างประเทศเริ่ มมี ความมั่ นใจและเริ่ มเดิ นทางกลั บเข้ าสู่ ประเทศไทยอี ก ครั้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศที่
เดินทางเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2547 นี้ มีจํานวน 11.65 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 16.46
ของปี พ.ศ. 2546 สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศรวม 384,360 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 ถึงร้อยละ 24.28
การท่ อ งเที่ ย วของไทยได้ รั บ ผลกระทบจากภาวะวิ ก ฤตสํ า คั ญ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2547-2548
สถานการณ์ท่องเที่ยวของคนไทยจะชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อยในบางช่วง เนื่องจากได้รับผลกระทบปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศตลอดเกือบทั้งปี นับตั้งแต่ต้นปีการเกิดเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และต่อเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก
ภาวะราคาน้ํามันเบนซินขายปลีกเริ่มขยับสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่รัฐบาลไทยยังประกาศตรัง
ราคาน้ํามันดีเซลคงที่ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2547 สาเหตุมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นสูงมากและ
มีความผันผวนจากความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นสูง ทั้งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่กําลังพัฒนามีความต้องการพลังงานและวัตถุดิบในการบริโภคสูง เช่น จีน อินเดีย รวมทั้งการเก็งราคาซื้อ
ขายน้ํามันล่วงหน้าของกองทุนการซื้อขายราคาน้ํามันดิบล่วงหน้า ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2547 ได้มีการส่งเสริม
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กระตุ้ น ให้ เ กิ ด กระแสการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ ทั้ ง การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วระดั บ
นานาชาติให้มีสีสันตลอดทั้งปี การจัดงานส่งเสริมการขายตลาดนัดผู้บริโภค (Consumer Fair) การส่งเสริม
โครงการวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา โครงการสวรรค์ที่พักของนักเดินทาง (Unseen Paradise) โครงการ
ท่อ งเที่ย ววั น เดี ย วเที่ ย วสนุก โครงการเที่ ย วไทยข้ า มภู มิ ภ าค เป็ น ต้ น จนกระทั่ งในช่ ว งปลายปีไ ด้ เ กิ ด
เหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึมามิถล่ม 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง สตูล และ
ระนอง) เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2547 ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น ใจในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ต่อนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพียง 11.52 ล้านคน โดยเปลี่ยน
เป้ า หมายการเดิ น ทางไปสู่ พื้ น ที่ ท างภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ของไทย ทํ า ให้ อั ต ราการขยายตั ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศติดลบอีกครั้ง คิดเป็นร้อยละ -1.51 ของปี พ.ศ. 2547 มูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยวก็ลดลง
เช่นกัน โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวม 367,380 ล้านบาท หรือมีการเปลี่ยนแปลงลดจากปี
พ.ศ. 2547 ถึงร้อยละ 4.42 ในช่วงปี 2548 การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่ยังฟื้นตัวกลับคืนสู่ภาวะปกติ
โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยลดลดอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปี อันเนื่องมาจาก
การขาดความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในด้านเครื่องมือเตือนภัย แต่ก็เริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น
แต่ งยังมีเหตุ การณ์ภัยธรรมชาติรุม เร้ า ทั้งปั ญหาภั ย แล้งในช่ว งครึ่ งปี แ รก ปัญหาอุท กภัย ในช่ วงวิก ฤต
ดังกล่าว สถานการณ์ท่องเที่ยวคนไทยในประเทศ นับได้ว่ายังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับ
การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6-7 ทําให้สามารถพยุงตลาด
การท่องเที่ยวในภาพรวมของไทยไว้ได้ ในปี พ.ศ. 2548 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยรวม 79.53 ล้านคน
รวมรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งสิ้น 334,716 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2549 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งสิ้นจํานวน 13.82
ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมาคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.01 และนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศทั้งสิ้น 81.49 ล้านคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวจากผลกระทบในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย
การประชาสัม พันธ์ และการจัดกิ จกรรมเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การจัดงานเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และการจัดงานพืชสวนโลก
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง มกราคม พ.ศ. 2550 แม้จะมีปัญหาทางการเมือง การก่อความไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว แต่เหตุการณ์
ดั ง กล่ า วก็ ไ ม่ ส ามารถหยุ ด การขยายตั ว ของประเทศไทยมี ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งสู ง ในปี พ.ศ. 2550
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งสิ้นจํานวน 14.46 ล้านคน เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ
4.65 จากปี พ.ศ. 2549 และนักท่องเที่ยวขาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศรวม 83.23 ล้านคน หรือ
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 2.14 ซึ่งเป็นผลจากปัญหาทางการเมืองและความวุ่นวายภายในประเทศ
ตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในการเดินทางโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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นอกจากนี้สภาพอากาศที่แปรปรวนและสภาพเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยชะลอตัวลง
บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยในปี 2550 เป็นต้นมาจนถึงปี 2552 อยู่ในสภาวะซบเซาอย่างหนัก
โดยเฉพาะในช่ วงสามไตรมาสแรก อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ ด้านการเมื องที่ขาดเสถี ยรภาพ
นับตั้งแต่ปี 2551 ที่เกิดการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ยืดเยื้อมานานหลายเดือน และทวี
ความรุนแรงขึ้นตามลําดับ จนนําไปสู่เหตุการณ์ปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในช่วง
ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม 2551 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ด้านความสงบ
และความปลอดภัยภายในประเทศไทย ทํ าให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่หลีกเลี่ ยงการเดิ นทางมา
ประเทศไทยตราบใดที่ยังไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและความสงบภายในประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
จากตลาดระยะใกล้ของไทยภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดขนาด
ใหญ่สามารถทดแทนตลาดท่องเที่ยวระยะไกลได้ ทั้งในช่วงฤดูท่องเที่ยวและนอกฤดูท่องเที่ยวก็อ่อนไหว
มากต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย ของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น รวมทั้ ง ตลาดอเมริ ก าและ
โอเชียเนีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความอ่อนไหวในเรื่องความปลอดภัยและประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ค่อนข้างหนัก ขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ก็หันเหการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นใน
ภูมิภาคเอเชียแทน เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเก๊า และฮ่องกง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ในแถบอิ น โดจี น เช่ น ลาว เวี ย ดนาม และกั ม พู ช า ซึ่ ง จะมี จุ ด เด่ น ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ แ ละ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม พร้ อ มกั น นี้ ไทยยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งคุกคามไปยังหลายประเทศในยุโรป และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทําให้
กําลังซื้อของนักท่องเที่ยวหดตัวลง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวในระยะไกลในภูมิภาคยุโรป และอเมริกา
ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวมากกว่า ภูมิภาคอื่นๆ โดยมีบางส่วนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวจากการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค มาเป็นการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค ซึ่งเป็น
ระยะใกล้และค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแทน สําหรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนะวันออกกลางซึ่งมีความเข้มแข็ง
ด้านกําลังซื้อก็เป็นตลาดท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายสําคัญของบรรดาคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ของไทย เช่นกัน
วิกฤตการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุมเหล่านี้ล้วนบั่นทอนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้งจากตลาด
ระยะใกล้และตลาดระยะไกลเข้ าสู่ สภาวะถดถอยในปี 2552 มี นักท่ องเที่ ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 3.84 ล้านคน ลดลงร้อยละ 13 ขณะเดียวกันบรรยากาศการท่องเที่ยวในปี 2552
ที่ซบเซาอยู่แล้วถูกซ้ําเติมให้ทรุดหนักจากสถานการณ์ จลาจลที่พัทยาและกรุงเทพฯ รวมทั้งการบุกยึด
สถานที่สําคัญ ตามต่างจังหวัดของกลุ่มผู้ชุมนุมช่วงสงกรานต์ ผนวกกับปัญหาการก่อนการร้ายในประเทศ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให้ ห ลายประเทศประกาศเตื อ นประชาชนให้ ห ลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางมายั ง ประเทศไทย
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ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในประเทศอย่างมาก จนยากที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้
กลับคืนมาสู่นานาประเทศได้ ในระยะเวลาอันสั้น โดยมีนักท่ องเที่ยวต่างชาติจํานวนไม่น้อยที่ วางแผน
จะเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปลี่ยนแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่น
ในภู มิภาคเอเชียแทน ขณะที่บางส่ วนชะลอการเดินทางออกไปก่ อนเพื่อรอให้สถานการณ์ค ลี่คลายลง
สู่สภาวะปกติ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทําให้ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
จะเดินทางมาในช่วงสงกรานต์ ลดลงจาก 1.22 ล้านคนเป็น 1.09 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11 ของยอด
นักท่องเที่ยวที่ลดลงในช่วงเดียวกัน เมื่อปีก่อน
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 2553 ได้รับผลกระทบจากปัญหาการท่องเที่ยวในปี 2552
แต่แนวโน้มการเติบโตเพิ่ม ขึ้นจากแรงส่งของจํ านวนนั กท่องเที่ยวขาเข้าในช่วงไตรมาสแรกของปีซึ่ งมี
การขยายตัวในอัตราที่สูง แม้ว่าสถานการณ์นักท่องเที่ยวจะสะดุดลงจากเหตุวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศในช่วงไตรมาส 2 ที่ทําให้นักท่องเที่ยวมีจํานวนลดลง แต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติ
ได้อย่างรวดเร็วนักแต่ช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นมา โดยนักท่องเที่ยวเกือบทุกกลุ่มตลาดสามารถกลับมา
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ยกเว้นกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริกาที่จํานวนนักท่องเที่ยวหดตัวลงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นตัวของตลาด
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินงานเพื่อฟื้นฟูตลาดของ ททท. เช่นการจัด
Road Show ในพื้นที่ตลาดเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็ว การดําเนินการ
ตลาดแบบ Hard Sale และการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเข้าประเทศเป็นต้น
ขณะเดียวกันยังคงมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาดในระยะถัดไป ที่น่าจัดตามองเป็นพิเศษ คือ
สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์ อาจส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริกา ชะลอตัวลง
จากความเสียเปรียบในเชิงเปรียบเทียบจากมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงมาก
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 2554 มีอัตราการขยายตัวขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ ามายังประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 9.68 ล้านคน อัตราการเติบโตเพิ่ม ขึ้นสูงร้อยละ 28.13
โดยเป็น การขยายตั ว ได้ ดีต่ อเนื่ อ งตั้งแต่ต้น ปีห ลั งสถานการณ์ ท างการเมือ งไทยกลั บสู่ ภ าวะปกติทํ าให้
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย ประกอบกับการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) อาทิ จีน
อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ที่กําลังมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปด้วยดี กลายมาเป็น
กําลังสําคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเอเชียมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่า ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่าน
มา จะเกิดเหตุวิกฤตการณ์หลายอย่างทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคโอเชียเนีย และในตลาดญี่ปุ่น
รวมทั้ง เหตุการณ์เปลี่ยนผ่านทางการเมืองในแอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง ซึ่งมีผลทําให้การเดินทาง
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ออกของประเทศต้นทางที่ประสบปัญหามีการชะลอตัวแต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาอันสั้น และไม่ได้รุนแรง
อย่างที่คาด จึงมิได้มีผลกระทบต่อสถานการณ์ท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเปลี่ ย นเส้ น ทางการเดิ น ทางไปยั ง ประเทศ
ที่นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จาก
การเปลี่ยนเส้นทางในครั้งนี้ โดยอัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 2 (เดือนเมษายน –
มิถุนายน) จึงเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวจาก
ภูมิภาคเอเชีย ทําให้นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงมากกว่าหนึ่ง
เท่ า ตั ว ประกอบกั บ ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั นนี้ ของปี ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยกํ า ลั ง ประสบวิ ก ฤติ ก ารเมื อ ง
ภายในประเทศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยหดตัวในอัตราร้อยละ 2 จึงเป็นแรงผลักให้
อัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ในระดับที่สูงมากกว่าปกติ
แม้้ว่าในปี 2554 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจะขยายตัวสูง
และมีจํานวนนักท่องเที่ยวสูงและประเทศไทยต้องประสบกับมหาอุทกภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง
ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งมีผลทําให้นักท่องเที่ยวเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมลดลง แต่จาก
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง และความนิยมต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่อยู่ในระดับสูง
ภาพรวมสถานการณ์ตลาดต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2555
มี ก ารเติ บ โตอย่ า งสม่ํ า เสมอตั้ ง แต่ ต้ น ปี โดยมี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 8.69 หรื อ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ จํานวน 15.96 ล้านคน ทั้งนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวกลับคืนมาขยายตัวปกติหลังสิ้นอุทกภัย
ในประเทศไทย ด้วยแรงสนับสนุนจากการมีช่วงเวลาหยุดยาวเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน และวันหยุด
ยาวช่วงวันแรงงาน (Golden Week) มีการส่งเสริมตลาดเชิงรุกในเทศจีน โดยการเปิดสํานักงานแห่งใหม่
ในจีนและการสนับสนุนการเปิดเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลําส่งผลให้ตลาดจีนเติบโตสูง ขณะที่ปัจจัยแวดล้อม
อื่นๆ ยังสนับสนุนให้การท่องเที่ยวขยายตัวไปในทิศทางที่ดี เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
การฟื้นตัวของประเทศญี่ปุ่นจากการประสบภัยสึนามิ และการไม่เกิดเหตุวิกฤตภัยธรรมชาติในประเทศไทย
เหมือนเช่นที่ผ่านมา
ปี 2556 หากสถานการณ์ท่องเที่ยวยังดําเนินเป็นไปตามแนวโน้มปกติ โดยไม่เกิดอุปสรรคต่อ
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ยวทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปั ญ หาการเมือ งไทยและวิ ก ฤต
เศรษฐกิจในเขตยูโรโซนแล้ว สามารถประมาณการณ์ได้ว่า อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และจํานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และเพื่อให้การดําเนินงาน
ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นไปตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลที่กําหนดให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวไทย มีจํานวน 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 จึงได้มีการกําหนดเป้าหมายตลาดต่างประเทศในปี
2556 ให้เติบโตทางด้านรายได้และจํานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และร้อยละ 8 ตามลําดับ
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ซึ่ ง คาดว่ า มี โ อกาสที่ บ รรลุ เ ป้ า หมายได้ หากมี ก ารบริ ห ารจั ด การปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจจะส่ ง ผลต่ อ
การท่องเที่ยวไทยได้ดี โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเงินในการเดินทางท่องเที่ยวสูงขึ้น
6.1.2 สถิตินักท่องเทีย่ วของประเทศไทย
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกรมการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา ดังตารางที่ 6.1-1 และตารางที่ 6.12นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 7.51%
จากสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่างปี 2548 – 2553 พบว่า จํานวน
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 11,516,936 คน ในปี 2548 เป็น 15,841,683 คน ในปี
2553 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 7.51% ซึ่งเป็น
ผลจากเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวโลก และความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยวของไทย
เช่น การเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ การมีสินค้าทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (บริการ ทางการแพทย์/สปา)
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมระดับ World Event ที่สนับสนุน ด้านการท่องเที่ยว เช่น มหกรรม
พืชสวนโลก งานเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งทําให้ประเทศไทยได้รับ รางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลก
หลายรายการเป็นประจํา เช่น รางวัล Best Tourist Country, Best Country Brand for Value for
Money เป็นต้น
ตารางที่ 6.1-1 จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยว ปี 2548 - 2553

ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการท่องเที่ยว
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ตารางที่ 6.1-2 รายได้จากการท่องเที่ยวและอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ปี 2548 - 2553

ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการท่องเที่ยว
ตารางที่ 6.1-3 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2550 -2556
จํานวนนักท่องเที่ยว
ปี (พ.ศ.)
การเปลี่ยนแปลง
จํานวน (คน)
(ร้อยละ %)
2550
14,464,228
+4.65
2551
14,584,220
+0.83
2552
14,149,841
-2.98
2553
15,936,400
+12.63
2554
19,230,470
+20.67
2555
22,353,903
+16.24
2556* (ม.ค.-เม.ย.)
8,841,730
+19.04**
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลง
จํานวน (ล้านบาท)
(ร้อยละ %)
547,781.81
+13.57
574,520.52
+4.88
510,255.05
-11.19
592,794.09
+16.18
776,217.20
+30.94
983,928.36
+26.76
401,084.33
+18.96**

สถานการณ์ทอ่ งเที่ยวรายกลุ่มตลาด ปี 2555
กลุ่มตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ
ปี 2555 มีจํานวนนักท่องเที่ยว 6.24 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.51 จากแรงเติบโตดีของเกือบทุกตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงสุด ร้อยละ 62 มีเพียงตลาดไต้หวัน ที่มีอัตราการ
ขยายตัวติดลบร้อยละ 11 ปัจจัยที่ทําให้กลุ่มตลาดนี้ขยายตัวได้สูง คือ การฟื้นตัวหลังสิ้นวิกฤตอุทกภัย
220

ในประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจของกลุ่มตลาดเอเชียที่กําลังเติบโต และการส่งเสริมตลาดเชิงรุกในจีน เช่น
การเปิดสํานักงานเพิ่มในประเทศจีน และการสนับสนุนการเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลํา รวมทั้งการฟื้นกลับมา
เดินทางท่องเที่ยวเป็นปกติของตลาดญี่ปุ่นหลังประสบภัยพิบัติสึนามิ ซึ่งนอกจากนี้ ผลจากการเกิดข้อพิพาท
ระหว่างประเทศจีนและญี่ปุ่น ในเรื่องเกาะเตียวหยู และระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลี ในเรื่องเกาะทาเกชิมะ
ทําให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มเหล่านี้เปลี่ยนเส้นทางมาท่องเที่ยวไทยแทนในบางส่วน
คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงปี 2556 น่าจะมีการเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปัจจัยผลักดัน
ทางด้านบวกที่มีอยู่มาก รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจสายการบิน เช่น ในตลาดจีน มีการเปิดเส้นทางบิน
และเพิ่มเที่ยวบินของบริษัท Air Asia ในเส้นทางซีอาน–กรุงเทพฯ จํานวน 7 เที่ยว/สัปดาห์ และหวูฮั่น–
กรุงเทพฯ จํานวน 7 เที่ยว/สัปดาห์ บริษัทการบินไทย เพิ่มความถี่ในเส้นทางปักกิ่ง–กรุงเทพฯ จาก 11 เที่ยวบิน
เป็น 14เที่ยว/สัปดาห์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ในตลาดญี่ปุ่น บริษัทการบินไทย เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทาง
ซับโปโร–กรุงเทพฯ จาก 3 เที่ยวบิน เป็น 4 เที่ยว/สัปดาห์ และเส้นทางนาโกยา–กรุงเทพฯ จาก 3 เที่ยวบิน
เป็น 4เที่ยว/สัปดาห์ เริ่มในตารางบินฤดูหนาว ปี 2555 ส่วนตลาดเกาหลีใต้ บริษัทการบินไทย เพิ่มเที่ยวบิน
ในเส้นทาง โซล–กรุงเทพฯ จาก 14 เที่ยวบิน เป็น 18 เที่ยว/สัปดาห์ เส้นทางปูซาน–กรุงเทพฯ จาก 3
เที่ยวบิน เป็น 5 เที่ยว/สัปดาห์ และในเส้นทางโซล–ภูเก็ต จาก 5 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยว/สัปดาห์ เป็นต้น
กลุ่มตลาดอาเซียน
สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอาเซียนเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ ปี 2555 มีจํานวน
นักท่องเที่ยว 6.25 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.78 สาเหตุเกิดจากทุกตลาดมีอัตราการขยายตัว
ในอัตราเพิ่มที่ดี ยกเว้น ตลาดมาเลเซีย ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 เป็นผลมาจากเหตุระเบิด
อย่างรุนแรงที่อําเภอหาดใหญ่ โดยปัจจัยที่ผลักดันให้ตลาดในภูมิภาคนี้ขยายตัวได้สูง คือ สภาพเศรษฐกิจ
ที่กําลังเติบโต การเดินทางที่สะดวกและมีระยะทางใกล้ กระแสนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการยกเลิกพิธีการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางข้ามด่านชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา
คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงปี 2556 น่าจะมีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง นอกจากปัจจัย
สนับสนุนเดิมทั้งสภาพเศรษฐกิจและการเดินทางเชื่อมต่อที่สะดวกแล้ว ในหลายตลาดยังมีการส่งเสริม
การเปิดเที่ยวบินเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น เช่น ในตลาดฟิลิปปินส์ สายการบิน Cebu
Pacific
เปิดเส้นทางบิน เซบู–กรุงเทพฯ จํานวน 2 เที่ยว/สัปดาห์ ในเดือนธันวาคม 2555 ตลาดเวียดนาม Viet jet
Airlines เปิดเส้นทางบินโฮจิมินห์–กรุงเทพฯ จํานวน 7 เที่ยว/สัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และ
ตลาดเมียนมาร์ บริษัทการบินไทย จํากัด เพิ่มเที่ยวบิน ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ จาก 3 เที่ยว เป็น 4 เที่ยว/สัปดาห์
ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น
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กลุ่มตลาดยุโรป
สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ ปี 2555 มีจํานวน
นักท่องเที่ยว 5.61 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.12 ผลจากแรงขยายตัวของตลาดรัสเซียที่ทะลุ 1.3
ล้านคน ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 25 จึงทําให้สถานการณ์ท่องเที่ยวของภูมิภาคยุโรปขยายตัวในระดับ
ที่น่าพอใจ สําหรับตลาดอื่น ๆ ส่วนใหญ่สามารถรักษาระดับอัตราการเติบโตให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต
เศรษฐกิจของยุโรป แต่ในหลายตลาดก็ยังสามารถส่งเสริมตลาดให้มีการรักษาอัตราการเติบโตได้ดีทั้งใน
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ขณะที่ตลาดกลุ่มที่มีขนาดกลางถึงขนาด
เล็ก เช่น เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย ยุโรปตะวันออก หรือแม้แต่กลุ่มตลาดในแถบยุโรปใต้ที่กําลัง
ประสบภาวะเศรษฐกิจล้มเหลวที่เราเรียกกันว่า PIIGS (โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ และสเปน) ยังมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ดี ทั้งนี้เป็นเพราะจุดแข็งของประเทศไทยทางด้านความคุ้มค่าเงินในการเดินทาง มีสินค้า
ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการ และการเน้น ส่ ง เสริ ม ตลาดแบบเจาะกลุ่ ม ในกลุ่ ม ที่ มี
ศักยภาพทั้งการออกเดินทางท่องเที่ยวและการใช้จ่าย
คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงปี 2556 คาดว่าสถานการณ์วิกฤตยูโรโซนไม่น่าจะจบสิ้นลง
ในระยะเวลาอันสั้น จึงคงต้องประคับประคองสถานการณ์ท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้ต่อไป รวมทั้งป้องกัน
การเข้ามาช่วงชิงตลาดของประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย ที่มีการพัฒนารายการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ
มากขึ้นโดยเชื่อมโยงสินค้าท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยและดึงเที่ยวบินเช่าเหมาลําบางส่วนให้เปลี่ยน
เส้ นทางบินจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซี ยแทนเหมือนดังที่ได้ ดําเนิ นการกั บตลาดสแกนดิ เนเวี ย
นอกจากนี้ ผลจากการที่เงินยูโรอ่อนค่าลงอาจทําให้นักท่องเที่ยวจากยุโรปหันไปเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค
กันเองมากขึ้น
กลุ่มตลาดอเมริกา
สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอเมริกาเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ ปี 2555 มีจํานวน
นักท่องเที่ยว 1.08 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ดีถึงร้อยละ 13.40 แม้ว่าจะกําลังเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา โดยเป็นผลจากตลาดหลักอย่างสหรัฐฯและแคนาดาขยายตัวดี รวมทั้งตลาดขนาดเล็กอย่าง
อาร์เจนตินา และบราซิล ปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดขยายตัว คือ การฟื้นตัวจากสภาพเศรษฐกิจที่ได้ผ่านพ้น
จุดต่ําสุดมาแล้วและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวกันมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมา ทั้งการปิดภาคเรียน เทศกาลขอบคุณพระเจ้า และวันหยุด
ยาวในช่ วงคริ ส ต์ มาส และปี ใ หม่ ประกอบกั บสภาพเศรษฐกิ จของกลุ่ มละติ นอเมริ กาที่ มี การขยายตั ว
จึงเริ่มมีการเปิดเที่ยวบินตรงจากเอเชีย เช่น ในตลาดอาร์เจนตินา สายการบิน Emirates Airlines เปิดเส้นทาง
บัวโนสไอเรส–กรุงเทพฯ จํานวน 7 เที่ยว/สัปดาห์ ในเดือนมกราคม 2555 รวมทั้งการขยายตัวที่ดีของ
กลุ่มตลาดเล็กอื่น ๆ เช่น เม็กซิโก และ ชิลี สําหรับเหตุการณ์พายุเฮอริเคนแซนดี้ที่พัดเข้าชายฝั่งตะวันออกของ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2555 นั้น ในขณะนี้ยังไม่ปรากฏผลกระทบต่อตลาดแต่อย่างใด
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คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2556 น่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2555 เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจที่ค่อยๆ ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตามองปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เรื้อรังทั้งในภูมิภาคอเมริกาเองและในภูมิภาคยุโรป ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
โลก ครั้งที่ 20 ในปี 2557 ที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ท่องเที่ยว
กลุ่มตลาดอเมริกา
กลุ่มตลาดเอเชียใต้
สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเอเชียใต้เดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ ปี 2555 มีจํานวน
นักท่องเที่ยว 1.289 ล้านคน อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.36 เป็นผลจากตลาดอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดหลัก
ของกลุ่มมีการฟื้นตัวกลับมาเติบโตเป็นปกติ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การมีวันหยุด
ช่วงปิดภาคฤดูร้อน และปิดภาคเรียน อีกทั้งหลายสายการบินมีการปรับเพิ่มความถี่ และเปิดเส้นทางบินใหม่
หลังจากที่สภาพเศรษฐกิจของอินเดียมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนตลาดขนาดเล็กอื่น ทั้ง บังคลาเทศ
เนปาล และปากีสถาน สถานการณ์ท่องเที่ยวยังไม่สู้ดีนักจากปัญหาความไม่สงบด้านการเมืองภายในประเทศ
มีเพียงตลาด ศรีลังกา ที่มีอัตราการเดินทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศที่มี
เสถียรภาพและเข้มแข็งกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค รวมทั้งสายการบิน Thai Air Asia เปิดเส้นทางบินใหม่
กรุงเทพฯ –โคลัมโบ จํานวน 4 เที่ยว/สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2556 น่าจะขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนทางด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้ประกาศว่าในปี 2556 จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 7 รวมทั้ง
การเติบโตของธุรกิจสายการบินทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง โดยสายการบินไทยมีแผนเปิดเส้นทางบินใหม่
บินตรงเข้าแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ในเส้นทาง นิวเดลี–ภูเก็ต และ มุมไบ–ภูเก็ต ในช่วงปี 2556
กลุ่มตลาดโอเชียเนีย
สถานการณ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ตลาดโอเชี ย เนี ย เดิ น ทางเข้ า ประเทศไทยรายสั ญ ชาติ ปี 2555
มีจํานวนนักท่องเที่ยว 1.046 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.13 เกิดจากแรงขยายตัวที่ดีของตลาดออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็ง
ค่าต่อเนื่อง ประชาชนจึงเกิดความมั่นใจในการใช้จ่ายเงินอุปโภคบริโภคและออกเดินทางท่องเที่ยวกันมาก
ทั้งในช่วงฤดูปิดภาคเรียน และเทศกาลวันหยุดยาวช่วงปลายปี คริสต์มาส ปีใหม่ พร้อมกับมีการเสนอขาย
รายการนํ า เที่ ย วประเทศไทยในราคาพิ เ ศษของสายการบิ น และบริ ษั ท นํ า เที่ ย วต่ า งๆ เช่ น เกาะสมุ ย
เกาะภูเก็ต สําหรับเหตุการณ์หลายๆ กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งข่าวเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพฯ
เหตุการณ์ระเบิดที่ห้างลีการ์เด้น อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข่าวลือการเกิดสึนามิในจังหวัดภูเก็ต และ
เหตุการณ์ทําร้ายนักท่องเที่ยวออสเตรเลียจนเสียชีวิต ในจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการ
ชะลอการเดินทางของตลาดแต่อย่างใด
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คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2556 น่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพของตลาดที่มีความ
แข็งแกร่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และมีพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ และมีความชื่น
ชอบประเทศไทยอยู่ เป็นทุ นเดิม แม้ จะมี อุปสรรคที่ อาจต้องคอยติ ดตามบ้ างจากผลกระทบเชิ งลบทางด้ าน
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทย การออกกฎหมายภาษีเพื่อลดมลพิษของรัฐบาลออสเตรเลีย
(Carbon Tax) การกลับมาสู่เวทีการแข่งขันของเกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) และการแข่งขันกันอย่างสูงของประเทศ
อื่น ๆ ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่มีการเปิดเที่ยวบินตรงไปยังเมืองซิดนีย์และเมืองสําคัญอื่น ๆ
กลุ่มตลาดตะวันออกกลาง
สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติของปี 2555
มีจํานวนนักท่องเที่ยว 0.60 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.58 เหตุจากการเกิดปัญหาความไม่สงบ
ภายในภู มิ ภาคทั้ งในประเทศอี ยิ ปต์ เยเมน จอร์ แดน บาห์ เรน อิ หร่ าน คู เวต ซาอุ ดิ อาระเบี ย และโอมาน
โดยเฉพาะ ซีเรีย ที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติในระยะเวลาอันสั้น และยังได้เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอล รวมทั้งผลของมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ
อย่ างจริ งจั งของประเทศสหรั ฐฯ ที่ มี ต่ อประเทศอิ หร่ าน ทํ าให้ สภาพเศรษฐกิ จของประเทศอิ หร่ านยํ่ าแย่
มีการค้าขายในต่างประเทศลดลง อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินสกุลเรียล (Rial) ตกต่ําลงมากกว่า 3 เท่าในช่วงปี 2555
เมื่อเทียบกับปี 2554 รวมทั้งสายการบินมาฮาน แอร์ มีการปรับลดจํานวนเที่ยวบินในเส้นทางเตหะราน–กรุงเทพฯ
จาก 9เที่ยว/สัปดาห์ เหลือ 7 เที่ยว/สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม การสร้างโอกาสของกลุ่มตลาด
ตะวันออกกลางยังพอมีอยู่บ้างจากการขยายตลาดที่มีขนาดเล็กอื่นๆ ที่กําลังมีการเติบโตได้ดี ทั้งกาตาร์ โอมาน
บาร์เรน จอร์แดน คูเวต ซาอุดิอาระเบีย และอียิปต์
คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2556 เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงภายในภูมิภาคยังไม่น่า
ไว้ วางใจ ประกอบกั บความเข้ มข้ นในมาตรการคว่ํ าบาตรของสหรั ฐฯ ที่ มี ต่ อประเทศอิ หร่ านอาจจะทํ าให้
สถานการณ์ท่ องเที่ยวของภูมิภาคไม่สดใส แม้ว่าในบางตลาดจะมีปัจจั ยเสริมทางบวก เช่น สายการบินไทย
เปิดเส้นทางกรุงเทพฯ–อาบูดาบี จํานวน 4 เที่ยว/สัปดาห์ สายการบินอิมิเรตส์ เปิดเส้นทางภูเก็ต–ดูไบ จํานวน 7
เที่ยว/สัปดาห์ สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เปิดเส้นทางภูเก็ต–โดฮา และ เชียงใหม่–โดฮา ในช่วงปลายปี 2555
กลุ่มตลาดแอฟริกา
สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ ปี 2555 มีจํานวน
นักท่องเที่ยว 0.16 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.36 เกิดจากปัจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลักของภูมิภาค และการได้เข้ารวมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ BRICS
(Brazil Russia India China and South Africa) ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอุปโภคและ
บริโภค ขณะที่ตลาดอื่น ๆ ในกลุ่มก็ยังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในระดับที่ดี เช่น เคนยา เอธิโอเปีย และ
ไนจีเรีย
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ตารางที่ 6.1-4 จํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2555
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6.2

สถานการณ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
6.2.1 จังหวัดระนอง
สถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ในปี พ.ศ. 2545 จากข้อมูลการสํารวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ร้อยละ 94 ของผู้เยี่ยมเยือนเป็นชาวไทยซึ่งขยายตัวเพิ่มขี้จากปีก่อนหน้านี้ คิดเป็นร้อยละ 20 แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจะเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในเขตตั ว เมื อ ง เช่ น บ่ อ น้ํ า ร้ อ นต่ า งๆ และยั ง มี
นักท่องเที่ยวบางส่วนที่เดินทางเข้าสู่ จังหวัดระนอง เพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะสน และเกาะสองของประเทศ
พม่า จากจํานวนนักท่องเที่ยว 254,551 คน/ครั้ง มีวันพักเฉลี่ยใน จังหวัดระนอง 2.05 วัน และมีค่าใช้จ่าย/คน/
วัน เป็นจํานวนเงิน 1,594.36 บาท ซึ่งร้อยละ 30 นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าที่พัก เมื่อนําจํานวน
นั กท่องเที่ ยว วันพัก และค่า ใช้ จ่าย มาคํ านวณจึงทําให้จังหวัดระนอง มีรายได้จากการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวรวมเป็นเงิน 825.82 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีจํานวน 72,998 คน-ครั้ง และมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ ย ต่ อ คน 1,087.56 บาท เมื่ อ นํ า มาคํ า นวณหารายได้ ที่ เ กิ ด จากการใช้ จ่ า ยของนั ก ทั ศ นาจรพบว่ า
มีค่าเท่ากับ 79.39 ล้านบาท ดังนั้น จังหวัดระนอง จึงมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนรวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 905.21 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2546 ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวของ จังหวัดระนอง เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5.47
โดยร้อยละ 93.82 หรือ 324,130 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย พาหนะที่ผู้เยี่ยมเยือนสามารถใช้เดิน
ทางเข้ามาใน จังหวัดระนอง ได้แก่ รถส่วนตัว รถโดยสาร และเครื่องบิน คิดเป็นร้อยละ 66.22, 32.46 และ
1.32 ตามลําดับ ส่วนสถานที่พักค้างคืนของนักท่องเที่ยวร้อยละ 68.23 คือ โรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท และ
บ่อน้ําพุร้อนยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของ จังหวัดระนอง โดยมีผู้เยี่ยมเยือนที่พักค้างคืน
ทั้งสิ้นจํานวน 267,862 คน และมี วันพั ก เฉลี่ ย 2.10 วัน มีค่าใช้จ่ายของนั กท่ องเที่ยวเป็ นจํ านวนเงิ น
1,620.82 บาท/คน/วัน โดยร้ อยละ 30.37 หรือ 492.22 บาทเป็นค่ าที่ พัก รองลงมาเป็ นค่ าอาหาร/
เครื่องดื่มและค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึกตามลําดับ สําหรับนักทัศนาจรมีทั้งสิ้นจํานวน 77,618 คน และ
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเป็นจํานวนเงิน 1,108.01 บาท ซึ่งร้อยละ 30.16 หรือ 334.21 บาท เป็นค่าซื้อ
สินค้า/ของที่ระลึก จากการคํานวณหารายได้จากการท่องเที่ยวทําให้ จังหวัดระนอง มีรายได้รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 996.44 ล้านบาท
สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในจังหวัดระนองช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 มีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.38 เพราะระนองเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมากที่สุด ทําให้สามารถเดินทางท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวส่งผลให้กลุ่มที่เดินทาง
พักค้างคืน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 2.90 ขณะที่กลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวแบบวัน
เดียวยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.86 เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางชายแดนที่ใกล้กับ
ประเทศพม่าสามารถเดินทางไปยังเกาะสองและเกาะสนได้ ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงใช้ระนองเป็นจุดเดินทาง
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ข้ า มไปยั ง เกาะดั ง กล่ า ว ในด้ า นพาหนะในการเดิ น ทางที่ ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นนิ ย มใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ รถส่ ว นตั ว
รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทาง และเครื่องบิน ตามลําดับ แต่หากพิจารณาเฉพาะอัตราการเติบโต
พบว่า เครื่องบินมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้น ในการเดินทางแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย
2.13 วัน และจากจํานวนนักท่องเที่ยวคืนพักและการใช้จ่ายแต่ละวันประมาณ 1,629.74 บาท เมื่อนํามา
คํานวณหารายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวรวมเป็น 899.47 ล้านบาท สําหรับนักทัศนาจรมีการใช้จ่ายเฉลี่ย/
คน/วัน 1,112.50 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวประมาณ 89.68 ล้านบาท เมื่อรวม
รายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดระนองจะเท่ากับ 989.15 ล้านบาท ดังนั้นผู้เยี่ยมเยือน
จะมีค่าใช้จ่าย/คน/วัน 1,507.36 บาท
ช่วงปี พ.ศ. 2549 สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดระนองมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวอาทิ มหกรรมเมืองน้ําแร่ เมือง
สุขภาพ โครงการเที่ยวใต้ได้โบนัส โครงการวันเดียวเที่ยวหรอย และการส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนา
นอกจากนี้ สินค้าด้านสุขภาพ และสปาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในระนอง
มากขึ้น สําหรับตลาดหลักของพื้นที่เป็นผู้เยี่ยมเยือนคนไทย ซึ่งในปีนี้ มีการขยายตัวแบบชะลอตัวอยู่ที่
ร้อยละ 2.48 โดยถิ่นที่มาของคนไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกันมากที่สุด
ในด้ า นลั ก ษณะการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของคนไทย นิ ย มเดิ น ทางมาเป็ น ครอบครั ว และหมู่ ค ณะ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นหลัก และจากการส่งเสริมตลาดประชุมสัมมนา ส่งผลให้กลุ่มตลาด
ประชุมสัมมนามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึงร้อยละ 90.49 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่และ
จังหวัดใกล้เคียง สําหรับผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติในปีนี้ มีการเติบโตเพิ่มสูงถึงร้อยละ 40.82 โดยส่วนใหญ่
เดินทางพักผ่อนเพื่อพักผ่อนที่เกาะช้าง เกาะพยาม และต่อวีซ่าที่ประเทศพม่า ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาในพื้นที่นี้มากที่สุด คือ ภูมิภาคยุโรป ได้แก่ เยอรมนี เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร รองลงมาคือ
เอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น และพม่า โดยเฉพาะพม่ามีการเติบโตสูงมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเดินทางเข้ามาเพื่อ
เล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนเกาะสอง ในการเดินทางแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 2.03 วัน
ลดลงจากเดิม และจากจํานวนนักท่องเที่ยว คืนพัก และการใช้จ่ายแต่ละวันประมาณ 1,507.41 บาท เมื่อ
นํ า มาคํ า นวณหารายได้ ที่ เ กิ ด จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วรวมเป็ น เม็ ด เงิ น 943.57 ล้ า นบาท ส่ ว นนั ก ทั ศ นาจร
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 985.13 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวรวมเป็น
เงิ น 85.05 ล้ า นบาท โดยผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ระนองประมาณ
1,444.11 บาท เป็นที่น่าสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลจากการที่วันพักเฉลี่ยลดลง
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และความผันผวนของราคาน้ํามัน ทําให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการใช้จ่าย และ
เก็บออมเงินมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดระนองมีแนวโน้มลดลง
เหลือเพียง 1,028.62 ล้านบาท
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สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ในปี 2550 พบว่ามีการเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์สึนามิ โดยถึงแม้จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยหากเทียบกับ
กลุ่มจังหวัดแถบทะเลอันดามัน แต่ในปีนี้มีขยายตัวร้อยละ 6.63 แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนคนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.68 และชาวต่างชาติเพิ่ มขึ้นร้อยละ 6.13 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิ ดการขยายตัวได้แ ก่ โครงการ Visa
เที่ยวสองฝั่งทะเลใต้ การเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพ-ระนอง ของสายการบิน Air Asia และกระแสสุขภาพ
ที่กําลังมาแรงในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากระนองมีแหล่งน้ําแร่คุณภาพดีที่มีการ
นํามาใช้ในการบริการเพื่อสุขภาพในโรงแรมและสถานสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการเกษตร
อาทิ เกาะพยาม เกาะช้าง และสวนเบญจเกษตร รวมไปถึงการมั่นใจในความสงบ สวยงาม และปลอดภัย
ตลาดหลักคือคนไทยในสัดส่วนร้อยละ 90 ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถส่วนตัว มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
พักผ่อน โดยพบว่าในปีนี้กลุ่มวัยทํางาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หันมานิยมเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะ
ทัวร์สุขภาพมากขึ้น โดยจะมาแช่น้ําร้อน ทั้งเพื่อความผ่อนคลายและรักษาโรค สําหรับกลุ่มตลาดที่มี
แนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น คือ กลุ่มประชุมสัมมนา โดยเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่
และจังหวัดใกล้เคียง สําหรับชาวต่างชาติตลาดหลักเป็นนักท่องเที่ยวจากเยอรมนี เบลเยี่ยม และอเมริกา
ที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยทํางานคือ 25-44 ปี โดยนิยมเดินทางมาเองในลักษณะกลุ่มเพื่อน ที่เดินทางมาพักผ่อน
และบําบัดสุขภาพ ในด้านระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวพักค้างประมาณ 2.03 วัน โดยมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 1,508.79 บาท และมีรายได้ 1,016.27 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่าย
อยู่ที่ 997.63 บาท และมีรายได้ 89.41 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนํารายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายใน
จั ง หวั ด ระนองรวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,105.68 ล้ า นบาท ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.49 โดย และผู้ เ ยี่ ย มเยื อ น
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละวันประมาณ 1,448.75 บาท ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.32 โดยส่วนใหญ่เป็น
การใช้จ่ายค่าที่พักมากที่สุด
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ในปี พ.ศ. 2551 มีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับ
การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ มหกรรมเมืองน้ําแร่เมืองสุขภาพ โครงการเที่ยวใต้ได้โบนัส โครงการวัน
เดียวเที่ยวหรอย และการส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนา นอกจากนี้ สินค้าด้านสุขภาพและสปาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในระนองมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวใน
จังหวัดนี้ ได้แก่ บ่อน้ําพุร้อนรักษะวาริน พระราชวังรัตนรังสรรค์ น้ําตกหงาว น้ําตกปุญญาบาล จวนเจ้า
เมืองระนอง เกาะพยาม แหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้นิยมท่องเที่ยวมาก คือ บ่อน้ําร้อน พระราชวังรัตนรังสรรค์ วัด
สุวรรณคีรีวรวิหาร ศาลหลักเมืองระนอง และภูเขาหญ้า บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 1
ค่อนข้างคึกคักเนื่องจากเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของจังหวัด จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้า
มาท่องเที่ยว ในช่วงไตรมาสที่ 2 จะค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทําให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ ย วมากนั ก อาจจะมี บ้ างที่แ วะผ่ านมา และบางคณะที่ม าคือ มาศึ ก ษาดูง าน เช่น บ่ อน้ํา พุ ร้อ น
จะมีคณะขอดูงานกระบวนการจัดการน้ําแร่ แต่จะไม่มากเท่าช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม
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ช่วงไตรมาสที่ 3 ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเช่นกัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
เหตุผลก็มาจากปัญหาทางการเมืองทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง และเป็นช่วงหน้าฝนของจังหวัด
นอกจากนี้ยังมีพายุเข้าตามบริเวณเกาะและชายฝั่งทําให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาท่องเที่ยวในช่วงนี้ และ
ในไตรมาสที่ 4 บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักอีกครั้งเพราะหมดฤดูฝน และช่วงนี้ทางจังหวัดได้
เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น คือ การล่องแพแลพลับพลึงธารจะมีดอกเพียงช่วงนี้เท่านั้น จึงทําให้มี
นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาชมดอกพลับพลึงธารกันมาก และในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ก็มี
นักท่องเที่ยวเข้ามามากพอสมควร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยว
ในจังหวัดนี้โดยภาพรวม ได้แก่ บ่อน้ําพุร้อนรักษะวาริน พระราชวังรัตนรังสรรค์ น้ําตกหงาวน้ําตก ปุญญาบาล
จวนเจ้าเมืองระนอง เกาะพยาม และล่องแพแลพลับพลึงธารโดยรวมบรรยากาศแหล่งช้อปปิ้งของจังหวัดนี้อยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมาไม่มีความจําเป็นในการซื้อของเป็นบางรายเท่านั้น
ที่ซื้อ บางครั้งในช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมาก สถานที่ไม่เอื้ออํานวยในการจอดรถ คือ
ร้านของฝากใหญ่ๆมักไม่ค่อยมี เพราะจังหวัดระนองเป็นแค่เมืองเล็กๆ ของฝากเลยกระจัดกระจายไปยังแต่
ละสถานที่ สินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ ได้แก่ ของฝาก ของพื้นเมือง โดยนิยมซื้อหากันที่บริเวณร้านขาย
ของชํา ในเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้
บริการที่พัก 107 มาก บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก สําหรับในเดือนอื่นๆ บรรยากาศของที่พักอยู่ในระดับปาน
กลางนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการร้านอาหารพอสมควร โดยรวมบรรยากาศของร้านอาหารอยู่ในระดับปานกลาง
นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการห้องน้ําในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัด โดยรวมการใช้บริการห้องน้ํา
ของนักท่องเที่ยวมีบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา แต่จะมีบรรยากาศค่อนข้างคึกคักขึ้นมาบ้างในช่วงเทศกาล
โครงสร้างและข้อมูลลักษณะของนักท่องเทีย่ ว
จากการศึกษาข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี
พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้ทําการสํารวจโครงสร้างและข้อมูลลักษณะของนักท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการเสนอ
ผลการสํ ารวจของนั กท่องเที่ ย วที่มาเยื อ นจังหวั ดระนอง จากกลุ่ม ตัว อย่ างที่ศึก ษามีทั้ งสิ้น 1,800 คน
แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 1,548คน (ร้อยละ 86.0) และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 252 คน (ร้อยละ
14.0) โดยผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจรในสัดส่วนร้อยละ 81.7และร้อย
ละ 18.3 ในขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจรเช่นกันในสัดส่วน
ร้อยละ 81.7 และร้อยละ 23.4 ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
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ตารางที่ 6.2-1 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ถิ่นที่อยู่ของ
ภูมิลําเนาของ
นัก
นัก
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว รวม
นักท่องเที่ยว รวม นักท่องเที่ยว
ทัศนาจร
ทัศนาจร
1) กรุงเทพมหานคร
1.3
1.1 1) ทวีปอเมริกา 13.0
7.8
8.7
2) ภาคกลาง
0.4
1.3
1.2 2) ทวีปยุโรป
23.9
30.6
29.4
3) ภาคตะวันตก
6.0
2.2
2.9 3) โอเชียเนีย
8.7
5.8
6.3
4) ภาคตะวันออก
0.4
0.3 4) ทวีปเอเชีย
50.0
44.7
45.6
5) ภาคเหนือ
0.8
0.6 5) ตะวันออกกลาง
4.4
3.6
6) ภาคใต้
93.7
93.6
93.6 6) ทวีปแอฟริกา
4.3
6.8
6.3
7) ภาคตะวันออก
0.3
0.3
เฉียงเหนือ
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภูมิลําเนา/ถิ่นที่อยู่
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.6) มาจากภาคใต้ รองลงมา (ร้อยละ2.9) มาจากภาค
ตะวันตก และนักทัศนาจรที่มาเยือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.7) มาจากภาคใต้ สําหรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 93.6) มาจากภาคใต้เช่นกัน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.6) เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่มา
จาก เอเชีย รองลงมา ได้แก่ ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ในสัดส่วน ร้อยละ 29.4,
8.7, 6.3, 6.3 และ 3.6 ตามลําดับ
เพศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในสัดส่วนร้อยละ 59.0 และ 41.0 ส่วนผู้เยี่ยม
เยือนชาวต่างประเทศเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัดส่วนร้อยละ 52.4 และ 47.6
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ตารางที่ 6.2-2 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามเพศ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
เพศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ชาย
46.8
39.7
41.0
39.1
55.3
52.4
หญิง
53.2
60.3
59.0
60.9
44.7
47.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : จากการศึกษาข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้)
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อายุ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมากมีอายุอยู่ในวัยทํางาน โดยร้อยละ 47.8 มีอายุ อยู่ระหว่าง 25-34 ปี
รองลงมา ร้อยละ 29.1 มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมากมีอายุอยู่ในวัย
ทํางาน โดยร้อยละ 53.6 มีอายุ อยู่ระหว่าง 35-44 ปี รองลงมา ร้อยละ 26.6 มีอายุอยู่ระหว่าง 45-54 ปี
ตารางที่ 6.2-3 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามช่วงอายุ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ช่วงอายุ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
15 – 24 ปี
5.6
4.7
4.9
6.5
2.9
3.6
25 – 34 ปี
39.1
49.8
47.8
15.2
16.5
16.3
35 – 44 ปี
31.3
28.6
29.1
54.3
53.4
53.6
45 – 54 ปี
19.4
14.1
15.1
23.9
27.2
26.6
55 – 64 ปี
3.2
2.1
2.3
65 ปี ขึ้นไป
1.4
0.7
0.8
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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อาชีพ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 33.1 เป็นลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชน รองลงมา ร้อยละ
31.9 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 13.8 เป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้เยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 46.0 เป็นข้าราชการ-พนักงาน รัฐวิสาหกิจ รองลงมา ร้อยละ 24.6 เป็นเจ้าของ
ธุรกิจ และร้อยละ 12.7 เป็นลูกจ้าง/พนักงาน ภาคเอกชน
ตารางที่ 6.2-4 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามอาชีพ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
อาชีพ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
เจ้าของธุรกิจ
13.7
13.8
13.8
17.4
26.2
24.6
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
40.1
30.1
31.9
50.0
45.1
46.0
ลูกจ้าง/พนักงาน ภาคเอกชน
26.4
34.7
33.1
21.7
10.7
12.7
แม่บ้าน-ว่างงาน
2.5
2.2
2.3
5.8
4.8
เกษตรกร
3.9
2.5
2.8
4.9
4.0
นักเรียน-นักศึกษา
4.9
3.9
4.1
6.5
0.5
1.6
เกษียณ
1.4
0.9
1.0
ประกอบอาชีพอิสระ
7.0
12.0
11.1
ครู
4.3
6.8
6.3
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 29.0 มีรายได้ต่ํากว่า 15,001-30,000 บาท/เดือน รองลงมา ร้อยละ
22.5 มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 30.2 มีรายได้
ระหว่าง 20,000 – 39,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี รองลงมา ร้อยละ 18.3 มีรายได้ระหว่าง 60,000 – 79,999 ดอลลาร์
สหรัฐ/ปี

232

ตารางที่ 6.2-5 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามรายได้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ช่วงรายได้
ช่วงรายได้
นัก
(ต่อปี)
(ต่อเดือน)
นักท่องเที่ยว รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร
ไม่มีรายได้
1.4
0.6
0.7 Less than
5.8
5.6
4.3
USD 10,000
ต่ํากว่า 10,000 บาท
12.3
17.2
16.3 USD 10,000
15.5
13.9
6.5
– 14,999
10,001-15,000
22.5 USD 15,000
13.1
14.7
17.6
23.6
21.7
บาท
– 19,999
15,001-30,000
29.0 USD 20,000
27.2
30.2
27.1
29.4
43.5
บาท
– 39,999
30,001-45,000
22.1 USD 40,000
17.5
16.3
29.6
20.4
10.9
บาท
– 59,999
45,001-60,000
7.9 USD 60,000
19.9
18.3
11.3
7.2
10.9
บาท
– 79,999
60,001-75,000
0.5 USD Over
1.0
1.2
0.4
0.6
2.2
บาท
80,000
0.4
0.6
75,001-90,000
0.5
บาท
มากกว่า 90,000
0.5
0.6
บาท
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0 100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.3) ต้องการมาท่องเที่ยว/พักผ่อน เป็นหลัก รองลงมา
ร้อยละ 14.9 มาเพื่อประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.1)
ต้องการมาท่องเที่ยว/พักผ่อน เป็นหลัก รองลงมา (ร้อยละ 34.1) มาเพื่อประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
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ตารางที่ 6.2-6 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
วัตถุประสงค์หลัก
ของการเดินทางครั้งนี้
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ท่องเที่ยว/พักผ่อน
53.2
65.6
63.3
56.5
62.1
61.1
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
19.4
13.9
14.9
37.0
33.5
34.1
ติดต่อธุรกิจ
0.9
0.7
6.5
1.5
2.4
ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
0.7
0.3
0.4
0.5
0.4
เยี่ยมญาติ/เพื่อน
18.0
12.3
13.3
2.4
2.0
ชมนิทรรศการ/แสดงสินค้า
7.7
5.7
6.1
ได้รับรางวัล
0.7
0.2
0.3
ไหว้พระปฏิบัติธรรม
0.4
1.0
0.9
อื่น ๆ
0.1
0.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 20.9) เห็นว่าจังหวัดระนองมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ
รองลงมา (ร้อยละ 14.2) เห็นว่ามีความปลอดภัย ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 17.0) เห็นว่า
จังหวัดระนองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รองลงมา (ร้อยละ 13.3) เห็นว่ามีความปลอดภัย
ตารางที่ 6.2-7 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
แรงจูงใจในการมา
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
สถานที่ท่องเที่ยว
19.4
21.3
20.9
13.1
18.3
17.0
มีความปลอดภัย
14.9
14.0
14.2
13.4
13.2
13.3
อาหารอร่อย
5.1
6.0
5.8
12.5
11.0
11.3
สินค้าราคาถูก
8.7
9.0
8.9
11.5
9.0
9.6
ช่วงเทศกาล
8.4
7.4
7.6
10.2
12.0
11.6
ระยะทาง
12.9
12.1
12.3
12.8
12.0
12.2
เวลาในการเดินทาง
10.1
10.7
10.6
11.5
10.4
10.7
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แรงจูงใจในการมา
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ความสะดวกในการเข้าถึง
14.2
13.7
13.8
11.2
9.7
10.1
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
5.7
5.5
5.5
3.8
4.1
4.1
อื่นๆ
0.5
0.3
0.3
0.3
0.2
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว
 ประเภทสื่อที่ทําให้ผู้เยี่ยมเยือนทราบข้อมูลการท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 43.1) ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน/คนรู้จัก รองลงมา
(ร้อยละ 18.8) ทราบจากโทรทัศน์ โดยมีเพียง (ร้อยละ 9.2) เท่านั้นที่ทราบข้อมูลจาก ททท. ผู้เยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 31.4) ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจาก อินเตอร์เน็ต รองลงมา (ร้อยละ 18.8) ทราบจาก
นิตยสาร
ตารางที่ 6.2-8 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ จังหวัดระนอง ปี 2554
จําแนกตามสื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทสื่อ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
บริษัทนําเที่ยว
1.5
0.3
0.6
14.1
13.2
13.4
วิทยุ
2.9
3.5
3.3
1.8
0.6
0.8
โทรทัศน์
12.0
10.9
11.1
1.2
1.1
1.1
หนังสือพิมพ์
8.4
6.6
6.9
14.1
12.7
13.0
นิตยสาร
3.0
2.7
2.8
18.8
18.8
18.8
อินเตอร์เน็ต
20.2
18.5
18.8
25.3
33.3
31.4
เพื่อน/คนรู้จัก
40.5
43.7
43.1
20.0
16.8
17.5
ททท.
8.3
9.4
9.2
แผ่นป้ายโฆษณา
3.3
4.2
4.0
4.7
3.5
3.8
อื่นๆ
0.2
0.2
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การใช้อินเตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 44.0 เท่านั้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล/ ซื้อ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่มที่ใช้ อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่
ร้อยละ 46.2 ใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรองลงมา ร้อยละ 40.0 ใช้ในการจองที่พัก ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.6) ใช้อินเตอร์เน็ตในการ หาข้อมูล/ซื้อสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่ม ที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนมาก ร้อยละ 26.1 ใช้เพื่อจองที่
พัก รองลงมา ร้อยละ 25.4 ใช้จองพาหนะ ในการเดินทาง
ตารางที่ 6.2-9 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
การใช้อินเตอร์เน็ต
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว รวม
ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต
46.5
58.1
56.0
6.5
27.2
23.4
ใช้อินเตอร์เน็ต
53.5
41.9
44.0
93.5
72.8
76.6
ในการหาข้อมูล
43.9
46.9
46.2
16.9
16.5
16.6
จองที่พัก
40.4
39.9
40.0
24.2
26.7
26.1
ซื้อแพ็คเก็จทัวร์
10.1
8.4
8.8
21.9
19.9
20.4
จองสถานที่ท่องเที่ยว
4.2
4.0
4.1
13.5
11.1
11.7
จองพาหนะในการ
1.5
0.7
0.9
23.6
25.9
25.4
อื่นๆ
0.1
0.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.2) เดินทางมาท่องเที่ยวเพียงจังหวัดเดียว รองลงมา (ร้อยละ
31.9) เดินทางมาท่องเที่ยว 2 จังหวัด ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.6) ใช้อินเตอร์เน็ตในการ หา
ข้อมูล/ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ต
ส่วนมาก ร้อยละ 26.1 ใช้เพื่อจองที่พัก รองลงมา ร้อยละ 25.4 ใช้จองพาหนะ ในการเดินทาง
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ตารางที่ 6.2-10 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
จํานวนจังหวัด
ที่ท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร
นักท่องเที่ยว
รวม
1 จังหวัด
52.1
54.7
54.2
10.9
7.3
7.9
2 จังหวัด
33.8
31.5
31.9
30.4
18.9
21.0
3 จังหวัด
14.1
13.8
13.8
43.5
69.4
64.7
4 จังหวัด
0.1
0.1
15.2
4.4
6.3
5 จังหวัดขึ้นไป
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเคยมาท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 47.9) มาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองเป็นครั้งที่ 2 รองลงมา (ร้อยละ
39.6) มาเป็นครั้งแรก ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.2) มาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองครั้งแรก
รองลงมา (ร้อยละ 19.4) มาเป็นครั้งที่ 2
ตารางที่ 6.2-11 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามการเคยมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
การเคยมาท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
มาครั้งแรก
34.5
40.7
39.6
84.8
79.1
80.2
มา 2 ครั้ง
47.9
47.9
47.9
15.2
20.4
19.4
มา 3 ครั้ง
15.1
9.3
10.3
0.5
0.4
มา 4 ครั้ง
1.1
1.3
1.3
มา 5 ครั้งขึ้นไป
1.4
0.8
0.9
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ลักษณะการจัดการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.0) จัดการเดินทางเอง มีเพียง (ร้อยละ 5.0) ที่จัดการเดิน
ทางผ่านบริษัทนําเที่ยว ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.7) จัดการเดินทางเอง มีเพียง
(ร้อยละ 16.3) ที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
ตารางที่ 6.2-12 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามลักษณะการจัดการเดินทางในจังหวัดระนอง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ลักษณะการจัด
การเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร
นักท่องเที่ยว
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว
1.8
5.8
5.0
52.2
19.4
25.4
จัดการเดินทางเอง
98.2
94.2
95.0
47.8
80.6
74.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.2) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมา (ร้อยละ 19.8)
เดินทางด้วยรถโดยสาร ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.3) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
รองลงมา (ร้อยละ 16.7) เดินทางด้วยรถโดยสาร
ตารางที่ 6.2-13 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามพาหนะที่ใช้เดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
พาหนะที่ใช้เดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
เครื่องบิน
เรือ
รถไฟ
รถโดยสาร
30.3
17.5
19.8
8.7
18.4
16.7
รถส่วนตัว
69.7
82.5
80.2
91.3
81.6
83.3
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 28.6) เดินทางมาด้วยกัน 4 คน รองลงมา (ร้อยละ 27.3)
เดินทางมาด้วยกัน 2 คน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 23.4) เดินทางมาด้วยกัน 2 คน
และ 3 คน รองลงมา (ร้อยละ 22.6) มาด้วยกัน 4 คน
ตารางที่ 6.2-14 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 คน
10.6
7.1
7.8
13.0
21.8
20.2
2 คน
29.6
26.8
27.3
21.7
23.8
23.4
3 คน
13.7
17.1
16.5
45.7
18.4
23.4
4 คน
31.0
28.1
28.6
17.4
23.8
22.6
5 คน
9.9
10.4
10.3
2.2
8.7
7.5
6-10 คน
3.9
9.9
8.8
3.4
2.8
มากกว่า 10 คน
1.4
0.6
0.7
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.8) เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน รองลงมา (ร้อยละ 7.8)
เดินทางมาคนเดียว ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.8) เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ/ เพื่อน
และรองลงมา (ร้อยละ 20.2) เดินทางมาคนเดียว
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ตารางที่ 6.2-15 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามประเภทผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
คนเดียว
10.6
7.1
7.8
13.0
21.8
20.2
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
87.3
91.6
90.8
87.0
78.2
79.8
หมู่คณะ
2.1
1.3
1.4
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทที่พักแรม
สถานพักแรมที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง 3 อันดับแรก
ได้แก่ โรงแรม บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน และบังกะโล/รีสอร์ท (ร้อยละ 60.2 ร้อยละ 25.3 และร้อยละ 12.8)
ตามลําดับ สถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัท นําเที่ยว 3
อับดับ ได้แก่ โรงแรม บังกะโล/รีสอร์ท และบ้านพักอุทยาน/กางเต็นท์ (ร้อยละ 86.3 ร้อยละ 6.8 และร้อยละ
4.1) ตามลําดับ สถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทาง ด้วย
ตนเอง 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงแรม บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน และบังกะโล/รีสอร์ท (ร้อยละ 63.9 ร้อยละ
22.3 และร้อยละ 9.6) ตามลําดับ สถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการ
เดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว 2 อับดับ ได้แก่ โรงแรม บังกะโล/รีสอร์ท และบ้านพักอุทยาน/กางเต็นท์ (ร้อย
ละ 42.5 ร้อยละ 42.5 และร้อยละ 15.0) ตามลําดับ
ตารางที่ 6.2-16 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามประเภทที่พักแรม
หน่วย : คน (ร้อยละ)
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ประเภทที่พักแรม
ผ่านบริษัท
จัดการ
รวม
ผ่านบริษัท
รวม
จัดการ
นําเที่ยว เดินทางเอง
นําเที่ยว
เดินทางเอง
บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน
25.3
23.8
22.3
18.0
โรงแรม
86.3
60.2
61.7
42.5
63.9
59.7
เกสต์เฮ้าส์
0.7
0.6
3.6
2.9
บังกะโล/รีสอร์ท
6.8
12.8
12.5
42.5
9.6
16.0
บ้านพักอุทยาน/กางเต็นท์
4.1
0.2
15.0
0.6
3.4
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ประเภทที่พักแรม

นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผ่านบริษัท
จัดการ
รวม
ผ่านบริษัท
รวม
จัดการ
นําเที่ยว เดินทางเอง
นําเที่ยว
เดินทางเอง
บ้านรับรอง
0.2
0.2
โฮมสเตย์
0.8
0.8
วัด
เรือนแพ
2.7
0.2
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพักเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการ เดินทางผ่าน
บริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 3 วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมีวันพักเฉลี่ย 3 วัน
และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 2 วัน
ตารางที่ 6.2-17 จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดระนอง ปี 2554
หน่วย : วัน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ผ่านบริษัทนําเที่ยว จัดการเดินทางเอง
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว จัดการเดินทาง
รวม
เอง
2.82
2.62
2.63
2.30
2.97
2.84
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงสร้างค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง นักทัศนาจรชาวไทยที่การ
จัดเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,519.64 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 40.0 ค่าพาหนะในการเดินทาง ร้อยละ 17.7 และค่าใบริการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด ร้อยละ 14.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช่จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,550.00
บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 27.7 ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ร้อยละ 27.6 ซื้อ
สินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 17.6
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 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว นักทัศนาจรชาว
ไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช่จ่ายเฉลี่ย คนละ 663.80 บาท/วัน โดยมีค่าใช้ จ่ายหลัก 3
รายการ คือ ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 30.1 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 27.7 และค่าพาหนะใน
การเดินทางร้อยละ 14.0 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนํา เที่ยวมีค่าใช่จ่ายเฉลี่ย คนละ
1,369.47 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 36.9 ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ร้อยละ
27.7 และค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 18.1
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางเอง
นักทัศนาจรชาว
ต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยคนละ 1,380.80 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3
รายการ คือ ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 30.1 ค่าอาหาร/เครื่องดื่มร้อยละ 28.8 และค่าใช้บริการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด ร้อยละ 13.9 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยคนละ 2,069.89 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 26.0 ค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม ร้อยละ 25.9 และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ร้อยละ 12.6
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่มากับบริษัทนําเที่ยว นักทัศนาจรชาว
ต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยคนละ 1,517.29 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3
รายการ คือ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 39.2 ค่าพาหนะในการเดินทาง ร้อยละ 28.3 และค่าซื้อสินค้า/ของที่
ระลึก ร้อยละ 23.9 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยคน
ละ 2,769.68 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พักและค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ร้อยละ 25.6
ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 20.2 และค่าพาหนะในการเดินทาง ร้อยละ 10.4
ตารางที่ 6.2-18 สัดส่วนค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554 จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ประเภท
ค่าใช้จ่าย
1) ค่าที่พัก
2) ค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม
3) ค่าซื้อสินค้า/
ของที่ระลึก
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อ

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
27.7
40.0

นักท่องเที่ยว
จัดการ
ผ่าน
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
36.9
27.7
27.7
27.6

นักทัศนาจร
จัดการ
ผ่าน
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
39.2
28.8

นักท่องเที่ยว
จัดการ
ผ่าน
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
25.6
26.0
25.6
25.9

30.1

10.2

18.1

17.6

23.9

30.1

20.2

9.8

13.6

6.2

3.5

10.0

4.1

8.7

9.2

12.6
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง

นักท่องเที่ยว
จัดการ
ผ่าน
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
จัดการ
ผ่าน
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง

นักท่องเที่ยว
จัดการ
ผ่าน
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง

ความบันเทิง
5) ค่าบริการ
4.1
14.8
4.3
5.4
2.4
13.9
5.5
5.1
ท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด
6) ค่าพาหนะ
14.0
17.7
5.5
7.1
28.3
13.0
10.4
8.9
7) ค่าใช้จ่าย
10.5
11.1
4.1
4.6
2.1
5.5
3.5
11.6
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/
663.80 1,159.64 1,369.47 1,550.00 1,517.29 1,380.80 2,769.68 2,069.89
คน/วัน (บาท)
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ําอีก
ชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 จะกลับมาท่องเที่ยวอีก ชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.7
จะกลับมาท่องเที่ยวอีก
ตารางที่ 6.2-19 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี 2554จําแนกตามความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ําอีก
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทย
มา
ไม่มา
รวม
มา
ไม่มา
รวม
84.7
15.3
100.0
81.7
18.3
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวคาดว่าจะไปอีก 3 ปี ข้างหน้า
ชาวไทย ในอีก 3 ปี ข้างหน้า ส่วนมากร้อยละ 11.1 คาดว่าจะไปจังหวัดตรัง รองลงมา ร้อยละ 9.7
คาดว่าจะไปจังหวัดเชียงใหม่ และร้อยละ 6.6 คาดว่าจะไปจังหวัดกระบี่ ชาวต่างประเทศ ในอีก 3 ปี
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ข้างหน้า ส่วนมากร้อยละ 18.8 คาดว่าจะไปจังหวัดภูเก็ต รองลงมา ร้อยละ 25.7 คาดว่าจะไปจังหวัดตรัง
และกระบี่และร้อยละ 12.5 คาดว่าจะไปจังหวัดสตูล
ตารางที่ 6.2-20 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดระนอง ปี2554จําแนกตาม 3 จังหวัดแรกที่คาดว่าจะไปใน 3 ปี ข้างหน้า
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทย
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ลําดับจังหวัด
ความต้องการไป
ลําดับจังหวัด
ความต้องการไป
ที่ต้องการไป
ใน 3 ปี ข้างหน้า
ที่ต้องการไป
ใน 3 ปี ข้างหน้า
1) ตรัง
11.1
1) ภูเก็ต
18.8
2) เชียงใหม่
9.7
2) ตรัง,กระบี่
15.6
3) กระบี่
6.6
3) สตูล
12.5
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6.2.2 จังหวัดพังงา
สถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
ในปี พ.ศ. 2545 จังหวัดพังงา ยังมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างมาก และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เช่น เดินป่า ล่องแพ และดําน้ําบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน จึงทําให้ ปี
พ.ศ. 2545 จังหวัดพังงา มีอัตราการเติบโตของผู้เยี่ยมเยือนสูงขึ้นร้อยละ 16.25 โดยเฉพาะผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดหลักของพื้นที่ จังหวัดพังงา มีอัตราการเดินทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อย
ละ 17.75 ลักษณะการเดินทางมายังจังหวัดพังงา ร้อยละ 61.98 หรือ 1,443,153 คน-ครั้ง เป็นผู้เยี่ยม
เยือนที่จัดการเดินทางมาเอง และพาหนะที่ผู้เยี่ยมเยือนใช้เดินทางมายัง จังหวัดพังงา มากที่สุด คือ รถส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ 62.81 อีกร้อยละ 37.19 เป็นรถโดยสารประจําทาง ส่วนสถานที่พักค้างคืนของนักท่องเที่ยวร้อย
ละ 65.78 พักที่โรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท จากจํานวนนักท่องเที่ยว 479,029 คน-ครั้ง และมีวันพักเฉลี่ยใน
จังหวัดพังงา 3.84 วัน มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/วัน/คน เป็นจํานวนเงิน 2,027.02 บาท ทําให้เกิด
รายได้ที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายใน จังหวัดพังงา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,825.55 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีทั้งสิ้น
จํานวน 1,849,161 คน-ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน เป็นจํานวนเงิน 1,629.45 บาท เมื่อนําจํานวนนัก
ทัศนาจรและค่าใช้จ่ายมาคํานวณจึงทําให้มีรายได้ของผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มนี้เท่ากับ 3,013.09 ล้านบาท ดังนั้น
จังหวัดพังงา จึงมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,838.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 23.94 มีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยร้อยละ 50.50 และมีผู้เข้าพักแรมทั้งสิ้น 315,086 คน-ครั้ง
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 30.70 ในจํานวนนี้ร้อยละ 56.36 หรือ 177,611 คน-ครั้ง เป็นผู้เข้า
พักแรมชาวต่างประเทศ ซึ่งมีสัญชาติหลักๆ ได้แก่ เยอรมัน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์
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การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาในปี พ.ศ. 2546 สัดส่วนของผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ยังจังหวัดพังงา ร้อยละ 67.16 หรือ 1,567,811 คน เป็นชาวต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลัก
ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 6.88 ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามและโรค SARS แต่อัตราการ
เดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง คิดเป็นร้อยละ 18.96 โดยมีผู้เยี่ยมเยือนที่พักค้าง
คืนทั้งสิ้นจํานวน 504,807 คน และมีวันพักเฉลี่ย 3.42 วัน มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนเงิน
1,960.49 บาท/คน/วัน โดยร้อยละ 30.12 หรือ 590.57 บาท เป็นค่าที่พัก รองลงมาเป็นค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม และค่าบริการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 24.87 และ 19.63 ตามลําดับ เมื่อ
นําจํานวนนักท่องเที่ยว วันพัก และค่าใช้จ่ายมาคํานวณ ทําให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของนักเที่ยวเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,448.66 ล้านบาท สําหรับนักทัศนาจรมีทั้งสิ้นจํานวน 1,829,802 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.38
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเป็นจํานวนเงิน 1,612.37 บาท ซึ่งร้อยละ 28.74 หรือ 463.34 บาท เป็นค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม จากจํานวนและค่าใช้จ่ายของนักทัศนาจร ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของนักทัศนาจรเป็น
เงิ น 2,950.32 ล้ า นบาท ดั ง นั้ น ในปี พ.ศ. 2546 พั ง งามี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วรวมเป็ น เงิน ทั้ ง สิ้ น
6,398.98 ล้านบาท
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2547 ของจังหวัดพังงามีการเติบโตที่ดีมาก โดยมี
อัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากพังงามีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น
อ่าวพังงา ถ้ําลอด เขาพิงกัน เขาตะปู อุทยานแห่งชาติสิมิลัน และเขาหลัก ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว ทําให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เป็น
จํานวนมาก ประกอบกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิเช่น
มหกรรมฉลอง 100 ปีเกาะยาว กิจกรรมวิวาห์แคนู และการลดราคาค่าที่พัก เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
ให้พังงามีการเติบโตสูงมากถึงร้อยละ 23.99 และหากแยกพิจารณาชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่า
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีถึงร้อยละ 35.11 ส่วนชาวต่างประเทศก็มีอัตราการเพิ่มขึ้น
เช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 18.55 สําหรับพาหนะที่ผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่นิยมใช้คือ รถส่วนตัว และรถโดยสาร
ประจําทาง ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 3.57 วัน เพิ่มขึ้น
จากเดิม และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน ประมาณ 2,151.59 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยว
รวมเป็นเงิน 6,482.35 ล้ านบาท สําหรั บนั กทั ศนาจรมี ค่ าใช้จ่ายเฉลี่ ย/คน/วัน ประมาณ 1,574.02 บาท
ทําให้เกิดรายได้เท่ากับ 3,291.51 ล้านบาท และเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
พังงาจะเท่ากับ 9,773.86 ล้านบาท ดังนั้น ผู้เยี่ยมเยือนจึงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน ประมาณ 1,734.33 บาท
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จั ง หวั ด พั ง งาเป็ น 1 ใน 6 จั ง หวั ด ฝั่ ง อั น ดามั น ที่ ป ระสบวิ ก ฤติ สึ น ามิ แ ละได้ รั บ ความเสี ย หาย
อย่างหนักจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก ซึ่งเป็นที่รู้จักใน
หมู่นักท่องเที่ยว ได้รับความเสียหาย 100% ส่งผลกระทบให้การท่องเที่ยวพังงาอยู่ในภาวะซบเซา อย่าง
หนักตลอดทั้งปี 2548 ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติจากตลาดระยะไกลอย่าง เยอรมัน
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ รัสเซีย และตลาดระยะใกล้ในเอเชียอย่าง ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี มี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศเดิน
ทางเข้ามาเที่ยว อาทิเช่น การติดตั้งระบบเตือนภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โครงการช่วยอันดามัน เที่ยวอัน
ดามัน โดยจัดแพ็กเกจ “เที่ยวธรรมดาราคาเดียว” และ Package “เที่ยวสนุก ลดสุขใจไปอันดามัน” เป็น
ต้น นอกจากนี้การส่งเสริมโครงการดิวตี้ฟรี (วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม) กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเพื่อซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์การท่องเที่ยวก็ยังไม่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลบั่นทอนให้ตลาด
ท่องเที่ยวถดถอยลง ได้แก่ ความเชื่อในเรื่องวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ การเกิดแผ่นดินไหว
ซ้ําหลายครั้งใกล้เคียงกับบริเวณที่ก่อให้เกิดสึนามิส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจในการเดินทางและ
ชะลอการเดินทางหรือเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวไปภูมิภาคอื่นแทน ทําให้การท่องเที่ยวของพังงาในปี 2548
มีอัตราการเติบโตลดลงมากถึงร้อยละ 71.63 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศใน
อัตราร้อยละ 94.85 และผู้เยี่ยมเยือนคนไทยลดลงร้อยละ 29.96 และจากการที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของ
จังหวัดพังงา คือ อุทยานแห่งชาติเขาหลักและห้องพักได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้การพักแรมของ
นักท่องเที่ยวหดหายไปเกือบ 100% โดยมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยสั้นลงเหลือเพียง 2.71 วัน และค่าใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ลดลงเหลือ 1,767.86 บาท ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการ
ปรับราคาเพิ่มขึ้นของน้ํามัน นักท่องเที่ยวจึงประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทําให้รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว
ลดลงเหลือ 2,136.23 ล้านบาท สําหรับนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 1,180.50 บาท
ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ 445.06 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,581.29 ล้านบาท โดยผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน
ประมาณ 1,630.63 บาท
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในปี 2549 เริ่มส่งสัญญาณการท่องเที่ยวฟื้นคืนกลับมา
บ้างแล้ว โดยเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.38 อย่างไรก็ตามลักษณะการเติบโตดังกล่าวยังไม่กลับสู่ภาวะปกติเมื่อเทียบ
กับปีก่อนเกิดวิกฤติสึนามิ ทั้งนี้เนื่องจาก นักท่องเที่ยวบางกลุ่มโดยเฉพาะโดยเฉพาะกลุ่มตลาดเอเชียที่มีความ
หวั่นไหวได้ง่ายในเรื่องความเชื่อของดวงวิญญาณ จะไม่เดินทางไปยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวน
มาก ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดทราย ชายทะเลได้รับความเสียหาย ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูเพื่อให้ความสวยงามกลับคืนสู่สภาพเดิม อีกทั้งการฟื้นฟูโรงแรมบางส่วนปรับปรุงไม่แล้ว
เสร็จ ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวยังไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกัน
ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวในพั งงาให้ กลั บมาคึ กคั กอี กครั้ ง ไม่ ว่ าจะเป็ นการจั ดแฟมทริ ป หรื อการจั ดโรดโชว์ ที่
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ต่างประเทศ การจัดงานไทยแลนด์ แทรเวิลมาร์ท 2006 กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวคนไทยภายใต้แคมเปญ
“เที่ยวใต้ได้โบนัส ลุ้นบินฟรีทั่วไทย” จากกิจกรรมดังกล่าว ทําให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในปีนี้ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24.38 โดยเฉพาะผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ถึงร้อยละ 339.53 ซึ่งเป็นผลจาก
การฟื้นตัวจากวิกฤติดังกล่าว ส่วนตลาดที่กลับคืนมา ได้แก่ กลุ่มตลาดระยะไกลอย่างเยอรมนี สวีเดน สหราช
อาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่กลุ่มตลาดเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ก็เริ่มมีการเดินทางท่องเที่ยวให้เห็น
ประปราย ในส่วนลักษณะการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่จัดการ
เดินทางโดยผ่านบริษัทนําเที่ยว โดยเป็นกลุ่มที่เดินทางซ้ําและมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็น
กลับ โดยนิยมไปพักค้ างคืนที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งด้านที่พักและแหล่งบันเทิ ง
สําหรับการเติบโตของผู้เยี่ยมเยือนคนไทยลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่ร้อยละ 17.17 โดยมีลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันมากที่สุด รองลงมาคือ กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครั้ง
แรก และนิยมเดินทางในลักษณะกลุ่มเพื่อน และครอบครัว ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมี
ระยะพํานักเฉลี่ย 2.71 วัน เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยวันพักเฉลี่ยทั้งของนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติลดลง
จากเดิ ม และจากจํ านวนนั กท่องเที่ ยว คื นพั กและการใช้ จ่ายแต่ ละวันประมาณ 2,073.01 บาท เมื่ อนํ ามา
คํานวณหารายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเท่ากับ 2,569.06 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
ประมาณ 1,367.53 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวรวมเป็นเงิน 771.11 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้
ทั้งหมดเท่ากับ 3,340.17 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในจังหวัดพังงาประมาณ 1,852.38 บาทต่อวัน
สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.62 โดย
พบว่าสัดส่วนระหว่างผู้เยี่ยมเยือนคนไทยและชาวต่างชาติมีความใกล้เคียงกันเท่ากับ 53.47 โดยผู้เยี่ยมเยือนคน
ไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 ขณะที่ชาวต่างชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.47 ลักษณะการเติบโต
ดังกล่าวยังไม่กลับสู่ภาวะปกติเมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดวิกฤตการณ์สึนามิ โดยพบว่า จํานวนผู้เยี่ยมเยือนโดยรวม
ยังคงมีน้อยกว่ าปี ในอดี ตค่ อนข้างมาก ขณะที่จังหวั ดภูเก็ตและกระบี่ สามารถฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติและมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก นักท่องเที่ยวบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มตลาดเอเชียที่มีความหวั่นไหว
ง่ายด้านความปลอดภัยและในเรื่องความเชื่อของดวงวิญญาณ จะไม่เดินทางไปยังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก การฟื้นฟูที่พักและแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ รวมไปถึงการเกิด
แผ่นดินไหว 8.2 ริกเตอร์ ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ งมีโอกาสที่จะเกิดคลื่นสึนามิ เมื่อวั นที่ 12
กันยายน สร้างกระแสความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยอีกครั้ง ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวยังไม่ดีเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในพังงา อาทิ การจัดงาน Opening
Tourist Season งาน Pang Nga Paradise Festival งาน Sea Turtle Release Festival และงานวิวาห์แคนู เป็น
ต้น สําหรับลักษณะการเดินทางผู้เยี่ยมเยือนโดยรวมนิยมเดินทางเป็นคู่และคนเดียวมากที่สุด โดยผู้เยี่ยมเยือน
คนไทย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันรองลงมาคือ กรุงเทพฯ ส่วนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นี้มากที่สุด คือ กลุ่มยุโรป รองลงมาคือ เอเชีย โดยเป็นนักท่องเที่ยวจาก
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เยอรมัน สวีเดน และไต้หวัน มากที่สุดตามลําดับ ในด้านระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวพักค้างประมาณ
2.89 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวพักค้าง/คน/วันประมาณ 2,173.57 บาท มีรายได้ 2,887.98 ล้าน
บาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,456.95 บาท และมีรายได้ 1,023.46 ล้านบาท เมื่อนํารายได้ทั้งหมดที่
เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,901.44 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.80 และ
ผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละวันประมาณ 1,925.14 บาท ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้
จ่ายค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และค่าที่พักมากที่สุด
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ปี 2553 เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น พิจารณาได้จากจํานวนยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารที่จัดเก็บได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเดือน ตุลาคม 2552 สามารถจัดเก็บ
รายได้เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1.895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.60 รวมถึงพิจารณาได้จากปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในโรงแรม ที่พักเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 14.48 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผล
มาจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอันดามัน นักท่องเที่ยวแถบทวีปยุโรปและสแกนดิเนเวียซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเดือนตุลาคม
2552 จังหวัดพังงาได้จัดงานประเพณีกินผักของจังหวัดรวมถึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตเขานางหงส์ฉลอง
200 ปีส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับเดือนตุลาคม 2552 จังหวัดพังงายังได้จัดดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพังงา ปี 2552 จึงส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน
จังหวัดพังงามีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนเงิน 1,960.49 บาทต่อคน
ต่อวัน โดยร้อยละ 30.12 หรือ 590.57 ล้านบาท เป็นค่าที่พัก รองลงมาเป็นค่าอาหาร/เครื่องดื่มและค่าบริการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 24.87 และ 19.63 ตามลําดับ เมื่อจํานวนนักท่องเที่ยววันพักและ
ค่าใช้จ่ายมาคํานวณทําให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นเงินทั้งสิ้น 670.85 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ+12.98 ดังนั้น ในปี 2552 จังหวัดพังงามีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 670.85 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลสถานพักแรมของจังหวัดพังงา พบว่ามีจํานวนสถานพักแรมเพื่อการท่องเที่ยว 98 แห่ง
จํานวนห้องพัก 2,819 ห้อง เพิ่มขึ้นจากปี 2545 คิดเป็นร้อยละ 8.80 และมีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย 51.08 มีผู้
เข้าพักแรมทั้งสิ้น จํานวน 335,775 คน สัดส่วนของผู้เข้าพักแรมร้อยละ 58.99 เป็นชาวไทยซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2545
คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.09 ส่ วนร้ อยละ 41.01 หรื อ 137,689 เป็ นชาวต่ างประเทศลดลงจากปี 2545 คิ ดเป็ น
ร้อยละ 22.48
สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ในปี 2554 บรรยากาศตามแหล่ง ท่องเที่ยวสําคัญๆ ในแต่ละไตร
มาส เป็นดังนี้ ไตรมาส 1 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
ตรุษจีน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมไปท่องเที่ยวกันมาก ได้แก่ อ่าวพังงา เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะ
สุรินทร์ ไตรมาส 2 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักต่อเนื่องจาก ไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุด
ยาว คือ วันสงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่ วันแรงงาน แห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวัน
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พืชมงคล ไตรมาส 3 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อีกทั้งไม่มี
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไตรมาส 4 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักมากกว่าไตรมาส3 เนื่องจาก
ใกล้สิ้นปี อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
โครงสร้างและข้อมูลลักษณะของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาข้อมูลใน รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) โดย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทําการสํารวจโครงสร้างและ
ข้อมูลลักษณะของนักท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการเสนอผลการสํารวจของนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนจังหวัดพังงา จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทั้งสิ้น 3,051 คน แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 1,455 คน (ร้อยละ
47.7) และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 1,596 คน (ร้อยละ 52.3) โดยผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยว
มากกว่านักทัศนาจรในสัดส่วนร้อยละ 81.2 และร้อยละ 18.8 ในขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีสัดส่วน
นักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจร เช่นกันในสัดส่วนร้อยละ 68.3 และร้อยละ 31.7 ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
ภูมิลําเนา/ที่อยู่
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.4) มาจากภาคใต้ รองลงมา (ร้อยละ1.9) มาจาก
กรุงเทพมหานคร และนักทัศนาจรที่มาเยือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.3) มาจากภาคใต้ สําหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
(ร้อยละ 93.3) มาจากภาคใต้เช่นกัน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 42.9) เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่มาจาก
เอเชีย รองลงมา ได้แก่ ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย ในสัดส่วน ร้อยละ 38.8, 12.1, 2.4
และ 1.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 6.2-21 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ภูมิลําเนาของ
นักท่องเที่ยว
นัก
นักท่องเที่ยว รวม
ถิ่นที่อยู่ของ
นัก
นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร
นักท่องเที่ยว
ทัศนาจร
1) กรุงเทพมหานคร
2.4
1.9 1) ทวีปอเมริกา
7.5
14.2
12.1
2) ภาคกลาง
2.1
1.7 2) ทวีปยุโรป
36.4
39.3
38.3
3) ภาคตะวันตก
1.9
1.6 3) โอเชียเนีย
2.6
1.6
1.9
4) ภาคตะวันออก
0.4
0.3
0.3 4) ทวีปเอเชีย
48.6
40.2
42.9
5) ภาคเหนือ
5) ตะวันออกกลาง
1.8
2.7
2.4
6) ภาคใต้
99.3
93.3
94.4 6) ทวีปแอฟริกา
3.2
2.1
2.4
7) ภาคตะวันออก-เฉียง
0.4
0.1
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ภูมิลําเนาของ
นักท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นัก
นักท่องเที่ยว รวม
ถิ่นที่อยู่ของ
ทัศนาจร
นักท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นัก
นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร

เหนือ
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในสัดส่วนร้อยละ 52.2 และ 47.8 ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัดส่วนร้อยละ 57.1 และ 42.9
ตารางที่ 6.2-22 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามเพศ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
เพศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ชาย
43.8
48.7
47.8
58.5
56.4
57.1
หญิง
56.2
51.3
52.2
41.5
43.6
42.9
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อายุ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัยทํางาน โดยร้อยละ 42.1 มีอายุ อยู่ระหว่าง 25-34 ปี
รองลงมา ร้อยละ 30.2 มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัยทํางาน
โดยร้อยละ 32.2 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี รองลงมา ร้อยละ 31.5 มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี
ตารางที่ 6.2-23 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามช่วงอายุ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ช่วงอายุ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
15 – 24 ปี
18.6
14.2
15.1
19.8
15.3
16.7
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ช่วงอายุ

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
25 – 34 ปี
38.0
43.0
42.1
31.8
32.6
32.3
35 – 44 ปี
33.6
29.4
30.2
27.7
33.3
31.5
45 – 54 ปี
8.8
12.0
11.4
20.2
16.4
17.6
55 – 64 ปี
0.7
0.9
0.9
0.6
2.3
1.8
65 ปี ขึ้นไป
0.4
0.4
0.4
0.1
0.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อาชีพ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 32.2 เป็นเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 25.2 ประกอบอาชีพ
อิสระ และร้อยละ 14.0 เป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 35.3
เป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รองลงมา ร้อยละ 20.8 เป็นเจ้าของธุรกิจ และร้อยละ 15.7 เป็นนักเรียน/
นักศึกษา
ตารางที่ 6.2-24 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามอาชีพ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
อาชีพ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
เจ้าของธุรกิจ
0.7
9.5
7.8
17.8
22.2
20.8
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
7.7
10.5
10.0
15.0
15.0
15.0
ลูกจ้าง/พนักงาน ภาคเอกชน
8.8
15.2
14.0
35.0
35.4
35.3
แม่บ้าน-ว่างงาน
2.2
1.4
1.5
4.7
3.3
3.8
เกษตรกร
36.1
31.2
32.2
0.4
0.9
0.8
นักเรียน-นักศึกษา
15.0
7.9
9.2
18.0
14.6
15.7
เกษียณ
0.1
0.1
0.6
0.6
0.6
ประกอบอาชีพอิสระ
29.6
24.2
25.2
ครู
8.5
8.0
8.1
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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รายได้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 41.4 มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน รองลงมา ร้อย
ละ 20.5 มีรายได้ระหว่าง 30,001-45,000 บาท/เดือน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 30.8 มีรายได้
ระหว่าง 20,000 – 39,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี รองลงมา ร้อยละ 21.6 มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 19,999 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี
ตารางที่ 6.2-25 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามรายได้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ช่วงรายได้
ช่วงรายได้
(ต่อเดือน)
(ต่อปี)
นัก
นักท่อง
นัก
นักท่อง
รวม
รวม
ทัศนาจร
ทัศนาจร
เที่ยว
เที่ยว
ไม่มีรายได้
15.3
8.6
9.9
Less than
22.7
15.2
17.6
USD 10,000
ต่ํากว่า 10,000 บาท
15.3
12.5
13.1
USD 10,000
4.6
4.1
3.2
– 14,999
10,001-15,000 บาท
43.4
40.9
41.4
USD 15,000
23.3
21.6
17.8
– 19,999
15,001-30,000 บาท
9.5
13.5
12.8
USD 20,000
30.1
30.8
32.4
– 39,999
30,001-45,000 บาท
16.1
21.6
20.5
USD 40,000
21.5
21.0
20.0
– 59,999
45,001-60,000 บาท
0.4
2.5
2.1
USD 60,000
5.2
4.7
3.6
– 79,999
60,001-75,000 บาท
0.3
0.2
USD Over
0.1
0.2
0.4
80,000
75,001-90,000 บาท
มากกว่า 90,000 บาท
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.6) ต้องการมาท่องเที่ยว/พักผ่อน เป็นหลัก รองลงมา
(ร้อยละ 7.7) มาเพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.8) ต้องการมา
ท่องเที่ยว/พักผ่อน เป็นหลัก รองลงมา (ร้อยละ 4.9) มาเพื่อไหว้พระปฏิบัติธรรม
ตารางที่ 6.2-26 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
วัตถุประสงค์หลัก
ของการเดินทางครั้งนี้
นัก
นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ทัศนาจร
ท่องเที่ยว/พักผ่อน
87.6
83.9
84.6
90.1
88.2
88.8
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
4.4
2.6
3.0
0.4
2.4
1.8
ติดต่อธุรกิจ
3.3
0.7
1.2
2.0
1.6
1.7
ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
0.8
0.6
0.6
0.9
0.8
เยี่ยมญาติ/เพื่อน
1.8
9.1
7.7
1.2
0.7
0.9
ชมนิทรรศการ/แสดงสินค้า
0.4
0.3
0.3
2.0
0.6
1.0
ได้รับรางวัล
0.3
0.2
ไหว้พระปฏิบัติธรรม
2.6
2.7
2.7
3.8
5.4
4.9
อื่น ๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 46.1) เห็นว่าจังหวัดพังงามีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ รองลงมา
(ร้อยละ 16.5) เห็นว่ามีอาหารอร่อย ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 27.2) เห็นว่าจังหวัดพังงามี
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รองลงมา (ร้อยละ 15.0) เห็นว่ามีความปลอดภัย
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ตารางที่ 6.2-27 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ย
รวม
ว
1) สถานที่ท่องเที่ยว
55.1
44.4
46.1
30.8
25.6
27.2
2) มีความปลอดภัย
2.4
5.8
5.3
12.9
16.0
15.0
3) อาหารอร่อย
14.3
16.9
16.5
10.7
11.7
11.4
4) สินค้าราคาถูก
2.8
7.4
6.7
6.5
7.4
7.1
5) ช่วงเทศกาล
2.8
3.1
3.0
7.0
8.6
8.1
6) ระยะทาง
4.5
4.4
4.4
11.0
11.3
11.2
7) เวลาในการเดินทาง
5.8
8.3
7.9
11.8
12.5
12.3
8) ความสะดวกในการเข้าถึง
7.6
6.7
6.8
8.2
5.6
6.4
9) การจัดกิจกรรมส่งเสริม
4.8
3.1
3.4
0.9
1.0
0.9
10) อื่นๆ
0.2
0.4
0.3
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การรับรูข้ ้อมูลการท่องเที่ยว
 ประเภทสื่อทีท่ ําให้ผู้เยี่ยมเยือนทราบข้อมูลการท่องเทีย่ ว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 69.5) ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน/คนรู้จัก
รองลงมา (ร้อยละ 16.5) ทราบจากอินเตอร์เน็ต โดยมีเพียง (ร้อยละ 0.9) เท่านั้นที่ทราบข้อมูลจาก ททท. ผู้
เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 44.1) ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต รองลงมา (ร้อย
ละ 13.3) ทราบจากโทรทัศน์ โดยมีเพียง (ร้อยละ 0.2) เท่านั้น ที่ทราบข้อมูลจาก ททท.
ตารางที่ 6.2-28 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในจังหวัดพังงา ปี 2554
จําแนกตามสื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในการเดินทาง ครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทสื่อ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
บริษัทนําเที่ยว
0.7
0.9
0.9
3.4
4.2
4.0
วิทยุ
1.3
1.8
1.8
7.9
7.9
7.9
โทรทัศน์
1.7
4.6
4.2
8.6
15.4
13.3
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
หนังสือพิมพ์
0.3
2.8
2.4
4.3
5.1
4.9
นิตยสาร
0.7
4.2
3.7
11.7
11.7
11.7
อินเตอร์เน็ต
3.3
18.8
16.5
50.9
41.1
44.1
เพื่อน/คนรู้จัก
90.0
65.8
69.5
12.6
12.2
12.3
ททท.
1.3
0.8
0.9
0.4
1.5
1.2
แผ่นป้ายโฆษณา
0.3
0.3
0.3
0.8
0.7
อื่นๆ
0.7
0.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเภทสื่อ



การใช้อนิ เตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 21.0 ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล/ ซื้อสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่ม ที่ใช้ อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ร้อยละ
94.1 ใช้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 3.1 ใช้ในการจองที่พัก ผู้เยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.1) ใช้อินเตอร์เน็ตในการ หาข้อมูล/ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่ม ที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนมาก ร้อยละ 36.4 ใช้เพื่อจองที่พัก
รองลงมา ร้อยละ 14.6 ใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ตารางที่ 6.2-29 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
การใช้อินเตอร์เน็ต
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต
93.1
75.7
79.0
19.6
32.4
28.3
ใช้อินเตอร์เน็ต
6.9
24.3
21.0
80.4
67.6
71.7
ในการหาข้อมูล
95.0
94.1
94.1
15.5
14.2
14.6
จองที่พัก
5.0
3.0
3.1
28.4
40.5
36.4
ซื้อแพ็คเก็จทัวร์
6.5
10.6
9.2
จองสถานที่ท่องเที่ยว
2.3
2.2
27.7
10.8
16.5
จองพาหนะในการ
0.7
0.6
21.8
23.9
23.2
อื่นๆ
-
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การใช้อินเตอร์เน็ต

จํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.0) เดินทางมาท่องเที่ยวเพียงจังหวัดเดียว รองลงมา
(ร้อยละ 3.0) เดินทางท่องเที่ยว 2 จังหวัด ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.5) เดินทางมา
ท่องเที่ยว 2 จังหวัด รองลงมา (ร้อยละ 25.9) เดินทางท่องเที่ยว 3 จังหวัด
ตารางที่ 6.2-30 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามจํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
จํานวนจังหวัด
ที่ท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 จังหวัด
100.0
96.3
97.0
1.8
7.3
5.6
2 จังหวัด
3.6
3.0
58.9
67.2
64.5
3 จังหวัด
0.1
0.1
33.0
22.6
25.9
4 จังหวัด
4.3
2.8
3.3
5 จังหวัดขึ้นไป
2.0
0.2
0.8
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเคยมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงา
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.1) มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาครั้งแรก รองลงมา (ร้อย
ละ 10.2) มาเป็นครั้งที่2 ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.4) มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาครั้ง
แรก รองลงมา (ร้อยละ 6.8) มาเป็นครั้งที่ 2
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ตารางที่ 6.2-31 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามการเคยมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
การเคยมาท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
มาครั้งแรก
78.1
79.3
79.1
94.5
91.4
92.4
มา 2 ครั้ง
10.2
10.2
10.2
5.5
7.3
6.8
มา 3 ครั้ง
3.3
3.8
3.7
0.9
0.6
มา 4 ครั้ง
4.0
3.5
3.6
0.2
0.1
มา 5 ครั้งขึ้นไป
4.4
3.2
3.4
0.2
0.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลักษณะการจัดการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.7) จัดการเดินทางมาเอง มีเพียง (ร้อยละ 0.3) ที่จัดการเดิน
ทางผ่านบริษัทนําเที่ยว ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.8) จัดการเดินทางเอง มีเพียง
(ร้อยละ 4.2) ที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
ตารางที่ 6.2-32 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ลักษณะการจัด
การเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว
0.4
0.3
0.8
5.8
4.2
จัดการเดินทางเอง
100.0
99.6
99.7
99.2
94.2
95.8
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.1) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมา (ร้อยละ 22.9)
เดินทางด้วยรถโดยสาร ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.1) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
รองลงมา (ร้อยละ 16.9) เดินทางด้วยรถโดยสาร
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ตารางที่ 6.2-33 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามพาหนะที่ใช้เดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
พาหนะที่ใช้เดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
เครื่องบิน
เรือ
รถไฟ
รถโดยสาร
31.8
20.8
22.9
21.3
14.8
16.9
รถส่วนตัว
68.2
79.2
77.1
78.7
85.2
83.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จํานวนผู้ร่วมทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 23.1) เดินทางมาด้วยกัน 2 คน รองลงมา (ร้อยละ 22.8) มาด้วยกัน 3
คน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 23.6) เดินทางมา 2 คน รองลงมา (ร้อยละ 17.2) มาคนเดียว
ตารางที่ 6.2-34 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 คน
2.9
3.7
3.6
13.6
18.9
17.2
2 คน
26.3
22.4
23.1
17.0
26.6
23.6
3 คน
19.7
23.5
22.8
25.9
22.5
23.6
4 คน
20.4
18.3
18.7
19.2
15.4
16.6
5 คน
15.0
14.3
14.4
14.0
7.1
9.3
6-10 คน
13.9
16.2
15.7
9.7
7.1
7.9
มากกว่า 10 คน
1.8
1.6
1.6
0.6
2.5
1.9
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.0) เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน รองลงมา (ร้อยละ
5.4) เดินทางมาเป็นหมู่คณะ ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.0) เดินทางมากับครอบครัว/
ญาติ/ เพื่อน และรองลงมา (ร้อยละ 17.2) เดินทางมาคนเดียว
ตารางที่ 6.2-35 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามประเภทผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
คนเดียว
2.9
3.7
3.6
13.6
18.9
17.2
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
92.3
90.7
91.0
85.0
77.7
80.0
หมู่คณะ
4.7
5.6
5.4
1.4
3.4
2.8
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทที่พักแรม
สถานพักแรมที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง 3 อันดับแรก
ได้แก่ โรงแรม บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน และบังกะโล/รีสอร์ท (ร้อยละ 72.0 ร้อยละ 19.8 และร้อยละ 6.3)
ตามลําดับ สถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัท นําเที่ยว 2 อันดับ
แรก ได้แก่ โรงแรม และเกตส์เฮ้าส์ (ร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0) ตามลําดับ สถานพักแรมที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทาง ด้วยตนเอง 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงแรม บ้านตนเอง/ญาติ/
เพื่อน และบังกะโล/รีสอร์ท (ร้อยละ 79.5ร้อยละ 9.7 และร้อยละ 5.5) ตามลําดับ สถานพักแรมที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทาง ผ่านบริษัทนําเที่ยว 3 อันดับ ได้แก่ โรงแรม บังกะโล/รีสอร์ท
และโฮมสเตย์ (ร้อยละ 58.7 ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 7.9) ตามลําดับ
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ตารางที่ 6.2-36 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามประเภทที่พักแรม
หน่วย : คน (ร้อยละ)
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ประเภทที่พักแรม
ผ่านบริษัท
จัดการ
จัดการ
ผ่านบริษัท
รวม
รวม
นําเที่ยว เดินทางเอง
นําเที่ยว เดินทางเอง
บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน
19.8
19.7
9.7
9.2
โรงแรม
60.0
72.0
72.0
58.7
79.5
78.3
เกสต์เฮ้าส์
40.0
0.6
0.8
0.3
0.3
บังกะโล/รีสอร์ท
6.3
6.3
33.3
5.5
7.1
บ้านพักอุทยาน/กางเต็นท์
1.3
1.3
0.6
0.6
บ้านรับรอง
2.9
2.8
โฮมสเตย์
7.9
1.6
1.9
วัด
เรือนแพ
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพักเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการ เดินทางผ่าน
บริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 3 วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีวันพักเฉลี่ย
4 วัน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 5 วัน
ตารางที่ 6.2-37 จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554
หน่วย : คน (ร้อยละ)
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ผ่านบริษัทนําเที่ยว จัดการเดินทางเอง
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว จัดการเดินทางเอง
รวม
2.60
2.70
2.70
4.54
3.74
3.78
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง นักทัศนาจรชาวไทยที่การจัด
เดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,579.43 บาท/ วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าซื้อสินค้า/ของ
ที่ระลึก ร้อยละ 23.4 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 23.1 และค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ร้อยละ 16.0
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีค่าใช่จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,059.69 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก
3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 2.80 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 20.3 และค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 15.2
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนํา เที่ยว มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย คนละ 2,098.67 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ
คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 30.0 ค่าอาหาร/ เครื่องดื่มร้อยละ 17.6และค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ร้อยละ 16.9
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางเอง นักทัศนาจรชาวต่างประเทศ
ที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ 1,752.42 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 26.1 ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 22.5 และค่าพาหนะในการเดินทาง ร้อยละ
19.9 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ 3,007.57 บาท/วัน โดยมี
ค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 29.2 ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ร้อยละ 22.1 และค่าซื้อสินค้า/
ของที่ระลึก ร้อยละ 11.0
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่มากับบริษัทนําเที่ยว นักทัศนาจรชาว
ต่างประเทศที่ที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ 1,662.50 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่าย
หลัก 3 รายการ คือ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 82.7 ค่าพาหนะในการเดินทาง ร้อยละ 14.3 และค่าซื้อสินค้า/
ของที่ระลึก ร้อยละ 3.0 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ
2,846.89 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 33.4 ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ร้อยละ 23.1
และค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 14.8
ตารางที่ 6.2-38 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทค่าใช้จ่าย

1) ค่าที่พัก
2) ค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
-

23.1

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
30.0
28.0
17.6

20.3

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
82.7

26.1

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
33.4
29.2
23.1

22.1
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทค่าใช้จ่าย

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง

3) ค่าซื้อสินค้า/
23.4
14.5
15.2
22.5
14.8
11.0
ของที่ระลึก
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อ
14.0
8.3
11.2
10.2
5.3
7.3
ความบันเทิง
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
16.0
16.9
11.5
3.0
14.9
6.8
7.2
ภายในจังหวัด
6) ค่าพาหนะ
14.8
10.2
11.4
14.3
19.9
11.7
12.1
7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
8.7
2.5
2.3
6.3
4.9
10.9
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/
1,579.43 2,098.67 2,059.69 1,662.50 1,752.42 2,846.89 3,007.57
วัน (บาท)
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ําอีก
ชาวไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 95.4 จะกลับมาท่องเที่ยวอีก และชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.9 จะ
กลับมาท่องเที่ยวอีก
ตารางที่ 6.2-39 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตามความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ําอีก
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทย
มา
ไม่มา
รวม
มา
ไม่มา
รวม
95.4
4.6
100.0
97.9
2.1
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวคาดว่าจะไปอีก 3 ปี ข้างหน้า
ชาวไทยในอีก 3 ปี ข้างหน้า ส่วนมากร้อยละ 17.7 คาดว่าจะไปจังหวัดตรัง, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต,
กระบี่รองลงมา ร้อยละ 14.5 คาดว่าจะไปจังหวัดสตูล และร้อยละ 5.3 คาดว่าจะไป จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ชาวต่างประเทศในอีก 3 ปี ข้างหน้า ส่วนมากร้อยละ 45.8 คาดว่าจะไปจังหวัดตรัง รองลงมา ร้อยละ 37.5
คาดว่าจะไปจังหวัดสตูล และร้อยละ 12.5 คาดว่าจะไปจังหวัดกระบี่
ตารางที่ 6.2-40 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดพังงา ปี 2554 จําแนกตาม 3 จังหวัดแรกที่คาดว่าจะไปใน 3 ปี ข้างหน้า
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทย
ลําดับจังหวัด
ความต้องการไป
ลําดับจังหวัด
ความต้องการไป
ที่ต้องการไป
ใน 3 ปี ข้างหน้า
ที่ต้องการไป
ใน 3 ปี ข้างหน้า
1) ตรัง,สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต,กระบี่
17.1
1) ตรัง
45.8
2) สตูล
14.5
2) สตูล
37.5
3) นครศรีธรรมราช
5.3
3) กระบี่
12.5
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6.2.3 จังหวัดภูเก็ต
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
ภูเก็ตเป็นเมืองเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น
โรงแรมขนาดใหญ่ สนามบินนานาชาติ จึงทําให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในย่านทะเลอันดา
มัน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2545 จังหวัดภูเก็ตมีผู้เยี่ยมเยือนทั้งสิ้น จํานวน 3,990,702 คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5.31 ในจํานวนนี้ ร้อยละ 70.81 หรือ 2,826,142 คน/ครั้ง เป็นชาวต่างประเทศ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.19 สํารับชาวไทยมีอัตราการเดินทางเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ
8.10 ลักษณะการเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 55.18 หรือ 2,202,111 คน/ครั้ง เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่
จัดการเดินทางมาเอง และพาหนะที่ผู้เยี่ยมเยือนใช้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดคือ รถส่วนตัว คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 47.17 รองลงมาเป็ น เครื่ อ งบิ น และรถโดยสารตามลํ า ดั บ ส่ ว นสถานที่ พั ก ค้ า งคื น ของ
นักท่องเที่ยว ร้อยละ 90.61 พักที่โรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท จากจํานวนนักท่องเที่ยว 3,854,054 คน/ครั้ง
และมีวันพักเฉลี่ยในจังหวัดภูเก็ต 4.95 วัน มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คน/วัน เป็นจํานวนเงิน 3,704.06
บาท ทําให้เกิดรายได้ที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในจังหวัดภูเก็ต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,342.03 ล้านบาท ส่วนนัก
ทัศนาจรมีจํานวนทั้งสิ้น 136,648 คน/ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเป็นจํานวนเงิน 1,883.61 บาท เมื่อ
นําจํานวนนักทัศนาจรและค่าใช้จ่ายมาคํานวณจึงทําให้มีรายได้ของผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มนี้เท่ากับ 257.39 ล้าน
บาท ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,599.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อ นคิ ด เป็ นร้ อยละ 4.21 มีอั ตราการเข้า พั ก แรมเฉลี่ ยร้ อยละ 57.00 และมี ผู้เข้ าพัก แรมทั้งสิ้ น
3,492,324 คน/ครั้ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมาคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.61 ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ มี ผู้ เ ข้ า พั ก แรมชาว
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ต่างประเทศจํานวนทั้งสิ้น 2,607,375 คน/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 74.66 มีสัญชาติหลักๆ ได้แก่ ไต้หวั น
เยอรมัน และสหราชอาณาจักร
ในปี พ.ศ. 2546 นักท่องเที่ยว ร้อยละ 67.82 หรือ 2,746,786 คน เป็นชาวต่างประเทศซึ่งเป็น
ตลาดนักท่องเที่ยวหลัก ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 2.81 ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามและ
โรค SARS สําหรับแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 11.91 ผู้
เยี่ยมเยือนร้อยละ 96.46 หรือ 3,906,737 คน มีลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบพักค้างคืน ซึ่งมีวันพักเฉลี่ย
4.93 วัน มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนเงิน 3,699.24 บาท/คน/วัน โดยร้อยละ 28.84 หรือ
1,066.87 บาท เป็นค่าที่พัก รองลงมาเป็นค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก และค่าอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ
19.25 และ 18.51 ตามลําดับ เมื่อนําจํานวนนักท่องเที่ยว วันพัก และค่าใช้จ่ายมาคํานวณ ทําให้เกิดรายได้
จากการท่องเที่ยวของนักเที่ยวเป็นเงินทั้งสิ้น 72,991.03 ล้านบาท และอีกร้อยละ 3.54 หรือ 143,340 คน
เป็นลักษณะการท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเป็นจํานวนเงิน 1,902.27 บาท เมื่อ
นําจํานวนและค่าใช้จ่ายของนักทัศนาจรมาคํานวณก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของนักทัศนาจรเป็น
เงิน 272.67 ล้านบาท ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2546 จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
73,263.70 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2547 มีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย 57.40 มีผู้เข้าพักแรมทั้งสิ้นจํานวน
3,508,950 คน สัดส่วนของผู้เข้าพักแรมร้อยละ 71.83 เป็นชาวต่างประเทศ ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ
3.33 อีกร้อยละ 28.17 หรือ 988,299 เป็นชาวไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 11.68
ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 4.86 วัน ลดลงจากเดิม
และจากจํานวนนักท่องเที่ยว คืนพัก และการใช้จ่ายแต่ละวันประมาณ 3,725 บาท โดยมีรายได้ที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวเท่ากับ 85,375.96 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วันประมาณ 1,952.10
บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวประมาณ 294.67 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิด
จากการท่องเทียวภายในจังหวัดภูเก็ตเท่ากับ 85,670.63 ล้านบาท โดยผู้เยี่ยมเยือนจะมีค่าใช้จ่าย/คน/วัน
ระหว่างอยู่ในภูเก็ตประมาณ 3,669.17 บาท มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปี 2546 ร้อยละ 65.47 เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้ว 8.10 โดยนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรม 3.63 วัน
การขยายตัวของจํานวนผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตในปี 2547 ยังคง
มีการเติบโตที่ดี เพราะว่าจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สถานพักแรมที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงมากมาย นอกจากนี้แล้ว ภูเก็ตยังได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น การเปิดบริการของสายการบินต้นทุนต่ํา (Low Cost Airline) การ
ให้บริการเที่ยวบินตรงจากซิดนีย์-เมลเบิร์นเข้าภูเก็ตเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง การเปิด
สินค้าการท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบสปา และการส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
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สําคัญที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางในพื้นที่ภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 18.35 และหากแยกพิจารณาเป็นชาวไทย
และชาวต่างประเทศ พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศยังมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ร้อยละ 27.33 ส่วน
ใหญ่เป็นผู้เยี่ยมเยือนจากภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและเยอรมัน ในขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาว
ไทยลดลงจากเดิมเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.59 สําหรับพาหนะในการเดินทางยังคงพบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่นิยมใช้รถส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องบิน และรถโดยสารประจําทาง ตามลําดับ
สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในปี 2548 มีแนวโน้มไม่คึกคักเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยลดลงร้อย
ละ 47.63 เป็นการลดลงของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศในอัตราร้อยละ 62.21 และคนไทยลดลงร้อยละ
8.26 เพราะเป็นช่วงต่อเนื่องหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก โรงแรมและ
อาคารที่พักในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณหาดป่าตอง หาดกมลา และหาดกะรนได้รับความเสียหาย
อย่างหนัก และมีผู้เสียชีวิตกว่าพันคน ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติโดยเฉพาะสแกนดิเนเวีย
ฟิน แลนด์ รั ส เซีย สวี เดน เยอรมัน ยกเลิกการเดิ นทางเกื อบ 100% ประกอบกับมีปัจจัยต่อเนื่องจาก
เหตุการณ์ นั่นคือ ความเชื่อในเรื่องดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต เรื่องสุขอนามัย โรคระบาด อาหารทะเลที่ไม่
ปลอดภัย ทําให้หลายประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ออกมาประกาศเตือนไม่ให้
เดินทางมายังพื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์, ดรากอนแอร์, อาเซียน่า แอร์ไลน์ และ
มาเลเซียน แอร์ไลน์ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลําและเที่ยวบินตรงเข้าภูเก็ตชั่วคราว รวมทั้งการ
ประกาศสัญญาณเตือนภัยการเกิดสึนามิรอบ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม 2548 ยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยว
ภูเก็ตในช่วง 5 เดือนแรกอยู่ในภาวะซบเซาอย่างหนัก ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้เร่งทําประชาสัมพันธ์ และ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมที่พัก ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งสนับสนุนบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยการจัดแคมเปญ “สนุกทั้งเกาะ ลดทั้ง
เมือง” ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2548 โครงการดิวตี้ฟรี ในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม
2548 แคมเปญ “คิ ด ถึ งประชุ ม คิ ดถึ งภูเก็ ต” งานลากูน่ าไตรกีฬา วันที่ 19-20 พฤศจิก ายน 2548
เทศกาลถือศีลกินผัก และงานรําลึกครบรอบ 1 ปี สึนามิ ทําให้กระแสการเดินทางท่องเที่ยวภูเก็ตเริ่มดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยลบหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ํ ามั น เบนซิ นและดี เซล อัตราดอกเบี้ยสูง และการปรั บราคาของสายการบินทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้นักท่องเที่ยวเริ่มชะลอการเดินทาง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการพัก
แรมสั้นลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย สําหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พักผ่ อน และประชุม /สั ม มนา โดยลักษณะการเดินทางท่องเที่ ยวเป็ นการเที่ ยวจากคนภายในภูมิภาค
เดี ย วกั น และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และพาหนะที่ นิ ย มใช้ ใ นการเดิ น ทาง คื อ รถส่ ว นตั ว และ
รถโดยสาร ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีอัตราการเติบโตลดลงทุกสัญชาติ สําหรับชาวต่างประเทศที่
เดินทางเข้ามา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกา โดยนิยมจัดการเดินทางมา
เองและใช้เครื่องบินเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง
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สําหรับระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 3.56 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ
3,295.24 บาท ก่อให้เกิดรายได้ 27,889.48 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 2,163.91
บาท ทําให้เกิดรายได้ในจังหวัดนี้ 291.98 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้
ทั้งสิ้น 28,181.46 ล้านบาท และผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยประมาณ 3,277.51 บาท
ในปี 2549 การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตฟื้นตัวมากขึ้นเกือบเท่ากับภาวะปกติก่อนเกิดสึนามิ ทั้งนี้
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ ได้แก่ หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ ได้รับการแก้ไขและ
คลี่ ค ลายไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ประกอบกั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งจริ ง จั ง ของทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในการ
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวคนไทย
ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวใต้ได้โบนัส ลุ้นบินฟรีทั่วไทย” การส่งเสริมตลาดการประชุมสัมมนา และการ
เดินทางท่องเที่ยวเป็นรางวัล ภายใต้สโลแกน “Mice in Green” เพื่อสร้างรายได้ในช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว การจัดแพ็กเกจกอล์ฟมาเสริมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดงานไทยแลนด์ แทรเวิลมาร์ท 2006
การจัดโรดโชว์ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยเสริมจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (ตม.ภูเก็ต)
เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติวัยเกษียณอายุ สามารถต่อวีซ่า (Visa) ชั่วคราวได้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบลองสเตย์ การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการจอดเครื่องบินในเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2549 เป็น
เวลา 3 ปี สําหรับสายการบินใหม่ และการเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางฮ่องกง-ภูเก็ต ของสายการบิน
โอเรียนท์ไทย และ Hong Kong Epress การเปิดเที่ยวบินเส้นทางซิดนีย์-ภูเก็ต ของสายการบินเจ็ทสตาร์ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่าวช่วยกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติให้เติบโตเพิ่มขึ้น โดยคน
ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.00 ถึงแม้ว่าการเดินทางส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค รองลงมาคือ
กรุงเทพฯ โดยร้อยละ 79 เป็นกลุ่มนักท่ องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาเป็นครั้งแรก และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พักผ่อน เยี่ยมญาติ และประชุม/สัมมนา สําหรับชาวต่างประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงมากถึงร้อยละ
118.12 โดยมีตลาดออสเตรเลียเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยเกาหลี สวีเดน สหราชอาณาจักร และ
เยอรมนี แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง คือ เกาหลี ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูง โดยส่วนใหญ่เดินทางเข้า
มาลงทุนในพื้นที่ และชื่นชอบการเล่นกีฬาประเภทกอล์ฟ ทําให้สนามกอล์ฟหลายแห่งในภูเก็ตมีชาวเกาหลี
มาใช้บริการอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเช่นกัน คือ ตลาดรัสเซีย จัดเป็น
ตลาดที่มีกําลังซื้อสูง เป็นผู้บริโภคที่รสนิยมดี และยินดีจ่ายเงินเพื่อแลกกับบริการที่สะดวกสบายและมี
คุณภาพ โดยนิยมเลือกพักโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หรูหรา มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ราคาแพง และใช้
จ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่คุณภาพดี ซึ่งตลาดรัสเซียจะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับภูเก็ต
ขณะที่การเดินทางของชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทํางานที่ยังนิยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อน และร้อยละ 55 เป็นกลุ่มที่เดินทางซ้ํา เพราะยังประทับใจในความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ส่วน
ระยะพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 4.52 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 3,954.18 บาท
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ก่อให้เกิดรายได้ 77,195.52 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 2,199.63 บาท ทําให้
เกิดรายได้ในจังหวัดนี้ 400.36 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ทั้งสิ้น 77,595.88
ล้านบาท และผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 3,937.98 บาท ส่วนสถานการณ์ด้านการพักแรม พบว่า
จํานวนห้องพักมีการขยายตัวสูงขึ้นเป็น 34,297 ห้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.92 ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างที่พักใหม่
ที่ได้รับความเสียจากสึนามิ ประกอบกับเศรษฐกิจในภูเก็ตมีการเติบโตที่ดี สําหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีอยู่
ที่ 60.69 เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมเพิ่มขึ้นคือ 3.64 วัน
สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในปี 2550 พบว่า มีการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ ภายหลังจากประสบวิกฤตการณ์สึนามิเมื่อปลายปี 2547 โดยในปีนี้ยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปี 2549 ที่ร้อยละ 11.25 แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนคนไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.54 และ
ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90 โดยจังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นจังหวัดที่ครองสัดส่วนของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคใต้ ที่ร้อยละ 55.02 และมีอัตราการเติบโตของรายได้เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้
ที่ร้อยละ 21.45 โดยรายได้หลักมาจากชาวต่างชาติในสัดส่วนร้อยละ 86.14 อันเป็นผลมาจากการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจร มีการเปิดเที่ยวบินและการเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน เช่น การเปิดเที่ยวบินเส้นทาง
ฮ่องกง-ภูเก็ต ของสายการบินโอเรียนท์ไทย และ Hong Kong Express, การเปิดเที่ยวบินเส้นทางซิดนีย์ภูเก็ตของสายการบิน JetStar, การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินของสายการบิน One-2-Go ที่ภูเก็ต, และการเปิด
บริการเส้นทางกวางโจ-ภูเก็ตของสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ รวมไปถึง Event จํานวนมากที่ถูก
จัดขึ้นเกือบตลอดทั้งปี เช่น งานตรุษจีน งาน The 2nd Annual Phuket International Blues Festival,
Phuket International Marathon 2007 (มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน จาก ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง
ไต้หวัน สิงคโปร์ และชาวต่างชาติที่ทํางานอยู่ในประเทศไทย), Johny Walker Golf Classic, และสําหรับ
ลักษณะการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนโดยรมนิยมเดินทางเป็นคู่ และเป็นกลุ่มเพื่อนโดยผู้เยี่ยมเยือนคนไทย
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเดินทางมาของคนจากกรุงเทพฯ รองลงมาคือ จากภาคใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวพักผ่อนตามเกาะ และหาดต่างๆ อาทิ เกาะไม้ท่อน หมู่เกาะราชาใหญ่ และหาดป่าตอง เป็นต้น
ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ เป็นการเดินทางมาจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด รองลงมาคือ เอเชีย อย่างไรก็
ตามหากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่านักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลีย เกาหลี และสวีเดนมีจํานวน
มากที่สุดตามลําดับ สําหรับลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงอย่างชาวยุโรป
จะนิยมไปพักโรงแรมประเภท Boutique มากขึ้น ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียนิยมเดินทางมาฮันนีมูนหรือ
จัดงานแต่งงานที่ภูเก็ตมากขึ้น อาทิ ชาวเกาหลี
ในด้านระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวพักค้างประมาณ 4.71 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/
วันประมาณ 4,210.25 บาท และมีรายได้ 93,594.83 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,311.05
บาท และมีรายได้ 644.69 ล้านบาท เมื่อนํารายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตรวม
267

เป็นเงินทั้งสิ้น 94,239.52 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.45 และผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละวัน
ประมาณ 4,186.70 บาท ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.32 โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายค่าที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม
มากที่สุด สําหรับสถานการณ์ด้านการพักแรม มีการขยายจํานวนห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 37,543 ห้อง โดย
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 65.82 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 โดยนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยใน
สถานพักแรมประมาณ 3.70 วัน
สถานการณ์ท่องเที่ยวภูเก็ตในปี 2551 โดยรวมบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ไม่ว่าจะเป็นไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 จัดได้ว่าคึกคักมาก โดยในช่วงเช้าจะมีนักท่องเที่ยวมารอ
ลงเรือกันเป็นจํานวนมากเพื่อไปเที่ยวยังเกาะต่างๆ เนื่องจากเป็นฤดูการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จะรู้จักหาดป่าตองเกือบทั่วโลก จึงทําให้นักท่องเที่ยวต่างทยอยเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต
อย่างต่อเนื่องอาจเป็นเพราะสะดวกในการเดินทางและแหล่งท่องเที่ยวยังใกล้กับสนามบินอีกด้วย ส่วนใน
ไตรมาส 3 มีบรรยากาศค่อนข้างคึกคักอยู่แม้ว่าเดือนพฤศจิกายนจะเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในการปิด
สนามบินสุวรรณภูมิก็ตาม บวกกับฤดูฝนบางวันนักท่องเที่ยวไม่สามารถอาบแดดได้ทะเลเป็นคลื่นใหญ่ยังมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจํานวนมากรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยทําให้บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดนี้ครึกครื้นตลอดเวลา บรรยากาศการช้อปปิ้งของจังหวัดนี้ส่วนใหญ่ถือได้ว่าค่อนข้าง-คึกคักมาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมักซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ ในช่วงกลางคืน
จะมีนักท่องเที่ยวซื้อสินค้ามากกว่าช่วงกลางวัน นักท่องเที่ยวบางส่วนเพียงเดินดูสินค้าโดยไม่ซื้อสินค้า
บรรยากาศการเข้าใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค่อนข้างคึกคัก ที่พักแต่ละแห่งมีนักท่องเที่ยว
เข้าใช้บริการเป็นจํานวนมาก สําหรับเดือนพฤศจิกายนบรรยากาศอยู่ในระดับปานกลางมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้
บริการที่พักน้อยลงกว่าเดือนอื่นๆ โดยรวมการเข้าใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนี้อยู่ใน
ระดับคึกคักมาก โดยบางร้านจะมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการเกือบเต็มและนักท่องเที่ยวรับประทานอาหาร
เกือบทุกร้าน เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ส่วนในเดือนพฤศจิกายนบรรยากาศค่อนข้างคึกคัก
มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการเป็นจํานวนน้อยลงจากไตรมาสอื่นๆ การเข้าใช้บริการห้องน้ํานักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ในเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน บรรยากาศการใช้บริการห้องน้ําค่อนข้างเงียบ
เหงา นานๆ จึงจะมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการห้องน้ํา เนื่องจากเป็นฤดูฝนนักท่องเที่ยวจะไม่นิยมเข้าใช้
ห้องน้ําตามชายหาด หรือร้านอาหารที่ติดริมทะเล
สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2552-2553 บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ
ในแต่ละไตรมาส ไตรมาส 1 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และตรุษจีน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนนิยมไปท่องเที่ยว ได้แก่ แหลมพรหมเทพ หาดป่าตอง หาดกะรน
หาดราไวย์ ภูเก็ตแฟนตาซี และวัดฉลอง ไตรมาส 2 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักต่อเนื่องจาก
ไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว คือ วันสงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่ วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี
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วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ไตรมาส 3 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเงียบ
เหงา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อีกทั้งไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไตรมาส 4 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ใน
เกณฑ์คึกคักมากกว่า ไตรมาส 3 เนื่องจากใกล้สิ้นปี อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น งานลอยกระทง
เทศกาลถือศีลกินผัก เป็นต้น
สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2554 บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ
ในแต่ละไตรมาส เป็นดังนี้ ไตรมาส 1 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และตรุษจีน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนนิยมไปท่องเที่ยว ได้แก่ แหลมพรหมเทพ หาดป่าตอง
หาดกะรน หาดราไวย์ ภูเก็ตแฟนตาซี และวัดฉลอง ไตรมาส 2 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก
ต่อเนื่องจาก ไตรมาส เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว คือ วันสงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่ วันแรงงาน
แห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ไตรมาส 3 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อีกทั้งไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไตรมาส 4 บรรยากาศ
การท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักมากกว่า ไตรมาส 3 เนื่องจากใกล้สิ้นปี อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เช่น
งานลอยกระทง เทศกาลถือศีลกินผัก เป็นต้น
โครงสร้างและข้อมูลลักษณะของนักท่องเทีย่ ว
จากการศึกษาข้อมูลในรายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้)
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทําการสํารวจโครงสร้าง
และข้ อ มู ล ลั ก ษณะของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ โดยมี ก ารเสนอผลการสํ า รวจของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทั้งสิ้น 4,160 คน แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
842 คน (ร้อยละ 20.2) และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 3,218 คน (ร้อยละ 77.4) โดยผู้เยี่ยมเยือน ชาว
ไทยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจรในสัดส่วนร้อยละ 90.6 และร้อยละ 9.4 ในขณะที่ผู้เยี่ยม
เยือนชาวต่างประเทศมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจรเช่นกันในสัดส่วนร้อยละ 96.2 และร้อยละ
3.8 ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
ภูมิลําเนา/ถิ่นที่อยู่
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.3) มาจากภาคใต้ รองลงมา (ร้อยละ15.1) มาจากภาคกลาง
และนักทัศนาจรที่มาเยือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.9) มาจากภาคใต้ สําหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ
62.2) มาจากภาคใต้เช่นกัน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 39.7) เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่มาจาก
เอเชีย รองลงมา ได้แก่ ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย ในสัดส่วน ร้อยละ 33.0, 20.1,
2.6, 2.5 และ2.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6.2-41 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ถิ่นที่อยู่ของ
ภูมิลําเนาของ
นัก
นักท่อง
นัก
นักท่อง
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
รวม
รวม
ทัศนาจร
เที่ยว
ทัศนาจร
เที่ยว
1)
14.8
13.7 1) ทวีปอเมริกา
13.9
20.3
20.1
2.5
กรุงเทพมหานคร
2) ภาคกลาง
19.0
14.7
15.1 2) ทวีปยุโรป
37.7
32.8
33.0
3) ภาคตะวันตก
3.3
3.0
3) โอเชียเนีย
2.5
2.3
2.3
4) ภาคตะวันออก
0.7
0.6
4) ทวีปเอเชีย
42.6
39.5
39.7
5) ภาคเหนือ
2.6
2.4
5) ตะวันออก
3.3
2.4
2.5
กลาง
6) ภาคใต้
77.2
62.9
64.3 6) ทวีป
2.7
2.6
แอฟริกา
7) ภาคตะวันออก1.0
1.1
1.3
เฉียงเหนือ
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัดส่วนร้อยละ 59.0 และ 41.0 ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัดส่วนร้อยละ 51.3 และ 48.7
ตารางที่ 6.2-42 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามเพศ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
เพศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ชาย
43.0
40.8
41.0
36.9
49.2
48.7
หญิง
57.0
59.2
59.0
63.1
50.8
51.3
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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อายุ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมากมีอายุอยู่ในวัยทํางาน โดยร้อยละ 45.6 มีอายุ อยู่ระหว่าง 25-34 ปี
รองลงมา ร้อยละ 25.4 มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมากมี อายุอยู่ในวัยทํางาน
โดยร้อยละ 40.9 มีอายุอยู่ ระหว่าง 25-34 ปี รองลงมา ร้อยละ 27.2 มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี
ตารางที่ 6.2-43 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามช่วงอายุ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ช่วงอายุ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
15 – 24 ปี
13.9
18.2
17.8
10.7
21.3
20.9
25 – 34 ปี
39.2
46.3
45.6
49.2
40.6
40.9
35 – 44 ปี
30.4
24.9
25.4
29.5
27.1
27.2
45 – 54 ปี
16.5
9.3
10.0
9.0
8.2
8.2
55 – 64 ปี
1.2
1.1
1.6
2.3
2.3
65 ปี ขึ้นไป
0.1
0.1
0.5
0.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อาชีพ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 32.8 เป็นลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชน รองลงมา ร้อยละ
19.2 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 18.4 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ผู้เยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 23.2 เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมา ร้อยละ 20.9 เป็นลูกจ้าง/
พนักงานภาคเอกชน และร้อยละ 20.2 เป็นนักเรียน/ นักศึกษา
ตารางที่ 6.2-44 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามอาชีพ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
อาชีพ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว รวม
เจ้าของธุรกิจ
6.3
5.9
5.9
7.4
9.9
9.8
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
17.7
19.4
19.2
15.6
23.5
23.2
ลูกจ้าง/พนักงาน ภาคเอกชน
26.6
33.4
32.8
30.3
20.5
20.9
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อาชีพ

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว รวม
แม่บ้าน-ว่างงาน
5.1
6.8
6.7
3.3
5.6
5.5
เกษตรกร
7.6
3.9
4.3
8.2
8.3
8.3
นักเรียน-นักศึกษา
19.0
18.3
18.4
8.2
20.7
20.2
เกษียณ
0.4
0.4
1.6
0.9
0.9
ประกอบอาชีพอิสระ
17.7
11.8
12.4
ครู
25.4
9.9
10.5
อื่นๆ
0.8
0.7
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 25.9 มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท/ เดือน รองลงมา ร้อยละ
25.4 มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท/เดือน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 28.7 มีรายได้
ระหว่าง 15,000-19,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี รองลงมา ร้อยละ 20.1 มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
ตารางที่ 6.2-45 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามรายได้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ช่วงรายได้
ช่วงรายได้
นัก
นัก
(ต่อปี)
(ต่อเดือน)
นักท่องเที่ยว รวม
นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร
ทัศนาจร
ไม่มีรายได้
19.0
21.2
21.0 Less than
20.7
20.1
4.1
USD
10,000
ต่ํากว่า 10,000 บาท
21.5
15.1
15.7 USD
20.1
19.5
6.6
10,000 –
14,999
29.1
25.6
25.9 USD
48.4
10,001-15,000
27.9
28.7
บาท
15,000 –
19,999
15,001-30,000
16.7
17.2
20.3
26.0
25.4 USD
30.3
บาท
20,000 –
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ช่วงรายได้
(ต่อเดือน)

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นัก
ทัศนาจร

นักท่องเที่ยว

รวม

30,001-45,000
บาท

10.1

11.0

10.9

45,001-60,000
บาท

-

0.8

0.7

ช่วงรายได้
(ต่อปี)
39,999
USD
40,000 –
59,999
USD
60,000 –
79,999
USD Over
80,000

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นัก
นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร
3.3

5.4

5.3

7.4

8.2

8.1

60,001-75,000
1.1
1.1
บาท
75,001-90,000
บาท
มากกว่า 90,000 บาท
0.4
0.4
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.0) ต้องการมาท่องเที่ยว/พักผ่อน เป็นหลัก รองลงมา ร้อย
ละ 9.4 มาเพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.1) ต้องการมา
ท่องเที่ยว/พักผ่อน เป็นหลักรองลงมา (ร้อยละ 21.6) มาเพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน
ตารางที่ 6.2-46 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554
จําแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
วัตถุประสงค์หลัก
ของการเดินทางครั้งนี้
นักทัศนาจร นักท่องเที่ย
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ว
ท่องเที่ยว/พักผ่อน
79.7
84.4
84.0
6.6
62.2
60.1
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
2.5
3.3
3.2
27.9
8.3
9.0
ติดต่อธุรกิจ
1.3
1.2
2.5
3.9
3.8
ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
1.8
1.7
2.5
2.8
2.8
เยี่ยมญาติ/เพื่อน
15.2
8.8
9.4
57.4
20.2
21.6
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วัตถุประสงค์หลัก
ของการเดินทางครั้งนี้

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ย
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ว
ชมนิทรรศการ/แสดงสินค้า
2.5
0.4
0.6
2.5
0.8
0.9
ได้รับรางวัล
0.3
0.3
ไหว้พระปฏิบัติธรรม
0.8
1.5
1.5
อื่น ๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แรงจูงใจในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 35.3) เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ
รองลงมา (ร้อยละ 26.6) เห็นว่ามีอาหารอร่อย ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 22.0) เห็นว่า
จังหวัดภูเก็ตมีความ ปลอดภัย รองลงมา (ร้อยละ 19.2) เห็นว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ตารางที่ 6.2-47 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554
จําแนกตามแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นัก
นักท่องเที่ยว
รวม
ทัศนาจร
1) สถานที่ท่องเที่ยว
27.5
36.0
35.3
3.7
19.9
19.2
2) มีความปลอดภัย
7.4
10.5
10.2
27.5
21.8
22.0
3) อาหารอร่อย
32.2
26.0
26.6
15.2
16.2
16.2
4) สินค้าราคาถูก
8.1
7.8
7.8
16.6
7.3
7.7
5) ช่วงเทศกาล
8.7
6.7
6.9
3.2
11.2
10.8
6) ระยะทาง
6.0
2.0
2.4
14.7
12.9
13.0
7) เวลาในการเดินทาง
4.7
4.6
4.6
15.5
6.4
6.8
8) ความสะดวกในการเข้าถึง
3.4
4.7
4.6
1.3
2.2
2.2
9) การจัดกิจกรรมส่งเสริม
2.0
1.7
1.7
2.1
1.5
1.6
10) อื่นๆ
0.5
0.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว
 ประเภทสื่อทีท่ ําให้ผู้เยี่ยมเยือนทราบข้อมูลการท่องเทีย่ ว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 47.9) ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน/ คนรู้จัก
รองลงมา (ร้อยละ 20.8) ทราบจากอินเตอร์เน็ต โดยมีเพียง (ร้อยละ 2.0) เท่านั้นที่ทราบ ข้อมูลจาก ททท.
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 27.2) ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจาก อินเตอร์เน็ต รองลงมา
(ร้อยละ 15.1) ทราบจากเพื่อน/คนรู้จัก โดยมีเพียง (ร้อยละ 3.8) เท่านั้น ที่ทราบข้อมูลจาก ททท.
ตารางที่ 6.2-48 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554
จําแนกตามสื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทสื่อ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
บริษัทนําเที่ยว
14.4
9.4
9.8
1.9
9.4
9.1
วิทยุ
1.8
1.6
1.6
8.9
8.9
8.9
โทรทัศน์
3.6
5.5
5.4
8.0
12.8
12.6
หนังสือพิมพ์
4.5
6.6
6.5
25.8
8.5
9.3
นิตยสาร
3.6
5.3
5.1
9.9
8.1
8.2
อินเตอร์เน็ต
17.1
21.2
20.8
2.3
28.4
27.2
เพื่อน/คนรู้จัก
54.1
47.3
47.9
5.2
15.6
15.1
ททท.
0.9
2.2
2.0
5.2
3.8
3.8
แผ่นป้ายโฆษณา
0.9
0.9
16.9
3.0
3.6
อื่นๆ
16.0
1.6
2.2
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การใช้อนิ เตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพียงร้อยละ 34.7 เท่านั้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล/ ซื้อสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่ม ที่ใช้ อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.8 ใช้เพื่อ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 6.3 ใช้ในการจองที่พัก ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก
(ร้อยละ 37.2) ใช้ อินเตอร์เน็ต ในการหาข้อมูล/ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสําหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนมาก ร้อยละ 36.8 ใช้เพื่อจองที่พัก รองลงมา ร้อยละ 19.2 ใช้ใน
การซื้อแพ็คเก็จทัวร์
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ตารางที่ 6.2-49 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
การใช้อินเตอร์เน็ต
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต
73.4
64.5
65.3
63.9
62.8
62.8
ใช้อินเตอร์เน็ต
26.6
35.5
34.7
36.1
37.2
37.2
ในการหาข้อมูล
91.3
90.8
90.8
72.3
13.5
14.7
จองที่พัก
6.8
6.3
4.3
37.5
36.8
ซื้อแพ็คเก็จทัวร์
10.6
19.4
19.2
จองสถานที่ท่องเที่ยว
8.7
1.7
2.2
8.5
11.9
11.8
จองพาหนะในการ
0.7
0.6
4.3
17.1
16.8
อื่นๆ
0.7
0.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.7) เดินทางมาท่องเที่ยวเพียงจังหวัดเดียว รองลงมา (ร้อย
ละ 8.7) เดินทางท่องเที่ยว 2 จังหวัด ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.4) เดินทางมา
ท่องเที่ยว 3 จังหวัด รองลงมา (ร้อยละ 25.6) เดินทางท่องเที่ยว 2 จังหวัด
ตารางที่ 6.2-50 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามจํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
จํานวนจังหวัด
ที่ท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 จังหวัด
98.7
87.7
88.7
1.6
5.1
5.0
2 จังหวัด
1.3
8.7
8.0
26.2
25.6
25.6
3 จังหวัด
3.7
3.3
63.1
63.4
63.4
4 จังหวัด
6.6
4.8
4.9
5 จังหวัดขึ้นไป
2.5
1.1
1.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การเคยมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 48.9) มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตครั้งแรก รองลงมา (ร้อย
ละ 38.0) มาเป็นครั้งที่ 2 ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.8) มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ครั้งแรก รองลงมา (ร้อยละ 9.2) มาเป็นครั้งที่ 2
ตารางที่ 6.2-51 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามการเคยมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
การเคยมาท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
มาครั้งแรก
36.7
50.2
48.9
100.0
89.4
89.8
มา 2 ครั้ง
48.1
37.0
38.0
9.6
9.2
มา 3 ครั้ง
10.1
7.6
7.8
0.8
0.7
มา 4 ครั้ง
3.8
4.2
4.2
0.2
0.2
มา 5 ครั้งขึ้นไป
1.3
1.0
1.1
0.1
0.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลักษณะการจัดการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.7) จัดการเดินทางมาเอง มีเพียง (ร้อยละ 1.3) ที่จัดการ
เดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.0) จัดการเดินทางมาเอง มี
เพียง (ร้อยละ 31.0) ที่จัดการเดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว
ตารางที่ 6.2-52 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ลักษณะการจัด
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
การเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว
1.3
1.3
1.3
1.6
32.1
31.0
จัดการเดินทางเอง
98.7
98.7
98.7
98.4
67.9
69.0
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.1) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมา (ร้อยละ 18.2)
เดินทางด้วยเครื่องบิน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 57.2) เดินทางด้วยเครื่องบิน
รองลงมา (ร้อยละ 21.3) เดินทางด้วยรถโดยสาร
ตารางที่ 6.2-53 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามพาหนะที่ใช้เดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
พาหนะที่ใช้เดินทาง
นักทัศนาจร
นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
เครื่องบิน
5.1
18.2
17.0
41.0
57.8
57.2
เรือ
0.3
0.2
40.2
2.5
3.9
รถไฟ
รถโดยสาร
8.9
10.9
10.7
9.0
21.8
21.3
รถส่วนตัว
86.1
70.6
72.1
9.8
17.8
17.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก (ร้อยละ 28.0) เดินทางมาด้วยกัน 2 คน รองลงมา (ร้อยละ 23.5)
เดินทางมากกว่า 10 คน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 40.7) เดินทางมาคนเดียว
รองลงมา (ร้อยละ 29.1) มาด้วยกัน 2 คน
ตารางที่ 6.2-54 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 คน
7.6
6.9
7.0
54.9
40.2
40.7
2 คน
16.5
29.2
28.0
17.2
29.6
29.1
3 คน
26.6
13.8
15.0
9.8
12.8
12.7
4 คน
11.4
12.7
12.6
7.4
9.0
8.9
5 คน
13.9
7.9
8.4
0.8
3.6
3.5
6-10 คน
5.1
5.5
5.5
9.0
4.7
4.8
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จํานวนผู้ร่วมเดินทาง

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
มากกว่า 10 คน
19.0
24.0
23.5
0.8
0.2
0.2
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.1) เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน รองลงมา (ร้อย
ละ 23.9) เดินทางมาเป็นหมู่คณะ ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.4) เดินทางมากับ
ครอบครัว/ญาติ/ เพื่อน และรองลงมา (ร้อยละ 40.7) เดินทางมาคนเดียว
ตารางที่ 6.2-55 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามประเภทผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
คนเดียว
7.6
6.9
7.0
54.9
40.2
40.7
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
73.4
68.7
69.1
27.9
52.3
51.4
หมู่คณะ
19.0
24.4
23.9
17.2
7.5
7.9
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทที่พักแรม
สถานพักแรมที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง 3 อันดับแรก
ได้แก่ โรงแรม บังกะโล/รีสอร์ท และบ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน (ร้อยละ 39.2 ร้อยละ 28.0 และร้อยละ 27.6)
ตามลําดับ สถานพักแรมที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทาง ผ่านบริษัทนําเที่ยว ได้แก่
โรงแรม บังกะโล/รีสอร์ท และเกสต์เฮ้าส์ (ร้อยละ 70.0 ร้อยละ 20.0 และร้อยละ 10.0) ตามลําดับ สถานพักแรมที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทาง ด้วยตนเอง 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงแรม บ้าน
ตนเอง/ญาติ/เพื่อน และบังกะโล/รีสอร์ท (ร้อยละ 77.9 ร้อยละ 10.1 และร้อยละ 8.) ตามลําดับ สถานพักแรมที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวางประเทศที่จัดการเดินทาง ผ่านบริษัทนําเที่ยว 3 อับดับแรก ได้แก่ โรงแรม
บังกะโล/รีสอร์ท และเกสต์เฮ้าส์ (ร้อยละ 67.4 ร้อยละ 31.4 และร้อยละ 1.0) ตามลําดับ
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ตารางที่ 6.2-56 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 จําแนกตามประเภทที่พักแรม
หน่วย : คน (ร้อยละ)
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ประเภทที่พักแรม
ผ่านบริษัท
รวม
ผ่านบริษัท
จัดการ
จัดการ
รวม
นําเที่ยว เดินทางเอง
นําเที่ยว
เดินทางเอง
บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน
27.6
27.3
10.1
6.9
โรงแรม
70.0
39.2
39.6
67.4
77.9
74.5
เกสต์เฮ้าส์
10.0
1.2
1.3
1.0
2.5
2.0
บังกะโล/รีสอร์ท
20.0
28.0
27.9
31.2
8.4
15.7
บ้านพักอุทยาน/กางเต็นท์
0.3
0.3
0.1
0.1
บ้านรับรอง
3.3
3.3
โฮมสเตย์
0.4
0.4
0.4
วัด
0.4
0.4
เรือนแพ
0.2
0.1
อื่นๆ
0.3
0.2
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพักเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการ เดินทางผ่าน
บริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 3 วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และ
นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 5 วัน
ตารางที่ 6.2-57 จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554
หน่วย : วัน
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผ่านบริษัทนําเที่ยว
จัดการเดินทางเอง
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว จัดการเดินทางเอง
รวม
3.20
3.06
3.06
4.49
5.47
5.15
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง นักทัศนาจรชาวไทยที่
การจัดเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ 2,179.51บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่า
ซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 26.3 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 25.9 และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ร้อย
ละ 19.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช่จ่ายเฉลี่ย คนละ 3,205.17 บาท/วัน โดย
มีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 26.6 ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ร้อยละ 19.2 และค้าซื้อสินค้า/
ของที่ระลึก ร้อยละ 15.8
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว นักทัศนาจรชาว
ไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ 3,383.83 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3
รายการ คือ ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 29.6 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 24.6 และค่าพาหนะใน
การเดินทาง ร้อยละ 17.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ
3,400.73 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 28.3 ค่าอาหาร/ เครื่องดื่มร้อยละ
22.5 และค่าพาหนะในการเดินทาง ร้อยละ 13.7
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางเอง นักทัศนาจรชาว
ต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยคนละ 2,556.29 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก
3 รายการ คือ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 36.4 ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 25.7 และค่าพาหนะใน
การเดินทาง ร้อยละ 12.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยคนละ
5,199.52 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 27.5 ค่าที่พัก ร้อยละ
18.4 และค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 17.8

ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่มากับบริษัทนําเที่ยว นักทัศนาจร
ชาวต่างประเทศที่ที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยคนละ 4,420.00 บาท/วัน โดยมี
ค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 31.5 ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ27.1และ
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 15.6 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ 6,069.21 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 28.9
ค่าอาหาร/ เครื่องดื่มร้อยละ 18.0 และค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 12.9
6.2.4 จังหวัดกระบี่
สถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
ในปี พ.ศ. 2545 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดกระบี่ ไม่ว่าจะเป็นอ่าวพระนาง เกาะ
พีพี เกาะลันตา เกาะห้อง และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลไม่ว่าจะเป็นการดําน้ําดูปะการัง
การพายเรือคายักเป็นสิ่งดึงดูดใจให้ผู้เยี่ยมเยือนเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ชาวต่างประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 15.44 ลักษณะการเดินทางมายังจังหวัด
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กระบี่ร้อยละ 69.47 หรือ 1,013,443 คน-ครั้ง เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่จัดการเดินทางมาเองและพาหนะที่
ผู้เดินทางที่ผู้เยี่ยมเยือนใช้เดินทางมายังจังหวัดกระบี่มากที่สุดคือ รถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 57.37 ส่วน
สถานที่พักค้างคืนของนักท่องเที่ยวร้อยละ 80.68 พักที่โรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท ในส่วนของการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่นี้ พบว่า มีค่าใช้จ่าย/คน/วัน 2,7711.80 บาท ซึ่งร้อยละ
29.62 เป็ นค่าใช้จ่ายด้านที่พักและนักท่องเที่ ยวมีระยะพํานักเฉลี่ยในพื้นที่ นี้ 4.50 วัน เมื่อนํ าจํานวน
นักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย/คน/วัน และวันพักมาคํานวณจึงทําให้จังหวัดกระบี่มีรายได้จากการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวรวมเป็นเงิน 15,226.63 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีทั้งสิ้นจํานวน 239,303 คน-ครั้ง และ
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 1,532.37 บาท เมื่อนํามาหารายได้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของนักทัศนาจรพบว่ามีค่า
เท่ า กั บ 366.70 ล้ า นบาท ดั ง นั้ น จั ง หวั ด กระบี่ จึ ง มี ร ายได้ ที่ เ กิ ด จากการท่ อ งเที่ ย วรวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
15,593.33 ล้านบาท ในส่วนของข้อมูลสถานพักแรม ปี 2545 จังหวัดกระบี่ มีจํานวนสถานพักแรมเพื่อ
การท่องเที่ยว 290 แห่ง จํานวนห้องพัก 9,088 ห้อง มีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยร้อยละ 43.22 และมีผู้เข้า
พักแรมทั้งสิ้นจํานวน 983,900 คน-ครั้ง โดยร้อยละ 67.77 เป็นชาวต่างประเทศ
สั ด ส่ ว นของผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นที่ เ ดิ น ทางมายั ง จั ง หวั ด กระบี่ ในปี พ.ศ. 2546 ของชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมีค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 47.05 และ 52.95 ตามลําดับ แต่อัตราการเดินทาง
ท่องเที่ยวของชาวไทยมีแนวโน้มเติบโตที่สูง ส่วนชาวต่างประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามและ
โรค SARS
ส่งผลให้การเดินทางมีจํานวนลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 84.63 หรือ 1,373,678 คน เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีวันพักเฉลี่ยในจังหวัดกระบี่ 4.37 วัน มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวันเป็นจํานวน
เงิน 2,787.39 บาท ทําให้เกิดรายได้จากทั้งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เป็นเงินทั้งสิ้น 17,081.17 ล้านบาท
ส่วนนักทัศนาจรมีจํานวนทั้งสิ้น 249,539 คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเป็นจํานวนเงิน 1,542.08 บาท
เมื่อนําจํานวนนักทัศนาจรและค่าใช้จ่ายมาคํานวณจึงทําให้มีรายได้ของผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มนี้เท่ากับ 384.81
ล้านบาท ดังนั้นจังหวัดกระบี่จึงมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,465.98 ล้านบาท
โดยร้อยละ 28.29 เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากหมวดที่พัก รองลงมาเป็นหมวดค่าซื้อสินค้า/ของที่
ระลึกและหมวดค่าบริการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 20.95 และ 19.51 ตามลําดับ
มีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย 43.94 และมีผู้เข้าพักแรมทั้งสิ้นจํานวน 1,115,175 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ 13.34
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ในปี พ.ศ. 2547 มีทิศทางการเติบโตที่ดีมาโดย
ตลอด ทั้งนี้จังหวัดกระบี่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะน้ําทะเลและหาด
ทรายที่สะอาดและความสวยงามของโลกใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็น ปะการัง และปลานานาชนิด อันเป็นมนต์
เสน่ ห์ ที่ ส ร้ า งความประทั บ ใจและดึ ง ดู ด ใจให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอย่างเช่น การเปิดบริการสายการบินต้นทุนต่ํา (Low Cost Airline) โครงการ
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Unseen Thailand ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นทุกปี
สําหรับในปี พ.ศ.2547 กระแสการเดินทางท่องเที่ยวยังคงขยายตัวร้อยละ 10.68 โดยตลาดหลักยังคงเป็น
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
ยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวีเดนและอังกฤษ ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีอัตราการเจริญเติบโตกระเตื้องขึ้น
เล็กน้อยร้อยละ 3.84 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคใต้และกรุงเทพมหานคร สําหรับพาหนะที่ผู้
เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวคือ รถส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ รถโดยสาร
ประจําทาง และเครื่องบิน ตามลําดับ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด
คือ อ่าวพระนาง
ในการเดินทางแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 4.33 วัน ลดลงจากเดิมเล็กน้อย โดย
มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันประมาณ 2,801.94 บาท ก่อให้เกิดรายได้ของนักท่องเที่ยวเป็นเงิน 18,908.95 ล้าน
บาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเป็น 1,567.63 บาท และมีรายได้เท่ากับ 416.42 ล้าน
บาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่เป็นจํานวนรวมทั้งสิน 19,325.37
ล้านบาท ดังนั้นผู้เยี่ยมเยือนจึงมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันประมาณ 2,619.43 บาท สําหรับสถานการณ์ด้าน
การพักแรม พบว่าจํานวนห้องพักมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 10,950 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 20.49
โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 47.45 เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 3.60 และมีระยะพํานักเฉลี่ย
ในสถานพักแรมเป็น 2.85 วัน
ในปี พ.ศ. 2548 พบว่าจังหวัดกระบี่มีอัตราการเติบโตอยู่ในแดนลบเป้นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่
ผ่านมา ทั้ งนี้เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ (สึนามิ) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547
โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 5,000 คน ซึ่งสร้างความสะเทือนใจและหวาดกลัวต่อนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง ทําให้ในช่วงครึ่งปีแรกมีนักท่องเที่ยวทั้ง
คนไทยและชาวต่างชาติ ประมาณ 80% ยกเลิกการเดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่ปลอดภัยกว่า อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของ
กระบี่เริ่มพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งนี้เพราะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน อาทิเช่น การติดตั้งระบบเตือน
ภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การจัดตั๋วราคาพิเศษ “เที่ยวธรรมดาราคา
เดียว” การจัดโครงการดิวตี้ฟรี ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม รวมทั้งการลดราคาแพ็กเกจของ
ที่พัก เป็นต้น แต่ไม่ได้ทําให้อัตราการเติบโตในภาพรวมการท่องเที่ยวของกระบี่ดีขึ้น ดังนั้นจํานวนผู้เยี่ยม
เยื อ นในปี พ.ศ. 2548 ยั ง คงติ ด ลงอยู่ โดยลดลงในอั ต ราร้ อ ยละ 42.83 โดยเฉพาะผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาว
ต่างประเทศลดลงมาก ในอัตราร้อยละ 62.75 สําหรับผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีอัตราการเติบโตลดลงเช่นกัน
คิดเป็นร้อยละ 17.63
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ส่วนของการเดินทางในแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 3.30 วัน ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดลดลงเหลือ 2,494.17 บาท ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลกระทบจากสึนามิและการปรับขึ้นราคาน้ํามันทั้งเบนซินและดีเซล ทําให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้
จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวลดลงเช่นกัน คิดเป็นเม็ดเงินเท่ากับ 7,149.83 ล้านบาท
ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 1,537.32 บาท ก่อให้เกิดรายได้ 2,440.65 บาท สําหรับ
สถานการณ์ด้านพักแรมนั้น พบว่าห้องพักได้รับความเสียหารจากเหตุการณ์สึนามิทําให้จํานวนห้องพักลดลง
มาก โดยเฉพาะห้องพักบนเกาะพีพีได้รีบความเสียหายมากเงินหมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ 243.46
ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,393.29
ล้านบาท และผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายต่ อคนต่อวันยาวนานที่สุด ดังนั้นจํานวนห้องพักในจังหวัดกระบี่
ทั้งหมดเหลือเพียง 9,737 ห้อง ลดลงในอัตราร้อยละ 11.08 และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงจากเดิมอยู่ที่
21.66 โดยนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมลดลงเหลือ 2.45 วัน
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในกระบี่ปี พ.ศ.2549 นี้มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.73
นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบวิกฤตสึนามิ และมีการฟื้นคืนสถานการณ์ท่องเที่ยวกลับมาได้โดยเร็ว หากแยก
เป็นผู้เยี่ยมเยือนคนไทยและชาวต่างชาติพบว่า ผู้เยี่ยมเยือนคนไทยเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.30 ส่วนผู้เยี่ยม
เยือนชาวต่างชาติที่เป็นตลาดหลักของพื้นที่นี้เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 151.63 ทั้งนี้เป็นผลจากการร่วมมืออย่าง
จริงจังของทั้งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อาทิ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวคนไทยภายใต้แคมเปญ “เที่ยวใต้ได้โบนัส ลุ้นบินฟรีทั่วไทย” การส่งเสริมตลาด
การประชุมสัมมนาและการเดินทางท่องเที่ยวเป็นรางวัล ภายใต้สโลแกน “Mice in Green” เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวคนไทยทดแทนชาวต่างชาติที่หดหายไปในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว การจัดงานไทยแลนด์
แทรเวิลมาร์ท 2006 การจัดโรดโชว์ต่างประเทศ กอปรกับได้รับปัจจัยส่งเสริมเป็นสนามบินนานาชาติเพื่อดึง
นักท่องเที่ยวเช่าเหมาลําให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น การเปิดบริการสายการบิน China Rich Airways
ในเส้นทางฮ่องกง-กระบี่ และการเปิดบริการสายการบินต้นทุนต่ํา (Low Cost Airline) จากปัจจัยดังกล่าว
ทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น
สําหรับลักษณะการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนคนไทย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคเดียวกันมากที่สุด รองลงมาคือ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนตาม
เกาะต่างๆ อาทิ เกาะลันตา เกาะพีพี ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นี้มากที่สุดคือ
กลุ่มยุโรป เช่น สวีเดน เยอรมนี สหราชอาณาจักร รองลงมาคือ เอเชีย โดยเป็นนักท่องเที่ยวจาก สิงคโปร์
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ซึ่งในด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ จะพบว่าบางกลุ่มเดินทางมาจาก
จังหวัดภูเก็ต โดยซื้อแพ็กเกจทัวร์แบบวันเดียวเพื่อเที่ยวชมความงามของเกาะพีพี ดําน้ํา และรับประทาน
อาหารก่ อ นเดิ น ทางกลั บ ไปพั ก ที่ ภู เ ก็ ต และบางกลุ่ ม เป็ น กลุ่ ม ที่ ตั้ ง ใจมาท่ อ งเที่ ย วและพั ก ค้ า งที่ ก ระบี่
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โดยส่วนใหญ่ นิยมพั กค้ างที่เกาะพีพีและอ่าวพระนาง ในส่วนของการเดินทางเพื่ อค้ างคืนในแต่ละครั้ง
นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,194.84 บาทต่อวัน และ
มีรายได้จากการท่องเที่ยว 19,461.76 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันเท่ากับ 1,717.49
บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ 357.54 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทังหมดที่เกิด
จากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,819.30 ล้านบาท และผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่าย
ต่อคนต่อวันประมาณ 3,146.02 บาท สําหรับสถานการณ์ด้านการพักแรมพบว่าห้องพักที่ได้รับความ
เสียหายจากสึนามิ มีการก่อสร้างใหม่และต่อเติมขยายจํานวนห้องพักมากขึ้นเป็น 10,962 ห้อง โดยมีอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 52.24 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.36 โดยนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรม
เพิ่มขึ้นเป็น 3.21 วัน
สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา พบว่ามีการฟื้นตัวดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องภายหลังจากประสบวิกฤตการณ์สึนามิเมื่อปลายปี 2547 และกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2550
โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงอย่างจังหวัดพังงาเป็น 1 ใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามันที่ประสบวิกฤติสึนามิและได้รับ
ความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักซึ่งเป็น
ที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย 100% ส่งผลกระทบให้การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาอยู่ในภาวะ
ซบเซาอย่างหนักตลอดทั้งปี 2548 ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติจากตลาดระยะไกล
อย่าง เยอรมัน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ รัสเซีย และตลาดระยะใกล้ในเอเชียอย่าง ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง
เกาหลี มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ
เดินทางเข้ามาเที่ยว อาทิเช่น การติดตั้งระบบเตือนภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น โครงการช่วยอันดามันเที่ยว
อันดามันโดยจัดแพ็กเกจ “เที่ยวธรรมดาราคาเดียว” และ แพ็กเกจ “เที่ยวสนุก ลดสุขใจไปอันดามัน”
เป็นต้น นอกจากนี้การส่งเสริมโครงการดิวตี้ฟรี (วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม) กระตุ้นให้มีการใช้จ่าย
เพื่อซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น แต่ละสถานการณ์ท่องเที่ยวก็ยังไม่ดีขึ้นมานัก เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลบั่นทอนให้
ตลาดท่องเที่ยวถดถอยลง ได้แก่ ความเชื่อในเรื่องวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ การเกิด
แผ่นดินไหวซ้ําหลายครั้งใกล้เคียงกับบริเวณที่ก่อให้เกิดสึนามิส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจในการ
เดินทางและชะลอการเดินทางหรือเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวไปภูมิภาคอื่นแทน ทําให้การท่องเที่ยวของพังงา
ในปี 2548 มีอัตราการเติบโตลดลงมากถึงร้อยละ 71.63 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของผู้เยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศในอัตราร้อยละ 94.85 และมีผู้เยี่ยมเยือนคนไทยลดลงร้อยละ 29.96 และจากการที่แหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพังงา คือ อุทยานแห่งชาติเขาหลักและห้องพักได้รับความเสียหายทั้งหมดส่งผล
ให้การพักแรมของนักท่องเที่ยวหดหายไปเกือบ 100% โดยมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยสั้นลงเหลือเพียง 2.71
วัน และมีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ลดลงเหลือ 1,767.86 บาท ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งมาจากการปรับราคาเพิ่มขึ้นของน้ํามัน นักท่องเที่ยวจึงประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทําให้รายได้ที่เกิด
จากนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 2,163.23 ล้านบาท สําหรับนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ
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1,180.50 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ 445.06 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้
ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,581.29 ล้านบาท โดยผู้เยี่ยมเยือน
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 1,630.63 บาท
สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ในช่วงไตรมาส 1 มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะลันตา นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ํา
กันมาก สภาพของแหล่งท่องเที่ยวในช่วงนี้คึกคักมาก ไตรมาส 2 บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปาน
กลาง ช่วงเดือนเมษายนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมาเที่ยวกันมาก ส่วนในเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน
เริ่มเข้าฤดูฝนแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยว ส่วนในไตรมาส 3 บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไป
อย่างค่อนข้างเงียบเหงาไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยว และช่วงไตรมาส 4
บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการเมืองในการปิดสนามบิน
สุวรรณภูมิทําให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะชาวต่างชาติส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลงกว่า
ทุกๆ ปี ช่วงไตรมาส 1 บรรยากาศการช้อปปิ้งจะคึกคักมาก โดยเฉพาะร้านค้าบริเวณตลาดจะมีเพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้ง ส่วนไตรมาส 2 บรรยากาศช้อปปิ้งค่อนข้างคึกคัก ในเดือนเมษายนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยจะมาท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ และจับจ่ายซื้อของกันเป็นจํานวนมาก ในไตรมาส 3 บรรยากาศ
การช้อปปิ้งจะเงียบเหงามาก ร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดร้านไม่เปิดขายเนื่องจากเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยว
และเป็นฤดูฝน และในไตรมาส 4 บรรยากาศการช้อปปิ้งค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
จึงทําให้นักท่องเที่ยวประหยัด สินค้าที่ขายได้ดีส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึก นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่นิยมซื้อ
สินค้าเท่าใดนัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ใช้บริการที่พักเป็นชาวต่างชาติ ในไตรมาส 1 เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการที่พักค่อนข้างคึกคัก ส่วนในไตรมาส 2 บรรยากาศที่พักอยู่ในระดับ
ปานกลาง เดื อ นเมษายนจะมี นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยจะมาพั ก แรมมากกว่ า ชาวต่า งชาติ ส่ว นช่ วงเดื อ น
พฤษภาคม-เดือนตุลาคมไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวใช้บริการห้องพักเลยบรรยากาศที่พักแต่ละแห่งเป็นไปอย่าง
เงียบเหงา บางแห่งปิดเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสําหรับเตรียมพร้อมที่จะเปิดอีกครั้งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด และในไตรมาส 4 บรรยากาศที่พักอยู่ในเกณฑ์ปานกลางไม่คึกคัก
เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง นักท่องเที่ยวใช้บริการร้านอาหารอยู่ในระดับ
ค่อนข้างคึกคักในฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนในเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคมนั้นจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้
บริการเท่าใด ร้านอาหารจะปิดกันมากในช่วงนี้ทําให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา และร้านอาหารมักเปิด
ให้บริการอีกครั้งช่วงปลายเดือนตุลาคม แต่ก็มีบางร้านเปิดบริการให้กับคนที่เกาะแต่ก็ไม่มากนัก มีบริการ
ห้องน้ําสําหรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจํานวนน้อย อย่างไรก็ตามจะมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้
บริการในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอยู่ในระดับค่อนข้างเงียบเหงา
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สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัด
กระบี่ ในปี พ.ศ. 2552 บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ ในแต่ละไตรมาส ไตรมาส 1 บรรยากาศกา
รท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไป
ท่องเที่ยวกันมากได้แก่ หมู่เกาะพีพี อ่าวนาง และหาดนพรัตน์ธารา ไตรมาส 2 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่
ในเกณฑ์คึกคักมากกว่า ไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว คือ วันสงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่
วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ไตรมาส 3 บรรยากาศการท่อง
เที่ยวอยู่ในเกณฑ์์ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม อีกทั้งไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไตรมาส
4 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักมากกว่าไตรมาส 3 เนื่องจากใกล้สิ้นปี อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ มากขึ้น
สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัด
กระบี่ ในปี พ.ศ. 2553 บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ ในแต่ละไตรมาส ไตรมาส 1 บรรยากาศ
การท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไป
ท่องเที่ยวกันมาก ได้แก่ หมู่เกาะพีพี อ่าวนาง และหาดนพรัตน์ธารา ไตรมาส 2 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่
ในเกณฑ์คึกคักมากกว่า ไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว คือ วันสงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่
วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ไตรมาส 3 บรรยากาศการท่อง
เที่ยวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากเป็นช่วงมรสุม อีกทั้งไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไตรมาส
4 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักมากกว่า ไตรมาส 3 เนื่องจากใกล้สิ้นปี อีกทั้งมีการจัด
กิจกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่
ในปี พ.ศ. 2554 บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ ในแต่ละไตรมาส ไตรมาส 1 บรรยากาศการท่องเที่ยว
อยู่ในเกณฑ์คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไปท่องเที่ยวกัน
มากได้แก่ หมู่เกาะพีพี อ่าวนาง และหาดนพรัตน์ธารา ไตรมาส 2 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก
มากกว่า ไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว คือ วันสงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่ วันแรงงาน
แห่งชาติวันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ไตรมาส 3 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากเป็นช่วงมรสุม อีกทั้งไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไตรมาส 4 บรรยากาศ
การท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักมากกว่า ไตรมาส 3 เนื่องจากใกล้สิ้นปีอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 นี้ สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัด
ตรัง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีปัจจัยบวกมาจากหลายด้าน เช่น การเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน
ของสายการบิน ทั้งนกแอร์ และแอร์เอเชีย ทําให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและโอกาสในการกระจายเดิน
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ทางเข้าสู่จังหวัด ตรังเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งด้านวิกฤติการณ์ภัยธรรมชาติก็ไม่มีเหตุ
เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะที่สถานการณ์ภายในประเทศก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพ กอปรกับชาวไทยมีความมั่นคงต่อ
รายได้ จากนโยบายรัฐบาลที่เริ่มส่งผลสู่ภาคประชาชน อาทิ นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา การเพิ่มอัตราค่าจ้าง
ข้าราชการระดับปริญญาตรี เป็นต้น ทําให้จังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
โดยชาวไทยยังครองสัดส่วนประมาณ 70 % ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดนอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศซึ่งมี
สัดส่วนประมาณ 30 % ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดตรัง โดยกลุ่มตลาดที่มี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ คือ กลุ่มยุโรป โดยเฉพาะชาวสแกนดิเนเวีย ซึ่งกลุ่มนี้จะพํานักในสถานพัก
แรมตามเกาะและชายหาดเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนประมาณ 35 % ของห้องพักทั้งหมดกว่า 3,000 ห้อง
ของจังหวัดตรัง และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ของทุกปี ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวอีกกลุ่มคือ ชาวมาเลเซีย ก็เป็นตลาดที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะเป็นการเดินทางเข้ามาพักค้างในพื้นที่มากขึ้น จากเดิมที่เป็นแค่การเดินทางผ่านเพื่อ
เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการร่วมเดินทางไปส่งเสริมตลาดของ ททท. ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปริมาณนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นมา พบว่า เมื่อสิ้นเดือน
ตุลาคม มีนักท่องเที่ยวจํานวน 910,000 คน และในเดือนพฤศจิกายน มีจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ
3,200 คน จนทําให้จังหวัดตรังมีปริมาณนักท่องเที่ยวครบ 1 ล้านคน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม
เมื่อสิ้นปีนี้คาดว่าจังหวัดตรังจะมีปริมาณนักท่องเที่ยว 1,150,000 คน หรือมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 14 % เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว ที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้
อย่างมีอรรถรส เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ
มีรสชาติอาหารที่มีความโดดเด่นรูปแบบชาวตรัง เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้า จังหวัดตรังจะสามารถเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่มีความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น จนมุ่งสู่ความสําเร็จของ
เป้าหมายรายได้ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558
โครงสร้างและข้อมูลลักษณะของนักท่องเทีย่ ว
จาการศึกษาข้อมูลในรายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้)
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทําการสํารวจ
โครงสร้างและข้อมูลลักษณะของนักท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการเสนอผลการสํารวจของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกระบี่ จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ศึกษาในจังหวัดกระบี่มีทั้งสิ้น 3,060
คน แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 828 คน ร้อยละ 27.1 และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 2,232 คน ร้อย
ละ 72.9 โดยผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจรในสัดส่วนร้อยละ 83.5 และ
ร้อยละ 16.5 ในขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจรเช่นกันใน
สัดส่วน ร้อยละ 90.9 และร้อยละ 9.1 ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
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ตารางที่ 6.2-58 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ถิ่นที่อยู่ของ
ภูมิลําเนาของ
นัก
นักท่อง
นัก
นักท่อง
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
รวม
รวม
ทัศนาจร
เที่ยว
ทัศนาจร
เที่ยว
1)
12.4
14.8
14.4 1) ทวีปอเมริกา
4.0
7.3
7.0
กรุงเทพมหานคร
2) ภาคกลาง
4.4
1.0
1.6
2) ทวีปยุโรป
9.9
29.4
27.6
3) ภาคตะวันตก
2.2
4.3
4.0
3) โอเชียเนีย
0.5
3.8
3.5
4) ภาคตะวันออก
2.2
0.1
0.5
4) ทวีปเอเชีย
85.6
59.2
61.6
5) ภาคเหนือ
6.6
3.0
3.6
5) ตะวันออกกลาง
0.2
0.2
6) ภาคใต้
72.3
72.1
72.1 6) ทวีปแอฟริกา
0.1
0.1
7) ภาคตะวันออก1.3
4.6
3.9
เฉียงเหนือ
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภูมิลําเนา/ถิ่นที่อยู่
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.1 มาจากภาคใต้ รองลงมา ร้อยละ14.4 มาจาก
กรุงเทพมหานคร และนักทัศนาจรที่มาเยือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.3 มาจากภาคใต้ สําหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ร้อยละ 72.1 มาจากภาคใต้เช่นกันผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.6 เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่มาจาก
เอเชีย รองลงมา ได้แก่ ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง และแอฟริกาในสัดส่วนร้อยละ 27.6, 7.0,
3.5, 0.2 และ 0.1 ตามลําดับ
เพศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในสัดส่วนร้อยละ 50.8 และ 49.2 ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัดส่วนร้อยละ 60.3และ 39.7
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ตารางที่ 6.2-59 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี 2554 จําแนกตามเพศ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
เพศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ชาย
43.8
50.2
49.2
49.5
61.4
60.3
หญิง
56.2
49.8
50.8
50.5
38.6
39.7
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อายุ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมากมีอายุอยู่ในวัยทํางาน โดยร้อยละ 54.3 มีอายุ อยู่ระหว่าง 25-34 ปี
รองลงมา ร้อยละ 31.4 มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมากมี อายุอยู่ในวัยทํางาน
โดยร้อยละ 54.3 มีอายุอยู่ ระหว่าง 25-34 ปี รองลงมา ร้อยละ 27.3 มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี
ตารางที่ 6.2-60 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามช่วงอายุ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ช่วงอายุ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
15 – 24 ปี
9.5
9.4
9.4
21.8
10.7
11.7
25 – 34 ปี
57.7
53.7
54.3
44.1
55.4
54.3
35 – 44 ปี
24.8
32.7
31.4
27.2
27.3
27.3
45 – 54 ปี
7.3
3.2
3.9
6.9
5.7
5.8
55 – 64 ปี
0.7
1.0
1.0
0.9
0.8
65 ปี ขึ้นไป
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อาชีพ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 37.3เป็นลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชน รองลงมา ร้อยละ 27.8
ประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละ 14.7 เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก
ร้อยละ 51.5 เป็นลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชน รองลงมา ร้อยละ 16.3 เป็นเจ้าของธุรกิจ และร้อยละ 11.4 เป็นครู
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ตารางที่ 6.2-61 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามอาชีพ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
อาชีพ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว รวม
เจ้าของธุรกิจ
10.2
9.0
9.2
14.4
16.5
16.3
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
14.6
14.8
14.7
9.4
7.1
7.3
ลูกจ้าง/พนักงาน ภาคเอกชน
46.7
35.5
37.3
38.1
52.9
51.5
แม่บ้าน-ว่างงาน
1.6
1.3
1.5
2.0
1.9
เกษตรกร
0.1
0.1
2.6
2.3
นักเรียน-นักศึกษา
11.7
8.7
9.2
20.3
7.7
8.8
เกษียณ
0.4
0.4
0.3
0.3
ประกอบอาชีพอิสระ
16.8
30.0
27.8
ครู
16.3
10.9
11.4
อื่นๆ
0.1
0.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 29.6 มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท/ เดือน รองลงมา ร้อยละ
25.7 มีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 39.8
มีรายได้ระหว่าง 15,000-19,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี รองลงมา ร้อยละ 26.3 มีรายได้ระหว่าง 10,000 –
14,999 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
ตารางที่ 6.2-62 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามรายได้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ช่วงรายได้
ช่วงรายได้
นัก
นัก
(ต่อปี)
(ต่อเดือน)
นักท่องเที่ยว รวม
นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร
ทัศนาจร
ไม่มีรายได้
7.3
10.3
9.8 Less than
7.9
9.1
20.3
USD
10,000
ต่ํากว่า 10,000 บาท
47.4
26.0
29.6 USD
2.5
28.7
26.3

291

ช่วงรายได้
(ต่อเดือน)

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นัก
ทัศนาจร

นักท่องเที่ยว

รวม

10,001-15,000
บาท

21.2

26.6

25.7

15,001-30,000
บาท

12.4

21.4

19.9

30,001-45,000
บาท

7.3

14.0

12.9

45,001-60,000
บาท

4.4

0.7

1.3

ช่วงรายได้
(ต่อปี)
10,000 –
14,999
USD
15,000 –
19,999
USD
20,000 –
39,999
USD
40,000 –
59,999
USD
60,000 –
79,999
USD Over
80,000

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นัก
นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร

24.3

41.4

39.8

38.6

15.3

17.4

11.4

5.6

6.1

1.5

1.0

1.0

60,001-75,000
0.9
0.7
0.1
0.3
1.5
บาท
75,001-90,000
บาท
มากกว่า 90,000 บาท
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.7 ต้องการมาท่องเที่ยว/พักผ่อน เป็นหลัก รองลงมา ร้อย
ละ 2.3 มาเพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.1 ต้องการมาท่องเที่ยว/
พักผ่อน เป็นหลักรองลงมา ร้อยละ 1.7 มาเพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน
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ตารางที่ 6.2-63 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
วัตถุประสงค์หลัก
ของการเดินทางครั้งนี้
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ย
รวม
ว
ท่องเที่ยว/พักผ่อน
98.5
96.4
96.7
99.0
98.
98.1
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
0.7
0.6
0.6
0.1
0.1
ติดต่อธุรกิจ
0.7
0.1
1.0
0.1
ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
เยี่ยมญาติ/เพื่อน
2.7
2.3
1.8
1.7
ชมนิทรรศการ/แสดงสินค้า
0.1
0.1
ได้รับรางวัล
ไหว้พระปฏิบัติธรรม
0.1
0.1
อื่น ๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แรงจูงใจในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 38.8 เห็นว่าจังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
รองลงมา ร้อยละ 29.1 เห็นว่ามีอาหารอร่อย ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 60.8 เห็นว่า
จังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเทีย่ วที่น่าสนใจ รองลงมา ร้อยละ 16.1 เห็นว่ามีอาหารอร่อย
ตารางที่ 6.2-64 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
นัก
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
รวม
ทัศนาจร
1) สถานที่ท่องเที่ยว
36.3
39.3
38.8
71.4
59.9
60.8
2) มีความปลอดภัย
1.1
5.1
4.4
11.3
8.9
9.1
3) อาหารอร่อย
32.1
28.4
29.1
11.7
16.5
16.1
4) สินค้าราคาถูก
30.5
22.9
24.3
4.1
3.8
5) ช่วงเทศกาล
0.4
0.3
5.1
4.8
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
นัก
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
รวม
ทัศนาจร
6) ระยะทาง
0.4
0.3
5.3
2.4
2.6
7) เวลาในการเดินทาง
0.9
0.8
0.4
2.8
2.6
8) ความสะดวกในการเข้าถึง
2.3
1.9
0.3
0.3
9) การจัดกิจกรรมส่งเสริม
0.2
0.2
10) อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย

การรับรูข้ ้อมูลการท่องเที่ยว
 ประเภทสื่อทีท่ ําให้ผู้เยี่ยมเยือนทราบข้อมูลการท่องเทีย่ ว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 40.8 ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน/คนรู้จัก
รองลงมา ร้อยละ 40.2 ทราบจากอินเตอร์เน็ต โดยมีเพียง ร้อยละ 1.6 เท่านั้นที่ทราบข้อมูลจาก ททท.
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 60.1 ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ตรองลงมา ร้อยละ
25.9 ทราบจากเพื่อน/คนรู้จัก โดยมีเพียง ร้อยละ 0.5 เท่านั้น ที่ทราบข้อมูลจาก ททท.

ตารางที่ 6.2-65 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามสื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทสื่อ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
บริษัทนําเที่ยว
1.1
0.9
1.2
1.1
วิทยุ
1.7
1.4
2.0
0.2
0.4
โทรทัศน์
0.8
8.0
6.7
23.1
3.1
5.1
หนังสือพิมพ์
2.7
2.2
4.6
3.0
3.1
นิตยสาร
5.9
4.8
3.8
3.4
อินเตอร์เน็ต
44.7
39.2
40.2
32.0
63.3
60.1
เพื่อน/คนรู้จัก
50.0
38.7
40.8
36.3
24.8
25.9
ททท.
3.4
1.1
1.6
2.0
0.4
0.5
แผ่นป้ายโฆษณา
1.1
1.6
1.5
0.4
0.3
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเภทสื่อ



การใช้อนิ เตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.0 ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล/ซื้อสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนมาก ร้อยละ 49.8
ใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 48.5 ใช้เพื่อจองที่พักผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 85.7 ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล/ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสําหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวครั้งนี้โดยในกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.7 ใช้เพื่อจองพาหนะในการเดินทางรองลงมา
ร้อยละ 18.2 ใช้เพื่อจองสถานที่ท่องเที่ยว
ตารางที่ 6.2-66 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
การใช้อินเตอร์เน็ต
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต
12.4
32.3
29.0
63.9
9.4
14.3
ใช้อินเตอร์เน็ต
87.6
67.7
71.0
36.1
90.6
85.7
ในการหาข้อมูล
46.1
50.7
49.8
25.0
9.1
จองที่พัก
53.9
47.2
48.5
ซื้อแพ็คเก็จทัวร์
จองสถานที่ท่องเที่ยว
0.5
0.4
28.6
18.2
จองพาหนะในการ
1.6
1.3
71.4
75.0
72.7
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.7 เดินทางมาท่องเที่ยวเพียงจังหวัดเดียวรองลงมา
ร้อยละ 8.0 เดินทางท่องเที่ยว 2 จังหวัด ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่
ร้อยละ 63.4 เดินทางมาท่องเที่ยว 3 จังหวัด รองลงมา ร้อยละ 25.6 เดินทางท่องเที่ยว 2 จังหวัด
ตารางที่ 6.2-67 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามจํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
จํานวนจังหวัด
ที่ท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 จังหวัด
98.7
87.7
88.7
1.6
5.1
5.0
2 จังหวัด
1.3
8.7
8.0
26.2
25.6
25.6
3 จังหวัด
3.7
3.3
63.1
63.4
63.4
4 จังหวัด
6.6
4.8
4.9
5 จังหวัดขึ้นไป
2.5
1.1
1.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเคยมาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.4 มาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ครั้งแรกรองลงมา ร้อยละ
4.2 มาเป็นครั้งที่ 2 ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.5 มาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ครั้ง
แรกรองลงมา ร้อยละ 1.7 มาเป็นครั้งที่ 2
ตารางที่ 6.2-68 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามการเคยมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
การเคยมาท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
มาครั้งแรก
100.0
94.5
95.4
91.1
98.2
97.5
มา 2 ครั้ง
5.1
4.2
5.9
1.2
1.7
มา 3 ครั้ง
0.4
0.4
3.0
0.1
0.4
มา 4 ครั้ง
0.3
0.3
มา 5 ครั้งขึ้นไป
0.1
0.1
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การเคยมาท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลักษณะการจัดการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.8 จัดการเดินทางมาเอง มีเพียง ร้อยละ1.2 ที่จัดการเดิน
ทางผ่านบริษัทนําเที่ยวผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.8 จัดการเดินทางเองมีเพียง
ร้อยละ 0.2 ที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
ตารางที่ 6.2-69 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ลักษณะการจัด
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
การเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว
1.4
1.2
0.2
0.2
จัดการเดินทางเอง
100.0
98.6
98.8
100.0
99.8
99.8
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.6 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมา ร้อยละ 30.9
เดินทางด้วยรถโดยสารผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 46.5 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
รองลงมา ร้อยละ 34.9 เดินทางด้วยรถโดยสาร
ตารางที่ 6.2-70 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามพาหนะที่ใช้เดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
พาหนะที่ใช้เดินทาง
นักทัศนาจร
นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
เครื่องบิน
18.2
11.3
12.4
14.9
18.3
18.0
เรือ
0.6
0.5
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พาหนะที่ใช้เดินทาง

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
รถไฟ
รถโดยสาร
53.3
26.5
30.9
38.6
34.6
34.9
รถส่วนตัว
28.5
62.2
56.6
46.5
46.5
46.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 25.6 เดินทางมาด้วยกัน 4 คน รองลงมา ร้อยละ 23.8 มาด้วยกัน 2
คน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 32.3 เดินทางมาด้วยกัน 2 คนรองลงมา ร้อยละ 28.4 มา
ด้วยกัน 3 คน
ตารางที่ 6.2-71 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 คน
34.3
14.2
17.5
2.5
3.7
3.6
2 คน
14.6
25.6
23.8
10.4
34.5
32.3
3 คน
5.8
26.5
23.1
42.6
27.0
28.4
4 คน
32.8
24.2
25.6
30.7
21.8
22.6
5 คน
3.6
3.9
3.9
6.9
8.1
8.0
6-10 คน
6.6
5.6
5.8
6.9
4.9
5.1
มากกว่า 10 คน
2.2
0.4
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.9 เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน รองลงมา ร้อยละ 17.5
เดินทางมาคนเดียวผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.4 เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน และ
รองลงมา ร้อยละ 3.6 เดินทางมาคนเดียว
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ตารางที่ 6.2-72 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามประเภทผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
คนเดียว
34.3
14.2
17.5
2.5
3.7
3.6
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
65.7
85.1
81.9
97.5
96.3
96.4
หมู่คณะ
0.7
0.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทที่พักแรม
สถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง 3 อันดับแรก
ได้แก่ บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน โรงแรม และบ้านพักอุทยาน/กางเต็นท์ ร้อยละ 40.7 ร้อยละ 37.0 และร้อย
ละ 9.1 ตามลําดับ สถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนํา
เที่ยว ได้แก่ โรงแรม ร้อยละ 100.0 สถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่
จัดการเดินทางด้วยตนเอง 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงแรม บังกะโล/รีสอร์ท และบ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน ร้อย
ละ 85.2 ร้อยละ 5.8 และร้อยละ 5.1 ตามลําดับสถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว 3 อันดับ ได้แก่ โรงแรม ร้อยละ 100.0
ตารางที่ 6.2-73 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามประเภทที่พักแรม
หน่วย : คน (ร้อยละ)
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ประเภทที่พักแรม
ผ่านบริษัท
ผ่านบริษัท
จัดการ
จัดการ
รวม
รวม
นําเที่ยว เดินทางเอง
นําเที่ยว
เดินทางเอง
บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน
41.3
40.7
5.1
5.1
โรงแรม
100.0
36.1
37.0
100.0
85.2
85.3
เกสต์เฮ้าส์
4.6
4.5
3.7
3.7
บังกะโล/รีสอร์ท
8.8
8.7
5.8
5.8
บ้านพักอุทยาน/กางเต็นท์
9.3
9.1
บ้านรับรอง
โฮมสเตย์
0.1
0.1
วัด
-
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นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ประเภทที่พักแรม
ผ่านบริษัท
ผ่านบริษัท
จัดการ
จัดการ
รวม
รวม
นําเที่ยว เดินทางเอง
นําเที่ยว
เดินทางเอง
เรือนแพ
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพักเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่าน
บริษัทนําเที่ยวมีวันพักเฉลี่ย 4 วันนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 4 วัน
ตารางที่ 6.2-74 จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554
หน่วย : วัน
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผ่านบริษัทนําเที่ยว
จัดการเดินทางเอง
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว จัดการเดินทางเอง
รวม
4.50
3.54
3.55
4.25
3.78
3.78
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงสร้างค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง
นักทัศนาจรชาวไทยที่การจัดเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,969.91 บาท/
วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 30.6 ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ
24.0 และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ร้อยละ 16.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 3,043.15 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 25.6
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 24.4 และค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 16.2
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ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนํา
เที่ยวมีค่าใช่จ่ายเฉลี่ยคนละ
2,976.71 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 31.8 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ
22.9 และค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 16.5
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางเอง
นักทัศนาจรชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,900.20 บาท/วัน
โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 25.5 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 22.6
และค่าพาหนะเดินทาง ร้อยละ 22.6 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
คนละ 3,728.18 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 31.2 ค่าอาหาร /เครื่องดื่ม ร้อย
ละ 18.9 และค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 14.7
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่มากับบริษัทนําเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 3,451.50
บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 32.4 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 23.1 และ
ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 12.8
ตารางที่ 6.2-75 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทค่าใช้จ่าย

1) ค่าที่พัก
2) ค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม
3) ค่าซื้อสินค้า/
ของที่ระลึก
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ความบันเทิง
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด
6) ค่าพาหนะ

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
-

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
31.8
25.6

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
-

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
32.4
31.2

-

30.6

22.9

24.4

-

22.6

23.1

18.9

-

24.0

16.5

16.2

-

25.5

12.8

14.7

-

16.8

5.3

12.0

-

11.4

6.7

8.9

-

7.8

6.9

9.4

-

13.3

8.1

6.9

-

13.5

14.3

9.8

-

15.6

11.1

8.2
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทค่าใช้จ่าย

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
7.3
100.0

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
2.3
2.6
100.0
100.0

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
11.6
100.0
100.0

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
5.7
11.3
100.0
100.0

7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/
1,579.43 2,098.67 2,059.69 1,662.50 1,752.42 2,846.89 3,007.57
วัน (บาท)
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความต้องการกลับมาท่องเทีย่ วซ้ําอีก
ชาวไทยส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวอีก และชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.6 จะกลับมาท่องเที่ยวอีก
ตารางที่ 6.2-76 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ําอีก
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทย
มา
ไม่มา
รวม
มา
ไม่มา
รวม
100.0
100.0
99.6
0.4
100.0
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวคาดว่าจะไปอีก 3 ปี ข้างหน้า
ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่วนมาก ร้อยละ 29.5 คาดว่าจะไปจังหวัดชลบุรี รองลงมา ร้อยละ 29.3 คาดว่าจะ
ไปจังหวัดกาญจนบุรี และ ร้อยละ 8.7 คาดว่าจะไปจังหวัดกระบี่
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ตารางที่ 6.2-77 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตาม 3 จังหวัดแรกที่คาดว่าจะไปใน 3 ปี ข้างหน้า
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้เดินทางท่องเที่ยวชาวไทย
ลําดับจังหวัด
ความต้องการไป
ลําดับจังหวัด
ความต้องการไป
ที่ต้องการไป
ใน 3 ปี ข้างหน้า
ที่ต้องการไป
ใน 3 ปี ข้างหน้า
1) ชลบุรี
29.5
2) กาญจนบุรี, เชียงใหม่
29.3
3) กระบี่
8.7
ที่มา : รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6.2.5 จังหวัดตรัง
สถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
ด้วยความพร้อมของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบกับสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ อาทิ โรงแรมขนาดใหญ่ สนามบิน ทําให้ในปี 2545 จังหวัดตรัง สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้ในปี 2545 จังหวัดตรัง มีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.08 โดยผู้เยี่ยมเยือน
ร้อ ยละ 90 เป็ นผู้ เยี่ ย มเยื อ นชาวไทย ซึ่ งมี อัต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 8.48 ส่ว นผู้ เยี่ ย มเยื อ นชาว
ต่างประเทศมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ26.68 ในส่วนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาในจังหวัดตรัง นี้พบว่ามีค่าใช้จ่าย/คน/วัน 1,859.14 บาท โดยร้อยละ 34.31 เป็นค่าใช้จ่ายด้านที่
พัก และนักท่องเที่ยวมีระยะพํานักเฉลี่ยในพื้นที่นี้ 2.88 วัน เมื่อนําจํานวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย/คน/วัน
และวันพักมาคํานวณจึงทําให้ จังหวัดตรังมีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,062.12 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีจํานวนทั้งสิ้น 106,732 คน-ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/วัน ของนัก
ทัศนาจรเท่ากับ 910.58 เมื่อนําจํานวนนักทัศนาจรและค่าใช้จ่ายมาคํานวณจึงทําให้รายได้ที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวของนักทัศนาจรคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 97.19 ล้านบาท ดังนั้น จังหวัดตรัง จึงมีรายได้ที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,159.31 ล้านบาท ฤดูท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม-พฤษภาคม ส่วนเดือนมิถุนายน-กันยายน เป็นช่วงมรสุมไม่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวทางทะเล
สําหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในจังหวัดตรัง คือ หาดปากเม็ง เพราะเป็นสถานที่ที่ผู้เยี่ยมเยือน
สามารถเดินทางต่อไปยังเกาะต่างๆ เช่น เกาะเชือก เกาะกระดาน และเกาะอื่นๆ ได้ มีอัตราการเข้าพักแรม
เฉลี่ยร้อยละ 35.64 ในส่วนของผู้เข้าพักแรมพบว่า ปี 2545 มีผู้เข้าพักแรมทั้งสิ้น 253,770 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ ผ่านมาคิดเป็ นร้อยละ 12.23 ซึ่ งในจํานวนนี้ มี นักเที่ยวชาวไทยทั้งสิ้น 220,916 คน คิดเป็นร้อ ยละ
87.05
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ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.91 โดย
ร้อยละ 90.33 หรือ 491,213 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 11.44
พาหนะที่ผู้เยี่ยมเยือนสามารถใช้เดินทางเข้ามาในจังหวัดตรังร้อยละ 53.73 เป็นรถส่วนตัวอีกร้อยละ 22.04
และ 18.54 เป็นรถโดยสาร และรถไฟตามลําดับ ส่วนสถานที่พักค้างคืนของนักท่องเที่ยวร้อยละ 66.48 คือ
โรงแรม/บังกะโล/รีส อร์ ท ร้อยละ 78.89 หรือ 428,975 คน เป็นผู้ เยี่ยมเยื อนที่มีลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน มีวันพักเฉลี่ย 2.90 วัน และมีค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนเงิน 1,856.75 บาท โดยร้อย
ละ 34.34 หรือ 637.61 บาท เป็นค่าที่พัก รองลงมาเป็นค่าบริการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด และ
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 19.34 และ 15.03 ตามลําดับ จากจํานวนนักท่องเที่ยว วันพัก และ
ค่าใช้จ่ายต่อคน เมื่อนํามาคํานวณก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,324 ล้านบาท อีก
ร้อยละ 21.11 หรือ 114,818 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่มีลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเป็นจํานวนเงิน 898.46 บาทในจํานวนนี้ร้อยละ 32.12 หรือ 288.63 บาท เป็น
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม จึงก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของนักทัศนาจรเป็นเงิน 103.16 ล้านบาท ดังนั้น
จังหวัดตรัง มีรายได้หมุนเวียนที่เกิดจากการท่องเที่ยวเป็นเงินทั้งสิ้น 2,427.16 ล้านบาท เมื่อพิจารณาถึง
ข้อมูลสถานพักแรมของจังหวัดตรัง พบว่ามีจํานวนสถานพักแรมเพื่อการท่องเที่ยว 19 แห่ง จํานวนห้องพัก
1,705 ห้อง อัตราการเข้าพักแรม 37.08 และมีผู้เข้าพักแรมทั้งสิ้นจํานวน 285,178 คน ในจํานวนนี้ร้อยละ
87.41 หรือ 249,268 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 12.83
กระแสการเดินทางของจังหวัดตรังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จนถึงปี
2547 โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวแบบค้างคืนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดตรัง
มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ มี ค วามสวยงามและเหมาะแก่ ก ารดํ า น้ํ า ดู ป ะการั ง อั น มี เ สน่ ห์ ดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ จังหวัดตรังยังมีกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น โครงการ Unseen
โครงการวิวาห์ใต้สมุทร เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง เทศกาลกินเจ รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังมากขึ้น โดยใน
ปีนี้การท่องเที่ยวตรังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.79 และหากแยกพิจารณาชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีการเติบโตเพิ่มสูงมากร้อยละ 52.83 ส่วนใหญ่เป็นผู้เยี่ยม
เยือนจากประเทศสวีเดนและมาเลเซีย
ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเข่นกันคิดเป็นร้อยละ 27.19 โดยเป็นผู้เยี่ยมเยือนจาก
ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ในด้านพาหนะที่ผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่นิยมใช้ในการเดินทางมายังแหบ่ง
ท่องเที่ยวคือ รถส่วนตัวเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทาง รถไฟ และเครื่องบิน ตามลําดับ
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ หาดปากเม็ง และหาดเจ้าไหม โดยการ
เดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 2.79 วัน ลดลงจากเดิม และจากจํานวน
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นักท่องเที่ยว คืนพักและการใช้จ่ายแต่ละวันประมาณ 1,859.71 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมเป็นเงิน 3,086.79 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วันประมาณ 898.57 บาท
และมีรายได้เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 129.69 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดตรังจะเท่ากับ 3,216.48 ล้านบาท โดยผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน 1,671.27 บาท สําหรับ
สถานการณ์ด้านการพักแรม พบว่า มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 36.38 ลดลงจากเดิมเล็กน้อย ส่วน
ระยะพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมลดลงจากเดิมอยู่ที่ 1.24 วัน
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2548 พบว่าจํานวนผู้เยี่ยมเยือนคน
ไทยและชาวต่างประเทศมีอัตราการเติบโตติดลบ สืบเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ แม้ว่าจังหวัด
ตรังจะได้รับความเสียหายประมาณ 20% ก็ตามทว่านักท่องเที่ยวยังคงมีความวิตกกังวล จึงยังไม่ตัดสินใจ
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ โดยมีการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปมากกว่า
50% แต่เมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย นักท่องเที่ยวได้เดินทางกลับเข้ามาอีกครั้ง ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90%
จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางมาเองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ในลักษณะแบบครอบครัวและ
กลุ่มสัมมนา ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของตรังกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งนี้เป็นผลจากได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการส่งเสริมการตลาดในงาน Consumer Fair ของ ททท. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์กอปรกับมี
การจัดกิจกรรมในพื้นที่ อาทิ วิวาห์ใต้สมุทร 2005 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์) การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
อินวิเตชั่น 2005 (วันที่ 9-11 เมษายน) เทศกาลกินเจ (วันที่ 2-11 ตุลาคม) ประเพณีลากพระ (วันที่ 19-21
ตุลาคม) การแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ “Nas Challenge 2005 ครั้งที่ 2” (วันที่ 4-6 พฤศจิกายน)
เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง รวมทั้งการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ จัดประชุมสัมมนาที่จังหวัดตรังมากขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ส่งผล เป็นอย่างมากต่อการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ด้านความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ท่องเที่ยว
ตรังก็ยังอยู่ในแดนลบ เนื่องจากปัจจัยลบจากการปรับขึ้นของราคาน้ํามันตลอดทั้งปี สายการบินไทยปรับขึ้น
ราคาค่าโดยสารและสภาวะน้ําท่วมในระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อการ
ทางท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้น ผู้เยี่ยมเยือน
มีอัตราการเติบโตลดลง 15.96 หากพิจารณาแยกเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่า มีอัตราการ
เติบโตลดลงในอัตราร้อยละ 12.40 และ 42.27 ตามลําดับ ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
นักท่องเที่ยวมีระยะพํานักเฉลี่ย 2.64 วัน และจากจํานวนนักท่องเที่ยว คืนพักและค่าใช้จ่าย/วันประมาณ
1,697.55 บาท เมื่อนํ ามาคํานวณหารายได้ที่เกิดจากนักท่ องเที่ยวเท่ากับ 2,180.22 ล้านบาท ส่วนนัก
ทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คนประมาณ 848.91 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวรวมเป็น
เงิน 112.22 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังจะเท่ากับ 2,292.44
ล้านบาท และผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในจังหวัดตรังประมาณ 1,618.85 สําหรับสถานการณ์ด้าน
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การพักแรม พบว่าจํานวนห้องพัก 2,164 ห้อง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ
31.23 ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5.15
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2549 ของจังหวัดตรังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.41 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวหลายปัจจัย อาทิ การจัด
โรดโชว์ต่างประเทศ การได้รับผลประโยชน์จากการขยายสนามบินกระบี่เป็นสนามบินนานาชาติ ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่จะเดินทางเชื่อมโยงเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง และเป็นการขยาย
โอกาสให้นักท่องเที่ยวมีตัวเลือกมากขึ้นในการเดินทาง การปรับลดราคาหรือจัดโปรโมชั่นพิเศษของโรงแรม
ที่ พั ก และแพ็ ก เกจทั ว ร์ ต่ า งๆ ช่ ว งนอกฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว การส่ ง เสริ ม การขายห้ อ งพั ก โดยเน้ น กลุ่ ม
ประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมการตลาด Agent Fam Trip รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่
เช่น เทศกาลตรุษจีน งานเปิดฟ้าเมืองตรัง การแข่งขันรถยนต์แนสชาเลนท์ 2006 นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัย
เสริมจากการเปิดบริการสายการบินต้นทุนต่ําของสายการบินนกแอร์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิด
กระแสการเดินทางทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น โดยผู้เยี่ยมเยือน
คนไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48 ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจาก
จังหวัดใกล้เคียง และชาวตรังที่ทํางานในถิ่นอื่นกลับมาเยี่ยมญาติและท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุด
ติ ด ต่ อ กั น โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม วั ย ทํ า งานและกลุ่ ม ครอบครั ว ขณะเดี ย วกั น กลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ และกลุ่ ม
ข้าราชการที่เดินทางเข้าประชุมสัมมนาในจังหวัด จัดเป็นกลุ่มที่เริ่มมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดี ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง
เป็นผลของการกระตุ้นตลาดกลุ่มประชุมสัมมนามากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง สําหรับผู้
เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.06 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตลาดมาเลเชีย สวีเดน
เยอรมนี ฝรั่งเศสที่ชื่นชอบกิจกรรมพายเรือแคนู ดําน้ํา และนิยมเข้าพักตามชายหาดและเกาะต่างๆ อาทิ
เกาะลิบง เกาะกระดาน เกาะไหง อุทยานแห่งชาติเกาะเภตรา โดยส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อนหรือคู่รัก
และร้ อ ยละ 60 เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเป็ น ครั้ ง แรก ส่ ว นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะครั้ ง
นักท่องเที่ยวมีระยะพํานักเฉลี่ย 2.66 วัน ลดลงจากเดิมและจากจํานวนนักท่องเที่ยว คืนพักและการใช้จ่าย
แต่ละวันประมาณ 1,720.33 บาท เมื่อนํามาคํานวณหารายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเท่ากับ 2,561.85 ล้าน
บาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วันประมาณ 891.84 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมเป็นเงิน 128.73 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังจะ
เท่ากับ 2,690.58 ล้านบาท หรือมีค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในจังหวัดตรังประมาณ 1,647.13 บาท สําหรับ
สถานการณ์ด้านการพักแรม พบว่า จํานวนห้องพัก 2,715 ห้อง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 36.07 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.84 โดยนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย
ในสถานพักแรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ 1.44 วัน
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ในปี พ.ศ. 2550 สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.21
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยทั้งผู้เยี่ยมเยือนคนไทยและชาวต่างชาติมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงที่ร้อยละ
18.44 และ 16.02 ตามลําดับ อันสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ งานวิวาห์
ใต้ ส มุท รในช่ วงเดื อ นกุ ม ภาพั นธ์ ที่มี ชื่อ เสี ย งทั้ ง ในหมู่ค นไทยและชาวต่ า งชาติ การเพิ่ ม เที่ ย วบิ น อาทิ
การเพิ่มเที่ยวบินอีก 2 เที่ยว เป็น 9 เที่ยว/สัปดาห์ ของสายการบินนกแอร์ เป็นต้น รวมไปถึงการที่ตรัง
ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง สงบ และสวยงาม นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัด
ตรังมีอัตราการเติบโตในกลุ่มประชุม/สัมมนา ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามแม้จะ
เกิดโศกนาฏกรรมน้ําป่าไหลหลาก ถล่มน้ําตกสายรุ้ง ไพรสวรรค์ และลําปลอก ทําให้ต้องปิดแหล่งท่องเที่ยว
ชั่วคราว แต่พบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางในพื้นที่
สําหรับลักษณะการเดินทางผู้เยี่ยมเยือนคนไทย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายใน
ภูมิภาคเดียวกัน รองลงมาคือ กรุงเทพฯ โดยนิยมเดินทางมาในลักษณะคู่รักมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวถ้ํามรกตและพักผ่อน ที่เกาะกระดานหรืออุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ คนไทยเริ่มนิยมมาดําน้ําที่
เกาะเชือก เกาะแหวน และเกาะกระดานมากขึ้น ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นี้
มากเป็นอันดับหนึ่ง คือ กลุ่มยุโรป รองลงมือคือ เอเชีย โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากสวีเดน เยอรมนี และ
มาเลเซีย มากที่สุดตามลําดับ ซึ่งในด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ พบว่านิยมเดินทาง
มาทํากิจกรรมดําน้ําลึกและตื้นที่เกาะเชือก-เกาะแหวน แบะเกาะกระดาน ในด้านระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวพักค้างประมาณ 2.32 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวพักค้าง/คน/วันประมาณ
1,803.93 บาท และมี รายได้ 2,915.71 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมี ค่าใช้จ่ายอยู่ ที่ 894.24 บาท และ
มีรายได้ 143.36 ล้านบาท เมื่อนํารายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,059.07 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13.70 และผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละวันประมาณ
1,721.84 บาท ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.54 โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายค่าที่พักมากที่สุด สําหรับสถานการณ์
ด้านการพักแรม มีการขยายจํานวนห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 2,265 ห้อง โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่
42.77 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.70 โดยมีนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมประมาณ 1.32 วัน
สถานการณ์ท่องเที่ยวจงหวัดตรังในปี พ.ศ. 2551 ช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ในเดือนมกราคมเดือนพฤษภาคม พบว่า บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเนื่องจากเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยว
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่จะนิยมเที่ยวตามเกาะต่างๆ ในจังหวัด
ตรัง ช่วงไตรมาส 3 บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทะเลมีคลื่นลมแรง
ไม่สะดวกในการเดินทางไปเที่ยวตามเกาะในช่วงนี้ทําให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง และในช่วงไตรมาส 4
เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมบรรยากาศอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผลการ
จากปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยกเลิกโปรแกรมเที่ยวทั้งหมด แต่่ก็พอจะมี
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นักท่องเที่ยวตกค้างอยู่บ้างแต่ไม่มากนักในช่วงไตรมาส 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 4 บรรยากาศการช้อป
ปิ้งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจะช้อปปิ้งมากกว่าชาวต่างชาติไม่ค่อยมี
ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลเช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์บรรยากาศในการช้อปปิ้งจะดูคึกคักกว่าช่วงอื่นๆ ส่วนใน
ไตรมาส 3 บรรยากาศการช้อปปิ้งจะดูค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายซื้อของเนื่องจาก
ฝนตกนักท่องเที่ยวจึงไม่สะดวกในการช้อปปิ้งส่วนใหญ่ ที่พักจะมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการพอสมควรจัดอยู่
ในระดับปานกลาง และเงียบเหงาในช่วงฤดูฝน แต่ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม มีนักท่องเที่ยว
มาก ทําให้บรรยากาศที่พักคึกคักขึ้นกว่าเดือนอื่น ๆ สําหรับการใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวนั้น
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับปานกลาง หากเป็นช่วงฤดูฝนจะเงียบเหงา และบรรยากาศร้านอาหารค่อนข้าง
คึกคักในช่วงไตรมาส 1 เดือนมกราคม-มีนาคม โดยทั่วไปจะมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริหารน้ําไม่มากนัก
มีผู้ใช้บริการมากในเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคมเท่านั้น เนื่องจากมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและ
จํานวนห้องน้ําไม่มากนัก
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2552
นับตั้งแต่เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี
พ.ศ.2552 เป็นต้นมา หรือนับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ว่า โดย
ภาพรวมเริ่มมีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 เล็กน้อย หรือประมาณ 2-5 % โดย
ยอดเงินสะพัดด้านการท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ. 2550 อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่วนการท่องเที่ยวในปี
พ.ศ. 2551 มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดตรัง ประมาณ 6-7 แสนคน และมียอดเงินสะพัดเข้ามาประมาณ
3,000 ล้านบาท เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเริ่มดีขึ้น หลังจาก
สถานการณ์ทางด้านการเมืองเริ่มที่จะสงบลง และราคาน้ํามันมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เริ่มไหลเข้ามาท่องเที่ยวยังหวัดตรัง ด้วยการจอแพ็คเก็จทัวร์
จากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่า สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ. 2551 น่าจะประสบกับปัญหาต่างๆ
จนอาจส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวลดลง แต่จากภาพรวมของการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2552
ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 5
หมื่นคนโดยในจํานวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติประมาณ 25 % สําหรับในส่วนที่เหลือจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางเข้ามาประมาณ 70 % ทําให้มีเงินสะพัดเข้ามาประมาณ 20 ล้านบาท
เท่ากับช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2551 จึงถือได้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ยังอยู่ในเกณฑ์
ที่ ดี แม้ ส ภาพเศรษฐกิ จ โดยรวมทั่ ว โลกและในประเทศไทยจะซบเซาลงก็ ต าม อย่ า งไรก็ ต าม ถ้ า ดู ถึ ง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2552 นี้ จะมีการเปลี่ยนไปจากปี
พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมาในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการขับรถส่วนตัวเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดตรัง มากว่าการ
ซื้อเพ็คเก็จทัวร์จากทางบริษัท จึงทําให้มีการจับจ่ายใช้สอยเงินได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากไปต้องกังวลในเรื่อง
ของราคาน้ํามัน ส่งผลให้มีการซื้อของฝากหรือของที่ระลึกต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งยังมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการนําเต็นท์มากางนอนพักแรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
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มากกว่าการเช่าห้องพัก สําหรับแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2552 ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ต่างก็ตั้งความหวังและภาวนาให้การเมืองของประเทศไทยสงบนิ่งเช่นนี้ตลอดไป
เพราะถือเป็นความเชื่อมั่นที่สําคัญของนักท่องเที่ยวในทั่วโลก
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2553 บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ ในแต่ละ
ไตรมาส ไตรมาส 1 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่เกณฑ์ที่คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ต่อเนื่อง
ตรุษจีน รวมทั้งมีการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร ในวันแห่งความรัก ไตรมาส 2 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ใน
เกณฑ์คึกคักมากกว่า ไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว คือ วันสงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่
วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ไตรมาส 3 บรรยากาศการท่อง
เที่ยวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อีกทั้งไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ไตรมาส
4 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักมากกว่าไตรมาส 3 เนื่องจากใกล้สิ้นปี อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ มากขึ้น
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2554 บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ ในแต่ละ
ไตรมาส ไตรมาส 1 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่อง
ตรุษจีน รวมทั้งมีการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรในวันแห่งความรัก ไตรมาส 2 บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ใน
เกณฑ์คึกคักมากกว่าไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว คือ วันสงกรานต์และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่ วัน
แรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ไตรมาส 3 บรรยากาศการท่องเที่ยว
อยู่ในเกณฑ์์ค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อีกทั้งไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวไตรมาส 4
บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์์คึกคักมากกว่าไตรมาส 3 เนื่องจากใกล้สิ้นปีอีกทั้งมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ มากขึ้น
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2555 นี้ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมี
ปัจจัยบวกมาจากหลายด้าน เช่น การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินของสายการบิน ทั้งนกแอร์ และแอร์เอเชีย ทําให้
นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและโอกาสในการกระจายเดินทางเข้าสู่จังหวัด ตรังเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน
สถานการณ์ ต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นวิ ก ฤติ ก ารณ์ ภั ย ธรรมชาติ ก็ ไ ม่ มี เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ขณะที่ ส ถานการณ์
ภายในประเทศก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพ กอปรกับชาวไทยมีความมั่นคงต่อรายได้ จากนโยบายรัฐบาลที่เริ่ม
ส่งผลสู่ภาคประชาชน อาทิ นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา การเพิ่มอัตราค่าจ้างข้าราชการระดับปริญญาตรี
เป็นต้น ทําให้จังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยชาวไทยยังครองสัดส่วน
ประมาณ 70 % ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด นอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 30 % ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดตรัง โดยกลุ่มตลาดที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
คือ กลุ่มยุโรป โดยเฉพาะชาวสแกนดิเนเวีย ซึ่งกลุ่มนี้จะพํานักในสถานพักแรมตามเกาะและชายหาดเป็น
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ส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนประมาณ 35 % ของห้องพักทั้งหมดกว่า 3,000 ห้องของจังหวัดตรัง และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคมของทุกปี ส่วนตลาด
นักท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวอีกกลุ่มคือ ชาวมาเลเซีย ก็เป็นตลาดที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เป็นการเดินทางเข้ามาพักค้างในพื้นที่มากขึ้น จากเดิมที่เป็นแค่การเดินทางผ่านเพื่อเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและ
กระบี่ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากการร่ว มเดิ น ทางไปส่ง เสริ ม ตลาดของ ททท. ภาคเอกชนและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาปริมาณนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นมา พบว่า เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม
มีนักท่องเที่ยวจํานวน 910,000 คน และในเดือนพฤศจิกายน มีจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 3,200 คน
จนทําให้จังหวัดตรังมีปริมาณนักท่องเที่ยวครบ 1 ล้านคน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นปีนี้
คาดว่าจังหวัดตรังจะมีปริมาณนักท่องเที่ยว 1,150,000 คน หรือมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14 %
เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว ที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างมีอรรถรส
เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีรสชาติอาหารที่มี
ความโดดเด่ น รู ป แบบชาวตรั ง เชื่ อ ว่ า ในอนาคตข้ า งหน้ า จั ง หวั ด ตรั ง จะสามารถเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่มีความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น จนมุ่งสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย
รายได้ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558
โครงสร้างและข้อมูลลักษณะของนักท่องเทีย่ ว
จากการศึกษาข้อมูลในรายงานรายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554
(ภาคใต้) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทําการ
สํารวจโครงสร้างและข้อมูลลักษณะของนักท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการนําเสนอผลการ
สํารวจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตรัง จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ศึกษาในจังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น
2,700 คน แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 2,208 คน ร้อยละ 81.8 และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 492
คน ร้อยละ 18.2 โดยผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจรในสัดส่วนร้อยละ 87.0
และร้อยละ 13.0 ในขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจรเช่นกัน
ในสัดส่วน ร้อยละ 85.8 และร้อยละ 14.2
6.2.5.2.1
ภูมิลําเนา/ถิ่นที่อยู่
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.9 มาจากภาคใต้ รองลงมา ร้อยละ 4.2 มาจาก
กรุงเทพมหานคร และนักทัศนาจรที่มาเยือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.9) มาจากภาคใต้ สําหรับ นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 93.3 มาจากภาคใต้เช่นกัน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.5 เป็นผู้เยี่ยมเยือน
ที่มาจากเอเชีย รองลงมา ได้แก่ ยุโรป และอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 38.6 และ 3.9 ตามลําดับ
310

ตารางที่ 6.2-78 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ถิ่นที่อยู่ของ
ภูมิลําเนาของ
นัก
นัก
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว รวม
นักท่องเที่ยว รวม นักท่องเที่ยว
ทัศนาจร
ทัศนาจร
1) กรุงเทพมหานคร
1.0
4.7
4.2
4.5
3.9
2) ภาคกลาง
0.1
40.0
38.4
38.6
3) ภาคตะวันตก
1.6
1.4
4) ภาคตะวันออก
1.0
0.2
0.3
60.0
57.1
57.5
5) ภาคเหนือ
97.9
0.1
0.1
6) ภาคใต้
93.3
93.9
7) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในสัดส่วนร้อยละ 56.0 และ 44.0 ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างประเทศเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัดส่วนร้อยละ 55.3 และ 44.7

เพศ

ชาย
หญิง

ตารางที่ 6.2-79 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามเพศ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
39.6
44.6
44.0
47.1
56.6
55.3

60.4
55.4
56.0
52.9
43.4
44.7
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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อายุ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมากมีอายุอยู่ในวัยทํางาน โดยร้อยละ 42.6 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี
รองลงมา ร้อยละ 31.1 มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัย
ทํางาน โดยร้อยละ 53.7 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี รองลงมา ร้อยละ 23.2 มีอายุอยู่ระหว่าง 15-24 ปี
ตารางที่ 6.2-80 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามช่วงอายุ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ช่วงอายุ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
15-24 ปี
32.3
15.6
17.8
38.6
20.6
23.2
25-34 ปี
37.2
43.4
42.6
31.4
57.3
53.7
35-44 ปี
27.1
31.7
31.1
30.0
21.1
22.4
45-54 ปี
2.4
9.2
8.3
0.9
0.8
55-64 ปี
1.0
0.2
0.3
65 ปีขึ้นไป
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อาชีพ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 40.3 เป็นลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชน รองลงมา ร้อยละ 15.7 เป็น
นักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 14.9 ประกอบอาชีพอิสระ ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.7
ประกอบอาชีพครู รองลงมา ร้อยละ 24.8 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 13.2 เป็นลูกจ้างพนักงานภาคเอกชน
ตารางที่ 6.2-81 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามอาชีพ
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
อาชีพ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
เจ้าของธุรกิจ
0.7
1.3
1.2
18.6
5.5
7.3
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
7.6
14.8
13.9
10.0
10.7
10.6
ลูกจ้าง/พนักงาน ภาคเอกชน
19.4
43.4
40.3
14.3
13.0
13.2
แม่บ้าน-ว่างงาน
1.0
0.7
0.8
7.1
11.8
11.2
เกษตรกร
8.7
14.1
13.4
0.2
0.2
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อาชีพ

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
30.2
13.5
15.7
32.3
12.2
14.9

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
41.4
22.0
24.8
-

นักเรียน-นักศึกษา
เกษียณ
ประกอบอาชีพอิสระ
ครู
7.1
35.8
31.7
อื่นๆ
1.4
0.9
1.0
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.3 มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน
รองลงมา ร้อยละ 17.3 มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท/เดือน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ
51.4 มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 19,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี รองลงมา ร้อยละ 27.4 มีรายได้ต่ํากว่า
10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี
ตารางที่ 6.2-82 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามรายได้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ช่วงรายได้
ช่วงรายได้
นัก
(ต่อปี)
(ต่อเดือน)
นักท่องเที่ยว รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร
41.4
ไม่มีรายได้
30.9
13.0
15.4 Less than
25.1
27.4
USD 10,000
ต่ํากว่า 10,000 บาท
7.3
18.9
17.3 USD 10,000
18.2
16.9
8.6
– 14,999
10,001-15,000
54.3 USD 15,000
54.7
51.4
33.0
57.4
31.4
บาท
– 19,999
15,001-30,000
8.0 USD 20,000
1.7
4.1
10.1
7.7
18.6
บาท
– 39,999
18.8
3.0
30,001-45,000
5.0 USD 40,000
0.2
0.2
บาท
– 59,999
45,001-60,000
USD 60,000
0.1
บาท
– 79,999
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ช่วงรายได้
(ต่อเดือน)

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว

รวม

ช่วงรายได้
(ต่อปี)

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นัก
นักท่องเที่ยว รวม
ทัศนาจร
-

60,001-75,000
USD Over
บาท
80,000
75,001-90,000
บาท
มากกว่า 90,000
บาท
รวม
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0 100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.0 ต้องการมาท่องเที่ยว/พักผ่อน รองลงมา ร้อยละ 5.8 มาเพื่อ
เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.5 ต้องการมา
ท่องเที่ยว/พักผ่อนรองลงมา ร้อยละ 6.1 มาเพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน
ตารางที่ 6.2-83 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
วัตถุประสงค์หลัก
ของการเดินทางครั้งนี้
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
ท่องเที่ยว/พักผ่อน
94.8
85.8
87.0
94.3
92.2
92.5
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
6.7
5.8
ติดต่อธุรกิจ
0.9
0.8
ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
1.7
1.4
เยี่ยมญาติ/เพื่อน
2.4
2.7
2.7
5.7
6.2
6.1
ชมนิทรรศการ/แสดงสินค้า
2.1
2.9
2.8
ได้รับรางวัล
0.2
0.1
ไหว้พระปฏิบัติธรรม
0.7
0.2
0.3
อื่น ๆ
0.6
0.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 30.1 เห็นว่าจังหวัดตรังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
รองลงมา ร้อยละ 22.8 เห็นว่ามีความปลอดภัย ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 26.5 เห็นว่า
จังหวัดตรังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รองลงมา ร้อยละ 23.9 เห็นว่าใช้เวลาในการเดินทางน้อย
ตารางที่ 6.2-84 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
แรงจูงใจในการมา
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
สถานที่ท่องเที่ยว
31.0
29.9
30.1
22.0
27.3
26.5
มีความปลอดภัย
13.6
24.1
22.8
19.9
11.8
13.1
อาหารอร่อย
12.1
8.2
8.6
13.4
9.4
10.0
สินค้าราคาถูก
9.3
7.9
8.1
6.5
6.1
6.2
ช่วงเทศกาล
10.1
7.7
8.0
10.8
8.5
8.8
ระยะทาง
8.3
7.7
7.7
9.1
5.2
5.9
เวลาในการเดินทาง
9.6
7.4
7.6
10.2
26.4
23.9
ความสะดวกในการเข้าถึง
5.5
5.9
5.8
4.8
3.8
4.1
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
0.5
1.1
1.0
3.2
1.4
1.7
อื่นๆ
0.2
0.2
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : จากการศึกษาข้ อมูลในรายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว
 ประเภทสื่อที่ทําให้ผู้เยี่ยมเยือนทราบข้อมูลการท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.9 ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน/คนรู้จัก
รองลงมา ร้อยละ 13.1 ทราบจากโทรทัศน์ โดยมีเพียง ร้อยละ 1.6 เท่านั้นที่ทราบข้อมูลจาก ททท.
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 27.0 ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากโทรทัศน์ รองลงมา ร้อย
ละ 25.3 ทราบจากเพื่อน/คนรู้จัก โดยมีเพียง ร้อยละ 0.8 เท่านั้นที่ทราบข้อมูลจาก ททท.
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ตารางที่ 6.2-85 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามสื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ประเภทสื่อ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
บริษัทนําเที่ยว
8.4
4.8
5.3
7.1
4.1
4.5
วิทยุ
11.5
9.1
9.4
24.4
14.1
15.4
โทรทัศน์
10.3
13.6
13.1
19.7
28.1
27.0
หนังสือพิมพ์
1.9
4.0
3.7
7.9
6.0
6.2
นิตยสาร
1.2
0.7
0.8
3.1
1.8
1.9
อินเตอร์เน็ต
1.9
1.0
1.1
13.4
19.7
18.9
เพื่อน/คนรู้จัก
62.4
65.3
64.9
24.4
25.4
25.3
ททท.
2.4
1.4
1.6
0.9
0.8
แผ่นป้ายโฆษณา
อื่นๆ
0.1
0.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



การใช้อินเตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพียงร้อยละ 1.4 เท่านั้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล/
ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสํา หรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 80.0 ใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และรองลงมา ร้อยละ 17.1 ใช้เพื่อจองใช้จอง
พาหนะในการเดินทาง ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีเพียง (ร้อยละ 23.4) ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล/
ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยในกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 60.0 ใช้เพื่อจองที่พัก รองลงมา ร้อยละ 34.4 ใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ตารางที่ 6.2-86 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554จําแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ตในการเดินทางครั้งนี้
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
การใช้อินเตอร์เน็ต
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว รวม
ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต
97.9
98.6
98.6
72.9
77.3
76.6
ใช้อินเตอร์เน็ต
2.1
1.4
1.4
27.1
22.7
23.4
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว รวม
ในการหาข้อมูล
33.3
96.2
80.0
47.4
32.3
34.8
จองที่พัก
3.8
2.9
52.6
61.5
60.0
ซื้อแพ็คเก็จทัวร์
5.2
4.3
จองสถานที่ท่องเที่ยว
1.0
0.9
จองพาหนะในการ
66.7
17.1
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การใช้อินเตอร์เน็ต

จํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.3 เดินทางมาท่องเที่ยวเพียงจังหวัดเดียว และรองลงมา
ร้อยละ 3.5 เดินทางท่องเที่ยว 2 จังหวัด ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.9 เดินทางมา
ท่องเที่ยว 3 จังหวัดรองลงมา ร้อยละ 25.2 เดินทางท่องเที่ยว 2 จังหวัด
ตารางที่ 6.2-87 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามจํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
จํานวนจังหวัด
ที่ท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 จังหวัด
96.9
96.3
96.3
1.4
1.2
2 จังหวัด
2.1
3.8
3.5
44.3
22.0
25.2
3 จังหวัด
1.0
0.1
48.6
69.9
66.9
4 จังหวัด
5.7
6.2
6.1
5 จังหวัดขึ้นไป
1.4
0.5
0.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การเคยมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.4 มาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังครั้งแรก รองลงมา ร้อยละ
32.5 มาเป็นครั้งที่ 2 ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.5 มาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังครั้ง
แรกรองลงมา ร้อยละ 17.3 มาเป็นครั้งที่ 2
ตารางที่ 6.2-88 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามการเคยมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
การเคยมาท่องเที่ยว
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
มาครั้งแรก
48.6
50.6
50.4
77.1
82.2
81.5
มา 2 ครั้ง
24.3
33.7
32.5
22.9
16.4
17.3
มา 3 ครั้ง
18.4
10.4
11.4
0.7
0.6
มา 4 ครั้ง
4.9
4.3
4.3
0.7
0.6
มา 5 ครั้งขึ้นไป
3.8
1.0
1.4
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลักษณะการจัดการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.7 จัดการเดินทางมาเอง มีเพียง ร้อยละ 0.3 ที่จัดการ
เดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.4 จัดการเดินทางมาเองมี
เพียงร้อยละ 0.6 ที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
ตารางที่ 6.2-89 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554จําแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ลักษณะการจัด
การเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร
นักท่องเที่ยว
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว
1.0
0.2
0.3
0.7
0.6
จัดการเดินทางเอง
99.0
99.8
99.7
100.0
99.3
99.4
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.5 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมา ร้อยละ 13.9
เดินทางด้วยรถโดยสาร ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 46.7 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
รองลงมา ร้อยละ 20.1 เดินทางด้วยเครื่องบิน
ตารางที่ 6.2-90 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามพาหนะที่ใช้เดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
พาหนะที่ใช้เดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
เครื่องบิน
3.5
1.9
2.1
27.1
19.0
20.1
เรือ
28.6
4.7
8.1
รถไฟ
9.4
10.6
10.5
8.6
11.4
11.0
รถโดยสาร
16.0
13.6
13.9
12.9
14.2
14.0
รถส่วนตัว
71.2
73.9
73.5
22.9
50.7
46.7
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนมาก ร้อยละ 32.2 เดินทางมาด้วยกัน 2 คน รองลงมา ร้อยละ 19.3 มา
ด้วยกัน 3 คน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก ร้อยละ 36.8 เดินทางมาด้วยกัน 2 คน รองลงมา ร้อยละ
23.8 มาคนเดียว
ตารางที่ 6.2-91 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
1 คน
2.4
4.2
4.0
10.0
26.1
23.8
2 คน
18.1
34.3
32.2
28.6
38.2
36.8
3 คน
20.5
19.1
19.3
21.4
12.3
13.6
4 คน
25.0
14.2
15.6
27.1
11.4
13.6
5 คน
11.1
6.5
7.1
4.3
1.4
1.8
6-10 คน
16.7
13.6
14.0
4.3
10.7
9.8
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
มากกว่า 10 คน
6.3
8.1
7.9
4.3
0.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จํานวนผู้ร่วมเดินทาง

ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.2) เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน รองลงมา ร้อย
ละ 4.0 เดินทางมาคนเดียว ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.2 เดินทางมากับครอบครัว/
ญาติ/เพื่อน และรองลงมา ร้อยละ 23.8 เดินทางมาคนเดียว
ตารางที่ 6.2-92 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามประเภทผู้ร่วมเดินทาง
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
รวม
คนเดียว
2.4
4.2
4.0
10.0
26.1
23.8
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
97.2
93.7
94.2
90.0
73.9
76.2
หมู่คณะ
0.3
2.1
1.9
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : จากการศึกษาข้อมูลในรายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศประจําปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้) โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทที่พักแรม
สถานพักแรมที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง 3 อันดับแรก
ได้แก่ โรงแรม บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน และบังกะโล/รีสอร์ท ร้อยละ 52.0 ร้อยละ 41.7 และร้อยละ 2.8
ตามลําดับสถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
ได้แก่ โรงแรม สถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง
3 อันดับแรก ได้แก่ โรงแรม บังกะโล/รีสอร์ท และบ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน ร้อยละ 79.2 ร้อยละ 11.5 และ
ร้อยละ 8.1 ตามลําดับสถานพักแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดิน
ทางผ่านบริษัทนําเที่ยว ได้แก่ โรงแรม
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ตารางที่ 6.2-93 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554จําแนกตามประเภทที่พักแรม
หน่วย : คน (ร้อยละ)
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ประเภทที่พักแรม
ผ่านบริษัท
ผ่านบริษัท
จัดการ
จัดการ
รวม
รวม
นําเที่ยว เดินทางเอง
นําเที่ยว
เดินทางเอง
บ้านตนเอง/ญาติ/เพื่อน
41.7
41.7
8.1
8.1
โรงแรม
100.0
52.0
52.0
100.0
79.2
79.4
เกสต์เฮ้าส์
1.1
1.1
0.7
0.7
บังกะโล/รีสอร์ท
2.8
2.8
บ้านพักอุทยาน/กางเต็นท์
1.0
1.0
11.5
11.4
บ้านรับรอง
1.4
1.4
0.5
0.5
โฮมสเตย์
วัด
เรือนแพ
อื่นๆ
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพักเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมีวันพักเฉลี่ย 3 วัน และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 2 วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วย
ตนเองมีวันพักเฉลี่ย 3 วัน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีวันพักเฉลี่ย 4 วัน
ตารางที่ 6.2-94 จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554
หน่วย : วัน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
รวม
ผ่านบริษัทนําเที่ยว จัดการเดินทาง
รวม
เอง
2.00
2.52
2.52
4.00
3.11
3.12
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ผ่านบริษัทนําเที่ยว จัดการเดินทางเอง
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง นักทัศนาจรชาวไทยที่
การจัดเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ 1,187.29 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ
ค่าที่พัก ร้อยละ 30.9 ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 29.1 และค่าพาหนะการเดินทาง ร้อยละ 15.3
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คนละ 1,883.47 บาท/วัน โดยมี
ค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 27.7 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 22.3 และค่าซื้อสินค้า/
ของที่ระลึก ร้อยละ 14.3
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว นักทัศนาจรชาว
ไทยที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,445.55 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 2
รายการ คือ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 76.9 ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 5.8
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ร้อยละ 4.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการ
เดินทางผ่านบริษัทนํา เที่ยว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,834.17 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ
ค่าที่พัก ร้อยละ 39.7 ค่าอาหาร/เครื่องดื่มร้อยละ 32.2 และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ร้อยละ 8.2
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางเอง นักทัศนาจรชาว
ต่างประเทศที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,342.94 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3
รายการ คือ ค่าอาหาร/เครื่องดื่มร้อยละ 32.2 ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ร้อยละ 20.1 และค่าซื้อ
สินค้า/ของที่ระลึก
ร้อยละ 15.6
 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่มากับบริษัทนําเที่ยว นักทัศนาจรชาว
ต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนํา เที่ยว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,435.53 บาท/วัน โดยมี
ค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 25.0 ค่าซื้อสินค้า/ของที่ระลึก ร้อยละ 21.0.ค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม ร้อยละ 18.4นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
คนละ 2,806.67 บาท/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าที่พัก ร้อยละ 29.2 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
ร้อยละ 20.8 และค่ายานพาหนะในการเดินทาง ร้อยละ 16.0
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ตารางที่ 6.2-95 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2554 จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
หน่วย : ร้อยละ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
-

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
39.7
27.7

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
25.0
-

นักท่องเที่ยว
ผ่าน
จัดการ
บริษัท เดินทาง
นําเที่ยว
เอง
29.2
-

1) ค่าที่พัก
2) ค่าอาหาร/
76.9
30.9
32.2
22.3
18.4
32.2
20.8
เครื่องดื่ม
3) ค่าซื้อสินค้า/
5.8
29.1
7.1
14.3
21.0
15.6
11.7
ของที่ระลึก
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อ
4.6
10.4
8.2
13.0
8.9
13.2
7.6
ความบันเทิง
5) ค่าบริการ
ท่องเที่ยว
4.6
11.8
7.8
7.3
8.7
20.1
11.1
ภายในจังหวัด
6) ค่าพาหนะ
2.3
15.3
2.9
11.1
9.2
13.9
16.0
7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.8
2.5
2.1
4.3
8.8
5.1
3.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/
1,445.55 1,187.29 2,834.17 1,883.47 2,435.53 1,342.94 2,806.67
คน/วัน (บาท)
ที่ มา : จากการศึ กษาข้ อมู ลในรายงานสถิ ติ การท่ องเที่ ยวภายในประเทศประจํ าปี พ.ศ. 2554 (ภาคใต้ ) โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6.3

การทบทวนทัศนคติของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

จากการศึกษาวิเคราะห์สถิติแนวโน้มการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในระดับโลกขององค์การ
ท่อ งเที่ย วโลก อ้า งในรายงานการศึก ษาของโครงการบูร ณาการอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย วอัน ดามัน
สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (2554) ซึ่งได้มีการจัดทําแบบสอบถาม
สํารวจนักท่องเที่ยว ในช่วงปี พ.ศ. 2553 เพื่อศึกษาแนวโน้มของอุปสงค์ ข้อมูลที่สําคัญ กลุ่มตลาด และ
นักท่องเที่ยว การสํารวจความรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดหมายปลายทางของอันดามัน ข้อมูลที่ได้จาก
แบสอบถามจะเป็นข้อมูลที่สําคัญในการนําไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อระบุตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ และ
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พัฒนาและจัดการแบรนด์อันดามัน (Brand development & management) โดยการนําข้อมูลจากการ
ทําแบบสอบถามนักท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่
1) การแบ่งกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคมของนักท่องเที่ยว
2) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง รูปแบบการเดินทาง โครงสร้างนักท่องเที่ยว และการใช้จ่าย
3) ผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะได้รับจากการท่องเที่ยว (Benefit Analysis) การ
วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ (Activity analysis)
4) แรงจูงใจ (Travel motivation) รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life style) การรับรู้ต่อจุดหมาย
ปลายทาง (Destination Perception)
5) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับระหว่างการท่องเที่ยว
(Tourist Satisfaction)
6.3.1

โครงสร้างของนักท่องเที่ยว การแบ่งกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคมของนักท่องเที่ยว
เมื่ อ นํ า สถิ ติ ข องผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นในพื้ น ที่ อั น ดามั น โดยเฉลี่ ย แต่ ล ะจั ง หวั ด พบว่ า มี
นักท่องเที่ยวไหลเวียนในพื้นที่ประมาร 9.5 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสํารวจพฤติกรรมการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเดินทางท่องเที่ยวไหลเวียนอยู่ภายใน 3 จังหวัด
คือ ระหว่างจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่ จึงคาดว่าจํานวนนักท่องที่แท้จริงน่าจะอยู่ที่ 6-7 ล้านคนต่อปี
 สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชายและหญิงไม่แตกต่างกันมานัก โดยเฉลี่ยอยู่ในวัย
ทํางานมีอายุระหว่าง 30 ถึง 59 ปี
 ส่วนใหญ่เดินทางมาสองคน รองลงมา คือ มากับญาติและเพื่อน โดยร้อยละ 62.8
มาเที่ยวเป็นครั้งแรก
 ร้อยละ 50 มีระยะเวลาพํานักมากกว่า 5 วันขึ้นไป
 การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางมาจากการแนะนําจากเพื่อนและญาติ เป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ หนังสือเดินทาง อินเตอร์เน็ต และเคยมาเที่ยวแล้วกลับมาอีก
6.3.2 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะได้รับจากการท่องเที่ยว
(Benefit Analysis) และรูปแบบกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ (Activity analysis)
1) กลุ่มจังหวัดอันดามัน
 วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการเดิ น ทางของนั กท่ อ งเที่ ย วที่ม าในพื้ น ที่ อัน ดามัน คื อ
การมาพักผ่อน เปลี่ยนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน (On holiday away from home 68.1%)
รองลงมาคือ การมาเพื่อมาทํากิจกรรมกีฬาทางน้ําและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 16.8
(Water Sport & Recreation) การเยี่ยมญาติและเพื่อนทั้งในเหตุผลของการมาพักผ่อนและเหตุผลอื่นๆ
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คิดเป็นร้อยละ 10 (Visiting Friends & Relatives) ส่วนใหญ่เพื่อมาจับจ่ายใช้สอยเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
(Shopping)
 นักท่องเที่ยวที่นิยมเลือกที่พักที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับกลาง (27.9%) และ
ที่พักที่มีราคาสูง (27%) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน รองลงมาคือ ที่พักราคาถูก (19%) เกสต์เฮาส์ (15.3%) ส่วน
ที่พักทางเลือกอื่นๆ เช่น บ้านที่สอง (Second Home) อพารต์เมนท์หรือแฟลตให้เช่าและโฮมสเตย์ยังอยู่ใน
สัดส่วนที่น้อยมาก
 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมในพื้นที่อันดามันค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่ที่
นิยมกันมากที่สุดคือ การจับจ่ายใช้สอย (15.7%) การเดินชมเมือง (14.2%) การเที่ยวผับ บาร์ นั่ง
ร้านอาหาร (12.3%) เที่ยวเกาะเที่ยวชายหาด (11.6%)
2) จังหวัดระนอง
 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดระนอง คือ การ
มาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน (On holiday away from home 41.2%)
รองลงมาคือ การมาเพื่อมาทํากิจกรรมกีฬาทางน้ําและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 29.4
(Water Sport & Recreation) การเยี่ยมญาติและเพื่อนทั้งในเหตุผลของการมาพักผ่อนและเหตุผลอื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 23.5 (Visiting Friends & Relatives)
 นักท่องเที่ยวที่นิยมเลือกที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็ก (41.2%) รองลงมาคือ โรงแรมที่
มีมาตรฐานคุณภาพในระดับกลาง (23.5%) และเกสต์เฮาส์ (17%) ส่วนที่พักในลักษณะโรงแรมราคาถูก
เกสต์เฮาส์ อพารต์เมนท์หรือแฟลตให้เช่า อยู่ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 5 นักท่องเที่ยวที่มาพักหรือรู้จักโฮมส
เตย์ยังมีจํานวนน้อยมาก
 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมในจังหวัดระนองมากที่สุด คือ การจับจ่ายใช้สอย
ซื้อของฝาก (21.9%) รองลงมา คือ การเดินเที่ยวชมในเมือง (18.5%) การท่องเที่ยวสถานที่ทางวัฒนธรรม
(15.6%) ส่วนการเที่ยวผับ บาร์ นั่งร้านอาหาร การใช้บริการสปา พบปะสังสรรค์กับเพื่อน อยู่ในสัดส่วน
เฉลี่ยร้อยละ 5 ส่วนกิจกรรมเที่ยวเกาะเที่ยวชายหาดมีสัดส่วนที่น้อยมาก
3) จังหวัดพังงา
 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดพังงา คือ การมา
พักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน (On holiday away from home) ซึ่งอยู่ใน
สัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 71.7% รองลงมาคือ การเยี่ยมญาติและเพื่อนทั้งในเหตุผลของการมาพักผ่อน
และเหตุผลอื่นๆ(Visiting Friends & Relatives) คิดเป็นร้อยละ 13.6 การมาเพื่อมาทํากิจกรรมกีฬาทางน้ํา
และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (Water Sport & Recreation) คิดเป็นร้อยละ 6.8
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 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย มเลื อ กที่ พั ก เป็ น โรงแรม/รี ส อร์ ท ที่ มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
ในระดับกลาง (33.9%) รองลงมาคือ ที่พักที่มีราคาสูง (25%) เกสต์เฮาส์ (19.6%) ส่วนที่พักในลักษณะ
โรงแรมราคาถูกและอาศัยอยู่กับเพื่อนหรือญาติ อยู่ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 9-10
 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมในจังหวัดพังงามีความหลากหลายค่อนข้างสูง และ
มีสัดส่วนความนิยมใกล้เคียงกัน ได้แก่ การเดินเที่ยวชมในเมือง (14.4%) กิจกรรมเที่ยวชายหาด (13.8%)
การจับจ่ายใช้สอย (13.8%) การเที่ยวผับ บาร์ นั่งร้านอาหาร (10%) การท่องเที่ยวโดไปกับโปรแกรมทัวร์
(10%) การท่องเที่ยวสถานที่ทางวัฒนธรรม (8.8%) ส่วนการท่องเที่ยวชุมชนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น
4) จังหวัดกระบี่
 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดกระบี่ คือ การมา
พักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน (On holiday away from home) คิดเป็นร้อยละ
60 รองลงมาคือ การมาเพื่อมาทํากิจกรรมกีฬาทางน้ําและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (Water Sport &
Recreation) ซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่สูงถึงร้อยละ 30.6 ส่วนการเยี่ยมญาติและเพื่อนทั้งในเหตุผลของ
การมาพักผ่อนและเหตุผลอื่นๆ(Visiting Friends & Relatives) อยู่ที่ร้อยละ 7
 นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มเลื อ กที่ พั ก ที่ เ ป็ น โรงแรม/รี ส อร์ ท ที่ มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
ระดับกลาง (37.3%) รองลงมาคือ ที่พักที่มีราคาสูง (30.4%) ที่พักในลักษณะโรงแรมราคาถูก (16.7%)
และเกสต์เฮาส์ (7.8%) ส่วนความนิยมในที่พักรูปแบบอื่นๆ มีสัดส่วนที่น้อยมาก
 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมในจังหวัดกระบี่มีความหลากหลายค่อนข้างสูง และ
มี สั ดส่ วนความนิ ยมใกล้ เคี ยงกัน ได้ แก่ กิ จกรรมเที่ ยวเกาะเที่ ยวชายหาด (14.7%) การเที่ ยวผั บ บาร์ นั่ ง
ร้านอาหาร (12.9%) การเดินเที่ยวชมในเมือง (12.6%) การซื้อของจับจ่ายใช้สอย (11.7%) การท่องเที่ยวสถานที่
ทางวัฒนธรรม (9.7%) การใช้บริการสปา (7.9%) ส่วนการท่องเที่ยวชุมชนมีสัดส่วนร้อนละเพียง 1.2 เท่านั้น
5) จังหวัดภูเก็ต
 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ต คือ
การมาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน (On holiday away from home) ซึ่งอยู่ใน
สัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 72.5% รองลงมา คือ การมาเพื่อทํากิจกรรมทางน้ําและกิจกรรมนันทนาการ
อื่นๆ (Water Sport & Recreation) คิดเป็นร้อยละ 11.7 ส่วนการเยี่ยมญาติและเพื่อนทั้งในเหตุผลของ
การมาพักผ่อนและเหตุผลอื่นๆ (Visiting Friend & Relative) คิดเป็นร้อยละ 6.8
 นักท่ องเที่ ยวนิ ยมเลือกพั กเป็นโรงแรม/รีสอร์ทที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดั บสู ง
(32.9%) รองลงมา คือ โรงแรม/รีสอร์ทที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับปานกลาง (25.4%) และที่พักในลักษณะ
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โรงแรมที่พักราคาถูก (16.7%) เกสต์เฮาส์อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 13.6 ส่วนความนิยมที่พักในรูปแบบอื่นๆ มีสัดส่วน
ที่น้อยมาก
 กิจกรรมที่นักท่ องเที่ยวนิยมในจังหวั ดภู เก็ตมากที่ สุด คื อ การจั บจ่ ายใช้สอย
ซื้อของฝาก (18.2%) รองลงมาคือ การเดินเที่ยวชมในเมือง (14.1%) การเที่ยวผับ บาร์ นั่งร้านอาหาร
(13%) กิจกรรมเที่ยวเกาะเที่ยวชายหาด (9.7%) การท่องเที่ยวสถานที่ทางวัฒนธรรม (8.6%) ส่วนการใช้
บริการสปา การท่องเที่ยวทางเรือ การเล่นกีฬาทางน้ํา การท่องเที่ยวโดยไปกับโปรแกรมทัวร์ อยู่ในสัดส่วน
เฉลี่ยร้อยละ 6
6) จังหวัดตรัง
 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ต คือ
การมาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน (On holiday away from home) คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ การมาเพื่อทํากิจกรรมทางน้ําและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (Water Sport &
Recreation) คิดเป็นร้อยละ 31.3 การเยี่ยมญาติและเพื่อนทั้งในเหตุผลของการมาพักผ่อนและเหตุผลอื่นๆ
(Visiting Friends & Relatives) อยู่ที่ร้อยละ 7
 นักท่องเที่ยวนิยมเลือกที่พักเป็นลักษณะโรงแรมราคาถูกกับเกสต์เฮาส์ในสัดส่วน
ที่เท่ากันคือ ร้อยละ 38 รองลงมาคือ โรงแรม/รีสอร์ท ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับปานกลาง (19%) และ
Youth Hostel (4.8%)
 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมในจังหวัดตรังมากที่สุด คือ การเดินเที่ยวชมในเมือง
(22.4%) รองลงมาคือ กิจกรรมเที่ยวเกาะเที่ยวชายหาด (16.3%) ส่วนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การเที่ยวผับ
บาร์ นั่งร้านอาหาร การนั่งเรือมีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ เฉลี่ยร้อยละ 12 การจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากมีเพียง
ร้อยละ 6 การท่องเที่ยวชุมชนแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 แต่ก็ถือว่ามากกว่าจังหวัดอื่นๆ ในอันดามัน
6.3.3

ลักษณะของการตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมและรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว
1) จังหวัดระนอง
 จังหวัดระนองมีผู้เยี่ยมเยือนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 4 แสนคนต่อปี ส่วน
ใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 61) รองลงมาคือ การเดินทางมาโดยรถโดยสารประจําทาง (ร้อยละ 39)
 เป็นชาวไทยร้อยละ 92 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท นิยมมาเป็นหมู่คณะ
โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากรุงเทพฯ ภาคกลาง และจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ เช่น สงขลา นครศรีธรรมราช
นิยมมาอาบน้ําแร่ แช่น้ําร้อน นวด โดยมีบ่อน้ําร้อนรักษะวาริน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
 แนวโน้มตลาดใหม่ที่น่าสนใจของจังหวัดระนอง คือ กลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่มี
การศึกษาดี มีรายได้สูง ปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมการเดินทาง คือ นิยมขับ
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รถยนต์ ส่ วนตั วมาจากกรุ งเทพ แวะท่ องเที่ ยวตามทาง พั กรี สอร์ ทระดั บดี วั ตถุ ประสงค์ ที่ มา คื อ ระนอง
มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และสงบ
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว Backpacker โดยมีพฤติกรรมการเดินทาง
คือ นั่งเครื่องบินมาลงกรุงเทพฯ แล้วต่อรถโดยสารประจําทางมาที่จังหวัดระนอง และเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เช่น จังหวัดภูเก็ต หรือจากกรุงเทพฯเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆ
ในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยเป็นลักษณะ Regional Tour Pattern และเดินทางต่อมายังจังหวัดระนอง
โดยรถยนต์โดยสารและเรือโดยสาร
 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ชาวต่างชาติที่มาต่อวีซ่าในประเทศ
ไทย ซึ่งส่วนใหญ่นิยมมาพักค้าง 1 คืน แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะลดลง เนื่องจากด่านศุลกากรใน
จังหวัดระนองอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยสามารถต่อวีซ่าเพียง 1 เดือน จาก 3 เดือน
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปไม่ค่อยนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในตัว
เมืองระนองมากนัก และไม่นิยมมาอาบน้ําแร่ เนื่องจากอากาศในเมืองไทยมีอุณหภูมิสูง ส่วนใหญ่นิยมมา
เที่ยวตามเกาะที่ยังไม่มีความเจริญมาก แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม คือ เกาะพยาม ซึ่งนิยมมาอยู่เป็นระยะ
เวลานาน
2) จังหวัดพังงา
 จังหวัดพังงามีผู้เยี่ยมเยือนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 1 ล้านคนต่อปี เกือบ
3 ใน 4 เป็นนักทัศนาจร เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในพังงาอยู่ใกล้กับภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของอัน
ดามัน ทําให้ใช้เวลาไม่นานในการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเล นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทางไป
เช้าเย็นกลับ เป็นลักษณะการซื้อแพคเกจทัวร์ 1 วัน
 ผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่นิยมเดินทางเข้าถึงพื้นที่ โดยรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 72) รถโดยสารประจําทาง (ร้อยละ 28)
 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่นิยมเที่ยว ได้แก่ เขาหลัก เขาตะปู (James bonds
Island) ในเขตอ่าวพังงา และยังเดินทางเชื่อมโยงไปยังเกาะพีพี ที่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่
 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางบกที่นิยม ได้แก่ อ่าวพังงา ถ้ําช้าง น้ําตกโตนไทร
น้ําตกศรีพังงา
 ศูนย์กลางที่พกั การบริการแหล่งช้อปปิ้งจะอยู่บริเวณเขาหลัก นักท่องเที่ยวที่พักบริเวณ
นี้จะนิยมเช่ารถสองแถวไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางบก หรือนิยมขี่จักรยานเลียบชายฝั่งอันดามัน
 กิจกรรมที่นิยม คือ การดําน้ํา ขี่ช้าง
 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นที่รู้จักดีของนักท่งเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา คือ
เกาะยาวและเกาะปันหยี จังหวัดพังงา และเกาะลันตา จังหวดกระบี่
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3) จังหวัดภูเก็ต
 จังหวัดภูเก็ตมีผู้มาเยี่ยมเยือนประมาณ 5 ล้านคน จํานวน 2 ใน 3
เป็น
ชาวต่างชาติ โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาพักแรมสูงถึง 4.7 ล้านคน ร้อยละ 53 เดินทางมาโดยเครื่องบิน
รองลงมาคือ รถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 25) รถโดยสารประจําทาง (ร้อยละ 18) และวิธีอื่นๆ
 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเรือสําราญและเรือยอช์ทอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 3
 ตลาดต่างชาติค่อนข้างมีความหลากหลาย ทั้งในดานสัญชาติ อายุ เนื่องจากภูเก็ต
มีที่พักหลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคา รวมถึงรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการก็มี
ความหลากหลายสามารถรองรับตลาดได้ทุกกลุ่ม
4) จังหวัดกระบี่
 จังหวัดกระบี่มีผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 2 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวทีมาพักแรม
ถึง 1.8 ล้านคน ผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 46) รองลงมาคือ การ
เดินทางมาโดยเครื่องบิน (ร้อยละ 29) และรถโดยสารประจําทาง (ร้อยละ 25)
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมพักที่อ่าวนาง อ่าวไร่เลย์
 นักท่องเที่ยวที่มาจากภูเก็ตมักเดินทางมาทางเรือ สถานทีที่นิยมคือ การเที่ยวตาม
เกาะแก่งต่างๆ เช่น เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะห้อง
 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ เที่ยวชมตัวเมืองกระบี่ ดําน้ํา เล่นน้ําที่สระมรกต
อาบน้ําพุร้อนเค็ม ขี่ช้าง เป็นต้น
5) จังหวัดตรัง
 จังหวัดตรังมีผู้มาเยี่ยมเยือนเฉลี่ยปีละ 8.5 คน เป็นชาวไทยร้อยละ 90
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นพวกสะพายเป้ นิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็น
ระยะเวลานาน และเป็นลักษณะ Regional Tour Pattern ซึ่งมีการเดินทางโดยรถประจําทาง และเรือ
โดยสารซึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ําในระยะยาวที่เป็นที่นิยม อาทิ เดินทางจากจุดเริ่มต้นมาท่องเที่ยวภาย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น บาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย จากมาเลเซียเดินทางโดยรถโดยสารประจํา
ทางมายังหาดใหญ่ และต่อมายังจังหวัดตรัง
 จังหวัดตรังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่อันดามันและเมืองท่องเที่ยว
อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี ปีนัง สิงคโปร์ จังหวัดตรัง คือ จุดเดินทางเพียงจุด
เดียวที่นักท่องเที่ยวจากหาดใหญ่หรือมาเลเซียสามารถต่อรถตู้โดยสารมายังเกาะลันตาได้ รถตู้โดยสารใน
จังหวัดตรังมีคิวโดยสารตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟจังหวัดตรัง
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 นักท่องเที่ยวบางกลุ่มนั่งรถไฟจากตรังต่อไปยังสุราษฎร์ธานี บางกลุ่มเดินทางจาก
กรุงเทพฯ-กระบี่-ตรัง และกลับกรุงเทพโดยรถไฟ
 เกาะบริเวณโดยรอบที่นิยมไป ได้แก่ เกาะมุก เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะพงัน
 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ําที่เป็นที่นิยม อาทิ นั่งเรือจากตรังไปยังเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

6.4

แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของการตลาดการท่องเที่ยว
6.4.1 การคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวระดับโลก
จากการศึกษาวิเคราะห์สถิติแนวโน้มการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในระดับโลกขององค์การ
ท่องเที่ยวโลก อ้างในรายงานการศึกษาของโครงการบูรณาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันดามันสู่
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (2554) จะเห็นได้ว่าในช่วง 6 ทศวรรษที่
ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในบางช่วง เช่น ในปี พ.ศ.2538 พ.ศ.
2539 พ.ศ.2543 จะเป็นช่วงที่อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ว สูงกว่าอัตราเฉลี่ยที่ได้
คาดการณ์ไว้ ในขณะที่บางช่วงตัวเลขสถิติของนักท่องเที่ยวอาจชะลอตัวหรือลดลงไปบ้าง เช่น ในปี พ.ศ.
2544 ถึง พ.ศ.2546 ซึ่งทําให้อัตราการเติบโตของช่วงที่ดีทดแทนในช่วงที่ประสบภาวะวิก ฤตได้ ส่ง ผลให้
อุต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ย วกลายเป็น สาขาทางเศรษฐกิ จ ที ่ใ หญ่ที ่ส ุ ด และเติ บ โตเร็ว ที ่ส ุด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ มีจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นมามากมาย โดยเฉพาะ
ในประเทศกําลังพัฒนามาแข่งขันกับจุดหมายปลายทางที่มีมาช้านาน เช่น ในยุโรปตะวันตก และในอเมริกา
เหนือ ส่งผลให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 ในปี พ.ศ.2533
เป็นร้อยละ 45 ในปี พ.ศ.2551
องค์การการท่องเที่ยวโลกได้คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวโลกและประเมิน
การพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ จนถึงปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ซึ่งการขยายตัวในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
ในอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.1 นั้น คาดว่าจะทําให้ในปี พ.ศ.2563 จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ถึง 1.6 พันล้านคน โดย 1.2 พันล้านคนจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค และ 378
ล้านคน จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางในระยะไกล ดังรูปที่ 6.4-1
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รูปที่ 6.4-1 การคาดการณ์จํานวนนักท่องเที่ยวในระดับโลก

เมื่อศึกษาถึงตัวเลขคาดการณ์นักท่องเที่ยวแบ่งตามภูมิภาค พบว่า ภายในปี พ.ศ.2563 ภูมิภาค
หลักที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุด ได้แก่ ยุโรป (717 ล้านคน) เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (397
ล้านคน) และอเมริกา (282 ล้านคน) ตามด้วย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ตามลําดับ โดยมี
การคาดการณ์ว่า เอเชียตะวันออกและแปซิฟิค เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จะมีอัตราเติบโต
มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยของโลกซึ่งคาดการณ์ไว้ ร้อยละ 4.1 ต่อปี ส่วนภูมิภาคที่มี
การเติบโตมากอยู่แล้ว เช่น ยุโรปและอเมริกาจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่ต่ํากว่า ยุโรปซึ่งครอบครองสัดส่วน
ของตลาดมากที่สุดของโลก จะมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2538 เป็นร้อยละ 46 ในปี พ.ศ.2563
ดังรูปที่ 6.4-2
รูปที่ 6.4-2 การคาดการณ์จํานวนนักท่องเที่ยวแบ่งตามภูมิภาค
ภูมิภาค

ปีฐาน
พ.ศ.2538

โลก
565
แอฟริกา
20
อเมริกัน
110
เอเชียตะวันออก
81
และแปซิฟิก
ยุโรป
336
ตะวันออกกลาง
14
เอเชียใต้
4
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พ.ศ.2553
1006
47
190

พ.ศ.2563
1561
77
282

พ.ศ.2538
100
3.6
19.3

พ.ศ.2563
100
5.0
18.1

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี
พ.ศ.2538-2563
4.1
5.5
3.8

195

397

14.4

25.4

6.5

527
36
11

717
69
19

59.8
2.2
0.7

45.9
4.4
1.2

3.1
6.7
6.2

การคาดการณ์

สัดส่วนของตลาดโลก
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6.4.2 แนวโน้มตลาดการท่องเที่ยว
ในปี ที่ ผ่ า นมา ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ปี ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วประสบภาวะวิ ก ฤตมากที่ สุ ด อี ก ปี ห นึ่ ง โดยมี
นักท่องเที่ยวลดลงจาก 919 ล้านคน ในปี พ.ศ.2551 เป็น 880 ล้านคน ในปี พ.ศ.2552 (-4.2%) และ
รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงจาก 944 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.2551 เป็น 852 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ (-5.7%) อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2553 มีการขยายตัวนักท่องเที่ยวทั่วโลก ร้อยละ 7
โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจใหม่ มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 8
ในขณะที่ประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้า มีอัตราเติบโตเพียงร้อยละ 6 ดังตารางที่ 6.4-3
ตารางที่ 6.4-3 International Tourism Arrivals by (Sub) region

 ในครึ่งแรกของปีนี้ ภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด คือ ตะวันออกกลาง (+20%)
แต่ที่ตัวเลขสูงมาก เนื่องจากปีที่ผ่านมาตัวเลขอัตราเติบโตติดลบที่ร้อยละ 4.2
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 ทวีป แอฟริก า เป็น ภูมิภ าคเดีย วที่มีอัต ราเติบ โตที่ดี ทั้ง ในปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.
2553 (+3.3% และ +7.3% ตามลําดับ) การจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ส่งผลให้ทวีปแอฟริกาสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตานักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
 ทวีปอเมริกามีอัตราการเติบโตร้อยละ 7 ซึ่งเท่ากับอัตราเฉลี่ยในระดับโลก โดยอเมริกา
กลางจะมีอัตราเฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 9 รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ (+8%) อเมริกาใต้ (+6%) และคาริบ
เบียน (+4%) ตามลําดับ
 ส่วนทวีปยุโรปนั้น มีอัตราการเติบโตต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาภูมิภาคอื่นๆ โดย
มีการเติบโตเพียงร้อยละ 2 เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจของยุโรปทรุดตัว และผลกระทบจากการปิดน่าน
ฟ้าและสนามบินสําคัญหลายแห่ง เนื่องจากภูเขาไฟภายใต้ธารน้ําแข็งอายยาฟยาพลาเยอคูดูลในประเทศ
ไอซ์แลนด์ ปะทุขึ้นและส่งกลุ่มควันของเถ้าภูเขาไฟพวยพุ่งออกมาปกคลุมท้องฟ้าเกือบทั่วทวีปยุโรปอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเดือนเมษายน ทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของยุโรปได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก
ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
ฝรั่งเศส ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจ ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ยุโรปตะวันออก ตะวันออก
กลาง และอินเดีย ซึ่งกลุ่มคนระดับกลางในประเทศเหล่านี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเดินทางออกนอก
ประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
บริษัท ยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ศึกษาและทําวิจัยเกี่ยวกับกระแสความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวและแนวโน้มของธุรกิจการท่องเที่ยว มีประเด็นที่น่าสนใจในการนํามาวิเคราะห์เชื่อมโยงพื้นที่
อันดามัน ดังนี้
1. ตลาดเรือสําราญ
การล่องเรือสําราญยังคงมีแนวโน้มที่ดีในช่วงที่มีผลกระทบของวิกฤตทางการเงิน โดยจะมีอุปสงค์
เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มตลาดอื่นๆ เช่น การเดินทางทางอากาศ และจะมีการลงทุนสูงมากกว่าปกติ โดยกลุ่ม
ธุรกิจระหว่างประเทศ จะมีเรือสําราญลําใหม่เปิดตัวมากกว่า 16 ลํา ในปี พ.ศ.2553 และจะส่งผลดีต่อ
ความนิยมซื้อแพ็คเกจล่องเรือสําราญต่อไป นอกจากนี้ ตลาดยุโรปที่กําลังเติบโตแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่
แข็งแกร่ง ซึ่งนําโดยประเทศสหราชอาณาจักรและเยอรมนี โดยอุปสงค์ในประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ในปี พ.ศ.2552 จากการสํารวจซึ่งเผยแพร่โดยสมาคมท่องเที่ยวเยอรมัน (German Travel Association) ใน
งาน ITB มีผู้โดยสารถึง 1 ล้านคนที่เลือกการล่องเรือสําราญในปี พ.ศ.2552 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เทียบ
กับปี พ.ศ.2551 ส่งผลให้รายได้จากการล่องเรือสําราญของเยอรมันพุ่งสูงขึ้นร้อยละ 14 โดยมีมูลค่าถึง 1.9
พันล้านยูโร (http://www.etatjournal.com/upload/325/02_Euromonitor_March2010.pdf (last access
15Sept2010)
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2. การค้นหากลุ่มตลาดใหม่ : นักเดินทางแบบเนิบช้าในเมืองต่างๆ
แนวคิดเรื่องประเพณี เรื่องเวลาและคุณค่าของคุณภาพ และความเป็นของแท้ ได้เริ่มกลับมาเป็น
ที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมมีแต่ความตึงเครียด เป็นจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวแบบเนิบช้า (Slow
movement) เช่น Cittaslow (เมืองเนิบช้า) และ Slow Travel (ท่องเที่ยวเนิบช้า)
การท่อ งเที่ย วเนิ บ ช้า (slow travel) เป็น อี ก คํา หนึ่ ง ที่เ กิ ด ขึ้น จากความเคลื่ อ นไหวเนิบ ช้า
(slow movement) ที่ถูกก่อตั้งขึ้นบนวิธีการเดินทางที่ตรงข้ามกับรูปแบบที่เรียกว่า “must see” trips
แต่เน้นการพํานักในระยะเวลานานขึ้นในจุดหมายปลายทางหนึ่งแห่ง ใช้เวลาอย่างสบายๆ เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นและประเพณีต่างๆ ในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวมีความสุข กับ
ประสบการณ์ที่จริงแท้ของการอยู่ในสถานที่นั้นมากกว่าการได้เพียงมาเที่ยววันหยุด นักท่องเที่ยวเนิบช้า
เช่าอพาร์ทเม้นท์อยู่มากกว่าการพักในโรงแรม และมีความสุขกับการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ช้อปปิ้ง เดิน
เที่ยว ขี่จักรยาน ชิมอาหารท้องถิ่นและเข้าร้านกาแฟในบริเวณใกล้บ้านที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น
จากการศึกษาผลสํารวจของบริษัท Future Brand ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านแบรนด์ของสหรัฐ
ได้ ติด ตามกระแสการเดิ น ทางและการท่อ งเที่ย ว พบว่า กระแสที่เ ริ่ม ก่อ ตั ว และจะเกิ ด ขึ้น ต่อ ไปใน
อนาคต ใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ คุณค่า (Value) การวางแผน (Planning) และความดั้งเดิม (Authenticity)
แนวความคิดที่เน้นด้านคุณค่า (A Value-oriented Mindset)
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปี พ.ศ.2552 ทําให้คนไตร่ตรองเรื่องการใช้เงินมากขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนการเดินทางเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
น่าสนใจที่เน้นความเรียบง่าย แต่ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น (More for less) อีก
 ทุกคนมีสิทธิ์ได้ข้อเสนอที่ดี (The people’s right to good deal) ปัจจุบันผู้บริโภค
คาดหวังว่าจะสามารถต่อรองราคากับสินค้าและบริการได้มากขึ้น ทําให้ผู้ให้บริการการเดินทาง และที่พัก
ต่างๆ พยายามตอบสนองโดยการให้ส่วนลดมากขึ้น เช่น สายการบินลดราคาบัตรโดยสาร และโรงแรม
ตั้งแต่ 2 ดาว ถึง 5 ดาว ก็เสนอส่วนลดแพ็คเกจ หรือไฟลท์เครดิต เพื่อล่อใจนักเดินทางที่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้
จ่าย หากไม่รู้สึกว่าเขาได้รับข้อเสนอที่ดี
 การใช้แนวคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ต่อการเดินทาง (The economist’s approach to
travel)
การใช้แนวคิดในการเดินทาง การพักผ่อนหย่อนใจเหมือนการวิเคราะห์ด้านการเงิน มีการตั้งคําถาม เช่น
แหล่งท่องเที่ยวหรืออสังหาริมทรัพย์ใดที่ราคาตก ฉันจะหาซื้อบ้านพักตากอากาศที่จะมีราคาสูงขึ้นได้ที่ไหน
และที่ไหนที่ได้เปรียบอัตราแลกเปลี่ยน คนจํานวนมากเริ่มคิดว่าการซื้อเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนเหมือนเป็น
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การลงทุน เช่น การเฝ้าดูดัชนีอสังหาริมทรัพย์ การติดตามข่าวคราวของบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากการขาย
สินค้าลดราคาและการหลีกเลี่ยงการสูญเสียไมล์สะสมในการเดินทางโดยเครื่องบิน ไปกับการควบรวมกิจการ
พฤติกรรมที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเหล่านี้จะกําหนดรูปแบบการตัดสินใจในวิธีการที่ใช้ได้นาน
 การสร้ า งคุ ณ ค่ า ใหม่ (Value reinvented) นั ก เดิ น ทางจํ า นวนมากได้ พั ฒ นารสนิ ย ม
ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยววันหยุด บางคนใช้วิธีซื้อพาหนะเพื่อการนันทนาการ RVs
(Recreation Vehicles) นําอาหารและที่พักไปด้วยขณะเดินทาง บางคนประหยัดโดยเดินทางกับสายการ
บินต้นทุนต่ําแต่ใช้จ่ายในกิจกรรมระดับเฟิร์สท์คลาส เมื่อมาถึงแหล่งท่องเที่ยว บางคนก็ยังมองหาที่พักแบบ
ประหยั ด แต่ มี ร สนิ ย มสู ง โดยภาคธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วก็ ต อบสนองผู้ บ ริ โ ภคเหล่ า นี้ ด้ ว ยนวั ต กรรมด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ เช่น Yotels ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน Schipol และสนามบิน Heathrow
(โรงแรมแคปซูลที่เสนอความสนุกสนานบนพื้นที่ 7 ตารางเมตร ที่คุณสามารถพบได้ในโรงแรม 4 ดาวส่วน
ใหญ่) และ The Jane Hotel ในนิวยอร์ก (เป็นบรรยากาศแบบ trendy bar แต่ไม่มีห้องสุขาในห้องพัก)
ทัศนคติในการวางแผนการเดินทาง (Attitudes toward Travel Planning)
ความชอบของนักเดินทางในปัจจุบันแบ่งออกเป็นกลุ่มที่นิยมการเดินทางแบบไม่ต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า และกลุ่มที่ชอบการจัดเตรียมการอย่างรอบคอบ การท่องเที่ยววันหยุดแบบปัจจุบันทันด่วน
บางครั้งเป็นการฉลองเสรีภาพที่เทคโนโลยีนํามาสู่เรา แต่วิถีชีวิตในปัจจุบันมักจะกําหนดว่าการเตรียมการ
ล่วงหน้านั้นจําเป็นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์เดินทางที่มีความหมายมากที่สุด
 การเดินทางที่ “ต้องไป” (Must - Do Travel) แม้แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้คนก็ยังมี
กิจกรรมหรือการจัดงานที่ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้ การไปจัดงานแต่งงานในจุดหมายทางการท่องเที่ยว
(Destination wedding) เป็นกลุ่มตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในประเภทนี้ และในปี พ.ศ.2552 ผู้เข้า
ชมงาน Kentucky Derby ลดลงเพียงร้อยละ 2.7 จากปี พ.ศ.2551 ที่มีคนร่วมงานมากที่สุดเป็นอันดับ 2
ที่เคยจัดมา ทั้งๆ ที่เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ความปัจจุบันทันด่วนในการเดินทางของผู้ที่มีเวลาท่องเที่ยวจํากัด
ขยายจากการท่องเที่ยววันหยุด โดยมีงานเทศกาลต่างๆ เป็นแรงขับ ซึ่งเกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย เช่น การไปดู
การแข่งขันซูเปอร์โบวล์เพื่อเชียร์ทีมท้องถิ่นของตน ไปสู่การหาประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง
เช่น การไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิท หรือการแบกเป้ท่องเที่ยวช่วง gap - year
 การท่องเที่ยววันหยุดแบบกึ่งถาวร (Semi permanent Vacations) ในประเทศที่มีการ
จ่ายค่าจ้างในวันที่หยุดงานมีระยะสั้น ในขณะที่บางคนมีความต้องการวางแผนเดินทางมากกว่า 3 สัปดาห์
ต่อปี คนเหล่านี้อาจต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตตามปกติไว้ชั่วคราว เช่น การสอนหนังสือในต่างประเทศ
ช่วงที่ว่างงาน หรือการรับการสนับสนุนของบริษัทให้หยุดงานช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อยึดเอาการท่องเที่ยว
เป็นรูปแบบการดําเนินชีวิตในระยะหนึ่ง เช่น การทํางานจากชายหาด การทําตัวกึ่งเกษียณ และการแบกเป้
เที่ยวแบบคลาสสิค
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 ขับรถเที่ยวทางไกล (Open Road Trips) ราคาก๊าซที่ต่ําลง และอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นใน
หลายแห่งทั่วโลก กอปรกับเทคโนโลยีนําทางที่เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เช่น อุปกรณ์ GPS และโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทําให้การเดินทางด้วยตัวเองง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีกําหนดการล่วงหน้า นี่คือคําตอบของคนรุ่นใหม่ในเรื่องการนํา
ทางด้วยอุปกรณ์ที่บ่งชี้สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง โรงแรม ร้านอาหาร สภาพการจราจร และห้องน้ํา
นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบการเดินทางได้ในขณะเดินทาง โดยไม่จําเป็นต้องจองล่วงหน้า
ความลึกลับของความเป็นของแท้และดั้งเดิม (The Mystery of Authenticity)
เป็นที่รู้กันดีว่าความต้องการสัมผัสของแท้และดั้งเดิมนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการเลือก
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังมีทัศนคติที่หลากหลาย และคํานิยามที่แตกต่างกันของความคิด
 Synthetic Destinationsจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในเรื่องความ
คลาสสิคของอดีต คือ สถานที่ เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี และอียิปต์ ซึ่งร่ํารวยด้วยอนุสรณ์สถาน
ต่างๆ ที่เป็นประจักษ์พยานของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนานนับพันปี เมืองและประเทศที่เป็น
ดาวรุ่งอาจต้องวางแผนเพื่อการลงทุนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เพื่อครอบครองส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยว
ของโลก โดยได้นําเงินมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สร้างสิ่งดึงดูดใจที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างเรื่องราว
เกี่ยวกับแบรนด์ให้เชื่อมโยงกับประเทศของตน เพื่อดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุน เช่น ในตะวันออก
กลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการสร้างเกาะขึ้นมากลางเมือง มีการทําสกีสโลปในอาคาร และ
เกาะ Saadiyat ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามของกาตาร์ ผู้บุกเบิกเทคนิค
ในการสร้างสถานที่ดึงดูดแล้วนักท่องเที่ยวก็จะมา ยังรวมถึงลาสเวกัส และสิงคโปร์
 Fauxthentic Travelมีคนบางกลุ่มที่ปรารถนาประสบการณ์การเดินทางที่จริงแท้ แต่ไม่
อยากไปเปื้อนฝุ่น จึงเลือกที่จะใช้บริการนําเที่ยวและโรงแรมประเภท “Fauxauthentic“ หรือของที่ทํามา
เลียนแบบ นัยหนึ่งก็คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เสนอประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ถอดแบบมาจากสถานที่อื่นที่
ห่างไกล เช่น วัดของชาวมายันที่แอตแลนติส เกาะพาราไดส์ และการนั่งเรือกอนโดลาที่ The Venetian
หรือลาสเวกัส หรือสถานที่ เช่น Molori Safari Lodge ในแอฟริกาใต้ และลองจิจูด 131 ของออสเตรเลีย
ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเสแสร้ง ทําเป็นสมบุกสมบันขณะที่พักอยู่ ใ นเต็ น ท์ ร ะดั บ 5 ดาว ที่ มี ก าร
ออกแบบตกแต่ ง ด้ ว ยสิ่ ง อํา นวยความสะดวกครบครั น ในระดั บ ไฮเอนด์ นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะได้รับ
รสชาติที่แท้จริงของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวผ่านมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ซึ่งอธิบายเรื่องของสัตว์ป่าต่างๆ
หรือภาพเหตุการณ์บนท้องถนนขณะที่เดินทางผ่าน แม้ว่าจะโดยการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อสุดหรู
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อัญมณีของวันพรุ่งนี้ที่ซุกซ่อนอยู่ (Tomorrow’s hidden jewel)
นักเดินทางบางคนจะเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ เช่น ท่องไปในแหล่งชุมชนท้องถิ่นที่
ค่อนข้างจะปลอดนักท่องเที่ยว ชอบออกนอกแผนการเดินทาง ไปสู่จุดหมายที่ยังใหม่และไม่ถูกทําลาย เช่น อา
เซอร์ไบจัน กานา และคาบสมุทรบอลข่าน
อู่อารยธรรม (Cradles of Civilization)
ยังมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อีกมากมาย อยู่ในพื้นที่โซนร้อนที่ยังไม่ปลอดภัยพอ
สําหรับการท่องเที่ยว เช่น The Fertile Crescent ในอิรัก หุบเขาอินดัสในปากีสถาน และอาณาจักร
โบราณของมาลีและซองไฮ ที่รอการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสร้างความรู้สึกปลอดภัยสําหรับผู้มา
เยือน สถานที่เหล่านี้จะกลายเป็นจุดสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวที่สําคัญในอนาคตที่เดียว
6.4.3 แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
ที่ผ่านมา ถือได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคมีแนวโน้มที่สดใส แม้ว่าจะ
ประสบกับวิกฤตการณ์เป็นระยะๆ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน ในระหว่างปี พ.ศ.2540-2541 การแพร่
ระบาดของโรคซาร์ ใ นปี พ.ศ.2546 และพิ บั ติ ภัย สึ น ามิ เ มื่ อ ปลายปี พ.ศ.2547 ทั้ ง นี้ สถานการณ์ ก าร
ท่องเที่ยวก็ได้ฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค มีอัตราส่วนการ
ขยายตัวเร็วที่สุด โดยในปี พ.ศ.2550 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในภูมิภาคนี้ประมาณ 376 ล้านคน มีอัตรา
การเติบโตระหว่างปี พ.ศ.2549-2550 อยู่ที่ร้อยละ 10 และเฉลี่ยระหว่าง ปี พ.ศ.2538-2550 อยู่ที่ร้อยละ
5.3 ซึ่งถือได้ว่าสูงกว่ าอัตราเฉลี่ยของโลก ภู มิภาคที่มีการเติบโตดีที่สุดในช่วงปี พ.ศ.2550 คือ เอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (+12%) เนื่ อ งจากมี ค วามก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาสิ น ค้ า ตลาดการท่ อ งเที่ ย ว และ
การพัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ
 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้สูงสุดของภูมิภาค คือ มีจํานวน
นักท่องเที่ยว 54.7 ล้านคน และมีรายได้ 41.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มที่จะได้รับส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 ประเทศในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดี เช่น จีน อินเดีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ กระตุ้นให้อุปสงค์
ของการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมานี้ (ปี พ.ศ.2553) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเริ่มมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14 จากอัตราเฉลี่ยที่ติดลบร้อยละ 1.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
พ.ศ.2551 โดยภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงสุด คือ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (+16.2%) รองลงมา คือ เอเชีย
ใต้ (+14.5%) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (+12.4%) และโอเชียเนีย (+5.4%) ตามลําดับ (UNWTO world
Tourism Barometer, Update Interim, August 2010)
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จากการคาดการณ์โดย Pacific Asia Travel association (Asia Pacific Tourism Forecasts
2009-2011) ต่อแนวโน้มการเติบโตในระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 พบว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยของเอเชียและ
แปซิฟิคในช่วงนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 4.2 โดยจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาค ปี พ.ศ. 2554 ประมาณ
443 ล้านคน โดยภูมิภาคที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (239 ล้าน
คน) รองลงมาคือ ทวีปอเมริกา (106 ล้านคน) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (76 ล้านคน) ดังตารางที่ 6.4-4
ตารางที่ 6.4-4 Total Arrivals to Asia Pacific 2007-2011 in Summary
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ตารางที่ 6.4-4 Total Arrivals to Asia Pacific 2007-2011 in Summary (ต่อ)

6.4.4 แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวของไทย
จากการศึ ก ษาสถิ ติ แ นวโน้ ม การเติ บ โตของการท่ อ งเที่ ย วไทยที่ ผ่ า นมา พบว่ า ประเทศไทยมี
แนวโน้มการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จากจํานวนนักท่องเที่ยว 8.6 ล้านคน ในปี พ.ศ.
2542 เป็น 14.4 ล้านคน ในปี พ.ศ.2550 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 17.3 ล้านคน ในปี พ.ศ.2553 แม้ว่าที่ผ่าน
มาการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบเป็นระยะๆ เช่น การระบาดของโรคซาร์ (- 7.9%) ในปี พ.ศ.2546 การ
เกิดพิบัติภัยสึนามิ ช่วงปลายปี พ.ศ.2547 ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2548 ลดลง (-1.4%) การ
ปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ.2551 (+3.8%) และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ
ต่างๆ ที่ผ่านมาก็อาจส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวอาจมีแนวโน้มการขยายตัวไม่ถึงดังที่คาดการณ์ไว้ อย่างไร
ก็ตาม ได้มีการติดตามสถิติของนักท่องเที่ยว หลังผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่า แต่ละ
ครั้งจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยในด้านต่างๆ ค่อนข้างสูง
รวมถึงมีความพยายามที่จะเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากการสนับสนุนของรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน
ไทยอย่างเข้มแข็ง ดังตารางที่ 6.4-5
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ตารางที่ 6.4-5 อัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวของไทยระหว่างปี พ.ศ.2542 – 2553
ปี พ.ศ.

จํานวนนักท่องเที่ยวขาเข้า

อัตราเติบโตเฉลี่ย (%)

2542

8,651,260

11.41

2543

9,578,826

10.72

2544

10,146,592

5.93

2545

10,872,976

7.16

2546

10,004,453

-7.99

2547

11,737,413

17.32

2548

11,567,341

-1.45

2549

13,821,802

19.49

2550

14,464,228

4.65

2551

15,582,745

3.79

2552

16,455,339

5.60

2553
17,327,579
ที่มา : Pacific Asia Travel Association
หมายเหตุ : สถิติในระหว่างปี พ.ศ.2551-2553 เป็นตัวเลขคาดการณ์

5.30

รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของจํานวน
นักท่องเที่ยวเช่นกัน โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 6,695 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ.2542
เป็น 15,869 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ.2550 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 19,010 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน
ปี พ.ศ.2553
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลายสูง
ตลาดการท่องเที่ยวของไทยจึงค่อนข้างมีความหลากหลาย ประเทศที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศ
ไทยมากที่สุดในอันดับต้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี
เหนือ สาธารณรัฐจีน สิงคโปร์ อินเดีย ตามลําดับ รองลงมา ได้แก่ ตลาดที่เป็นการเดินทางระยะไกล (Long
haul) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนี ตามลําดับ ดังตารางที่ 6.4-6
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ตารางที่ 6.4-6 รายได้จากการท่องเที่ยวของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2554
ปี พ.ศ.

รายได้ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ )

2542

6,695

2543

7,112

2544

6,731

2545

7,530

2546

7,454

2547

9,556

2548

9,134

2549

14,270

2550

15,869

2551

17,096

2552

18,053

2553
19,010
ที่มา : Pacific Asia Travel Association
หมายเหตุ : รายได้สําหรับระยะเวลาคาดการณ์ใช้ฐานดอลลาร์ในปี พ.ศ.2550
ตารางที่ 6.4-7 สัดส่วนตลาดท่องเที่ยวหลักของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2542-2554
พ.ศ.
2542

พ.ศ.
2543

พ.ศ.
2544

พ.ศ.
2545

พ.ศ.
2546

พ.ศ.
2547

พ.ศ.
2548

พ.ศ.
2549

พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2552

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2554

มาเลเซีย

11.7

11.6

11.7

12.3

13.4

12.0

11.9

11.5

10.6

11.2

11.4

11.3

ญี่ปุ่น

12.3

12.6

11.6

11.4

10.3

10.3

10.3

9.5

8.8

8.2

7.9

7.6

เกาหลีเหนือ

4.0

4.7

5.4

6.5

6.9

7.7

7.1

7.9

7.5

6.8

6.7

6.6

สาธารณรัฐจีน

9.4

7.9

7.9

7.3

6.0

6.2

6.7

6.9

6.3

6.5

6.9

7.3

สหราชอาณาจักร

6.0

6.5

6.5

6.5

7.3

6.5

6.7

6.1

5.9

5.6

5.3

5.1

สหรัฐอเมริกา

5.3

5.4

5.2

5.1

5.1

5.3

5.5

5.0

4.7

4.6

4.4

4.2

ออสเตรเลีย

3.3

3.3

3.5

3.2

2.9

3.4

3.7

4.0

4.6

4.6

4.6

4.6

สิงคโปร์

6.1

5.9

5.2

5.0

5.1

4.9

5.6

5.0

4.2

4.2

4.1

4.0

เยอรมนี

4.5

4.1

4.0

3.8

3.8

3.9

3.8

3.7

3.7

3.8

3.9

3.9

อินเดีย

2.1

2.3

2.3

2.6

2.5

2.8

3.3

3.3

3.7

3.8

3.9

3.9

ประเทศ

ที่มา : Pacific Asia Travel Association
หมายเหตุ : สถิติระหว่างปี พ.ศ.2551-2553 เป็นตัวเลขคาดการณ์

341

ในด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ แบรนด์ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ในปี 20072009 และจากผลการจัดอันดับเมืองที่ได้รับนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในปี
2009 จาก 100 เมือง อันดับ 1 คือ มหานครลอนดอน มีนักท่องเที่ยว 14 ล้านคน อันดับ 2 คือ กรุงเทพฯ
อันดับ 3 คือ สิงค์โปร อันดับ 4 คือ กัวลาลัมเปอร์ อันดับ 5 คือ เมืองอันทาลยา (Antalya) ประเทศตุรกี
อันดับ 6-10 ได้แก่ นิวยอร์กซิตี้ ตามมาด้วย ดูไบ ปารีส อิสตัสบูล และฮ่องกง ตามลําดับ
สําหรับเมืองในประเทศไทยที่อยู่ใน 100 อันดับที่นักท่องเที่ยวเดินทางเยือนมากที่สุดนอกเหนือจาก
กรุงเทพฯ คือ เมืองพัทยา(อันดับที่ 19) ภูเก็ต(อันดับที่ 29) เชียงใหม่(อันดับที่ 73) และกระบี่(อันดับที่ 94)
ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลในเชิงตําแหน่งในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และเมื่อพิจารณาแล้วประเทศไทยถือว่า
เป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีเมืองที่ติดอันดับ Top 100 ถึง 5 เมือง
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.)
ได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ อุ ต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วในปี พ.ศ.2554 อ้างในแผนการตลาด พ.ศ.2554 ว่าประเทศไทยอาจจะเผชิญหน้ากับปัจจัย
ภายนอกถึง 3 ประการ คือ
1) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจาก
นโยบายขาดดุลการคลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโลกที่ผ่านมา
2) เผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน
3) เผชิญหน้าความไม่แน่นอนทางการเมือง
สําหรับโอกาสทางการตลาดในปี พ.ศ.2554 ที่ทาง ททท. ได้ตั้งเป้าไว้ มีดังนี้
 ททท. จะเปิดช่องทางการขายใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวันของประชากรส่วนใหญ่ทั่วโลก และมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 โอกาสจากตลาดสาธารณรัฐจีน จากการเพิ่มความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
หยวน ส่งผลให้เงินหยวนจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง
 การใช้การแข่งขันกีฬา และฤดูฝนเป็นจุดขายก็อาจจะกลายเป็นโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยได้
ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. ได้เตรียม Key Message ในการสื่อสาร เพื่อเร่งฟื้น
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับคืน โดยในปี พ.ศ.2554 จะยังคงใช้แคมเปญ “Amazing Thailand :
Always Amazes You” (ความมหัศจรรย์ที่สัมผัสได้ทุกครั้งที่มาเยือน) เพื่อเป็นการตอกย้ําความเชื่อมั่นให้
เกิดขึ้นในใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คู่ขนานไปกับการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านการออก
tag line “Always Amazes You” โดยจะสื่อตรงสู่นักท่องเที่ยว เป็นการยืนยันที่จะมอบความประทับใจ
ให้ทุกครั้งที่มาเยือน
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การดําเนินงานด้านตลาดต่างประเทศ จะดําเนินการตอกย้ําขยายการรับรู้ “Amazing Thailand
: Always Amazes You” เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่างๆ ทั่วโลก อาทิ
 ใช้สื่อร่วมสมัย ได้แก่ สื่อดิจิตอล เป็นเครื่องมือทางการตลาด เจาะเข้าสู่ใจผู้บริโภค
 การจัดกิจกรรม Event Marketing และ Celebrity Marketing โดยเชิญสื่อมวลชน
ทีมงานผู้เข้าประกวดนางงาม ทีมถ่ายทําภาพยนตร์ ร่วมกิจกรรมในประเทศไทย
 ดําเนินการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านทางเครือข่ายสมาชิก Thailand Fan Club
ซึ่งมีฐานข้อมูลในตลาดยุโรปกว่า 50,000 คน เพื่อสร้างความภักดี รวมถึงการขยายช่องทางการขายผ่านคู่ค้า
ทั้งในและนอกอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดที่ปัจจุบันมีการพัฒนาแยกย่อยตามลักษณะความสนใจ
 ขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น โดยต่อยอดขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ ประกอบด้วย
กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่มดําน้ํา และกลุ่ม Green Tourism
การดําเนินงานด้านตลาดในประเทศ จะนําเสนอคุณค่า “ไทยเที่ยวไทย” ผ่านมุมมองใหม่ให้ทุกภาค
ส่วน เพื่อสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ด้วยการท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่จะให้คุณค่ากับ
นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับประเทศไทยควบคู่กันไป โดยนําเสนอผ่าน
หลากหลายแนวคิด ได้แก่
 “เที่ยว + ด้วยหัวใจ = ความรัก ความผูกพัน ความมหัศจรรย์” โดยใช้ไลฟ์สไตล์ของคน
ไทย ซึ่งเที่ยวด้วยหัวใจ รักในสิ่งที่ชอบเป็นตัวกําหนดรูปแบบการท่องเที่ยว
 “เที่ยว + ด้วยกัน = ความสามัคคี ความผูกพัน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง” โดยใช้
งานคอนซูเมอร์แฟร์เป็นแนวทางหลักในการดึงนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ ให้เดินทางท่องเที่ยวข้าม
ภูมิภาค เพื่อเห็นคุณค่าของความแตกต่างแต่ละพื้นที่
 “เที่ยว + ด้วยกัน = เห็นคุณค่าของความแตกต่าง” สานต่อการนําเสนอความแตกต่าง
ของแต่ละภูมิภาค (Product Differentiation) เพื่อให้เห็นคุณค่าเฉพาะของแต่ละพื้นที่
 “เที่ยว + สํานึก = ความภูมิใจ” มุ่งสร้างจิตสํานึกอย่างต่อเนื่องให้กับนักท่องเที่ยวและ
ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อดูแลรักษาต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศให้ยั่งยืน
 “เที่ยว + เข้าใจ = ความรู้เชื่อมโยง ปัญญา” ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนําส่ง
คุณค่าด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาไทย
ในปี พ.ศ.2554 ททท. กําหนดเป้าหมายจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 15.5 ล้าน
คน คิดเป็นรายได้ราว 600,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 ในขณะที่ตลาดในประเทศประมาณการ
จํานวนนักท่องเที่ยวคนไทย 91 ล้านคนครั้ง คิดเป็นรายได้ประมาณ 432,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 3
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6.4.5 แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และ
ระนอง ซึ่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด นี้ มี แ นวโน้ ม การเติ บ โตของนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี พ.ศ.2550
มีนักท่องเที่ยวไหลเวียนเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 9.5 ล้านคน จากปี พ.ศ.2543 ที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ
7.2 ล้านคน แม้ว่าในช่วงปลายปี พ.ศ.2547 จะเกิดพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
อย่างมหาศาล ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันลดลงกว่าครึ่ง แต่ในระยะเวลา
เพียงปีกว่าการท่องเที่ยวก็พลิกฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็ว จํานวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้าสู่อัตราการเติบโต
ปกติ แต่ไม่เพิ่มสูงมาก เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมือง และปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อพิจารณาจากตัวเลขของผู้เยี่ยมเยือนรายจังหวัด พบว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด
โดยในปี พ.ศ.2550 มีผู้เยี่ยมเยือนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ถึง 5 ล้านคน ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 53
ของจํานวนผู้เยี่ยมเยือนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่มีผู้เยี่ยมเยือน
2.1 ล้านคน (22%) จังหวัดพังงามีผู้เยี่ยมเยือน 1.1 ล้านคน (12%) จังหวัดตรังมีผู้เยี่ยมเยือน 8.5 แสนคน
(9%) และจังหวัดระนองมีผู้เยี่ยมเยือน 4.2 แสนคน (4%) ตามลําดับ ตัวเลขผู้เยี่ยมเยือนจะเห็นได้ว่า
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงใน
ระดับประเทศ เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และเป็นที่รู้จักดีของตลาดท่องเที่ ยว
ต่างประเทศ ในขณะที่ตรังและระนองแม้ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในตลาดต่างประเทศ แต่เป็นที่รู้จักดีใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่
กําลังได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่อยู่ในแนวโน้มความนิยมของตลาด
ต่างประเทศด้วยเช่นกัน

344

จากการสํารวจเก็บข้อมูลผู้พักแรมโดยแบ่งตามสัญชาติ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า
ตลาดนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคยุโรปตอน
เหนื อ รองลงมา เป็ น ภู มิ ภ าคเอเชี ย อเมริ ก าและออสเตรเลี ย ตามลํ า ดั บ สั ง เกตได้ ว่ า จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
มีความหลากหลายของกลุ่มตลาดท่องเที่ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสินค้าท่องเที่ยว
ที่หลากหลายรูปแบบเป็นที่ดึงดูดของตลาดในหลายกลุ่ม ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ เน้นรูปแบบการท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจอย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปเป็นอย่างมาก
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม ศักยภาพในจังหวัดในกลุ่มอันดามันทั้ง 5 จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย เป็ น ที่ นิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยสามารถจัดจําแนกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Activities) ให้
สอดคล้องกับการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโลก โดยจัดประเภทตามกลุ่ม
รูปแบบที่ได้กําหนดการท่องเที่ยว 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Nature Base Tourism) ประกอบด้วยการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Culture Base Tourism) เป็นการท่องเที่ยวใน
แหล่งประวัติศาสตร์ ชมวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวทางศาสนาด้วย
 รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็นการท่องเที่ยว
ที่ผสมผสานการท่องเที่ยวกับความต้องการอื่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
การท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษา การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาชนชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์ การท่องเที่ยวพํานักระยะยาว เป็นต้น
แหล่งท่องเที่ยวที่ทําการจัดประเภทไว้ข้างต้นนี้ นําไปสู่กิจกรรมที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่เน้นความหลากหลายของกิจกรรมที่จะทํา ได้ดู ได้
ทดลอง จากการศึกษาโครงการสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสําหรับนักท่องเที่ยว กลุ่มดําน้ําของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปีพ.ศ.2544 พบว่าจุดแข็งของอันดามันทั้งในเชิงอุปสงค์และอุปทาน
คือ การท่องเที่ยวดําน้ํา ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการนําข้อมูลแผนดังกล่าวมาเป็นข้อมูลสนับสนุนการกําหนดแผน
และจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สําหรับจุดดําน้ํา (Diving Site) ที่เป็นที่นิยมจากข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaiscubadive.com
ได้ทําการให้นักดําน้ําโหวตจุดดําน้ํา (Diving Site) ที่เป็นที่นิยม 10 แห่ง ของประเทศไทย โดยมีเกณฑ์ใน
การโหวตคือ เป็นจุดดําน้ําที่สวยที่สุดที่นักดําน้ําลึก ทั้ง Open Water, Advance หรือ ไม่ว่าระดับใดก็ตาม
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ใฝ่ฝันที่จะได้ไปสัมผัสสักครั้ง สําหรับจุดดําน้ําในประเทศที่เด่นๆ ได้แก่ จุดดําน้ําที่หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน
ลันตา เกาะเต่า เป็นต้น ผลจากการจัดอันดับสามารถแสดงได้ดังนี้
อันดับ 1 หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา หมู่เกาะแห่งนี้มี 9 เกาะเดิม และ 2 เกาะใหม่ มีสัญลักษณ์
คือ หินเรือใบที่เกาะแปด(สิมิลัน) อันเลื่องชื่อ หมู่เกาะสิมิลันคือหนึ่งในสุดยอดแหล่งดําน้ําลึกของเมืองไทย
มีความงดงามติด 1 ใน 10 แหล่งดําน้ําลึกยอดนิยมของโลก ในขณะที่จุดดําน้ําตื้นที่สิมิลันก็น่าสนใจไม่แพ้
กัน เพราะแถวบริเวณเกาะสี่ (เมียง)และเกาะแปด ถ้าโชคดีเพียงแค่ดําสน็อคเกิ้ลก็อาจจะได้พบกับเต่าทะเล
มาแหวกว่ายเป็นเพื่อนเคียงคู่ไปกับนักท่องเที่ยว สิมิลันมีจุดดําน้ําเด่นๆ อาทิ แฟนตาซีรีฟ ที่มีกองหินใต้น้ํา
3 ลูก เป็นจุดรวมของปะการัง กัลปังหา และสัตว์น้ําหลากชนิด เกาะปาหยูหรือเกาะเจ็ด ด้านตะวันออก
มีทั้งจุดดําน้ําตื้นและน้ําลึก มีทั้งปะการังแข็ง ปะการังอ่อน กัลปังหา และฝูงปลาหลากชนิด หินปูซาหรือหิน
หัวกะโหลก เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีก้อนหินรูปร่างคล้ายหัวกะโหลกอยู่เหนือน้ํา ส่วนใต้น้ําก็แปลกตาด้วย
ก้อนหินที่มีรูโพรงและมีช่องให้นักดําน้ําตื่นตาตื่นใจ เรือนกล้วยไม้บริเวณเกาะหก มีปะการังอ่อนสวยงามมี
ถ้ําใต้น้ําหลายแห่ง และมักพบปลาสิงโตและกระเบนธงขนาดใหญ่ เกาะบางูหรือเกาะเก้า และบริเวณหินสัน
ฉลาม ซึ่งเป็นกองหินปริ่มน้ําใกล้เกาะปาหยันหรือเกาะสาม นักดําน้ํามักได้พบกับฉลามครีบเงิน ฉลามเสือ
ดาว และฉลามหูขาว นอกจากนี้บริเวณ 2 เกาะใหม่ที่ผนวกเป็นหมู่เกาะสิมิลันได้ไม่นานก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
โดยเกาะตาชัย เต็มไปด้วยปะการังหลากสีสันและฝูงปลานานาชนิด รวมถึงยังสามารถพบสัตว์ใหญ่อย่าง
ฉลามวาฬ ฉลามเสือดาว กระเบนราหู ได้บ่อยครั้ง ส่วน เกาะบอน เต็มไปด้วยปะการังอ่อนขนาดเล็ก และมี
โอกาสพบกระเบนราหูได้บ่อยครั้ง ส่วนใครโชคดีจะได้พบกับฉลามครีบดําที่นานจะโผล่มาโชว์ตัวสักที
อันดับ 2 หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นแหล่งชมปลาการ์ตูนและเต่าทะเลที่หาดูได้ยาก
เป็นจุดดําน้ําที่พบฉลามวาฬบ่อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยจุดดําน้ําลึกอันโดดเด่นอยู่บริเวณ กองหินริเซลิว
ซึ่งเป็นกองหินใต้น้ําหลากหลายขนาด ลักษณะคล้ายกับเป็นคอนโดมิเนียม มีสัตว์น้ําเล็กๆ อาศัยอยู่ตามซอก
มุมของหิน เช่น ปลากบ กุ้งตัวตลก ม้าน้ํา ทากทะเล ปะการังอ่อนหลากสี บางครั้งคุณอาจได้พบกับฝูงปลา
สากยักษ์ และปลากะพงขนาดใหญ่จํานวนมาก ส่วนจุดดําน้ําตื้น ในบริเวณอ่าวรอบๆ หมู่เกาะสุรินทร์เกือบ
ทุกอ่าวจะเต็มไปด้วยแนวปะการังแข็งที่สมบูรณ์ที่สุดของท้องทะเลไทย เป็นที่อาศัย หากิน หลบภัย และ
ขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก ซึ่งนักดําน้ําหลายคนยกให้เกาะสุรินทร์เป็นแหล่งดําน้ําตื้นที่สวยงามที่สุด
ในเมืองไทย
อันดับ 3 หินม่วง หินแดง หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งดําน้ําที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอัน
สวยงาม เป็นแหล่งปะการังอ่อนหลากสีสัน และมีสัตว์น้ําขนาดใหญ่ อย่าง วาฬ, ฉลามวาฬ และแมนต้าเรย์
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รวมถึงกระเบนราหู กระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีโอกาสพบฉลามเสือดาวนอนหมอบอยู่ตาม
พื้นทรายหรือพบกับฝูงปลาสากยักษ์
อันดับ 4 บริเวณเกาะห้า หมู่เกาะลันตา เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก ก็เป็นอีกหนึ่งจุดดําน้ําขึ้นชื่อ
เพราะใต้ผิวน้ํามีถ้ําขนาดใหญ่สลับซับซ้อนกัน เวลาอยู่ในถ้ําแล้วมองออกมาจะเห็นแสงอาทิตย์สาดกระทบ
ผิวน้ําสะท้อนภาพสู่ใต้น้ํางดงามราวสรวงสวรรค์ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของเกาะห้า มีกองหินขนาดใหญ่
และปะการังอ่อนขึ้นอยู่ทั่วพื้นที่
อันดับ 5 หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ มีจุดดําน้ําที่น่าสนใจ คือ บริเวณกองหินมูสัง มีลักษณะเป็น
แนวกองหินใต้น้ําขนาดใหญ่หลายกองเชื่อมต่อกัน และถูกปกคลุมไปด้วยเหล่าปะการังสีชมพูสดใส มีฝูงปลา
นานาชนิด มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้ดูกันเป็นจํานวนมาก เกาะคู่ หรือกองหินปิดะ เป็นจุดดําน้ําที่มีโอกาสได้
พบกับฉลามเสือดาว กระเบนราหู รวมทั้งสัตว์เล็กๆ อย่าง ปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจ หรือปลากบหลากหลาย
สีสัน,Shark Point หรือกองหินสันฉลาม เป็นกองหินใต้น้ําที่มีโอกาสพบฉลามได้บ่อยครั้ง
อันดับ 6 เกาะจาบัง หมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล เป็นแหล่งปะการังใต้น้ําเจ็ดสีที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง
กองหินใต้น้ําต่างๆบริเวณนี้ถูกปกคลุมไปด้วย ปะการังอ่อนสีชมพู สีม่วง สีฟ้า สีแดง ดอกไม้ทะเล ดาวขน
นก ฟองน้ําครกขนาดใหญ่ และที่เพิ่มสีสันให้สวยงามขึ้น ก็ได้แก่ ฝูงปลาน้อยใหญ่ แวกว่ายกันอยู่ ไม่ว่าเป็น
ปลาการ์ตูน ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ที่นี่เป็นร่องน้ําลึกที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยว นักท่องเที่ยวที่ดําน้ําควร
มีชูชีพ และเกาะเชือกที่ผูกไว้กับเรือไว้ขณะดําน้ํา
อันดับ 7 หมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จุดดํา
น้ําของเกาะราชาใหญ่อยู่ที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเกาะ มีแนวปะการังแข็งปกคลุม แต้มด้วยปลาดาว
ขนนกสีสด ส่วนเกาะราชาน้อย จุดดําน้ําอยู่ที่หัวเกาะด้านเหนือ เป็นดงปะการังอ่อนและที่อยู่ของฝูงปลา
นานาชนิด รวมถึงยังเป็นจุดที่สามารถพบปลากบได้อีกด้วย
อันดับ 8 หินหมูสังนอกและหินหมูสังใน จังหวัดภูเก็ต เป็นที่รู้จักในหมู่นักดําน้ําชาวต่างชาติในชื่อ
Anemone Reef และ Shark Point หินหมูสังนอก เป็นดงของดอกไม้ทะเลและปะการังอ่อนที่เกาะหินใต้
น้ําเป็นผืน ส่วนหินหมูสังใน เป็นจุดดําน้ําที่มีความหลากหลายของสัตว์ทะเลสูงทั้งปะการัง กัลปังหา ฟองน้ํา
ปลาเก๋า ปลาผีเสื้อ ปลาสิงโต รวมถึงฉลามกบ
อันดับ 9 เกาะเต่า-เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านทะเลอ่าวไทยที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน
จุดดําน้ําที่สวยงามที่สุดของอ่าวไทย และมีจุดดําน้ําขึ้นชื่อหลายจุด อาทิ หินนางยวน เป็นจุดดําน้ํากลางคืน
ที่มักได้พบกับปูและปลาขนาดเล็กจํานวนมาก และเมื่อลงไปถึงก้นทะเลอาจพบปลากระเบนขนาดใหญ่
ซุกอยู่ตามซอกตามมุม กองหินขาว บริเวณนี้มีปะการังดํา ดงดอกไม้ทะเล กัลปังหาพัด และปะการังอ่อน
หลากสี กองชุมพร เป็นแหล่งชมปลาหมอทะเล ปลาเก๋าตัวใหญ่ ปะการังดํา ฟองน้ํา ถ้วยทะเล อีกทั้งยังอาจ
ได้พบกับฉลามวาฬที่มักวนเวียนอยู่เป็นประจํา กองทรายแดง เป็นจุดขึ้นชื่อในเรื่องของปะการังอ่อนสีสด
กัลปังหา และฟองน้ําครก ด้วยระดับน้ําที่ไม่ลึกมากจึงเหมาะสําหรับนักดําน้ํามือใหม่
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อันดับ 10 ภาคตะวันออกกับ หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีจุดดําน้ําน่าสนใจ คือ เกาะรังและ
เกาะยักษ์ นอกจากนี้ยังมีตามจุดเรือจมอย่าง เรือจมสุทธาทิพย์ (Hardeep) เรือกลไฟเหล็กของบริษัท
Siam Steam Navigation ซึ่งจมอยู่ระหว่างเกาะโรงโขนกับเกาะจวง สภาพของเรือสุทธาทิพย์ในปัจจุบัน
ยังคงทรงรูปเรือสวยงาม สําหรับการดําน้ําที่เรือสุทธาทิพย์ นักดําน้ําสามารถสัมผัสกับความงามของตัวเรือ
และสัตว์ทะเลอันหลากหลายได้ เช่น ทากพู่, เต่า, กระเบน และปลาสาก ที่มีอยู่อย่างชุกชุม
ส่วนสําคัญที่จะต้องคํานึงถึงคือ สถานการณ์และแหล่งดําน้ําของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รับรู้กันใน
หมู่นักดําน้ําว่า ตั้งแต่ปี 2541 อุณหภูมิของน้ําในอ่าวไทยสูงกว่าปกติ และเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอก
ขาว ซึ่งในขณะเดียวกันก็เกิดเป็นวงกว้างทั่วโลก โดยพบสภาวะฟอกขาวของปะการังตามแนวปะการังทั้งฝั่ง
อันดามันและอ่าวไทยมีมากกว่า 70% นับเป็นปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งรุนแรงเท่าที่เคยเกิดขึ้น
และเป็นวิกฤตการณ์ที่น่าวิตก Variety of coral reefs 73.8%
จุดเด่นของการดําน้ําในประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยว คือ Sea water temperature
26.8%, Beauty of the underwater geological features 25.3%, The beauty of coral reefs
24.5%, Diving Safety 24.0% และ cleanliness of underwater 19.5%
จุดด้อยใน 5 ประเด็นหลัก คือ Dive crowging at dive site 27.5%, Length of boat trips to
dive sites 26.8%, The organization of water entries and exits 26.5%, Rare merine species
19.8% และ The dive boat อย่างยิ่งสําหรับท้องทะเลไทย
6.4.6 แนวโน้มการขยายตัวและความต้องการด้านการบริการด้านการท่องเทีย่ ว
นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบและสินค้าและบริการที่เป็นความสนใจเฉพาะของอันดา
มัน การเชื่อมโยงกันทางการท่องเที่ยว และทําให้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในลักษณะเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมย่อมตอบสนองและดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา บันเทิงและนันทนาการ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลอันดามัน
ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ศูนย์กลางประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวทางเรือ
สําราญ ซึ่งผู้ที่ทําการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงการเพิ่มคุณค่า หาจุดต่างๆที่โดดเด่นได้เอกลักษณ์ ทั้งของอันดา
มันโดยรวม และของแต่ละจังหวัดในกลุ่ม โดยเมื่อพัฒนาแล้วจะต้องทําให้ผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวใน
จังหวัดนั้นๆ เกิดการรับรู้ได้ในทุกจุดสัมผัสจนเป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
โลกกํ า ลั ง เปลี่ ย นแปลงไป การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วจะเป็ น การพึ่ ง พากั น เองในภู มิ ภ าคเอเชี ย
โดยเฉพาะในช่ ว งที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วทั่ ง โลกประสบภาวะวิ ก ฤติ มี อั ต ราการขยายตั ว ลดลงตั้ ง แต่ ป ลายปี
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พ.ศ.2551-2552 จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นตลาด
หลักของไทยส่งผลให้รายได้และจํานวนนักท่องเที่ยวในหลายประเทศลดลง ในขณะเดียวกัน UNWTO
ได้พยากรณ์ว่า เศรษฐกิจของโลกจะเริ่มฟื้นตัวในปี พ.ศ.2553 และหลายคนคิดว่าการฟื้นตัวจะใช้เวลา
ยาวนานประมาณ 1-2 ปี จนถึ ง ปี พ.ศ. 2554-2555 ซึ่ ง จะเริ่ ม มี อัต ราการขยายตั ว เป็น บวกเล็ ก น้ อ ย
แนวโน้มดังกล่าวอาจคาดการณ์ได้กับสภาวการณ์ท่องเที่ยวของอันดามันในอนาคตข้างหน้า ช่วง 3-4 ปีนี้
โดยภาวการณ์ท่องเที่ยวจะคงตัวตามแนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่สถานการณ์จะคืนสู่
สภาวะปกติ ใ นขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะมี แ นวโน้ ม เกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะการเดิ น ทาง
ระยะใกล้โดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกัน และจะเดินทางภายในประเทศมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึง
สะดวกและใช้เวลาในการเดินทางน้อยจะได้เปรียบ การเดินทางจะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้นเคย และ
เพื่ อ ความสนใจเฉพาะด้ า น และการจั ด การการเดิ น ทางด้ ว ยตนเองมากขึ้ น โดยใช้ เ ครื่ อ งสื่ อ สารทาง
Internet และมือถือ เพื่อการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และจัดการในการเดินทางท่องเที่ยว มีการพิจารณา
ข้อเสนอจากผู้ขายหลายรายเพื่อเปรียบเทียบราคา การจองล่วงหน้าจะช้าลง เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่า
ที่สุด ลูกค้ามีความพึงพอใจที่จะได้รับมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีต้นทุนเพิ่ม สินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายคุ้มค่าเงินและให้บริการที่มีคุณภาพได้รับความนิยมมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ของสิ่งที่จะได้เห็นและได้ทํา มุ่งเน้นในด้านกิจกรรมที่จะได้ทําได้ดู เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต มากกว่า
จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว (Destination) เพียงอย่างเดียว นักท่องเที่ยวสนใจกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันเป็นมรดกตกทอดของแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น และคํานึงถึงภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่ องเที่ ยว ในขณะที่เ รื่ อ งคุ ณ ภาพของที่ พัก สิ่ งอํา นวยความสะดวกและโครงสร้ างพื้ น ฐานที่ดี มี ค วาม
ปลอดภัย ที่พักขนาดกลางระดับ 3-4 ดาว จะได้เปรียบมากกว่าระดับ 5 ดาว เพราะมีความยืดหยุ่นด้าน
ราคามากกว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่จําเป็นต้องติดตามและให้ความสําคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง วงจรชีวิตของตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Lifecycle) เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะการท่องเที่ยวรูปแบบ
เก่า (Old Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ขึ้นอยู่กับอุปทานที่มีอยู่ ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว
แบบ Mass Tourism อันได้แก่ การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ การท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ การท่องเที่ยวที่
เน้นปริมาณอุปทานที่ได้รับอยู่ในช่วงขาลง ในขณะเดียวกันอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว ทําให้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Tourism) เกิดขึ้น และเริ่มพัฒนาเป็นกระแสจน
กลายเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Trend) ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวที่ยึดความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก (Need based Tourism) โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปทานที่มีอยู่เท่านั้น และจะไม่เน้นตรง
ปริมาณอุปทานที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป
หลายรูปแบบมากขึ้น (Lifestyle Tourism) ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเข้าถึง
ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็น
ลักษณะที่เน้นความต้องการเฉพาะบุคคล (Individual)
349

ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึงส่งผลให้เกิดรูปแบบกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ที่เรียกว่า Diagonal Integration ซึ่งสะท้อนความสามรถของนักท่องเที่ยวในการรวบรวมศึกษาข้อมูล
ท่องเที่ยว วิเคราะห์ และเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าสู่ยุคใหม่ของ
การเป็นสังคมบริการและสังคมฐานความรู้ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริบทของขอบเขตการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว จะต้องครอบคลุมทุกองค์ประกอบทุกส่วนทุกมิติของการท่องเที่ยว คือ มุ่งเน้นที่ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีชื่อเรียกได้หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ (Responsible
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวที่เป็นธรรมเท่าเทียมระหว่างผู้มาเยือนและ
เจ้าบ้าน (Fair Trade Tourism) การท่องเที่ยวที่มีการจัดการบริหารสิ่งแวดล้อม (Green Tourism)
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่
ท่องเที่ยวที่ได้ไปเยี่ยมเยือน (Volunteerism) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ และ
ฤดูกาล ทําให้ความต้องการของนักท่องเที่ยวต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
ชุมชน และการจัดการของสินค้าการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น นักการตลาดก็จะต้องให้ความสําคัญกับ
รูปแบบของการทําการตลาดการท่องเที่ยว รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปใน
มิติที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น
แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยลบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภาพพจน์การเดินทางท่องเที่ยว แต่ UNWTO
ยังไม่ปรับการประมาณการสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวระยะยาว ที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.6 พันล้านคน ภายในปี
2020 ทั้งนี้เนื่องจากมีการประมาณการว่า ปัจจัยลบที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ความไม่สงบ
ทางการเมืองในหลายประเทศ ภาวะโรคระบาด ส่งผลในระยะสั้น ซึ่งเมื่อผ่านพ้นไปจะมีการทดแทนส่วนที่
สูญเสียไปในช่วงที่ภาวการณ์กลับขึ้นมาเป็นบวกทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเมื่อหมดภาวะโรคระบาด
ในส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยถูกระบุอย่างเป็นทางการว่า เริ่มต้นในปี 2008
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้วิเคราะห์วงจรเศรษฐกิจโลก พบว่า ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําจะเกิดขึ้นเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ในแต่ละครั้ง ครั้งที่ยาวนานที่สุดจะมีระยะเวลา 3 ปี ส่วนภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองจะเกิดขึ้น
เป็ นระยะเวลา 5 เท่ า ของช่งที่ เ ศรษฐกิจตกต่ํา ดังนั้ น หากคาดการณ์โดยวิเคราะห์จากรู ปแบบวงจร
เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะค่อยๆ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2010 และฟื้นตัวเต็มที่ในปี
2011 ดังนั้นการประมาณสถิตินักท่องเที่ยวในปี 2020 ยังถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่ในขณะนี้หากไม่มี
อุบัติเหตุร้ายแรงอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของคนในแต่ละประเทศ

6.5

การวางตําแหน่งทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

จากแนวโน้มพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวดังกล่าว การวางตําแหน่งทางการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และพังงา ได้มีแนวทาง
กําหนดให้สอดคล้องกับบริบทระดับประเทศ โดยในการพิจารณาการวางตําแหน่งยุทธศาสตร์ทางการตลาด
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ท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มอันดามัน ได้ศึกษาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ตามกรอบนโยบายและคณะกรรมการ ททท. แผนวิสาหกิจของ ททท. ในปี 2551-2555
ที่สําคัญคือ นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2555 ซึ่งได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดโดยเฉพาะ
แวดล้อมทางการตลาด ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น สถานภาพของประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้านการ
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ จากระดับโลก วิกฤตเศรษฐกิจ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบทางการเมื อ งในประเทศไทย ผลกระทบทางด้ า นดิ น ฟ้ า อากาศทั่ ว โลก การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ได้กําหนดวิสัยทัศน์และกําหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ไทย ภายใต้กระแกแห่งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก นอกจากนี้ ในการทําตําแหน่งทางการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวอันดามันยังให้ความสําคัญต่อการกําหนด Positioning นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจ
พิเศษ ในปี 2555 และ 2556 ของ ททท.
ในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอันดามัน ในภาพลักษณ์ใหม่การดําเนินกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด ควรมีค วามสอดคล้ อ งกับ กลยุ ท ธ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ย วของประเทศไทยใน
ภาพรวม ด้วยการดําเนินการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายพร้อมสินค้าและบริการควบคู่ไป ในขณะที่การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กําหนดเป้าหมายตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) ให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่หลากหลาย โดยกําหนดเป้าหมายทางการตลาดในเชิงเศรษฐกิจไว้ในปี 2554 โดย
เป้าหมายตําแหน่งทางการตลาด (Positioning): ยังคงสานต่อแนวคิดที่มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
“แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่หลากหลาย ให้ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและประทับใจ”
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
เป้าหมายทางการตลาดในเชิงเศรษฐกิจ:
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในปี 2554 ททท. จึงได้กําหนด
เป้าหมายทางการตลาด ดังนี้
ตลาดต่างประเทศ : สร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 (ประมาณการจํานวนรายได้ 600,000 ล้านบาท
และประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยว 15.5 ล้านคน)
ตลาดในประเทศ : สร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 (ประมาณการจํานวน
รายได้ 432,000 ล้านบาท และประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยว 91 ล้านคน)
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โดยกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
6.5.1 ด้านตลาดต่างประเทศ
การดํ าเนิ นงานในปี พ.ศ.2554 จะมุ่ งเน้ นดํ าเนินงานฟื้ นความเชื่อมั่นและตอกย้ํ าความเข้ มแข็ งให้
แบรนด์ประเทศไทย ภายใต้กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการรุกตลาดขยายตลาด
ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ภายใต้กลยุทธ์สร้างฐานตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนทั่วไป รวมทั้ง ยังคงให้
ความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อปรับตําแหน่งทางการตลาดของไทยในระยะยาว ภายใต้กลยุทธ์ขยายฐานตลาด
คุ ณภาพและกลยุ ทธ์ เสริ มสร้ างศั กยภาพขี ดความสามารถในการแข่ งขั น เป็ นลํ าดั บถั ดมา ซึ่ งดํ าเนิ นงาน
ในแต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย
 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ “ประเทศไทย” จะอาศัยการดําเนินงานจากส่วนกลาง
เป็นหลัก โดยอาศัยสื่อระดับ Regional และ Global ต่างๆ อาทิ CNN, BBC, Al Jazeera ฯลฯ เป็น
ช่องทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจนักท่องเที่ยวคู่ขนานไปกับการรักษาภาพลักษณ์ประเทศไทย
ให้เข้มแข็งติดตลาดโลก
ททท. จึงใช้แคมเปญ “Amazing Thailand : Always Amazes You” โดยนําส่งสารที่ยืนยัน
จะมอบความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวในทุกครั้งที่มาเยือนซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่
ทรงคุณค่า ผ่านการสัมผัสความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศิลปะ อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของ “เสน่ห์ความเป็นไทย” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะตัว
ในส่วนของการดําเนินงานของสํานักงานในภูมิภาค จะเป็นการดําเนินงานในลักษณะเสริมการ
ดําเนินงานของสํานักงานใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยอาศัย Celebrity และสื่อในท้องถิ่น เป็น
ช่องทางในการสื่อสาร เช่นในภูมิภาคอเมริกา เชิญ Celebrity ชื่อดังด้านอาหาร สุขภาพ ความงาม แฟชั่น
และกีฬา ให้เดินทางมาถ่ายทํารายการในประเทศไทย ในโครงการ Celebrity Hosting
 กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งฐานตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ก ผ่ อ นทั่ ว ไป (Leisure) ชู จุ ด ขายความเป็ น
“Shopping Paradise” ในตลาดเอเชียเพื่อ ขยายฐานลูกค้าเก่า เช่น โครงการ Shopping Around be
Proud of Thai Product หรือ โครงการ Amazing Thailand Shopping Paradise ขณะที่ในอเมริกา
มุ่งเน้นจัด Road Show เข้าพื้นที่ใหม่ในโครงการ Amazing Thailand Road Show 2011 to USA &
Canada ส่วนตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง : ดําเนินการสานสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความภักดี
โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเก่า ผ่านโครงการ Thailand Fan Club ร่วมกับพันธมิตร กระตุ้นการเดินทาง โดย
นําเสนอสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว เช่น โครงการ Thailand Stop Over โครงการ Special offer in
Green Season กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล รวมทั้งในทุกภูมิภาคจะเข้าร่วมงาน Trade Show
ในตลาดต่างๆ ผนวกการจัดงาน TTM+ ในประเทศ
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 กลยุทธ์ขยายตลาดคุณภาพ จะเน้นการดําเนินการในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ความสนใจและตามลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมในแต่ละภูมิภาค โดยทุกกลุ่มตลาดยังคงอาศัยการเข้า
ร่วมงานเสนอขายต่อกลุ่มเฉพาะดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมงาน Golf Show ของ PGA ที่เมืองออลันโด
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งร่วมกับพันธมิตรนําเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น คูปองสมนาคุณห้องพัก ช้อปปิ้ง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังใช้ Celebrity Marketing สร้างกระแสความสนใจในกลุ่มเฉพาะ อาทิ โครงการ Thailand I
love you ในตลาดจีน โครงการ Beauty and the star ในตลาดยุโรป และจัด Road Show เพื่อให้ข้อมูล
เชิงลึกกับผู้ซื้อ เช่น Medical Road Show ในตะวันออกกลาง
 กลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน การดําเนินงานส่วนใหญ่จะ
อยู่ในส่วนกลาง โดยอาศัยการสื่อสารผ่านสื่อ Online เป็นหลัก ทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ Website
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสารสนเทศ และการบริหารข่าวสารบนชุมชน Online ภายใต้โครงการบริหาร
ข้อมูลและปรบปรุงระบบ Website B2B และ B2C โครงการ E-Marketing และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสารสนเทศองค์กร ผนวกด้วยการเสริมความรู้ให้กับ Front liner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และ
การขยายสํานักงานสาขา
6.5.2 ด้านตลาดในประเทศ
การดําเนินงานด้านตลาดในประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จะมุ่งเน้นดําเนินการกระตุ้นให้เกิดการ
กระจายการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์สร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต กลยุทธ์ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง และกลยุทธ์สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
ขณะเดียวกันจะดําเนินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์รณรงค์ให้เกิดการ
ท่อ งเที่ยวอย่างรู้ค่า รั กษาแหล่ง ท่อ งเที่ยว และกลยุท ธ์ส่ง เสริมการท่องเที่ ยวในมิติของการเรีย นรู้
ซึ่งดําเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์สร้างกระแสการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จะมุ่งสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิต โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้คนไทยทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้งผู้ประกอบการปรับแนวคิดต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศใหม่ โดยจะนําเสนอการท่องเที่ยวภายใต้
วิธีคิดแบบใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้คุณค่ากับคนที่ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างคุณค่าและความยั่งยืน
ให้กับประเทศไทยไปพร้อมกัน โดย Key Words หลักที่จะสะท้อนถึงคุณค่า ประกอบด้วย “สํานึก
สร้างสรรค์ ด้วยกัน เข้าใจ และด้วยหัวใจ” คือ
 การเที่ยวบวกสํานึก จะได้ความภูมิใจ
 การเที่ยวบวกสร้างสรรค์ จะได้มุมมอง ความคิด ไอเดียใหม่ๆ
 การเที่ยวบวกด้วยกัน จะได้ความสามัคคี ความผูกพัน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
 การเที่ยวบวกความเข้าใจ จะได้ความรู้เชื่อมโยง ปัญญา
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การเที่ยวบวกด้วยหัวใจ จะได้ความรัก ความผูกพัน และความมหัศจรรย์ที่คาดไม่ถึง

โดยดํ าเนิ นการผ่านการโฆษณาประชาสัม พันธ์ที่เข้าถึ งผู้ รับสื่อในวงกว้ าง ขณะเดียวกั นจะจั ด
กิจกรรมเสริมเพื่อนําส่งคุณค่าของการท่องเที่ยวที่สอดรับกับทุกกลุ่ม เช่น ใช้ Lifestyle ของคนไทย ซึ่ง
เที่ยวด้วยหัวใจรักในสิ่งที่ชอบเป็นตัวกําหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อนําส่งคุณค่าตามความปรารถนา
เฉพาะตัว โดยต่ อยอดจากรูปแบบที่ยังอยู่ในกระแสนิยมและมีการตอบรับเป็นอย่างดี เช่น ต่อยอดกลุ่ ม
นักกอล์ฟ ขยายไปยังกลุ่มครอบครัวเพื่อการท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความรัก ความผูกพันจากการทํากิจกรรมร่วมกัน
กลยุทธ์ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง จะขยายผลส่งเสริมการเดินทางข้ามภูมิภาค โดยดําเนินงาน
ผ่านการจัดงานส่งเสริมการขาย “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” เสริมด้วยงานส่งเสริมการขายของแต่ละภูมิภาค
อาทิ “งานเทศกาลเที่ยวอีสาน” และดําเนินการจัด Road Show ข้ามภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าในต่างภูมิภาคได้มากขึ้น รวมทั้งนําเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบอิสระ เช่น การขับรถท่องเที่ยวในรูปแบบของคาราวานท่องเที่ยว
กลยุทธ์สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อให้เห็นคุณค่าเฉพาะของแต่ละพื้นที่ โดย
จะเน้ น ย้ํ า ภาพลั ก ษณ์ ที่ชั ด เจนและสร้ า งความชั ด เจน ความแตกต่า งของภาพลั ก ษณ์ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ ใ ห้
นักท่องเที่ยวรับรู้ จดจําและเข้าใจ
กลยุทธ์รณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว มุ่งสร้างจิตสํานึกอย่าง
ต่อเนื่องให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม เพื่อดูแลรักษาทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ประเทศให้ยั่งยืน โดยมุ่งหวังจะนําคุณค่าความภาคภูมิใจให้กับผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการ
ดูแลประเทศ ผ่านการนําเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Tourism) โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมี
ความเปราะบางสูง เช่น โครงการสมุย Going Green และโครงการเที่ยวใต้อย่างรู้คุณค่า
กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนําส่งคุณค่าด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาไทย ผ่านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้
ในด้านต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ
6.5.3 เป้าหมายการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ
จากเป้าหมายการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 7 จึงได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการ
ขยายตลาดคุณ ภาพมีตัวชี้วัดแผนงาน อัตราการเติ บโตของนักท่องเที่ย วกลุ่มระดับบน ซึ่ งได้แ ก่ กลุ่ ม
Professional และ Administrative ค่าเกณฑ์: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้กําหนดแผนงาน
กิจกรรม สํ าหรับนักท่องเที่ ยวกลุ่ม ความสนใจพิเศษ เช่ น กอล์ฟ ฮั นนีมูน แต่ งงาน สุขภาพความงาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Eco Tourism หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งในการพัฒนาสินค้าบริการและ
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การทําผลิตภัณฑ์ก็จะต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ ความชอบความสนใจและความพร้อมของ
สินค้าในกลุ่ม Eco Tourism มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและสร้างการรับรู้สินค้าและบริการไปยังกลุ่มนี้
และที่สําคัญมีการนําเสนอขายเพื่อกระตุ้นการเดินทาง สําหรับกลุ่มความสนใจพิเศษนี้ ททท. ได้กําหนด
กลุ่มหลักในปี พ.ศ.2555 คือ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มแต่งงาน ฮันนีมูน กลุ่มสุขภาพและกลุ่ม Ecotourism ส่วนกลุ่ม
รอง (ปี พ.ศ.2556) คือกลุ่ม Mice/Incentive และกลุ่มดําน้ํา กลุ่มเตรียมการพัฒนา ได้แก่ กลุ่ม Longstay
กลุ่ม Expat กลุ่ม GLBT และกลุ่ม Cruise ทั้งยังได้กําหนด Positioning ของกลุ่มความสนใจพิเศษ
สําหรับกลุ่ มความสนใจพิเศษกลุ่มหลักในปี พ.ศ.2555 คือ กลุ่ มกอล์ ฟ กลุ่มแต่งงาน ฮันนีมูน
กลุ่มสุขภาพ และกลุ่ม Ecotourism นี้ ททท. ได้กําหนดจุดขายของทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มกอล์ฟ มีจุดขาย คือ บริการที่เป็นเลิศ ความคุ้มค่าเงิน ตีกอล์ฟได้ตลอดปี (A Worldclass service (Caddy) และ All year-round golfing)
2) กลุ่มแต่งงาน มีจุดขาย คือ ชายหาด ธรรมชาติ ที่พัก ประเพณีการแต่งงานแบบไทย บริการ
ที่เป็นเลิศ (Dream destination for wedding & honeymoons)
3) กลุ่มสุขภาพและความงาม Positioning: บริการที่มีมาตรฐานสากลและสามารถสัมผัสได้ถึง
ภูมิปัญญาไทย (International Service with Thai Touch จุดขาย คือ เอกลักษณ์ศาสตร์การนวดแผน
ไทย/สปาไทยบริการที่เป็นเลิศ กลุ่ม Medical Positioning: International Standard with Thai
Hospitality
4) กลุ่ม Ecotourism Positioning
 Greet = Go Responsible Eco-Tourism and Enjoy Thailand
 Go Green Go Thailand
อย่างไรก็ตาม กลุ่มกระแสหลักปี พ.ศ.2555 ได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่ม Gen X-Y กลุ่มสุภาพสตรี
และกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มรอง (พ.ศ.2556) ได้แก่ กลุ่ม Youth กลุ่ม DINKs และกลุ่ม Stop over โดยที่กลุ่ม
กระแสหลักเน้นจุดขายดังนี้
1) กลุ่มครอบครัว: Thailand: Asia’s ideal family holiday destination
2) กลุ่ม Gen X-Y
3) กลุ่มสุภาพสตรี Positioning: Lady-friendly destination for lady beauty จุดขาย:
ปลอดภัย มาได้บ่อย และ Shopping
4) กลุ่มผู้สูงอายุ Positioning: Thailand: Forever You, Forever Young
กลยุทธ์ที่สําคัญสําหรับต่างต่างประเทศที่ ททท. กําหนดไว้นอกเหนือจากกลยุทธ์การสร้างฐาน
ตลาดกระแสหลัก ซึ่งตั้งอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวร้อยละ 7 และเป็นกลุ่ม Gen x, Gen y กลุ่ม
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ผู้สูงอายุ ผู้หญิง กลุ่มครอบครัว และกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ประเทศไทย มีตัวชี้วัดคือ
อัตราการยอมรับไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า ร้อยละ 30 คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยตัวชี้วัดคือ อัตราการเข้าถึงนักท่องเที่ยวผ่านสื่อ IT เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
โดยมีตัวชี้วัดแผนงานคือ จํานวน Page Views ของ Portal Site เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จํานวน Fan Page
ของ Social Media ของ ททท. เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และจํานวน Impression ของ Social Media ของ
ททท.เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ซึ่งนับว่าการที่กลุ่มจังหวัดในอันดามันให้ความสนใจกับการจัดทําแผนแม่บท
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้ความสําคัญกับการเข้าถึงข้อมูลทาง Online ย่อมเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ
แผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม สําหรับตลาดในประเทศ ททท. ได้กําหนดกลยุทธ์สร้างการรับรู้การเป็นเอกลักษณ์
ของพื้นที่ โดยได้กําหนดสําหรับภาคใต้ คือ Blue & Green, Clean & Clear (ป่าสวยทะเลใส) รวมทั้งกล
ยุทธ์ส่งเสริมการเดินทาง ตามที่กําหนดไว้ในแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2554 ที่จัดจําโดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
นอกจากการบูรณาการแผนและกลยุทธ์ระหว่างกลุ่มจังหวัดในอันดามันกับ ททท. ในการกําหนดแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมรณรงค์แล้ว กลุ่มจังหวัดอันดามันต้องบูรณาการการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมและ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก ในลักษณะการเป็น World
Class ที่เห็นถึงความสําคัญของความเสมอภาคในการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการ
กลุ่ มครอบครั ว เด็ ก ผู้ สู งอายุ เป็ นต้ น โดยต้ องให้ ทั้ งความสํ าคั ญในการเข้ าถึ งสิ นค้ าและเข้ าถึ งข้ อมู ล
อย่างได้มาตรฐาน
6.5.4 ภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองสีเขียว
ในขณะเดี ยวกั นก็ค วรให้ ภ าพลัก ษณ์ข องการเป็นเมื องสีเขี ยว เกิ ดการรั บรู้ ต่อนั กท่ อ งเที่ ยวใน
ลักษณะประทับใจ ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการตลาดของอันดามัน คือ
1. เน้นการฟื้นฟูเมืองสินค้า บริการในพื้นที่เสื่อมโทรมให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่ที่มีความ
สอดคล้องกับการนําเสนอกลุ่มสินค้าและบริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมายในเชิงคุณภาพมากขึ้น ตามแนวโน้ม
ของโลกคือ การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยคํานึงถึง 3s คือ Sanitation,
Sefety, Satisfaction นั่นคือ ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของทั้งผู้ให้บริการและนักท่องเที่ยว
2. การจัดสรรพื้นที่ Zoning ให้มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัย ราชการ ธุรกิจ
การค้า การอุตสาหกรรม และพื้นที่ Night Life โดยต้องจัดให้เป็นสัดส่วนและมีระยะของการไม่รบกวนซึ่ง
กันและกัน เน้นการพัฒนาที่ทําให้เป็นเมืองน่าอยู่ของคนในพื้นที่ เป็นเมืองแห่งความสุขทั้งของคนในท้องที่
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และผู้มาเยี่ยมเยือน นั่นคือการจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่
ยึดเพื่อสินทรัพย์ที่สําคัญคือ คนในท้องถิ่นนั้นๆ
3. ส่งเสริมให้เพิ่มเส้นทางสีเขียว กิจกรรมสีเขียว โดยใช้แนวทาง 7 Green Concepts และใน
ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมทั้งทางด้านการได้ Reward & Award
4. การสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมรองรับการท่องเที่ยวกลุ่ม
ความสนใจพิเศษ เช่น Mice ตลอดจนการเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ
และการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจยั่งยืน ไม่สร้างภาระต่อสังคมและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความรู้ในชุมชนส่งเสริมและอบรมพัฒนาบุคลากรในธุรกิจให้มีคุณภาพ
5. การนํากลยุทธ์การตลาดสีน้ําเงินและกลยุทธ์การตลาดสีขาวมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการทํา
การตลาด นั่นคือ มุ่งเน้นที่การทําการตลาดภายใต้ การคํานึงถึง People Planet Profit และ Passion มี
การทําการตลาดอย่างคํานึงถึงกําไรทั้งของลูกค้า และของผู้ขายของกลุ่มคนในธุรกิจ และเจ้าของซึ่งเป็น
ต้นทุนสําคัญคือประชาชนในพื้นที่ โดยในที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ
ด้วยการพยายามสร้างให้คนทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ขายเกิดความรู้สึกที่กลั่นมาจากกระแสเลือดที่จะช่วยกัน
รับผิดชอบต่อสังคม (Individual Social Responsibility)
6.5.5 ศักยภาพด้านการตลาดของสินค้าและบริการท่องเที่ยว
การวางตําแหน่งทางการตลาดของอันดามันให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล จึงนําผลการศึกษาศักยภาพ
ด้านการตลาดของสินค้าและบริการท่องเที่ยว สําหรับนักท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศและในประเทศที่
ททท. ได้ทําการศึกษาไว้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านอุปทานจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ
หากวิเคราะห์จากปัจจัยด้านอุปทานจะพบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันอยู่
ในช่วงขาลง อันเนื่องมาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหลายปัจจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจโลก
ราคาน้ํามันโรคระบาด และภาวะการเมืองและความวุ่นวายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวของ
ไทยยังคงเดินทางท่องเที่ยวเป็นปกติ เนื่องจากคนภายในประเทศรู้สึกว่าสถานการณ์การเมืองเป็นปกติดีแล้ว
ประกอบกับราคาน้ํามันที่ลดลงทําให้ผู้คนอยู่ในภาวะที่พร้อมจะจับจ่ายมากขึ้น หากพิจารณาแนวโน้มธุรกิจ
ท่องเที่ยวในสายตาผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐ มองว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวพึ่งพาจากการหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งนิยมที่จะค้นหาข้อมูลเองมากขึ้น อีกทั้งการหาข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวเป็นการ
สื่อสารแบบปากต่อปากที่นักท่องเที่ยวให้ความเชื่อถือมาก ทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เล็งเห็นว่า ช่อง
ทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางสําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
เมื่อกล่าวถึงประเภทสินค้าและบริการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการมองว่าความเป็นไทยและความคุ้ม
ค่าเงินถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย ถือได้
357

ว่าเป็นการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับประเทศไทย ในขณะที่สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ควร
เป็นสินค้ากลยุทธ์ (Strategic Product) ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันไปตาม
ความชอบของแต่ละกลุ่ม
 ชาวเอเชียสนใจความทันสมัย ทะเล ชายหาด สุขภาพ และสปา
 ชาวตะวันออกกลางเน้นความทันสมัย สุขภาพ สปา ทะเล และชายหาด โดยมุ่งเน้นทะเลและ
ชายหาดที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและแหล่งบันเทิง
 ชาวยุโรปชื่นชอบทะเล ชายหาด ประวัติศาสตร์ สุขภาพ และสปา
 ชาวออสเตรเลียเน้นทะเลและชายหาด ธรรมชาติ (การผจญภัย) และประวัติศาสตร์
หากพิจารณาถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ
มีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกรวมถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชีวิต
(Community based Tourism) ก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นด้วย
2. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านอุปสงค์จากงานวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวไทยมองว่าการท่องเที่ยวเป็นการใช้เวลากับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมากกว่าเป็น
การแสวงหาความรู้หรือตอบสนองความต้องการส่วนตัวเหมือนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้นช่วงเวลา
ที่จะไปเที่ยวและความคิดเห็นสมาชิกในครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า
ปั จ จั ย ด้ า นความคุ้ ม ค่ า และค่ า ใช้ จ่ า ยในการเที่ ย ว นอกจากนี้ แ ล้ ว ความหลากหลายในการใช้ ส ถานที่
ท่องเที่ยวมีผลต่อความรู้สึกคุ้มค่าเงินของนักท่องเที่ยวชาวไทย
แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย คื อ การบอกต่ อ หรื อ ปากต่ อ ปากโดยสมาชิ ก ใน
ครอบครัว เพื่อน/คนที่รู้จักซึ่งมีอิทธิพลอย่างสําคัญ ในขณะที่โฆษณาทางทีวี เว็บไซต์ มีความสําคัญเป็น
ลําดับต่อมา นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่นิยมหาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย
สินค้ากลยุทธ์ (Strategic Product) ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ ชายหาด ในขณะที่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและมรดกแห่งแผ่นดินนับเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ (Potential Product) ในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวในเวลาต่อมา สําหรับเทศกาลและงานประเพณีจัดว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าจับตา
มอง เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความนิยมในอนาคตตามการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่จะ
เติบโตอีกในระยะยาว ตําแหน่งทางการตลาดด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่อนข้าง
เด่นชัดในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวไทยคือ ทะเลและชายหาด อย่างไรก็ดีประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ก็มีความโดดเด่นด้านชายหาดเช่นเดียวกัน ดังนั้นการสื่อสารเพื่อสร้างความชัดเจนในด้าน
ชายหาดของไทยในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย จึงมีความสําคัญเพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจาก
ประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย
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กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Expat)
การท่องเที่ยวประเภทชายหาด ธรรมชาติ วิถีชีวิต และมรดกแห่งแผ่นดินถือได้ว่าเป็นสินค้าและ
บริการท่องเที่ยวที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ในส่วนของการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ การดําน้ําได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มธรรมชาติ
หากพิ จ ารณาถึ ง ตํ า แหน่ ง ทางการตลาดด้ า นสิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มองว่า ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านชายหาด ขณะที่มาเลเซียและอินโดเชียก็มี
ตําแหน่งทางการตลาดที่ใกล้เคียงกัน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย รวมถึงความคิดเห็นของคนรู้จักมีอิทธิพลอย่างสูง
ต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เว็บไซต์ และคําบอกเล่าปากต่อปากในหมู่เพื่อน/สมาชิกใน
ครอบครัว จึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
 กลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป
ชายหาดและธรรมชาติ เ ป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปชื่ น ชอบมากที่ สุ ด
รองลงมาคือมรดกแห่งแผ่นดิน นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสมีรูปแบบที่แตกต่างจากชาว
ยุโรปชาติอื่นๆ คือ ชื่นชอบมรดกแห่งแผ่นดินและวิถีชีวิตมากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเดินทางท่องเที่ยวของชาวยุโรป คือ ความน่าสนใจ
ของพื้นที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย ความมั่นใจในความปลอดภัย รวมถึงความเป็นมิตรไมตรีของคนในพื้นที่
อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายดูจะไม่ค่อยมีความสําคัญนักกับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่มุ่งเน้นความ
น่าสนใจของสถานที่ที่จะไปมากกว่า
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทย (Country Awareness) ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่อยู่ในระดับน้อย
กว่ าค่ าเฉลี่ ย 23 ประเทศ นอกจากนี้ แล้ วความรู้ เกี่ ยวกั บสิ นค้ าและบริ การท่ องเที่ ยวของไทย (Product
Knowledge) ยังไม่สูงมากนัก การพิจารณาที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงมีไม่มาก
นัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีและชาวเยอรมันที่มองว่าประเทศไทยไม่น่าสนใจ นอกจากนี้ภาพพจน์ของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาโสเภณีเป็นอีกประการหนึ่งที่ถูกเอ่ยถึงในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีตําแหน่งทางการตลาด
ด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยวใกล้เคียงกันในเรื่องของความโดดเด่นด้านชายหาด การสื่อสารผ่านการบอก
ต่อหรือปากต่อปากในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยกัน บริษัทตัวแทนด้านการท่องเที่ยว และเว็บไซต์เป็นช่องทางที่
เหมาะสมในกาสร้ า งการรั บ รู้ แ ละยกระดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วของไทยให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
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กลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ชายหาด มรดกแหงแผ่ น ดิ น ชี วิ ต ร่ ว มสมั ย และธรรมชาติ ถื อ เป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่
นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกชื่นชอบมากที่สุด ความน่าสนใจของพื้นที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัย ความ
หลากหลาย ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า และความหลากหลายเป็นประเด็นรองของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มีรูปแบบการคิดและการตัดสินใจที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกัน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเอเชี ย ตะวั น ออกมี ร ะดั บ การเรี ย นรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเทศไทย (Country
Awareness) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 23 ประเทศ อีกทั้งยังมีระดับความรู้ (Product Knowledge) เกี่ยวกับ
สิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ ประเทศไทยค่ อ นข้ า งดี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ทํ า ให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยค่อนข้างดี ตําแหน่งทางการตลาดด้าน
สินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือ ความโดดเด่นด้านชายหาดซึ่ง
ใกล้เคียงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย
แหล่งข้อมูลสําคัญของนั กท่องเที่ยวกลุ่ มนี้คือ การบอกต่อหรือปากต่อปากในหมู่นักท่องเที่ยว
ด้วยกัน ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและเว็บไซต์


กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิก
ชายหาด มรดกแหงแผ่นดิน ชีวิตร่วมสมัย แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและวิถีชีวิต เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ค่าใช้จ่าย ความน่าสนใจของพื้นที่ท่องเที่ยว ความคุ้มค่า และ
ความปลอดภัย ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มีระดับความเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พิจารณาที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในอนาคตสูงกว่า
ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ตํ า แหน่ ง ทางการตลาดด้ า นสิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยในมุ ม มองของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือ ความโดดเด่นด้านชายหาด ซึ่งใกล้เคียงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากกว่าอีก 2 ประเทศอย่างเห็นได้ชัด
แหล่งข้อมูลสําคั ญของนั กท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือ การบอกต่อหรือปากต่อปากในหมู่นักท่องเที่ยว
ด้วยกัน ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและเว็บไซต์


กลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
นักท่ องเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ชื่น ชอบการท่ อ งเที่ย วชายหาด ชี วิต ร่ว มสมัย มรดกแห่ง แผ่ นดิ น มากที่สุ ด
อย่างไรก็ดีความสนใจในวิถีชีวิต ธรรมชาติ และสุขภาพนิยมมีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกัน ความน่าสนใจของ
พื้นที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า ความปลอดภัย ความเป็นมิตรไมตรีและสิ่งอํานวยความสะดวกถือว่า
เป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
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ระดับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
ทําให้มีแนวโน้มที่ดีที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในการพิจารณาเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในอนาคต
ตําแหน่งทางการตลาดด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะ
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น โดยมองว่าประเทศไทยและมาเลเซียโดดเด่นด้านสปา ความสวยงาม และ
ศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ในขณะที่อินโดนีเซียมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ
แหล่งข้อมูลสําคั ญของนักท่องเที่ยวกลุ่ มนี้คือ การบอกต่อหรือปากต่อปากในหมู่นักท่ องเที่ยว
ด้วยกัน ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและเว็บไซต์


กลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวอเมริกา
นักท่องเที่ยวชาวอเมริกาชื่นชอบการเท่องเที่ยวรูปแบบชายหาด มรดกแห่งแผ่นดินมากที่สุด
รองลงมาคือ การท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต เทศกาลความสุข ธรรมชาติ และชีวิตร่วมสมัย ความน่าสนใจของ
พื้นท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า และความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่สําคัญที่กระทบต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ นักท่องเที่ยวอเมริกามีระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทย (Country Awareness)
ค่อนข้างต่ํา ทําให้แนวโน้มการพิจารณาท่องเที่ยวประเทศไทยมีไม่สูงนัก ประกอบกันปัญหาเรื่องระยะทาง
และค่าใช้จ่าย
ตําแหน่งทางการตลาดสินด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยว
ชาวอเมริกากันมองว่าหากเปรียบเทียบกันประเทศอื่น ๆ ทั้ง 23 ประเทศแล้ว ประเทศไทยถือได้ว่ามีความ
โดดเด่นด้านชายหาด เช่นเดียวกับ และสิงคโปร์
อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับหมู่เกาะแคริเบียน และมัลดีฟ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกากัน อ้างอิงจากโครงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทางทะเล และ Market intelligence 2008-2009
ประเทศไทยอาจจะไม่โดดเด่นด้านชายหาดมากเท่ากับเมื่อเปรียบเทียบกั บประเทศที่ อยู่ ในกรอบการ
พิจารณา เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเชีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้ทําให้
เห็นว่า หากแข่งขันกันภายในภูมิภาคแล้วประเทศไทยมีศักยภาพในการขายการท่องเที่ยวประเภทชายหาด
ไปพร้อม ๆ กับมรดกแห่งแผ่นดินและการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ ที่ชาวอเมริกันชอบ ช่องทางการสื่อสารที่
สําคัญสําหรับชาวอเมริกัน คือ การบอกต่อหรือปากต่อปากในหมู่นักท่องเที่ยว บริษัทตัวแทนเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว และเว็บไซต์


กลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวแอฟริกาใต้
ชาดหาด ธรรมชาติ มรดกแห่ ง แผ่ น ดิ น ชี วิ ต ร่ ว มสมั ย และวิ ถี ชี วิ ต เป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย ว
ที่นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาใต้ชื่นชอบ โดยมีความน่าสนใจของพื้นที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า และ
ความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกประเทศที่จะเดินทางท่องเที่ยว
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ระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเทศ (Country Awareness) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีอยู่ ค่อนข้างน้อย
การสื่อเพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย จึงเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการกระตุ้น การท่องเที่ยวประเทศ
ไทยในกลุ่ มนั กท่ องเที่ ยวเหล่ านี้ นอกจากประเด็ นเรื่ องระดั บการรั บรู้ การให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการท่ องเที่ ยว
ในประเทศอย่างเพียงพอ และประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ก็มีบทบาทที่สําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วย
เช่นกัน
ตํา แหน่ งทางการตลาดสิ นค้ า และบริก ารท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย ในหมู่ นัก ท่ องเที่ ย วชาว
แอฟริกาใต้ คือความโดดเด่นด้านชาย ซึ่งใกล้เคียงกับมาเลเซีย ในขณะที่อินโดนีเซียจะโดดเด่นด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ช่องทางการสื่อสารถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือ การบอกต่อหรือปากต่อปากในหมู่
กันท่องเที่ยว บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว และเว็บไซต์
6.5.6 การเพิ่มโอกาสการนําเสนอสินค้า และบริการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวใน 23 ประเทศ
เมื่ อ ทํ า การศึ ก ษากลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วจาก 23 ประเทศใน 5 ภู มิ ภ าคของโลก โดยไม่ จํ า กั ด กรอบ
การวิ เคราะห์ อยู่แ ต่ เฉพาะการแบ่ งกลุ่ม สินค้า และบริการท่ องเที่ยวตามคํานิยมของ ททท. ซึ่งก็คือ 7
wonders of Amazing Thailand แต่เป็นการจัดกลุ่มสินค้า และบริการท่องเที่ยวตามมุมมองและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการแบ่งกลุ่มสินค้า และบริการท่องเที่ยวรูปแบบนี้มีการนําเครื่องมือทางสถิติ
ที่เรียกว่า Latent Class มาใช้ในการประมวลผล เพื่อวิเคราะห์แยกกลุ่มสินค้า และบริการท่องเที่ยว
ต่อจากนั้นจึงนําข้อมูลนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสินค้า และบริการมาวิเคราะห์ โดยดูข้อมูลทาง
ประขากรศาสตร์ตามกลุ่มประเภทของนักท่องเที่ยวที่จัดแยกตามระดับชั้นของพฤติกรรมในการท่องเที่ยว
(Behavioral Segmenttion)
ผลการวิเคราะห์แยกกลุ่มสินค้า และบริการท่องเที่ยวในภาพรวมตามมุมมอง และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวใน 23 ประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มสินค้า และบริการท่องเที่ยวทั้งหมด 7 กลุ่ม
จากผลการวิเคราะห์แยกกลุ่มสินค้า และบริการท่องเที่ยวข้างต้นเชิงลึกโดยการตรวจสอบระดับ
ความมีนัยสําคัญ ของปัจจัยต่อสินค้า และบริการท่องเที่ ยวแต่ละกลุ่ม พบความแตกต่ างของปั จจั ยที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 : Active Trip
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดที่นักท่องเที่ยวจะเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบ Active Trip เช่น พื้นที่ที่จะเลือกเดินทางไปต้องมีทั้งทะเล แหล่งท่องเที่ยวกึ่ง
ผจญภัย ความหลากหลายของกิจกรรม และกิจกรรมการช้อปปิ้ง รวมอยู่ในการท่องเที่ยว 1 ครั้ง เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 : Cultural Trip
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่หรือประเทศที่จะไปท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดสําหรับ
การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ คือ ความน่าสนใจของรูปแบบ และวิถีชีวิตของคนในพื้นนั้น ๆ และความคุ้มค่า
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จากผลการวิเคราะห์พบว่า การจะผลักดันให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบนี้ในประเทศใดๆ ก็ตาม
จะต้องทําให้เกิดปัจจัยทั้งสองอย่างขึ้นพร้อมกัน
กลุ่มที่ 3 : Shopping & Entertainment
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสถานที่หรือประเทศที่จะไปสําหรับการท่องเที่ยวรูปแบบนี้มี
4 ประการ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะแพ็ ค เกจการท่ อ งเที่ ย ว ภาษาและการสื่ อ สารในพื้ น ที่ ห รื อ ประเทศนั้ น ๆ
ความน่าสนใจของที่พักอาศัยในพื้นที่หรือประเทศนั้น ๆ เช่น โรงแรม และที่พักรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยสุดท้าย
คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้น ๆ
เมือเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวอีก 6 รูปแบบจะพบว่า Shopping & Entertainment เป็น
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงสานที่ หรือประเทศที่จะไปเพียงอย่างเดียว แต่กิจกรรม
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการตลาดเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในการกระต้นการตัดสินใจ
เลือกสานที่หรือประเทศที่จะไปเพื่อกิจกรรม Shopping & Entertainment เนื่องจากเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการ
และยุทธวิธีในการทําการตลาดของแต่ละประเทศ ซึ่งหากทําการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างเงื่อนไข
จากปัจจัยทั้ง 4 ประการ ให้เกิดขึ้นพร้อมกันแล้ว การดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เที่ยวในรูปแบบนี้จะทําได้ง่ายกว่า
เนื่องจากการติดยึดกับสถานที่หรือประเทศ (Destination) มีน้อยกว่ารูปแบบการท่องเที่ยวแบบอื่น
กลุ่มที่ 4 : Treasure
ศาสนาที่ ค นส่ ว นใหญ่ ใ นพื้น ที่ หรื อ ประเทศนั้น นั บถื อ และความชอบส่ ว นตั ว ที่มี ต่อ สานที่ ห รื อ
ประเทศนั้น ๆ เป็นปัจจัยสองประการที่มีความสําคัญสูงที่สุดสําหรับการผลักดันให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเลือกที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่หรือประเทศได ๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวชมสถาปัตยกรรม และ ศาสนสถาน ความพึงพอใจ และรสนิยมส่วนตัวของนักท่องเที่ยวที่สัมพันธ์
กับสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสูงกว่าการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเปรียบเทียบกับการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ Shopping & Entertainment จะพบว่ามีลักษณะที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง การท่องเที่ยว
รูปแบบ Treasure นักท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นที่สถานที่หรือประเทศ (Destination) เป็นหลักดังนั้นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจึงจําเป็นจะต้องมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ และองค์ความรู้เชิงลึกที่ได้จากสินค้า และบริการ
ท่องเที่ยวมากกว่ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านอื่นๆ
กลุ่มที่ 5 : Family Trip
การท่องเที่ยวรูปแบบนี้มีลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อันได้แก่กลุ่มครอบครัวดังนั้นปัจจัยที่
มีอิทธิพบต่อการเลือกสถานที่หรือประเทศมี 3 ประการ คือ ความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว ลักษณะ
แพ็คเกจท่องเที่ยว และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในที่นั้นๆ ดังนั้นการสื่อสาร และการตลาดใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบนี้สําหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จึงต้องครอบคลุมถึงความต้องการที่
หลากหลายของสมาชิกในครอบครัวและลักษณะแพ็คเกจท่องเที่ยว นอกจากนี้ ราคาที่เหมาะสมก็มีบทบา
ทาที่สําคัญสําหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน
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กลุ่มที่ 6 : Diving/Yachting/Spa
การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับการท่องเที่ยวรูปแบบ Treasure ด้านปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการผลักดันให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกสถานที่หรือประเทศ โดยมุ่งเน้นความชอบส่วนตัวที่มี
ต่อสถานที่หรือประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเพียงปัจจัยเดียวที่สามารถใช้ผลักดันการเลือกของ
นักท่องเที่ยว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ต้องมุ่งเน้นที่ตัวสินค้า และบริการ
ท่องเที่ยว เช่น พื้นที่ในการดําเนินหรือการแล่นเรือ มากวกว่าส่งเสริมการตลาดในรูปแบบอื่นๆ
สิ่งสําคัญที่พบจากการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิธีนี้คือการท่องเที่ยวรูปแบบสปา การนวดเพื่อผ่อน
คลาย เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูทางร่างการ ยังไม่ถือเป็น Destination ของนักท่องเที่ยว แต่ถือเป็นส่วนเสริม
ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวดําน้ํา และแล่นเรือ อีกนัยหนึ่งคือ การนวดเพื่อผ่อนคลาย เสริมสุขภาพและฟื้นฟู
ร่างกายไม่ใช่สินค้า และบริการท่องเที่ยวที่จะสามารถนําเสนอขายต่อนักท่องเที่ยวได้อย่างลําพังแต่ต้อง
อาศัยการขายควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ด้วย
กลุ่มที่ 7 : Beach & Golfing
ลักษณะของแพ็คเกจท่องเที่ยว ความเป็นมิตรไมตรีของคนในพื้นหรือประเทศนั้น ๆ และความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในที่นั้น ๆ คือปัจจัยหลัก 3 ประการที่มีอิทธิพลในการผลักดันการตัดสินใจ
เลือกสถานที่หรือประเทศของนักท่องเที่ยว
จะเห็นได้ว่าสินค่า และบริการท่องเที่ยวกลุ่มที่ 1 (Active Trip) กลุ่มที่ 5 (Family Trip) และกลุ่ม
ที่ 7 (Beach & Golfing) มีส่วนคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีชายหาดเป็นส่วนหนึ่งของจุดขาย ซึ่งสินค้าและ
บริการท่องเที่ยวประเภทชายหาด มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับปัจจัยด้านความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยวในที่นั้นๆ ดังนั้นความหลากหลายจึงเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้สําหรับการท่องเที่ยวชายหาดในหมู่
นักท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ สําหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับกลุ่มสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีชายหาด
รวมอยู่ไม่ว่าจะมีรูปแบบการจัดกลุ่มแบบใดก็ตาม
6.5.7 ตลาดกลุ่มเป้าหมายของสินค้า และบริการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 : ตลาดกลุ่มเป้าหมายของ Active Trip
กลุ่มเป้าหมายหลักที่สนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ คือ ฝรั่งเศส อิตาลี จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา
และแอฟริกาใต้ ประเภทของนักท่องเที่ยวด้วยตัวเองแต่ติดต่อเรื่องการเดินทางและที่พักผ่านบริษัททัวร์
กลุ่มที่ 2 : ตลาดกลุ่มเป้าหมายของ Cultural Trip
กลุ่มเป้าหมายรายประเทศที่สนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ คืออังกฤษ สวีเดน เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี
รัสเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา หากมองถึงประเภทของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Advanced มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ กลุ่ม Advanced หมายถึง กลุ่มที่หาข้อมูลและจัดการ
เกี่ยวกับการเดินทางและที่พักรวมทั้งท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยไม่ได้อาศัยบริษัททัวร์ในการจัดการมักค้นหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จักเป็นหลัก
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กลุ่มที่ 3 : ตลาดกลุ่มเป้าหมายของ Shopping & Entertainment
กลุ่มเป้าหมายรายประเทศที่สนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ คือ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
Intermediated และ Beginner หมายถึง กลุ่มที่พึ่งพาบริษัททัวร์ทั้งหมดในการดูแล จัดการเรื่องที่พัก และ
การเดินทางรวมถึงให้บริษัททัวร์นําเที่ยวด้วย
กลุ่มที่ 4 : ตลาดกลุ่มเป้าหมายของ Treasure
กลุ่มเป้าหมายรายประเทศที่สนใจรูป แบบการท่องเที่ยวประเภท Treasure ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี
ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เมื่อมองแยกตามประเภทของนักท่องเที่ยว พบว่า การท่องเที่ยว
รูปแบบนี้ได้รับความสนใจจากทั้งกลุ่ม Advanced และ Beginner ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างด้าน
พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างสิ้นเชิง แต่มีความสนใจในสินค้าและบริการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน
กลุ่มที่ 5 : ตลาดกลุ่มเป้าหมายของ Family Trip
กลุ่มเป้าหมายรายประเทศที่สนใจรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้ อังกฤษ สวีเดน เดนมาร์ก
รัสเซีย สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ หากพิจารณาถึง
ประเภทนักท่องเที่ยว ทั้งกลุ่ม Intermediated และ Beginner ให้ความสนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้
มากกว่ากลุ่ม Advanced
กลุ่มที่ 6 : ตลาดกลุ่มเป้าหมายของ Diving/Yachting/Spa
ประเทศที่สนใจการท่องเที่ ยวรู ปแบบนี้ได้แก่ เยอรมนี รัส เซีย สหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์ เกาหลี
ฮ่องกง และไต้หวัน โดยกลุ่ม Intermediated สนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้มากกว่ากลุ่ม Advanced และ
Beginner
กลุ่มที่ 7 : ตลาดกลุ่มเป้าหมายของ Beach & Golfing
ตลาดกลุ่มเป้าหมายประเทศที่สนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ จีน
มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา หากพิจารณาประเภทของนักท่องเที่ยว แล้ว กลุ่ม
Advanced และ Beginner มีความสนใจในการท่องเที่ยวรูปแบบนี้เช่นเดียวกัน
6.5.8 ปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาประเทศไทย
ปัจจัยร่วม
 ความมีมิตรไมตรีของคนไทยทั้งการบริการและผู้คน : เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทยที่ดึงดูดชาวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก เนื่องจากประทับใจกับการบริการที่เป็นมิตร
สุ ภ าพนอบน้ อ มกว่ า ชาติ อื่ น ๆ ตลอดจนผู้ ค นในประเทศก็ เ ต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ เป็ น อย่ า งดี แ ม้ จ ะมี
อุปสรรคทางภาที่ใช้สื่อสาร
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 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว : ประเทศไทยมีทั้งชายหาด ธรรมชาติ
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเมืองไทย สามารถกล่าวได้ว่า ความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามาเมืองไทยแล้วได้เที่ยวครบทุกประเภทที่ตนต้องการ
 ความคุ้มค่า : จํานวนเงินที่ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวช่วยให้ได้สินค้าและบริการ
ที่สมเหตุสมผล เช่น อาหารในเมืองไทยมีราคาไม่แพงเกินไปและมีหลายระดับราคาให้เลือก สวนที่
พักก็มีหลายระดับราคาให้เลือกอย่างเหมาะสม แต่ก็ยังได้ที่พักสะดวกสบายและมีอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกครบครัน
ปัจจัยดึงดูดสําหรับนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
 เดินทางสะดวก เนื่องจากมี Direct flight บินตรงมาจํานวนมาก และระยะทางค่อนข้างใกล้
 ความสะดวกด้านเอกสาร เนื่ องจากชาวอเชี ยไม่จํ าเป็นต้ องขอวี ซ่ าในการเดิ นทาง
มาท่องเที่ยว
ปัจจัยดึงดูดสําหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง
 ความชอบในการใช้บริการทางการแพทย์และช้อปปิ้งที่เมืองไทย เนื่องจากสินค้า
ราคาถูกกว่ามาก ค่าบริการทางการแพทย์ก็ต่ํากว่าและได้คุณภาพการรักษาที่ดี
 ภูมิอากาศ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาในฤดูฝนของประเทศไทย เนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศที่เป็นทะเลทรายของภูมภาคนี้ทําให้ผู้คนต้องการสัมผัสกับฝน
ปัจจัยดึงดูดสําหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม : ทําให้ชาวยุโรปได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่าง
สิ้นเชิงในการมาเที่ยวเมืองไทย
 ราคาถูก : ใช้งบประมารน้อย เช่น 50,000 บาทต่อ 2 สัปดาห์ก็สามารถมาเที่ยว
เมืองไทยได้ ซึ่งเป็นจุดดึงดูดทั้งวัยรุ่นและวัยเกษียณที่มีรายได้จํากัด
ปัจจัยดึงดูดสําหรับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย
 เดินทางสะดวก เนื่องจากมีเที่ยวบินตรงมาจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่ง
เป็นจุดดึงดูดให้ชาวออสเตรเลียนิยมไปภูเก็ตค่อนข้างมาก
 ชายหาด ชาวออสเตรเลียชอบชายหาดซึ่งประเทศไทยสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้นนี้ได้ เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงามและเล่นน้ําได้ ต่างจากออสเตรเลียที่มีคลื่นแรง
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ปัจจัยดึงดูดสําหรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา
 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่ม เช่น
แหล่ งท่ องเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ที่ ส ามารถดึง ดูด กลุ่ ม นั กท่ องเที่ ย วที่มี อ ายุไ ด้
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นประเทศไทยให้อิสระในการเที่ยวสถานบันเทิงค่อนข้างมาก เช่น full moon party
อุปสรรคในการเลือกมาท่องเที่ยวประเทศไทย
 ความไม่แน่นอนทางการเมือง : ปัญหาการเมืองในประเทศไทยได้กลายเป็นปัจจัย
สําคัญปัจจัยหนึ่งสําหรับนักท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากความเป็นห่วงในสวัสดิภาพของตนขณะ
ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย เหตุการณ์หลักๆที่ส่งผลในด้านลบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว เช่น
การแบ่งพรรคแบ่งพวกและการประท้วง การปิดสนามบิน เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาความมั่นคง
ภายในอันได้แก่ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความสามารถในการ
จัดการปัญหาภายใน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเช่นกัน
6.6 ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันตามสถานการณ์ตลาด
การท่องเที่ยวของประเทศ และของโลก
ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันตามสถานการณ์ตลาด
การท่องเที่ยวของประเทศและของโลก สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ควรคํานึงถึงดังนี้
1. การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหว
ได้ง่ายในลักษณะของการสื่อสารอย่างทันท่วงที ฉับไว ผ่ายกลไกของสื่อสารมวลชนระดับประเทศ และ
นานาชาติ พร้อมตัวแทนทางการท่องเที่ยว และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศทางการท่องเที่ยว
2. การวางมาตรการตอบโต้ ที่ เ ป็ น กระแสทางลบทั้ ง ด้ า นความไม่ ป ลอดภั ย การเอาเปรี ย บ
นักท่องเที่ยว ในลักษณะที่ทั นท่วงที พร้ อมทั้งการเพิ่ม ประสิท ธิภาพการเฝ้าระวั ง จับกุ ม โดยต้องเป็ น
การดําเนินงานในเชิงนโยบาย และความจริงจังที่ต้องเนื่องในพื้นที่
3. การเปิ ด ตลาดการท่ อ งเที่ ย วในประเทศเศรษฐกิ จ ใหม่ ทั้ ง ในอาเซี ย น จี น หรื อ อาหรั บ
เพื่อรองรับการซบเซาทางเศรษฐกิจของยุโรป และอเมริกา
4. การพั ฒ นาระบบการสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นกลไกของอิ น เตอร์ เ น็ ต โซเซี ย ลมี เ ดี ย
ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง ให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการใช้บริการ และเดิ่นทาง
สู่แหล่งเที่ยวอย่างมีมาตรฐานสากล
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวให้มีอารยะสถาปัตย์รองรับนักท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มเช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นักท่องเที่ยวมุสลิม
6. การส่ ง เสริ ม การตลาด การขายของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น
และอุตสาหกรรมบริการอื่นๆที่เปิดตลาด หรือเส้นทางใหม่ๆ โดยเฉพาะประเทศจีน
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7. การเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มมีกําลังซื้อสูงในพื้นที่การท่องเที่ยว
นานาชาติ
8. การเชื่อมโยงการตลาดการท่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของฝั่งอันดามัน
ในพื้นที่ต่างประเทศ เช่นป้ายโฆษณาในประเทศอาเซียน การประชาสัมพันธ์ผ่านสายการบิน เป็นต้น
9. การพัฒนาพื้นที่ กิจกรรม สิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพสูง และมีกําลังจ่ายสูง นักท่องเที่ยวผจญภัย นักท่องเที่ยวแบบเนิบช้า นักท่องเที่ยวประชุมสัมมนา
นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เป็นต้น
10. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่อการดูแล และอํานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว เช่น การเปิดเที่ยวบินตรง การอํานวยความสะดวกในการเข้าออกประเทศ
11. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนสร้างสิ่งจูงใจทางการท่องเที่ยวรองรับการตลาด
ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม ทางวัฒนธรรม และการสัมมนา
12. การรั ก ษานั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม หลั ก ที่ ซ บเซาด้ ว ยมาตรการของกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและ
การส่งเสริมการขายร่วมกับผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ทิศทางการพัฒนาตามสถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวของประเทศและของโลก ข้างต้นจะนํามาใช้
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป
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