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บทท่ี 6
ผลกระทบของโควิด-19 และการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียว 

ในปี พ.ศ. 2562 รายรบัจากการท่องเทีย่วทัว่โลกขยายตวัรอ้ยละ 2.19 มมีลูค่าถงึ 1.49 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐั (ปรบัอตัราเงนิเฟ้อแลว้) ซึง่สงูเป็นประวตักิารณ์ ในปี พ.ศ. 2562 (WTO, 2021) ยอดรวม
การส่งออกดา้นท่องเทีย่วและการเดนิทางมขีนาดเทยีบเท่ารอ้ยละ 7 ของการสง่ออกโลก และรอ้ยละ 29 
ของการสง่ออกภาคบรกิาร (WTO, 2019) 

เมื่อเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไปถงึกว่า 221 ประเทศและอาณาเขต (Territories) ทัว่โลก 
เศรษฐกจิโลกจงึไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง พลวตัของเศรษฐกจิโลกจงึเป็นตวักําหนดความเป็นไปไดใ้น
การฟ้ืนตวัของการเดนิทางและการท่องเทีย่ว ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 UNWTO ประกาศว่าในปี  
พ.ศ. 2563 การทอ่งเทีย่วทัง้โลกลดลงรอ้ยละ 73 และเมื่อตน้เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ประมาณรอ้ยละ 
34 ของจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่วยงัไมเ่ปิดใหม้กีารท่องเทีย่ว ซึง่ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยลูกคา้
ใหญ่ของไทย คอื ประเทศจนี ประเทศเยอรมนี และประเทศรสัเซยี นอกจากน้ียงัคาดการณ์ว่าในช่วงไตร
มาสแรกปี พ.ศ. 2564 จาํนวนนกัท่องเทีย่วนานาชาตจิะลดลงรอ้ยละ 85 หรอืลดลงประมาณ 260 ลา้นคน  
(WTO, March 2021) เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปี พ.ศ. 2563 

บทน้ีมวีตัถุประสงค์ที่จะทบทวน 1) การประเมนิสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกขององค์กร
นานาชาติ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการคาดการณ์ถึงผลที่อาจจะกระทบต่อการฟ้ืนตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว และตลาดท่องเทีย่วทีส่าํคญัของไทย 2) ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิ
และการทอ่งเทีย่วไทย และ 3) วเิคราะหค์วามพรอ้มของนกัทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 

6.1 การฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียวโลก 

การท่องเที่ยวโลกจะกลบัไปเหมอืนเดมิเมื่อไหร่ คําตอบที่ชดัเจนที่สุดสําหรบัคําถามน้ีกค็อื เมื่อ
การระบาดของโควิด-19 สงบลง ซึ่งนักระบาดวิทยาคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีหลังจากที ่
นานาประเทศไดเ้ริม่ฉีดวคัซนีไปแลว้คอืประมาณปลายปี พ.ศ. 2566 แต่โควดิ-19 ไดส้รา้งบาดแผลทาง
เศรษฐกจิไวอ้ย่างรุนแรง การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิท่องเที่ยวกค็งชา้กว่านัน้ และขึน้กบั 3 ปัจจยัหลกั คอื  
1) ความรวดเรว็ในการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการบนิ 2) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิของประเทศที่สําคญั
ดา้นการทอ่งเทีย่ว และ 3) นโยบายของรฐับาลของประเทศตน้ทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศจนี 

คําถามต่อมาก็คือ การเดินทางประเภทไหนจะฟ้ืนตัวก่อน โดยทัว่ไปมักจะคาดการณ์ว่า 
การเดนิทางเพื่อธุรกจิเป็นเรื่องสําคญั ดงันัน้ การเดนิทางเพื่อการทําธุรกจิน่าจะฟ้ืนตวัก่อน แต่ความจรงิ
ไม่เป็นเช่นนัน้ ในปี พ.ศ. 2540 หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเพื่อธุรกจิลดลงเรว็กว่าการท่องเทีย่ว
เพือ่การพกัผอ่น และยงัฟ้ืนตวัหลงัการทอ่งเทีย่วเพือ่การพกัผอ่น โรงแรมมกีารฟ้ืนตวัของอตัราการเขา้พกั
ในวนัหยดุดกีวา่ในวนัธรรมดา (Skift Research, 2020) สาเหตุทีก่ารเดนิทางเพือ่ธุรกจินัน้มกีารฟ้ืนตวัชา้ก็
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เพราะธุรกจิสามารถใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารทางไกลในการเจรจาและประชุมได ้นอกจากนัน้ ธุรกจิขนาดใหญ่ก็
ยงัใหค้วามสาํคญักบัความรบัผดิชอบเกีย่วกบัสุขภาพของบุคลากรและกฎระเบยีบของรฐั จงึทาํใหก้ารฟ้ืน
ตวัของการเดนิทางในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิคอ่นขา้งชา้  

การเดนิทางเพือ่ธุรกจินัน้ ปกตมิสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 15 - 20 ของการเดนิทางทัง้หมดหากนบั
จากจาํนวนผูเ้ดนิทาง แต่หากนับจากรายไดแ้ลว้การเดนิทางเพื่อธุรกจินัน้มคีวามสาํคญัมาก และสามารถ
สร้างกําไรให้กบัสายการบินและโรงแรมได้มากกว่าการเดินทางเพื่อการพกัผ่อน สําหรบัสายการบิน 
ถงึแมว้่าการเดนิทางของนักธุรกจิจะเป็นสดัส่วนน้อย คอื ประมาณรอ้ยละ 10 ของผูโ้ดยสาร แต่กม็สี่วน
แบ่งในกําไรถงึรอ้ยละ 55 – 75 ผูบ้รหิารของบรษิทัตวัแทนท่องเทีย่วขนาดใหญ่มคีวามเหน็ว่า หาก 
โควดิ-19 ไม่ยดืเยือ้ไปเป็น 4 - 5 ปีแลว้ การเดนิทางเพื่อธุรกจิน่าจะกลบัมาเทยีบกบัก่อนโควดิ-19 ได้
ภายในสองปี 

สาเหตุหน่ึงที่ทําให้การเดินทางเพื่อการพักผ่อนฟ้ืนก่อนการเดินทางเพื่อธุรกิจ ในยุโรปและ
สหรฐัอเมรกิาเกดิจากการที่ผูค้นหนีศูนยก์ลางแห่งโรคระบาดไปอยู่ชนบท การสํารวจของ McKinsey & 
Company พบวา่ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี แคนาดา ฮอ่งกง สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา การ
เดนิทางเพื่อเยีย่มเพื่อนและญาติจะเป็นปัจจยัหนุนที่สําคญัที่สุดสําหรบัการเดนิทางเพื่อการพกัผ่อน Skift 
Research คาดการณ์ว่า การเดนิทางเพื่อการพกัผอ่นจะกลบัมาเหมอืนเดมิก่อนการเดนิทางเพื่อธุรกจิกจ็รงิ 
แต่การเดนิทางเพื่อพกัผ่อนน้ีจะมขีนาดกลุ่มเลก็ลง ไม่ใชม้คัคุเทศก์ เป็นการเดนิทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาต ิ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การออกกําลงักาย และสนใจกจิกรรมทีส่มาชกิในครอบครวัสามารถมสีว่นรว่มได ้
ผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศคาดวา่แนวโน้มน้ีจะยงัคงอยูห่ลงัจากทีโ่ควดิ-19 ไดส้ิน้สดุลงแลว้  

สิง่ทีเ่กดิขึน้ในเมอืงไทยกด็จูะมแีนวโน้มคลา้ยคลงึกนั เมื่อรฐับาลเปิดการท่องเทีย่วหลงัลอ็กดาวน์
จากการระบาดครัง้ที ่1 รสีอรท์ในจงัหวดัเชยีงใหมข่ายหอ้งไดด้กีวา่โรงแรมในเมอืง และธุรกจิในเมอืงในวนั
ธรรมดานัน้ยงัต้องปิดอยู่มาก อย่างไรกด็แีนวโน้มที่พบในประเทศไทยกค็อื คนไทยจะเที่ยวระยะสัน้
มากกว่าทีจ่ะใชก้ารเดนิทางโดยเครื่องบนิ ทาํใหจ้งัหวดัใกลก้บักรุงเทพมหานครทีส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ย
รถยนตส์ว่นตวัมกีารฟ้ืนตวัทีด่ขี ึน้กวา่จงัหวดัทีต่อ้งเดนิทางไกล 

อกีขอ้คน้พบทีน่่าสนใจของสถาบนัวจิยัต่างประเทศกค็อืว่า ในช่วงเวลาของโควดิ-19 นัน้ราคา
ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีส่าํคญั ปัจจยัทีส่าํคญัมากกว่าเป็นเรื่องเกีย่วกบัความปลอดภยั ความใกลไ้กลของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากถิ่นที่อยู่อาศยั และความหนาแน่นของมนุษย์ในจุดหมายปลายทาง นโยบายใหม่ เช่น  
Work from home (WFH) จะนําไปสู ่Working from anywhere และโควดิ-19 ทาํใหเ้สน้แบ่งระหว่างการ
เดนิทางเพือ่ธุรกจิและการเดนิทางเพือ่พกัผอ่นนัน้ชดัเจนน้อยลง ในอนาคตผูค้นกจ็ะเดนิทางเพื่อธุรกจิและ
เพือ่ทอ่งเทีย่วในทรปิเดยีวกนัมากขึน้ หากสามารถจดัสรรเวลาและงบประมาณไดล้งตวั 

ในประเทศที่เขา้ถงึกนัไดง้่ายโดยการเดนิทางด้วยรถยนต์ ปรากฏว่าบุ๊คกิ้งการเดนิทางโดยการ
เดนิทางทางอากาศนัน้ลดลงอย่างมาก เช่น ในประชาคมยุโรป เป็นต้น ส่วนการเดนิทางระหว่างประเทศ
นัน้ McKinsey คาดการณ์ว่าการเดนิทางระหว่างประเทศจะเริม่ต้นระหว่างประเทศที่อยู่ใกล้กนัมากกว่า
การเดนิทางระยะไกล ในประเทศจนีซึ่งประชาชนมคีวามรูส้กึว่าสถานการณ์ปลอดภยัแลว้ การเดนิทางก็
ขยายตวัขึน้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเดนิทางในประเทศช่วงวนัหยุดยาวเน่ืองในวนัแรงงานเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และแม้แต่ผู้เกษียณอายุก็ยงัต้องการเดนิทางท่องเที่ยวเช่นกนั แต่สําหรบัการ
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เดนิทางระหว่างประเทศ ประเทศจนีอนุญาตใหเ้ฉพาะกลุ่มคนทีม่คีวามจําเป็นสามารถเดนิทางไดเ้ท่านัน้ 
และตอ้งปฏบิตัตินตามมาตรการกกัตวั ทาํใหค้นจนีสว่นใหญ่ไมส่ามารถเดนิทางระหวา่งประเทศได ้

รายงานของ Skift (Skift Research, 2020) คาดคะเนว่า เศรษฐกจิท่องเทีย่วโลกวดัจากรายรบั
รวมทัง้โลกจะกลบัมาดีเหมือนกบัปี พ.ศ. 2562 นัน้จะไม่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2566 แต่ไม่น่าจะเกินปี  
พ.ศ. 2567 จีนจะฟ้ืนตัวเร็วกว่าทัง้โลก 1 ปี และเศรษฐกิจท่องเที่ยวจีนจะฟ้ืนฟูเช่นเดิมในช่วงปี  
พ.ศ. 2565–2566 แต่จะเดนิทางไดห้รอืไมข่ึน้อยูก่บันโยบายรฐับาลจนี ซึง่ขณะน้ีเน้นใหค้นจนีท่องเทีย่วใน
ประเทศ ส่วนญี่ปุ่ นคาดว่าจะได้รายรบัจากการท่องเที่ยวถึงระดบัปี พ.ศ. 2562 ภายในปี พ.ศ. 2567 – 
2568 สาธารณรฐัเยอรมนีก็ฟ้ืนตวัภายใน พ.ศ. 2565 – 2566 และสหรฐัอเมรกิาช้าที่สุด คอื ระหว่างปี  
พ.ศ. 2567 – 2568 สว่นไทยนัน้ Skift เหน็วา่ โอกาสจะใชท้อ่งเทีย่วภายในประเทศมาชดเชยนัน้คงจะยาก
ทีจ่ะทดแทนไดเ้ตม็ที ่รายงานของ Skift Research ระบุว่า แมแ้ต่ในสหรฐัอเมรกิาทีอ่าศยัการท่องเทีย่วใน
ประเทศเพื่อสรา้งรายได้ใหพ้อ ๆ กบัรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ยงัไม่สามารถชดเชย 
การสญูเสยีรายไดจ้ากการท่องเทีย่วระหว่างประเทศได ้ไทยจงึตอ้งพึง่ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างภาครฐับาล
และภาคเอกชนของไทยกบัจนี เพือ่เรยีกตลาดจนีซึง่เป็นตลาดต่างประเทศทีใ่หญ่ทีส่ดุกลบัมาใหไ้ดบ้างสว่น 
 

 
หมายเหตุ:  คาดการณ์การท่องเที่ยวของ 10 ประเทศ ได้แก่ 1) เยอรมนี 2) อนิเดยี 3) จนี 4) ฝรัง่เศส 5) อติาล ี 

6) สเปน 7) เมก็ซโิก 8) สหรฐัฯ 9) สหราชอาณาจกัร และ 10) ญีปุ่่ น 

ทีม่า: McKinsey & Company (2020) 
รปูท่ี 6.1 การคาดการณ์รายได้รวมจากภาคการท่องเท่ียว  
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6.2  การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวและการเดินทาง 

ภาคสว่นทีจ่ะขยายตวัก่อนน่าจะเป็นการเจรจาธุรกจิทีจ่าํเป็นตอ้งพบปะกนัต่อหน้า สว่นภาคธุรกจิ
ท่องเทีย่วทีจ่ะเตบิโตทา้ยสุด คอื ธุรกจิทีว่่าดว้ยอเีวนทแ์ละการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่ สาํหรบั
ประเภทของอุตสาหกรรมทีจ่ะฟ้ืนตวัพรอ้มทีจ่ะเดนิทางเพื่อทําธุรกจิก่อน คอื อุตสาหกรรมทางการแพทย ์
อุตสาหกรรมการผลติ และการขนส่ง ส่วนอุตสาหกรรมที่ฟ้ืนตวัต่อมาจะเป็นภาคส่วนทีเ่กี่ยวกบัการเงนิ 
อสงัหารมิทรพัย์ พลงังาน และอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีส่วนอุตสาหกรรมที่จะฟ้ืนตวัท้ายสุดน่าจะเป็น
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ และการให้บริการ ซึ่งสามารถให้บริการ
ออนไลน์ได ้แต่การคาดการณ์ประการหลงัอาจไม่จรงิสาํหรบัประเทศไทย ซึง่มผีูต้อ้งการหนีโควดิ-19 มา
องิอาศยัเน่ืองดว้ยสถติกิารตดิโควดิ-19 ของไทยตํ่า Skift Research ยงัไดค้าดการณ์อนาคตของ
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วหลกัต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 

1) อุตสาหกรรมดา้นการบนิไดร้บัการกระทบกระเทอืนอย่างรุนแรง และไม่คดิว่าจะกลบัมาเท่า
เดมิ (ปี พ.ศ. 2562) จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2567 อุตสาหกรรมการบนิในเอเชยีล้วนมสีถานการณ์ที่ดกีว่าใน
ยุโรปและสหรฐัฯมาก สาํหรบัสถานการณ์การบนิในยุโรปค่อนขา้งทีจ่ะเลวรา้ย เพราะผูบ้รโิภคมทีางเลอืก
ในการเดนิทาง โดยทางบกและเรอื เชน่ สายการบนิเยอรมนั ไดแ้ก่ ลุฟทฮ์นัซ่ามรีายไดล้ดลงถงึรอ้ยละ 89 
สว่นรายไดข้อง Air France/ KLM กล็ดลงรอ้ยละ 82 มกีารคาดการณ์ว่า แมว้่าสายการบนิจะเริม่ฟ้ืนตวัได้
ในปี พ.ศ. 2567 แต่สถานการณ์กอ็าจจะไมเ่หมอืนเดมิ เพราะว่ารฐับาลซึง่ใหค้วามช่วยเหลอืแก่สายการ
บินเหล่าน้ีได้เพิม่เงื่อนไขให้สายการบินที่ขอการสนับสนุนจากรฐัให้ลงทุนในอากาศยานที่มกีารปล่อย
คารบ์อนตํ่า ซึง่หมายความวา่ในอนาคตแมแ้ต่สายการบนิของประเทศกาํลงัพฒันา เชน่ ประเทศไทยกต็อ้ง
สนใจเงื่อนไขดา้นสิง่แวดล้อมมากขึน้กว่าเดมิอกี โควดิ-19 ไดเ้ร่งกระบวนการของนวตักรรมเทคโนโลยี
การบนิดา้นการลดพลงังาน และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี ในระยะสัน้ผูบ้รโิภคอาจจะไดร้บั
ผลประโยชน์กบัการแข่งขนัการตดัราคากนัเช่นทีเ่กดิขึน้ในประเทศจนี แต่ในระยะยาว เน่ืองจาก Supply 
ทีล่ดลง ราคาตัว๋เรอืบนิกอ็าจมแีนวโน้มสงูขึน้ เน่ืองจากตน้ทุนสงูขึน้จากความจาํเป็นของสายการบนิทีต่อ้ง
ชาํระหน้ีทีเ่พิม่ขึน้ และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของผูใ้ชบ้รกิาร 

2) สาํหรบัอุตสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กัทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรง เชน่ ในสหรฐัฯ ผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 มากกว่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในสองวกิฤตทีผ่า่นมา (วกิฤตเศรษฐกจิ และวกิฤต
โรคซาส)์ โดยมากกว่าถงึ 4 เทา่ และคาดว่าความตอ้งการของโรงแรมและทีพ่กัจะไมเ่หมอืนเดมิจนกระทัง่
ปี พ.ศ. 2566 สว่นรายไดต่้อหอ้งหรอื RevPar ลดลงประมาณรอ้ยละ 44 - 47 ตลอดปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
เทยีบกบัราคาหอ้งในปีก่อนหน้า สาํหรบัรายไดต่้อหอ้งนัน้จะฟ้ืนตวัชา้กว่าจาํนวนหอ้ง โดยจะฟ้ืนตวัเตม็ที่
ในปี พ.ศ. 2567 อยา่งไรกด็ ีจนีซึง่เป็นลูกคา้หลกัของไทยไดเ้หน็การฟ้ืนตวัทีค่่อนขา้งดกีว่าประเทศอื่นทัง้
อตัราการเขา้พกั รายรบัต่อหอ้ง และอตัราค่าหอ้งต่อวนัทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากการท่องเทีย่วเพื่อการพกัผอ่น
สาํหรบัฤดกูาลในฤดรูอ้นปี พ.ศ. 2563 

ขอ้มูลในอดตีชีใ้หเ้หน็ว่าเมื่อเกดิวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ กลุ่มทีส่ายป่านยาวกค็อืองคก์รขนาด
ใหญ่นัน้จะไดเ้ปรยีบกว่ากลุ่มอื่น และหลงัวกิฤตแลว้องคก์รเหล่าน้ีกม็กัจะมขีนาดทีใ่หญ่ขึน้ หลงัโควดิ-19 
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แลว้สิง่ทีโ่รงแรมอสิระเลก็ ๆ จะตอ้งทํากค็อื สรา้งเครอืขา่ยและสรา้งแบรนดร์่วมกนั หรอื หาแนวร่วมโดย
ทาํการตลาดรว่มกนั จุดเดน่ของสนิคา้ทีต่่างกนั หรอืใชพ้ืน้ทีซ่ึง่อาจจะอยูใ่นโลเกชนัต่างกนั 

เน่ืองจากการท่องเทีย่วเพื่อการพกัผอ่นน่าจะกลบัมาไดเ้รว็กว่าการเดนิทางเพื่อธุรกจิ รสีอรท์หรอื
ทีพ่กันอกเมอืงจะดกีว่าในเมอืง จากการดูขอ้มลูของ Club Med ทีป่ระเทศจนี พบว่า อตัราการเขา้พกั
เพิม่ขึน้จนกระทัง่สูงถงึรอ้ยละ 88 ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปกค็อืการแข่งขนั
ระหว่างโรงแรมกบัอพารท์เมนท์หรอืที่พกัใหเ้ช่ารุนแรงขึน้ Vrbo ซึ่งเป็นแบรนด์ของที่พกัใหเ้ช่าของ 
Expedia ไดร้บัการจองทีด่ขี ึน้ แต่ Airbnb ซึง่อาศยัการขายทีพ่กัในเมอืงมากกว่าตอ้งลดการจา้งงานของ
ตนเองลงถงึรอ้ยละ 25 ในปี พ.ศ. 2563 

3) สําหรบับรษิทัทวัรซ์ึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลกัของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองจากอุตสาหกรรม
สายการบนิและอุตสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กั มสีดัสว่นของรายไดป้ระมาณหน่ึงในสบิของรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวและเดนิทางทัง้หมด การสํารวจบรษิัททวัร์ 1,200 แห่งทัว่โลก พบว่า ในเดอืนเมษายน  
พ.ศ. 2563 การระบาดของโควดิ-19 ไดท้ําใหย้อดจองหอ้งพกัผ่านบรษิทัทวัรล์ดลงถงึรอ้ยละ 85 ในปี  
พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี เป็นเพราะบรษิทัทวัรน์ัน้โฟกสัทีก่ลุ่มทวัรก์รุ๊ปเป็นสว่นใหญ่ ในกลุ่มน้ีบรษิทัทวัรอ์อนไลน์
เป็นบริษัทที่ได้เปรียบกว่าบริษัททัวร์อื่น หลังโควิด-19 อาจจะเห็นว่ากลุ่มที่มีคุณภาพจะเป็นกลุ่มที่
ไดเ้ปรยีบกวา่ 

4) อุตสาหกรรมเรือสําราญเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รบัผลกระทบที่รุนแรงมาก จนกระทัง่บาง
ประเทศจาํเป็นตอ้งใชเ้รอืสาํราญเป็นทีพ่กัชัว่คราวหรอืฉุกเฉิน เชน่ ประเทศสงิคโปรใ์ชเ้รอืสาํราญเป็นทีพ่กั
ชัว่คราวของคนงานต่างดา้วทีต่้องพกัฟ้ืนจากโควดิ-19 สาํหรบัโอกาสในอนาคตกข็ึน้อยู่กบัความสามารถ
ในการเรยีกความเชื่อมัน่ของลกูคา้ เพราะเรอืสาํราญเป็นอุตสาหกรรมทีม่นีกัทอ่งเทีย่วทีค่อ่นขา้งจะมคีวาม
จงรกัภกัดสีงู 
 การคาดการณ์พลวตัเศรษฐกจิโลกชี้ใหเ้หน็ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะยงักลบัมาไม่ถงึเทรนด์
เดมิ (ปี พ.ศ. 2562) ในระยะเวลาอนัใกล้น้ี อย่างเรว็ที่สุดกค็งเป็นปี พ.ศ. 2567 ซึ่งสอดคล้องกบัการ
คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนที่มกีารระบาดโรคโควดิ-19 ของ 
McKinsey & Company (Binggeli, U., Constantin, M., & Pollack, E., 2020) ระบุว่า มลูค่าการใชจ้่าย
ของนกัท่องเทีย่วจะกลบัมาเท่ากบัปี พ.ศ. 2562 ในปี พ.ศ. 2567 ซึง่แต่ละประเทศจะมรีะยะเวลาการฟ้ืน
ตวัทีแ่ตกต่างกนั อย่างเรว็อาจจะฟ้ืนตวักลบัขึน้มาเทยีบเท่ากบัปี พ.ศ. 2562 ไดใ้นปี พ.ศ. 2565 หรอื 
2566 ตารางที ่6.1 แสดงอตัรารายไดข้องภาคการท่องเทีย่วรวมในปี พ.ศ. 2563 ทีค่าดว่าจะลดลง เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2562 และ การคาดการณ์ปีทีร่ายไดจ้ะฟ้ืนตวักลบัมาเทยีบเท่าปี พ.ศ. 2562 ของ
นานาประเทศ อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของหลายประเทศอาจสามารถกลบัมาเทียบเท่ากบั 
ปี พ.ศ. 2562 ได้ แต่โครงสร้างหรือบริบทบางอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ประกอบการ 
ตอ้งเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงน้ี  
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ตารางท่ี 6.1 การลดลงและการคาดการณ์ของรายได้ในภาคการท่องเท่ียวของต่างประเทศ 
   เปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 
ประเทศ อตัราการลดลง (ร้อยละ) ปีท่ีรายได้จะกลบัมาเท่าปี พ.ศ. 2562

เยอรมนี 30-45 2565-2566 
อนิเดยี 30-40 2565-2566 
จนี 40-50 2565-2566 
ฝรัง่เศส 35-50 2566 
อติาล ี 35-50 2566-2567 
สเปน 40-60 2566-2567 
เมก็ซโิก 35-50 2566-2568 
สหรฐัอเมรกิา 35-50 2567 
สหราชอาณาจกัร 45-55 2567 
ญีปุ่่ น 20-30 2567-2568 

    ทีม่า: McKinsey & Company (2020) 
 
 สาํหรบัการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทย การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ศูนยว์จิยัดา้นตลาดการท่องเทีย่ว, 2563) ไดท้าํการคาดการณ์ระยะเวลาการฟ้ืนตวัไวว้่าอาจใชเ้วลาอยา่ง
น้อย 6 ปี (พ.ศ. 2569) ตลาดการทอ่งเทีย่วไทยจงึจะกลบัมาเทยีบเท่ากบัปี พ.ศ. 2562 เมื่อพจิารณาระดบั
การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมหลกัในประเทศ พบว่า อุตสาหกรรมการบนิจะฟ้ืนตวัไดก่้อนอุตสาหกรรมอื่น
ในปี พ.ศ. 2569 หลงัจากนัน้อุตสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กัจงึจะฟ้ืนตวัตามมาในปี พ.ศ. 2571 ขณะที่
ธุรกิจทวัร์มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจจะสามารถฟ้ืนตวัได้ในปี พ.ศ. 2573 หรอืใช้
ระยะเวลาเวลามากกว่านัน้ เน่ืองจากธุรกจิทวัรม์หีลายปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง และแมว้่าบรษิทัจะมมีาตรการ
ดา้นความสะอาดเพิม่ขึน้ แต่นกัท่องเทีย่วยงัคงไมว่างใจทีจ่ะเดนิทางเป็นกลุ่มใหญ่ อนาคตของธุรกจิทวัร์
จงึขึน้กบัพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมแีนวโน้มจะท่องเที่ยวอย่างอสิระมากขึน้ และใช้
บรกิารบรษิทัทวัรล์ดลง 

6.3 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและการเมืองโลก 

 การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทาํใหธุ้รกจิสายการบนิและการท่องเทีย่วหยุดชะงกั ระดบัรายไดต่้อ
หวัของประชากรและการจบัจ่ายสนิคา้ลดลง โดยเฉพาะการใชจ้่ายนอกบา้น ซึง่รวมไปถงึการใชจ้่ายดา้น
การท่องเที่ยวด้วย นิตยสาร Foreign Policy ได้ชวนนักคดิชัน้นําของโลกจํานวน 12 คน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงนักเขยีนมือรางวลั 
มารว่มกนัคาดการณ์หน้าตาของโลกหลงัจากยุคไวรสัโควดิ-19 (กานตธ์รีา ภูรวิกิรยั, 2563) สว่นใหญ่เหน็
พอ้งกนัว่าการที่สหรฐัอเมรกิาประสบความล้มเหลวในการรบัมอืการวกิฤตโรคระบาดในครัง้น้ี จะทําให้
บทบาทผูนํ้าระดบันานาชาตถิูกถ่ายโอนไปยงัฝัง่ตะวนัออก (จนี)  
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 ทัง้น้ี โควดิ-19 ยงัส่งผลทางการเมอืงอกีดว้ย หลายประเทศทีล่ม้เหลวในการรบัมอืกบัสถานการณ์ 
โควดิ ส่งผลให้ประชาชนสูญเสยีความเชื่อมัน่ในเรื่องโลกาภิวตัน์ และแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกจะหวน
กลบัมาคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เน่ืองจากไม่มแีรงจูงใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ที่มาจากการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิรว่มกนั (กานตธ์รีา ภรูวิกิรยั, 2563) ทัง้น้ี การทีร่ฐับาลของแต่ละประเทศมแีนวโน้มการสนใจตวัเอง 
(Inward) และการพึง่พงิตวัเองมากขึน้ จะส่งผลใหเ้กดิความอ่อนแอดา้นห่วงโซ่อุปทาน (Supply chains) 
ระหว่างประเทศ ประกอบกบัการทีป่ระชากรในประเทศหนัเขา้หาการปกป้องจากภาครฐัของตนมากขึน้ 
อาํนาจของรฐับาลกอ็าจเปลีย่นแปลงไป ผูนํ้าประเทศจาํนวนมากอาจลงัเลทีจ่ะสละอาํนาจใหมท่ีไ่ดม้า  
 นักคิดยงัได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม จากเดิมใช้การผลิตระบบ  
Just-in-time (ผลติตามจํานวนความต้องการซื้อ) ซึง่โควดิ-19 แสดงในเหน็ว่าระบบน้ีก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายจํานวนมาก ดงันัน้ บรษิทัต่าง ๆ จงึมแีนวโน้มทีต่้องตดัสนิใจเกี่ยวกบัรูปแบบการผลติใหม่ และ
รฐับาลอาจเขา้มาแทรกแซงในกระบวนการมากขึ้น ซึ่งจะทําให้บรษิทัได้กําไรลดลง แต่ช่วยให้ระบบม ี
ความมัน่คงและยดืหยุน่มากขึน้ 
 การคาดการณ์โลกน้ีอาจนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในระดบัรากฐาน โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ 
คอื ระยะสัน้ และ ระยะยาว ในระยะสัน้จะก่อใหเ้กดิการอภปิรายเรื่องแผนยุทธศาสตรท์ีก่ําหนดนโยบาย
ของประเทศและเอนเอยีงไปทางชาตนิิยม แต่ในระยะยาว แนวโน้มเกี่ยวกบัประชาธปิไตยจะกลบัมาอกี
ครัง้ พรอ้มกบัความเป็นสากลรปูแบบใหมท่ีเ่น้นการปกป้องและการนําไปปฏบิตั ิ
 สําหรบัการคาดการณ์อย่างเลวรา้ยมากที่สุด คอื ศกัยภาพเศรษฐกจิโลกอาจลดลง โดยเฉพาะ
ประเทศทีก่ําลงัพฒันานัน้มคีวามเสีย่งอย่างมากทีจ่ะต้องถูกโยกยา้ยฐานการผลติไปยงัแหล่งทีเ่หมาะสม
กว่า หรอื กลบัสู่บรษิทัแม่สําหรบัอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคญัในการครองชพีหรอืที่เป็นแกนของห่วงโซ่
อุปทาน ในส่วนระดบันานาชาตอิาจก่อใหเ้กดิความไรเ้สถยีรภาพและความขดัแยง้ทัง้ภายในและระหว่าง
ประเทศ ซึง่หลายประเทศจะตอ้งเผชญิกบัช่วงเวลาทีย่ากลําบากในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ อยา่งไรกต็าม ยงัมี
ประโยชน์ที่ได้รบัจากวกิฤตการณ์ในครัง้น้ี คอื ความแขง็แกร่งในระบบสุขภาพระดบัโลกที่เพิม่ขึน้ และ 
อาจเกดิความรว่มมอืแบบพหภุาค ีเพือ่รบัมอืกบัประเดน็ระดบัโลกรว่มกนั 

6.4 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อประเทศไทย 

6.4.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
 ประเทศไทยประสบกบัวกิฤตการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ประมาณช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 ซึง่ได้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เศรษฐกจิไทยหดตวัรุนแรงทีสุ่ดในรอบ 23 ปี 
จากวกิฤตเศรษฐกจิกจิตม้ยาํกุง้ในปี พ.ศ. 2540 จากการประกาศลอ็กดาวน์ของแต่ละประเทศ เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค ทําใหป้ระเทศไทยไม่สามารถส่งออกสนิคา้ไปยงัประเทศเหล่านัน้ได ้การส่งออก
ของไทยในปี พ.ศ. 2563 หดตวัประมาณร้อยละ 19.6 และภาพรวมผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
ปี พ.ศ. 2563 ตดิลบรอ้ยละ 6.1 เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 2562 (สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต,ิ 2564) เน่ืองจากการปิดเมอืงป้องกนัการแพรร่ะบาดโควดิ-19 และการลงทุนของเอกชนทีป่รบั
ลดลง รวมถงึการใชจ้า่ยภายในประเทศทีห่ดตวัลงดว้ย ขณะทีก่ารใชจ้า่ยภาครฐัยงัขยายตวั 
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 กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า 
หลงัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในปลายปี พ.ศ. 2562 สง่ผลใหปี้ พ.ศ. 2563 เกดิการหดตวัทาง
เศรษฐกจิในหลายประเทศ นอกจากน้ี IMF ได้มกีารปรบัการพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกจิใน 
ปี พ.ศ. 2564 ในช่วงเดอืนมกราคมและมนีาคมดขีึน้ เน่ืองจากประชาชนในหลายประเทศไดร้บัการฉีด
วคัซนีมากขึน้ สาํหรบัประเทศไทยมกีารปรบัการพยากรณ์ลดลงจากเดอืนมกราคม (ตารางที ่6.2) 

ตารางท่ี 6.2 การพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจก่อนและหลงัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ประเทศ/ กลุ่ม 
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
พยากรณ์ปี พ.ศ. 2564 

เดือนมกราคม เดือนเมษายน 
โลก 2.8 -3.3 5.5 6.0 
สหรฐัอเมรกิา 2.2 -3.5 5.1 6.4 
กลุม่ประเทศยโุรป 1.3 -6.6 4.2 4.4 
จนี 6.0 2.3 8.1 8.4 
ญีปุ่่ น 0.3 -4.8 3.1 3.3 
อนิเดยี 4.2 -8.0 11.5 12.5 
ไทย 2.4 -6.1 2.7 2.6 

ทีม่า: IMF, World Economic Outlook (2021) 
 
 สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(2564) ไดท้ําการการวเิคราะหก์ารเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 พบว่า นอกจากการนําเขา้และการสง่ออกจะถูกผลกระทบ
อย่างหนักแลว้ ยงัพบว่า ภาคบรกิารในประเทศมกีารหดตวัมากถงึรอ้ยละ 6.5 โดยอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บั
ผลกระทบโดยตรง คอื อุตสาหกรรมภาคการผลติและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกจิโรงแรม 
รา้นอาหาร ธุรกจิสายการบนิ ธุรกจิก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัย ์ ธุรกจิน้ํามนั และธุรกจิยานยนต์ ซึง่ไม่
สามารถฟ้ืนตวัสู่ระดบัเดมิ (ในปี พ.ศ. 2562) ไดภ้ายใน 2 ปีขา้งหน้า แต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(ธนาคารไทยพาณชิยจ์าํกดั, 2563) 
 ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ที่ตามมาอกีอย่าง คอื เกดิการเลกิจา้งงานหรอืลดชัว่โมง
ทาํงาน โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มธุรกจินันทนาการทีถู่กลดค่าจา้งและเวลาการทํางานลงเป็นจํานวนมาก 
นอกจากน้ี การสาํรวจขอ้มลูผูว้่างงานในไตรมาสที ่2 ปี พ.ศ. 2563 มจีาํนวนผูว้่างงานกว่า 4.29 แสนคน 
และจากการสาํรวจในไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2564 พบว่า มจีาํนวนผูว้่างงานเพิม่ขึน้เป็น 7.58 แสนคน โดยมา
จากภาคการผลติและบรกิารเป็นหลกั (สาํนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2564) 
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ทีม่า: ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (2563) 
รปูท่ี 6.2 ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทย 
 
 เศรษฐกจิไทยในปี พ.ศ. 2563 ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 หนกักว่าเกอืบทุกประเทศในแถบ
อาเซยีน เน่ืองจากประเทศไทยมกีารพึง่พาการท่องเทีย่วสงูกว่าประเทศอื่น ธุรกจิต่างๆ โดยเฉพาะธุรกจิ
ในกลุ่มภาคการท่องเทีย่วตอ้งดงึเงนิสาํรองทีม่อียูม่าใชจ้่ายในชวีติประจาํวนัเป็นระยะเวลานาน ซึง่อาจจะ
ใชเ้วลานานไปจนถงึปีช่วงตน้ปี พ.ศ. 2565 นอกจากน้ี มงีานวจิยัทีไ่ดท้าํการศกึษาผลกระทบโควดิ-19 ใน
สองระลอกทีผ่า่นมาต่อสถานการณ์ความยากจน พบว่า ประเทศไทยมคีนจนเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2562 ถงึ 
5.1 ลา้นคน รวมเป็น 9.4 ลา้นคน (รอ้ยละ 13.57 ของประชากรไทยทัง้หมด) และหากมาตรการช่วยเหลอื
เยยีวยาสามารถเขา้ถงึผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งเตม็ที ่จะสามารถชว่ยใหค้นไทยหลุดพน้จากการเป็นคนจน
หรอืคนเกอืบจนไดถ้งึ 5.4 ลา้นคน (พริยิะ ผลพริฬุห ์และคณะ, 2564) 
 แมป้ระเทศไทยจะประสบความสําเรจ็ในการควบคุมการระบาดของโรคโควดิ-19 แต่กลบัส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากดงัที่กล่าวมาข้างต้น ภาครฐัจึงมีบทบาทสําคญัในการเข้ามาช่วยพยุง
เศรษฐกจิ และบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยการใชน้โยบายการเงนิการคลงั 
ซึง่ไดม้กีารออกพระราชกําหนดใหก้ระทรวงการคลงักูเ้งนิ 1 ลา้นลา้นบาท เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคม 
อยา่งไรกต็ามนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิดว้ยการแจกเงนิ มผีลทีไ่มย่ ัง่ยนืในระยะยาว นอกจากน้ี รฐับาลให้
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจดัสรร Soft loan วงเงนิรวม 5 แสนลา้นบาท ทีอ่ตัรา 0.01% ต่อปีใหแ้ก่ธนาคาร
พาณิชยนํ์าไปปล่อยกูต่้อแก่ธุรกจิ SME ซึง่หากเป็นหน้ีเสยีประชาชนกต็้องมารบัภาระหน้ีสาธารณะใน
อนาคต (ปรานี ทนิกร, 2563) ทัง้น้ี สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(2564) ได้
แสดงขอ้มลูหน้ีครวัเรอืนในไตรมาสที ่4 ปี พ.ศ. 2563 มหีน้ีสนิครวัเรอืนจํานวน 14.02 ลา้นลา้นบาท 
ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.9 จากปี พ.ศ. 2562 มสีดัสว่นหน้ีสนิรอ้ยละ 89.3 ต่อจดีพี ีซึง่ยงัคงเพิม่สงูขึน้
อยา่งต่อเน่ืองตามการหดตวัของภาวะเศรษฐกจิ 
 ภาคการทอ่งเทีย่วเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งมากทีส่ดุจากสถานการณ์โควดิ-19 
สําหรบัการฟ้ืนตวัของการท่องเที่ยวในทุกประเทศ การท่องเที่ยวในประเทศจะฟ้ืนตวักลบัมาก่อนการ

 Telecommunication 
 Grocery 
 Food and Beverages 

 Hotels 
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 Electric Train 
 Consumer appliances 

& electronics 
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ท่องเที่ยวนานาชาติ เน่ืองจากการท่องเที่ยวในประเทศเป็นวธิีการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยรวม อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในประเทศก็ยงัไม่สามารถชดเชยการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาตไิด้ โดยเฉพาะประเทศที่พึง่พงิการท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างมาก (รูปที่ 6.3) ประเทศ
เหล่านัน้โดยเฉพาะประเทศไทย จงึไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิมากเป็นพเิศษ ดงันัน้การเปิดประเทศ
และการฟ้ืนตวัดา้นการท่องเทีย่วคาดการณ์ว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศ
ไทย, 2563) 
 

 
                                                                                                      หน่วย: รอ้ยละ 

ไทย 29 71 
สเปน 44 56 

ฝรัง่เศส  66 34 
อติาล ี 76 24 
ญีปุ่่ น 81 19 

สหราชอาณาจกัร  83 17 
สหรฐัอเมรกิา 84 16 

เยอรมนี 86 14 

ทีม่า: WTTC (2021) 
รปูท่ี 6.3 อตัราการพ่ึงพารายได้การท่องเท่ียวจากต่างชาติของประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง

สาํคญัของโลกปี พ.ศ. 2562 
 
 แมว้่ามาตรการควบคุมโรคโควดิ-19 ของประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพรร่ะบาดของโรค
ไดใ้นระดบัหน่ึง ทัง้น้ี กย็งัเกดิคาํถามวา่รฐับาลใชม้าตรการทีเ่ขม้งวดมากเกนิไปหรอืไม ่ซึง่ยงัไมม่งีานวจิยั
ในประเทศไทยทีต่อบคําถามน้ี แต่จากในต่างประเทศไดม้กีารวจิยัเปรยีบเทยีบอตัราการแพร่ระบาดก่อน
และหลงัมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19 โดย Hsiang et al. (2020) พบว่าจาํนวนผูต้ดิเชือ้
ในประเทศจนี เกาหลใีต ้อติาล ีอหิรา่น ฝรัง่เศส และสหรฐัอเมรกิา จะเพิม่ขึน้มากกวา่ 60 ลา้นราย หาก
ไมไ่ดม้กีารดาํเนินมาตรการใด ๆ เพื่อยบัยัง้การแพรร่ะบาด และหากว่าประเทศสหรฐัอเมรกิามมีาตรการ
บงัคบัใหส้วมหน้ากากอนามยัในเดอืนมนีาคมปี พ.ศ. 2563 จะช่วยลดจํานวนผูต้ดิเชือ้ในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2563 ไดถ้งึรอ้ยละ 10 ขณะที ่งานวจิยัของ Brauner et al. (2021) พบว่ามาตรการทีช่่วยลดอตัรา
การแพรร่ะบาดทีไ่ดผ้ลมากทีสุ่ด คอื การไมอ่นุญาตใหม้กีารรวมกลุ่มเกนิ 10 คน และปิดสถานศกึษา แต่
การศกึษาไม่ไดพ้จิารณาถงึมาตรการบงัคบัสวมหน้ากากอนามยัทีม่ตีน้ทุนทางเศรษฐกจิตํ่ากว่ามาตรการ
อื่น (อา้งใน นฎา และ ธนิสา, 2564) 

นักท่องเท่ียวในประเทศ นักท่องเท่ียวต่างประเทศ 

% รายได้จาก
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6.4.2 ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทย 
 สําหรบัการท่องเที่ยวของประเทศไทยนับว่ามกีารเติบโตอย่างก้าวกระโดดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 
ต่อเน่ืองเรื่อยมาจนกระทัง่ก่อนเกดิสถานการณ์โควดิ-19 จากการป้องกนัการแพรร่ะบาดดว้ยการประกาศ 
ลอ็กดาวน์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรการเคอรฟิ์ว ยกเลกิกจิกรรมดา้นการท่องเทีย่วต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การจา้งงานประกอบกบัเผชญิการปฏริูปหรอืการเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการใชเ้ทคโนโลย ี(Disruption) 
อย่างรวดเรว็ ทําใหส้ถานประกอบการจํานวนมากต้องรบัมอืกบัเหตุการณ์รอบดา้นและปัจจยัเสีย่งทีม่าก
ขึน้ และตลาดแรงงานอาจมแีนวโน้มเปลีย่นรปูแบบการจา้งงานไปจากเดมิใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ เป็น
การจา้งงานรายชัว่โมง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ความปกตแิบบใหม ่(New Normal) 
 การประกาศลอ็กดาวน์ทําใหป้ระชากรตอ้งหยุดทํางาน อยู่บา้น และ หา้มอากาศยานนําการบนิสู่
ประเทศไทย (ม ีTimeline ในบทที่ 1) ส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วที่เคยเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยใน 
ปี พ.ศ. 2562 จาํนวน 39.2 ลา้นคน ลดลงอยา่งฉบัพลนัจนกลายเป็นศูนยใ์นเดอืนเมษายน ปี พ.ศ. 2563
ทัง้น้ี ที่ผ่านมาเศรษฐกจิไทยพึง่พาภาคการท่องเที่ยวค่อนขา้งสูง ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคาร
ไทยพาณิชยร์ะบุรายไดน้ักท่องเทีย่วรวมทัง้ไทยและต่างชาต ิปี พ.ศ. 2562 สงูถงึรอ้ยละ 18.6 ต่อจดีพี ี
เมื่อประกาศลอ็กดาวน์ทาํใหก้ลุ่มนักท่องเทีย่วซึง่เป็นอุปสงคท์ีส่าํคญัต่อการขายบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 
และเป็นภาคส่วนทีม่จีํานวนแรงงานมากถงึประมาณรอ้ยละ 45 จากแรงงานทัง้หมด 38 ลา้นคน ไดร้บั
ผลกระทบ (ปรานี ทนิกร, 2563) ประกอบกบัการระบาดโควดิ-19 ถงึสามระลอกสง่ผลใหต้ลาดแรงงานมี
ความเปราะบางมากขึน้ และจาํนวนผูว้า่งานหรอืเสมอืนวา่งงานเพิม่สงูขึน้ 

ตารางท่ี 6.3 จาํนวนผูเ้ย่ียมเยือนและรายได้จากผูเ้ย่ียมเยือน ปี พ.ศ. 2563 

 
จาํนวนผูเ้ย่ียมเยือน รายได้จากผูเ้ย่ียมเยือน 

(ล้านคน) %YoY (พนัล้านบาท) %YoY 
คนไทย 123.21 -46.37 482.47 -55.40 
ชาวต่างชาต ิ 13.82 -82.15 310.07 -81.16 
รวม 137.03 -55.39 792.54 -70.95 
ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (2564) 
 
 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมแีผนส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีม่เีป้าหมายใหป้ระเทศไทยตดิอนัดบั 
1 ใน 5 ของประเทศทีม่รีายไดจ้ากนักท่องเทีย่วต่างชาตขิองโลก ซึ่งแผนการส่งเสรมิการท่องเทีย่วจะ
กระตุน้การเดนิทางอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นกระตุ้นตลาดการประชุมสมัมนา ภายใต้สโลแกน “ปลุกภาค
ท่องเทีย่วไทยจากเถา้ถ่านใหเ้กดิใหมเ่หมอืนนกฟีนิกซ ์(Pheonix Plan)” ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
จงึตอ้งเตรยีมความพรอ้มภายใตก้ารดาํเนินการทัง้ดา้นการปฏบิตังิานและการตลาดใหเ้ขม้แขง็ขึน้ภายใต้
กรอบแนวคดิใหม่ บรหิารจดัการวธิใีหม่และสรา้งสรรค์ โดยเน้นการดูแลสุขภาพ ความปลอดภยั ความ
สะอาด และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 ทัง้น้ี สําหรบัแผนดงักล่าวคาดว่าการฟ้ืนตวัในปี พ.ศ. 2564 อาจเป็นการฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ 
เน่ืองจากยงัมอีกีหลายปัจจยัทีย่งัส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว ซึ่งคาดว่าไตรมาสที ่3 หรอื 4 ของปี  
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พ.ศ. 2564 อาจมกีารฟ้ืนตวัมากขึน้ สอดคลอ้งกบัองคก์ารท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UNWTO)  
ซึง่ไดค้าดการณ์ไวว้่าตลาดการท่องเทีย่วของประเทศไทยจะฟ้ืนตวัอกีครัง้ในช่วงไตรมาส 3 หรอื อยา่งชา้
ทีสุ่ดในปี พ.ศ. 2565 สาํหรบัจาํนวนนกัท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2564 อาจยงัไม่ชดัเจน เน่ืองจากปัจจยัเรื่อง
ความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัและผลของการใชว้คัซนี  
 เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิทอ่งเทีย่วของประเทศฟ้ืนตวักลบัมาไดเ้รว็ขึน้ รฐับาลจงึไดด้าํเนินโครงการนํารอ่ง 
“ภูเกต็แซนดบ์อ็กซ ์(Phuket Sandbox)” ในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึง่เปิดประเทศอนุญาตให้
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตทิีไ่ดร้บัวคัซนีครบและมเีอกสารรบัรอง (Vaccine Passport) สามารถเขา้ประเทศ
ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั และสามารถทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ไดเ้ป็นเวลา 14 วนั หลงัจากผลการตรวจไมพ่บ
เชือ้โควดิ-19 นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางไปยงัพืน้ทีจ่งัหวดัอื่นๆ ในประเทศได ้และหลงัจากแผนนํารอ่ง
ภเูกต็แซนดบ์อ็กซป์ระสบความสาํเรจ็แลว้ รฐับาลมแีผนทีจ่ะผลกัดนัเมอืงใหญ่ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วสาํคญั
ของประเทศไทยอกี 9 แห่ง ประกอบดว้ยจงัหวดั กระบี่ พงังา สุราษฎรธ์านี เชยีงใหม่ กรุงเทพฯ พทัยา 
ชะอาํ หวัหนิ และบุรรีมีย ์ซึง่รฐับาลมเีป้าหมายทีจ่ะการเปิดประเทศภายใน 120 วนั หรอืช่วงไตรมาสที ่4 
ในเดอืนตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม น้ี 

6.5 คาดการณ์สถานการณ์โควิค-19 ของประเทศไทย 

 การแพรร่ะบาดโควดิ-19 ในประเทศยงัมจีาํนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และพบว่ามเีชือ้ไวรสั
กลายพนัธุ์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจํานวนผู้ติดเชื้อรายวนัมี
จาํนวนมากกวา่ 10,000 ราย ทัง้น้ีวจิยักรงุศรไีดค้าดการณ์จาํนวนผูต้ดิเชือ้ในชว่งเดอืนกรกฎาคมถงึธนัวาคม 
ปี พ.ศ. 2564 ของประเทศไทยออกเป็น 3 กรณี (รปูที ่6.4) ไดแ้ก่ กรณีที ่1) จาํนวนผูต้ดิเชือ้รายวนัตํ่ากว่า 
10,000 ราย (Best case: เสน้สเีหลอืง) ภายใตก้ารควบคุมการระบาดอยา่งเขม้งวด สว่นกรณีที ่2) จาํนวนผู้
ตดิเชือ้รายวนัยงัคงเพิม่ขึน้ (Base case: เสน้สสีม้) จากการผอ่นคลายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ซึง่จะเพิม่จนถงึ
จุดสงูสดุในชว่งปลายเดอืนสงิหาคมคม พ.ศ. 2564 ก่อนจะลดลงตามการฉีดวคัซนีทีเ่พิม่ขึน้ และในช่วงเดอืน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 คาดวา่จาํนวนผูต้ดิเชือ้รายวนัจะลดลงตํ่ากว่า 1,000 ราย และในกรณีที ่3) เป็นกรณี
ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ (Prolonged case: เสน้สแีดง) มผีูต้ดิเชือ้เพิม่มากขึน้อยา่งรวดเรว็คลา้ยกบัประเทศบราซลิและ
อติาล ีเน่ืองจากการผ่อนคลายกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เรว็กว่าการเกดิภูมคิุม้กนัหมู่ของประชากรที่ได้รบั
วคัซนี คาดการณ์วา่จาํนวนผูต้ดิเชือ้รายวนัจะอยูใ่นระดบัทีส่งูแมจ้ะพน้จากเดอืนตุลาคมไปแลว้ 
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ทีม่า: วจิยักรงุศร ี(2564) 
รปูท่ี 6.4 แบบจาํลองสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ท่ีประเมินโดยวิจยักรงุศรี 
  
 รฐับาลไดต้ัง้เป้าหมายใหจ้ํานวนประชากรในประเทศไดร้บัวคัซนีไม่น้อยกว่า 50 ล้านคน หรอื  
รอ้ยละ 70 ของประชากรทัง้ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2564 เพื่อใหค้วามมัน่ใจใหก้บัคนไทยและสรา้งความ
เชื่อมัน่ให้กบันักท่องเที่ยวในการเดนิทางเขา้มากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2564 อาจจะเปิดประเทศเพื่อการท่องเทีย่วไดใ้นเดอืนตุลาคม เน่ืองจากประชากรใน
ประเทศไดร้บัวคัซนีมากขึน้ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) คาดวา่ในชว่งไตรมาสสุดทา้ยของปี
จะมนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาประมาณ 6-7 ล้านคน และ อาจใช้เวลาประมาณ 2 ปี จะมจีํานวน
นกัทอ่งเทีย่วกลบัมาเทา่กบัจาํนวนครึง่หน่ึงจากจาํนวนเดมิก่อนโควดิ-19 (ประมาณ 40 ลา้นคน) พรอ้มกบั
ลกัษณะการทอ่งเทีย่วทีเ่ปลีย่นรปูแบบไป 

6.6 ความพร้อมของนักท่องเท่ียว การศึกษาของ PATA 

 คาํถามถดัไป คอื หากไทยเปิดประเทศเพื่อการท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วต่างชาตมิคีวามพรอ้มทีจ่ะ
เดนิทางหรอืไม่ ปัจจุบนัแนวโน้มที่เริม่เหน็กค็อื นักท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนมคีวามพรอ้มที่จะเดนิทาง
มากกวา่นกัธุรกจิ การตดิตามการเดนิทางของสหรฐัอเมรกิาโดย Skift Research พบว่า ในเดอืนกนัยายน
พ.ศ. 2563 การเดนิทางเพื่อการพกัผ่อนยงัมสีดัสว่นถงึรอ้ยละ 82 ในสหรฐัอเมรกิาและทีเ่หลอืเป็นการ
เดนิทางเพื่อธุรกจิ ในประเทศจนี การสาํรวจของแมคคนิซี่พบว่า กว่ารอ้ยละ 70 ของผูต้อบแบบสาํรวจ 
เซนตเิมนต ์(Sentiment survey) ในเดอืนเดยีวกนัระบุวา่พรอ้มจะเดนิทางภายในสิน้ปี พ.ศ. 2563  
 การสํารวจผู้บรโิภคของ PATA ซึ่งใช้ข้อมูลที่สํารวจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 จาก 
Tripadvisor Consumer Sentiment Tracking พบวา่ กวา่รอ้ยละ 90 ของผูบ้รโิภคใน Asia-Pacific มคีวาม
กงัวลเกีย่วกบัผลกระทบของโควดิ-19 ต่อชวีติ และ รอ้ยละ 72 คดิว่าผลกระทบทีจ่ะยดืเยือ้ไปอกี 1 - 2 ปี 
อยา่งไรกด็ ีผูบ้รโิภครอ้ยละ 26.8 จะเทีย่วในทอ้งถิน่เดยีวก่อนใน 4 อาทติยข์า้งหน้า และ ขา้มภูมภิาคใน 
4-6 เดอืน ผูบ้รโิภครอ้ยละ 62.6 คาดว่าจะไมเ่ดนิทางไปต่างประเทศก่อนปีขา้งหน้า แต่รอ้ยละ 68.2 ของ
ผูบ้รโิภค ยงัคดิวา่การทอ่งเทีย่วเป็นเรือ่งสาํคญั และรอ้ยละ 61.5 ยงัคดิทีจ่ะเดนิทาง 
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       ในจงัหวดัเดียวกนัหรือ                            ภมิูภาค                                   ต่างประเทศ 
          ในจงัหวดัข้างเคียง 

  
In the next 4 weeks          In 2-3 months          In 4-6 months 

In7-12 months          In more than a year 

ทีม่า: The Pacific Asia Travel Association (2019) 
รปูท่ี 6.5 การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 ของประชากรในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

6.7 พฤติกรรม และความพร้อมของนักท่องเท่ียวไทย 

 จากสถานการณ์โควดิ-19 ที่แพร่เขา้มาในประเทศไทยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อภาคธุรกจิของประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ทีต่้อง
หยุดชะงกัลงไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ อีกทัง้การระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลต่อการตดัสนิใน
เดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว ทมีวจิยัจงึไดท้าํการสาํรวจความคดิเหน็
ของคนไทยเกี่ยวกบัการตัดสนิใจท่องเที่ยวหลงัการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 1 ผ่อนคลายลง 
(ประมาณปลายเดอืนพฤษภาคมเป็นต้นไป และประกาศสิน้สุดการระบาดระลอกที ่1 ในเดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2563) และการวางแผน ท่องเที่ยวในอนาคต ภายใต้โครงการ “ยุทธศาสตรก์ารวจิยัพฒันาสําหรบั
การทอ่งเทีย่วไทยหลงัโควดิ-19” ซึง่โครงการไดส้าํรวจความคดิเหน็ของคนไทยดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ 
โดยกลุ่มประชากรคอื ผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีม่กีารท่องเทีย่วทัง้ภายในและต่างประเทศในช่วง 3 ปี
ทีผ่่านมา แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 จงึสํารวจดว้ยออนไลน์ที่เป็นลกัษณะของการเลอืกตวัอย่าง
แบบตามสะดวกในช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมผีูต้อบแบบสอบถามรวม
ทัง้หมด 606 คน 
 ผลการสาํรวจการตดัสินใจท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยในช่วงโควิด-19 

6.7.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 606 คน มขีอ้มลูทัว่ไปโดยสรปุ ดงัน้ี 
 เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 74 เพศชายรอ้ยละ 26 
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 ภูมลิําเนาของผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 38 อาศยัอยู่ในกรุงเทพและจงัหวดัปรมิณฑล 
อยู่ภาคเหนือรอ้ยละ 21 สว่นภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางประมาณรอ้ยละ 10 ส่วนใน
ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกมน้ีอยกวา่รอ้ยละ 10 ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 32 ยงัคงเป็นนักเรยีนและนกัศกึษา รอ้ยละ 21 เป็นพนักงานของ
รฐั ในทีน้ี่ประกอบไปดว้ยอาชพีรบัราชการ พนกังานของรฐั และพนกังานรฐัวสิาหกจิ เป็นพนักงานบรษิทั
รอ้ยละ 15 และผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นผูเ้กษียณอายุและไม่ประกอบอาชพี ประกอบอาชพีอสิระ และ
เป็นเจา้ของกจิการมสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 

 ผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 38 มรีายไดต้ํ่ากว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดอืน สอดคลอ้งกบัการ
ประกอบอาชพีที่ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นนักเรยีน/นักศกึษา รองลงมามรีายได้ประมาณ 1.5-3 หมื่นบาทต่อ
เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 21 และรอ้ยละ 17 มรีายไดอ้ยู่ในช่วง 3-5 หมื่นบาทต่อเดอืน ส่วนผูท้ี่มรีายได ้5-8 
หมืน่บาทต่อเดอืน และมากกวา่ 8 หมืน่บาทต่อเดอืน มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 
 
 

 
 

 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.6 ข้อมลูกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม 
 
 เมือ่จดักลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตาม Generation (Gen) พบวา่ มลีกัษณะแตกต่างกนั คอื  

 Gen BB (มอีายุ 56-74 ปี) ส่วนใหญ่เป็นผูเ้กษยีณอายุทีม่รีายไดส้งู แต่ค่อนขา้งกระจายตวั 
โดยร้อยละ 27 มีรายได้ 3-5 หมื่นบาทต่อเดือน ส่วนอีกร้อยละ 23 และ 21 มีรายได้มากกว่า  
8  หมื่ น บ าท ต่ อ เ ดื อ น  แล ะ  5 -8  หมื่ น บ าท ต่ อ เ ดื อ น  ต ามลํ า ดับ  สํ า ห รับ ก ลุ่ ม ที่ มี ร า ย ไ ด ้ 
1.5-3.0 หมื่นบาทต่อเดือน และตํ่ากว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 18 และ 11 
ตามลาํดบั 
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22%
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28%
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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กรงุเทพ/ปริมณฑล
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21%
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อ่ืนๆ
เจ้าของธรุกิจส่วนตวั

อาชีพอิสระ
เกษียณ/ไม่ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษทั
พนักงานของรฐั

นักเรียน/นักศึกษา

11%
13%
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21%
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> 8 หมื่น
5 - 8 หมื่น
3 - 5 หมื่น

1.5 - 3 หมื่น
< 1.5 หมื่น

ผูห้ญิง ผูช้าย 

74% 26% 

เพศ ภมิูลาํเนา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน

Generation
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 Gen X (มอีายุ 41-55 ปี) ประมาณรอ้ยละ 40 ของคน Gen X ประกอบอาชพีรบัราชการ 
พนักงานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ รองลงมาเป็นพนักงานบรษิทั ทํางานอสิระ และทําธุรกจิส่วนตวัตามลําดบั 
และกวา่รอ้ยละ 31 มรีายได ้3-5 หมืน่บาทต่อเดอืน สว่นคนทีม่รีายได ้1.5-3.0 หมืน่บาทต่อเดอืน และ 5-8 
หมืน่บาทต่อเดอืน และมากกวา่ 8 หมืน่บาทต่อเดอืน มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัประมาณรอ้ยละ 20  

 Gen Y (มอีายุ 23-40 ปี) ส่วนใหญ่จะอยู่ใน 2 กลุ่มอาชพีหลกั คอื 1) พนักงานบรษิทัและ  
2) พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ และรบัราชการ โดยทัง้ 2 กลุ่มอาชพี มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัประมาณรอ้ยละ 
30 สว่นรายไดข้องคน Gen Y กว่ารอ้ยละ 41 มรีายได ้1.5-3.0 หมื่นบาทต่อเดอืน รองลงมา รอ้ยละ 23 มี
รายไดต้ํ่ากว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดอืน ทัง้น้ีเพราะคนใน Gen Y มทีัง้ทีย่งัเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ถงึแมว้่า
จะทาํงานแลว้กย็งัเป็นพนกังานทีม่อีายงุานไมม่ากทาํใหม้รีายไดไ้มส่งูนกัเมื่อเทยีบกบัคนใน Gen BB และ 
Gen X 

 Gen Z (มอีายุน้อยกว่า 23 ปี) เกอืบรอ้ยละ 100 ของ Gen Z เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา และมี
รายไดต้ํ่ากวา่ 1.5 หมืน่บาทต่อเดอืน 

จากลกัษณะต่าง ๆ ทัง้อายุ อาชพี รายได ้ของคนในแต่ละ Gen ซึง่มคีวามแตกต่างกนัดงัทีก่ล่าว
มาขา้งตน้ อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมและการตดัสนิใจท่องเทีย่ว เช่น ช่วงเวลาในการท่องเทีย่ว จุดประสงค์
ในการท่องเทีย่ว ในแต่ละ Gen มคีวามแตกต่างกนั รวมไปถงึการวางแผนการท่องเทีย่วในอนาคตมคีวาม
แตกต่างกนั ซึง่จะอธบิายในหวัขอ้ต่อไป 
 

        
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.7 อาชีพ และรายได้ของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ Generation 
 

6.7.2 ช่วงเวลา วตัถปุระสงค ์และปัจจยัท่ีกระตุ้นให้ท่องเท่ียว 
 1) ช่วงเวลาในการท่องเทีย่ว 
ผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 59 สามารถท่องเที่ยวในเวลาใดกไ็ดท้ี่สะดวก ไม่จํากดัว่า

เป็นวนัใด และอกีกว่าร้อยละ 41 สามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์
เท่านัน้ และเมื่อพจิารณาตาม Generation พบว่า Generation ทีแ่ตกต่างกนัจะเลอืกวนัในการเดนิทาง
ท่องเทีย่วแตกต่างกนั (-squared = 73.525, p-value < 0.001) โดยคน Gen BB Gen X และ Gen Y 
นิยมเลอืกวนัในการท่องเที่ยวคล้ายกนั คอื ส่วนใหญ่ (เกนิกว่าครึง่หน่ึง) จะเดนิทางตามสะดวก แต่คน 
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Gen Z กวา่รอ้ยละ 69 จะท่องเทีย่วเฉพาะวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะคน
ใน Gen Z เป็นคนทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน ซึง่สว่นใหญ่จงึมเีวลาวา่งเฉพาะวนัหยดุเทา่นัน้ 

        

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.8 ช่วงเวลาในการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ Generation 
 

2) จดุประสงคใ์นการท่องเทีย่ว 
จากการสาํรวจ พบว่า รอ้ยละ 92 ของผูต้อบแบบสอบถาม มวีตัถุประสงคใ์นการท่องเทีย่ว

เพื่อพกัผ่อน ผ่อนคลายความเครยีด ใหร้างวลักบัตวัเอง รองลงมาประมาณรอ้ยละ 55 ตอ้งการท่องเทีย่ว
เพื่อเปิดโลก เรยีนรูท้กัษะ วฒันธรรม หรอืสิง่แวดลอ้มใหม่ ส่วนการสรา้งความสมัพนัธร์่วมกบัคนใกลช้ดิ
หรอืคนในครอบครวั และการผจญภยั สมัผสัธรรมชาตใินสภาพแวดลอ้มทีไ่มคุ่น้เคย มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนั
ประมาณรอ้ยละ 45 ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนการท่องเทีย่วเพื่อตดิตามไปสถานทีเ่กดิใหม่ ๆ เช่น  
คาเฟ่ รา้นอาหาร หรอืกจิกรรมที่จดัขึน้ตามความสนใจ เช่น คอนเสริต์ งานแสดงศลิปะ สถานที่ถ่ายทํา
ภาพยนตรม์ปีระมาณรอ้ยละ 28 สว่นการท่องเทีย่วเพื่อทําอะไรทีแ่ปลกใหม่ ไมส่ามารถทาํไดเ้มื่ออยูท่ีพ่กั
อาศยัเดมิมผีูต้อบน้อยทีส่ดุประมาณรอ้ยละ 12 ของผูต้อบแบบสอบถาม (รปูที ่6.9) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.9 จดุประสงคใ์นการท่องเท่ียว 
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ผจญภยั สมัผสัธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคย
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2563 
รปูท่ี 6.10 ปัจจยัท่ีกระตุ้นให้ท่องเท่ียว 

 3) ปัจจยัทีก่ระตุ้นให้ท่องเทีย่ว 
ปั จ จัยที่ ก ร ะ ตุ้ น ให้ท่ อ ง เที่ ย ว โดย

ภาพรวมเกดิจากความรูส้กึอยากพกัผ่อนมากที่สุด (มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 34) ส่วนสภาพคล่องทาง
การเงนิเป็นปัจจยักระตุ้นในลําดบัรองลงมา คิดเป็น
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 16 สําหรบัความต้องการทีจ่ะ
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากภูมิลําเนา มี
เวลาว่าง ภาพบรรยากาศ และโปรโมชัน่/รวีวิ สามารถ
กระตุ้นใหเ้กดิการท่องเที่ยวได้ใกล้เคยีงกนัในสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 10 (รปูที ่6.10) 

เมื่อพจิารณาในแต่ละ Generation พบว่า คนในแต่ละ Generation มปัีจจยัทีก่ระตุ้นใหอ้อก
เดนิทางท่องเทีย่วแตกต่างกนั (-squared = 46.236, p-value < 0.001)  โดยเฉพาะคนใน Gen BB และ 
Gen Z โดยพบว่า คนใน Gen BB ม ี2 ปัจจยัสาํคญัทีก่ระตุน้ใหท้่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ความรูส้กึอยากพกัผอ่น 
และความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหมท่ีแ่ตกต่างจากภูมลิําเนา สว่นสภาพคล่องทางการเงนิมผีล
กบัคนใน Gen BB ไมม่ากนกั สาํหรบัคนใน Gen Z ความรูส้กึอยากพกัผอ่นเป็นปัจจยัทีส่าํคญัทีส่ดุเหมอืน 
Gen อื่นๆ แต่เวลาว่างและภาพบรรยากาศของสถานทีท่่องเทีย่วกลบัเป็นปัจจยักระตุน้ทีส่าํคญัในลําดบัที ่
2 ใน Gen Z กลบัไมไ่ดเ้ป็นปัจจยัทีส่าํคญันกัใน Gen อื่นๆ นอกจากน้ียงัพบว่า คนใน Gen Z ถูกกระตุน้
ใหท้่องเทีย่วจากความต้องการทีจ่ะเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่ทีแ่ตกต่างจากภูมลิําเนา ส่วนคนใน Gen X 
และ Gen Y มปัีจจยักระตุน้คลา้ยกนั พบว่า มากกว่ารอ้ยละ 30 ของผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นคนใน Gen 
X และ Gen Y เหน็วา่ความรูส้กึอยากพกัผอ่นเป็นปัจจยักระตุน้ทีส่าํคญัทีสุ่ด ขณะทีปั่จจยัสภาพคล่องทาง
การเงนิมคีวามสาํคญัในลําดบัรองลงมา สาํหรบัความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่ทีแ่ตกต่างจาก
ภูมลิําเนา มเีวลาว่าง ภาพบรรยากาศ และโปรโมชัน่/รวีวิ สามารถกระตุ้นใหเ้กดิการท่องเที่ยวในกลุ่ม 
Gen X และ Gen Y ประมาณรอ้ยละ 10 (รปูที ่6.11) 

 

 

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.11 ปัจจยัสาํคญัท่ีกระตุ้นให้ท่องเท่ียวในแต่ละ Generation 
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6.7.3 พฤติกรรมและการตดัสินใจท่องเท่ียวก่อนและหลงัโควิด-19 
ในช่วง 3 ปีก่อนเกิดโควิด-19 คนไทยมีการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ย 4 ครัง้ต่อปี ส่วนการ

เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ พบว่า คนใน Gen BB Gen X และ Gen Y จะเดนิทางท่องเทีย่ว
ต่างประเทศเฉลีย่ 1 ครัง้ต่อปี สว่นคนใน Gen Z พบว่ารอ้ยละ 81 ของคนใน Gen Z ยงัไมม่กีารเดนิทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนพฤตกิรรมการท่องเที่ยวก่อนช่วงโควดิ-19 พบว่า คนไทยนิยมท่องเทีย่วกบั
ครอบครวั รองลงมาคอื ท่องเที่ยวกบัเพื่อน โดยจดัรูปแบบหรอืวางแผนการเดนิทางด้วยตนเอง อาศยั
ขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางออนไลน์เป็นหลกั ทัง้น้ีแม้ว่าส่วนใหญ่จะจองบรกิารทางการท่องเที่ยวด้วย
ตนเองผา่นชอ่งทางออนไลน์ แต่คนใน Gen Z จะจองผา่นทางโทรศพัทม์อืถอืมากกวา่เมือ่เทยีบกบักลุ่มคน
ใน Gen อื่นๆ และคนใน Gen BB ยงัใชก้ารจองผ่านบรษิทัทวัร ์จองผ่านงานแสดงสนิคา้ท่องเทีย่ว
มากกว่ากลุ่มคนใน Gen อื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบ สาํหรบัเครื่องมอื/ช่องทางทีใ่ชร้ะหว่างการท่องเทีย่ว คน
ในทุก Generation ยงัคงนิยมใชแ้อปพลเิคชนัเป็นส่วนใหญ่ แต่คนใน Gen BB จะใชเ้วบ็ไซต์มากกว่าคน
ใน Gen อื่น ๆ สว่นคนใน Gen Y จะนิยมใชเ้ครือ่งมอื/ชอ่งทางระหวา่งการทอ่งเทีย่วรว่มกนัหลายอยา่ง 

 1) การเดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศ และต่างประเทศในช่วง 3 ปีก่อนโควิด-19 
  จากการสาํรวจการเดนิทางท่องเทีย่วในช่วง 3 ปีก่อนเกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่
มสีมติฐานว่าคนไทยในแต่ละ Generation จะมพีฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกนั และคาดว่า 
Generation ทีม่สีภาพคล่องทางการเงนิ ไดแ้ก่ คนใน Gen BB Gen X และ Gen Y จะเดนิทางท่องเทีย่ว
มากกว่าคนใน Gen Z ซึง่มขีอ้จาํกดัทัง้ดา้นรายไดแ้ละเวลา แต่จากผลสาํรวจ พบว่า คนไทยทุกช่วงวยัมี
จาํนวนครัง้ของการท่องเทีย่วภายในประเทศไมแ่ตกต่างกนั (F-value = 0.207, p-value = 0.891) โดยจะ
ทอ่งเทีย่วเฉลีย่ 4 ครัง้ต่อปี สว่นการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ พบว่า โดยเฉลีย่แลว้ คนใน Gen Z ไม่
มกีารท่องเทีย่วต่างประเทศในช่วง 3 ปีทีผ่า่นมา ซึง่แตกต่างจากคนใน Gen BB Gen X และ Gen Y ทีม่ี
การทอ่งเทีย่วต่างประเทศเฉลีย่ปีละ 1 ครัง้ (F-value = 21.27, p-value < 0.001) (รปูที ่6.11) 

 

           
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.12 จาํนวนครัง้ของการท่องเท่ียวในและต่างประเทศในแต่ละ Generation 
 
 

เท่ียวในประเทศ เท่ียวต่างประเทศ 
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 2) การเดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตลุาคม พ.ศ. 2563 

หลงัจากการระบาดของโควดิ-19  พบวา่ เมือ่สถานการณ์การระบาดครัง้ที ่1 ดขีึน้ (ประมาณ
ชว่งเดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563) ผูต้อบแบบสอบถามกวา่รอ้ยละ 67 ไดม้กีารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดย
มรีายละเอยีดของขอ้มลูการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ดงัน้ี 

2.1)   เพื่อนร่วมทาง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 46 เดนิทางท่องเที่ยว
ร่วมกับครอบครวัมากที่สุด รองลงมา เป็นการเดินทางร่วมกับเพื่อน (ประมาณร้อยละ 44) ส่วนอีก
ประมาณรอ้ยละ 10 เป็นการทอ่งเทีย่วคนเดยีว หรอืเดนิทางกบัเพือ่นรว่มงาน  

2.2)   การจดัรูปแบบหรอืการวางแผนการเดนิทาง พบว่า กว่ารอ้ยละ 94 จะจดัการดว้ย
ดว้ยตนเอง มเีพยีงรอ้ยละ 6 เทา่นัน้ ทีใ่ชว้ธิกีารซือ้ทวัร ์ 

2.3)   การเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร พบว่า ผูท้ีเ่ดนิทางท่องเที่ยวกว่ารอ้ยละ 69 อาศยัขอ้มูล
ข่าวสารผ่านทางช่องทางออนไลน์เพยีงอย่างเดยีว ส่วนอกีรอ้ยละ 31 จะอาศยัขอ้มูลข่าวสารจากหลาย
ชอ่งทางรว่มกนั ทัง้จากคนใกลช้ดิ ชอ่งทางออนไลน์ และสือ่สิง่พมิพต่์าง ๆ 

2.4)   การเตรยีมการท่องเที่ยว พบว่า ผูท้ี่เดนิทางท่องเที่ยวกว่ารอ้ยละ 69 จองบรกิาร
ดา้นการท่องเทีย่ว เช่น โรงแรม กจิกรรมท่องเทีย่ว ฯลฯ ผา่นช่องทางออนไลน์ดว้ยตนเอง โดยรอ้ยละ 19 
จองผ่านทางโทรศพัท์ และรอ้ยละ 12 จองผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ใหบ้รษิทัทวัรจ์ดัการจองทัง้หมด จอง
ผ่านงานแสดงสินค้าท่องเที่ยว เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละ Generation พบว่า คนในแต่ละ 
Generation มกีารเตรยีมการท่องเที่ยวแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 (-squared = 
38.861,  p-value < 0.001) แมว้า่คนสว่นใหญ่ในแต่ละ Generation จะจองบรกิารทางการท่องเทีย่วดว้ย
ตนเองผา่นช่องทางออนไลน์ แต่คนใน Gen Z จะจองผา่นทางโทรศพัทม์ากกว่าเมื่อเทยีบกบัคนใน Gen 
อื่นๆ ส่วนคนใน Gen BB ยงัใชก้ารจองรูปแบบอื่นๆ เช่น บรษิทัทวัรจ์ดัการจองทัง้หมด จองผ่านงาน
แสดงสนิคา้ทอ่งเทีย่วมากกวา่คนใน Gen อื่น ๆ (รปูที ่6.13 ดา้นซา้ย) 

2.5)   เครือ่งมอื/ชอ่งทางทีใ่ชร้ะหวา่งการทอ่งเทีย่ว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 
65 ของผูเ้ดนิทางจะใชแ้อปพลเิคชนั smartphone ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว เช่น Google Map, 
Klook, Wongnai เป็นตน้ และรอ้ยละ 24 จะใชห้ลายช่องทางร่วมกนั ทัง้แอปพลเิคชนั เวบ็ไซต์ และสื่อ
สิง่พมิพต่์าง ๆ เช่น หนังสอืท่องเทีย่ว แผนที ่เป็นตน้ ส่วนอกีรอ้ยละ 11 ใชเ้วบ็ไซต์เป็นตวัช่วยระหว่าง
ท่องเทีย่วเพยีงอยา่งเดยีว นอกจากน้ียงัพบว่า คนในแต่ละ Generation ใชเ้ครื่องมอื/ช่องทางทีใ่ชร้ะหว่าง
การท่องเทีย่วแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 (-squared = 41.545,  p-value < 0.001) 
แมว้า่คนในทุก Generation จะนิยมใชแ้อปพลเิคชนัเป็นสว่นใหญ่ แต่คนใน Gen BB ยงัคงนิยมใชเ้วบ็ไซต์
ระหว่างการท่องเทีย่วมากกว่าคนใน Gen อื่น ๆ ส่วนคนใน Gen Y มสีดัสว่นผูท้ีใ่ชเ้ครื่องมอื/ช่องทาง
ระหวา่งการทอ่งเทีย่วรว่มกนัหลายอยา่งมากกวา่คนใน Gen อื่น ๆ (รปูที ่6.13 ดา้นขวา)  

สาํหรบัผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่มกีารเดนิทางท่องเทีย่วในช่วงเดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม  
พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา (ประมาณรอ้ยละ 33) ใหเ้หตุผลว่า ยงักลวัโควดิ-19 อยู่ (ประมาณรอ้ยละ 55) และ
อกีกวา่รอ้ยละ 45 ใหเ้หตุผลอื่น ๆ เชน่ ไมม่เีงนิ ไมม่เีวลา ตดิภารกจิครอบครวั เป็นตน้ 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.13 การจดัเตรียมการท่องเท่ียว และเครื่องมือ/ช่องทางท่ีใช้ระหว่างการท่องเท่ียวในแต่ละ 

Generation 
 

6.7.4 การวางแผนท่องเท่ียวภายในประเทศ และต่างประเทศ 
สําหรบัการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงเดือนมนีาคม-

กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า เพื่อนร่วมทางในการ
ท่องเทีย่วยงัคงเป็นครอบครวัและเพื่อนเป็นหลกั แต่คนใน Gen BB และ Gen Y มกีารวางแผนทีจ่ะเทีย่ว
รว่มกบัเพือ่นมากขึน้เมือ่เทยีบกบัชว่งก่อนหน้า สว่นการวางแผน/การจดัการท่องเทีย่วนัน้ พบว่า มากกว่า
รอ้ยละ 85 ยงัคงจะวางแผนท่องเทีย่วดว้ยตนเอง และ 2) ตัง้แต่ช่วงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
พบว่า หากเป็นการท่องเที่ยวระยะใกล้ ไดแ้ก่ การเดนิทางท่องเที่ยวภายในจงัหวดั และภายในประเทศ 
คนส่วนใหญ่จะเดินทางภายใน 1-3 เดือน ส่วนการท่องเที่ยวต่างประเทศนัน้ ผู้ตอบเกือบร้อยละ 50 
ตดัสนิใจจะไมเ่ดนิทาง สว่นคนทีค่าดว่าจะยงัเดนิทางประมาณรอ้ยละ 24 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
มแีผนทีจ่ะเดนิทางภายใน 1 ปี ซึง่แต่ละชว่งมรีายละเอยีดเพิม่เตมิพอสงัเขป ดงัน้ี 

 1) แผนท่องเทีย่วภายในประเทศในช่วงเดือนมีนาคม-กนัยายน พ.ศ. 2564 
ผูต้อบแบบสอบถามกว่ารอ้ยละ 32 ยงั

ไม่มีแผนการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือน
มนีาคม-กนัยายน พ.ศ. 2564 โดยในแต่ละ Generation 
มกีารใหเ้หตุผลทีแ่ตกต่างกนั (-squared = 29.579, 
p-value < 0.001) สว่นใหญ่กลุ่มคนใน Gen X Gen Y 
และ Gen Z ยงัไมม่แีผนท่องเทีย่วเพราะ ไมม่เีงนิ/ไม่
มเีวลา สว่นคนใน Gen BB ประมาณรอ้ยละ 67 ยงัไม่
มแีผนท่องเที่ยวเพราะ ยงักลวัโควิด-19 และความ
สะดวกอื่น ๆ และบางสว่นยงัไม่แน่ใจในสถานการณ์
ในอนาคต (รปูที ่6.14) 

 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.14 สาเหตุท่ีจะไม่ท่องเท่ียวในช่วงเดือน

มีนาคม-กนัยายน พ.ศ. 2564 ใน 
               แต่ละ Generation 
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การจดัเตรียมการท่องเท่ียว เคร่ืองมือ/ช่องทางท่ีใช้ระหว่างการท่องเท่ียว 
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ทัง้น้ี เมื่อสอบถามถึงเพื่อนร่วมทาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 68 คาดว่าจะเดินทาง
ท่องเทีย่ว โดยรอ้ยละ 51 วางแผนจะไปท่องเทีย่วกบัครอบครวั และรอ้ยละ 41 วางแผนจะท่องเที่ยวกบั
เพื่อน ส่วนร้อยละ 8 จะท่องเที่ยวคนเดียวหรือไปกับที่ทํางาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละ 
Generation พบว่า มคีวามแตกต่างกนั (-squared = 14.767,  p-value = 0.022) โดยคนใน Gen BB 
และ Gen Z ประมาณรอ้ยละ 50 วางแผนจะเทีย่วกบัครอบครวั และประมาณรอ้ยละ 40 จะเทีย่วกบัเพื่อน 
สว่นคนใน Gen X ประมาณรอ้ยละ 64 จะเทีย่วกบัครอบครวั สว่นอกีรอ้ยละ 27 จะเทีย่วกบัเพื่อน สว่นคน
ใน Gen Y จะแตกต่างจาก Gen อื่นๆ เพราะสว่นใหญ่กว่ารอ้ยละ 50 ของคนใน Gen Y วางแผนจะเทีย่ว
กบัเพื่อน และอกีรอ้ยละ 40 จะเทีย่วกบัครอบครวั (รปูที ่6.15) ส่วนการวางแผน/การจดัการท่องเทีย่วนัน้ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่รอ้ยละ 85 ในทุก Generation คดิวา่จะวางแผนทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง 

 

                  
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.15 เพ่ือนร่วมทางท่ีจะไปท่องเท่ียวด้วยในช่วงเดือนมีนาคม–กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

2) แผนท่องเทีย่วในจงัหวดั ในประเทศ และต่างประเทศตัง้แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2564 เป็นต้นไป 

ส่วนการวางแผนท่องเทีย่วช่วงตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทัง้ทีเ่ป็นการ
ท่องเที่ยวในจงัหวดั ในประเทศ และต่างประเทศ (รูปที่ 6.16) พบว่า ในระยะสัน้ผูต้อบแบบสอบถามจะ
วางแผนเดนิทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ก่อน และสถานที่ท่องเที่ยวที่มรีะยะทางไกลออกไปกว็างแผนจะ
เดนิทางทอ่งเทีย่วชา้ลง เหน็ไดจ้ากสดัสว่นของผูว้างแผนจะเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัของตนเองภายใน
ระยะเวลา 1-3 เดอืน มสีดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ 67 สว่นการเดนิทางภายในประเทศในระยะเวลา 1-3 เดอืน มี
เพยีงรอ้ยละ 46 สาํหรบัการท่องเทีย่วต่างประเทศนัน้ ผูต้อบเกอืบรอ้ยละ 50 ตดัสนิใจจะไมเ่ดนิทาง ส่วน
ผูต้อบทีค่าดว่าจะยงัเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ กว่ารอ้ยละ 24 มแีผนจะเดนิทางภายใน 1 ปี หลงัจาก
เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป สาเหตุทีเ่ลอืกจะเดอืนทางในระยะใกลก่้อนอาจเน่ืองมาจากปัจจยัดา้น
การเงนิ และความไมม่ัน่ใจในสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19  
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.16 การวางแผนท่องเท่ียวในช่วงตัง้แต่เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

6.7.5 การเปิดประเทศและการเดินทางท่องเท่ียวในอนาคต 
นอกจากการวางแผนการท่องเทีย่วในช่วงหลงัการระบาดของโรคโควดิ-19 การสาํรวจครัง้น้ียงัได้

มกีารสอบถามความเหน็เรือ่งการเปิดประเทศ โดยถามใน 2 ประเดน็ คอื  
1) การเปิดประเทศใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลการ

สาํรวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกวา่รอ้ยละ 61 เหน็วา่ยงัไมค่วรเปิดประเทศ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะยงักงัวล
เรื่องสถานการณ์โควิด-19 อยู่ และเมื่อพิจารณาตาม Generation พบว่า แต่ละ Generation มีความ
คดิเหน็ต่อการเปิดประเทศแตกต่างกนั (-squared = 17.409, , p-value < 0.001) โดยพบว่า คนใน Gen 
Y และ Gen Z ประมาณรอ้ยละ 70 ไมเ่หน็ดว้ยกบัการเปิดประเทศ ส่วนคนใน Gen BB และ Gen X มี
สดัสว่นการตอบใกลเ้คยีงกนั กล่าวคอื ประมาณครึง่ของคนในทัง้สอง Generation ไม่เหน็ดว้ยกบัการเปิด
ประเทศ อาจเน่ืองจากความกงัวลด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ ส่วนอีก
ครึง่หน่ึงของคนในทัง้สอง Generation เหน็วา่ ควรเปิดประเทศใหต่้างชาตเิขา้มาทอ่งเทีย่ว (รปูที ่6.17) 

2) การเปิดประเทศและอนุญาตใหค้นไทยเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศในปี พ.ศ. 2564 พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 65 เหน็ว่ายงัไม่เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ และประมาณรอ้ยละ 
35 จะเดนิทางท่องเทีย่ว และเมื่อพจิารณาตาม Gen กพ็บว่าคนสว่นใหญ่ในทุก Gen มคีวามเหน็ไปใน
ทศิทางเดยีวกนั (-squared = 5.0405, p-value = 0.1689) 

           
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.17 ความเหน็ต่อการเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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6.7.6 การรบัรู้เก่ียวกบั “มาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามยั (SHA)” 
 หลงัจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ทําใหภ้าคการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงประเทศทัว่โลก 
ไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก นกัท่องเทีย่วไมม่คีวามมัน่ใจดา้นความปลอดภยัในการท่องเทีย่ว และเพื่อเรยีก
ความเชื่อมัน่จากนักท่องเทีย่ว จงึมโีครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยมาตรฐานความปลอดภยั
ดา้นสุขอนามยั (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) โดยความรว่มมอืระหว่าง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่
นักท่องเที่ยวว่าจะได้รบัความปลอดภยัด้านสุขภาพอนามยัจากสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยวที่มี
เครือ่งหมาย SHA  
 จากการสาํรวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 57 รบัรู ้และประมาณรอ้ยละ 43 ไม่
รบัรูเ้กีย่วกบัมาตรฐาน SHA  (รปูที ่6.18) และเมื่อพจิารณาการรบัรูใ้นแต่ละ Generation พบว่า Gen Z มี
สดัสว่นของผูท้ีไ่มร่บัรูม้ากทีสุ่ด (คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของคนใน Gen Z) รองลงมาคอื Gen BB และ Gen Y 
มสีดัส่วนเท่ากนัประมาณรอ้ยละ 44 ของคนใน Gen นัน้ ๆ ส่วน Gen X มผีูท้ีไ่ม่รูใ้นสดัสว่นน้อยทีสุ่ด
ประมาณรอ้ยละ 31 (-squared = 18.034, p-value < 0.001) ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่มสีดัสว่นผูไ้มร่บัรูถ้งึ
มาตรฐาน SHA คอ่นขา้งสงู เป็นไปไดว้า่การประชาสมัพนัธข์องรฐัไมค่รอบคลุมเทา่ทีค่วร 

          
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.18 การรบัรู้เก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามยั (SHA) ในแต่ละ Generation 
 
 ในกลุ่มผู้ที่รบัรู้เครื่องหมาย SHA ประมาณร้อยละ 57 พบว่า มากกว่าร้อยละ 70 เห็นว่า
เครื่องหมาย SHA มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยวทัง้ 5 แบบ แต่มผีลกบั
โรงแรม/ทีพ่กัแรมมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ภตัตาคาร/รา้นอาหาร สถานบรกิารดา้นสุขภาพและความงาม 
หา้งสรรพสนิคา้/ศนูยก์ารคา้ และสถานบนัเทงิ/สถานทีท่อ่งเทีย่วยามราตร ีตามลาํดบั (รปูที ่6.19) 

ไม่รู้, 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.19 การตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวเม่ือมีสญัลกัษณ์ SHA 
 

6.7.7 การตอบสนองต่อโครงการสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวโดยรฐับาล 
 1)  โครงการสนับสนุนด้านการท่องเทีย่วโดยรฐับาล 

 จากการระบาดของโรคโควดิ-19 ในระยะที ่1 ในช่วงเดอืนมกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2563 
(ไมพ่บผูต้ดิเชื่อตัง้แต่ปลายเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่ประกาศสิน้สุดการระบาดระลอกที ่1 ในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563) ธุรกจิท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รา้นคา้ รา้นอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว 
ต่าง ๆ ไดร้บัผลกระทบอย่างมาก รฐับาลจงึมโีครงการซึ่งกระตุ้นใหป้ระชาชนเกดิการใชจ้่ายผ่านการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโรมแรม รา้นอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
โดยมทีัง้หมด 4 โครงการ ดงัน้ี (www.เราเทีย่วดว้ยกนั.com , 2563; The Bangkok Insight Editorial 
Team, 2563; Techsauce Team, 2020) 

1.1) โครงการเราเท่ียวด้วยกนั ให้สิทธิกับบุคคลที่มีสญัชาติไทยที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปี
บรบิรูณ์ขึน้ไป และตอ้งมบีตัรประจาํตวัประชาชน โดยม ี3 สทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากโครงการ ไดแ้ก่ 1) 
ไดร้บัส่วนลดค่าโรงแรมรอ้ยละ 40 ของราคาทีพ่กัต่อหอ้งต่อคนื แต่ตอ้งไม่เกนิ 3,000 บาทต่อหอ้งต่อคนื  
2) คปูองสาํหรบัค่าอาหาร และท่องเทีย่วเมื่อ check-in ทีโ่รงแรมเสรจ็เรยีบรอ้ย และ 3) รฐัช่วยสนบัสนุน
คา่ตัว๋เครือ่งบนิรอ้ยละ 40 ของมลูคา่ตัว๋ แต่ตอ้งไมเ่กนิ 2,000 บาทต่อคน 

1.2) โครงการเท่ียวปันสุข ใหส้ทิธกิบัประชาชนทัว่ไปไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน มุ่งเน้นการ
ช่วยจ่ายค่าเดนิทางเป็นหลกั ดว้ยรูปแบบการเดนิทาง 3 เเบบ คอื รถขนส่งไม่ประจําทางขา้มจงัหวดั รถ
เช่า สายการบินในประเทศ รฐับาลจะช่วยค่าใช้จ่ายการเดนิทางร้อยละ 40 ของค่าเดนิทาง แต่ไม่เกิน  
1,000 บาท และโคด้สว่นลด และสว่นลดโปรโมชัน่ตามแคมเปญ 

1.3) โครงการเราไปเท่ียวกนั ใหส้ทิธกิบัประชาชนทัว่ไป โดยรฐับาลจะสนับสนุนค่าทีพ่กั 
ในลกัษณะร่วมจ่าย (Co-pay) โดยรฐับาลจะช่วยจ่ายค่าที่พกัร้อยละ 40 ต่อคนื แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 
บาทต่อคนื และไม่เกนิ 5 คนื (หรอืสูงสุดไม่เกนิ 15,000 บาทต่อ 5 คนื) และสนับสนุนค่าอาหารและ
คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ในรปูแบบ E-Voucher และ E-Wallet จาํนวน 600 บาทต่อหอ้งต่อคนื สงูสดุไมเ่กนิ 5 คนื 

1.4) โครงการกาํลงัใจ จดัขึ้นเพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรบัมอืกบัโควิด-19 
ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสส.) และเจ้าหน้าที่
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โรงพยาบาล สง่เสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยรฐับาลสนบัสนุนค่าใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่วและศกึษาดู
งานต่างจงัหวดั 2,000 บาทต่อคน รวม 1.2 ลา้นคน ผา่นบรษิทันําเทีย่วทีร่ว่มโครงการกว่า 13,000 บรษิทั 
โดยผูส้นใจตอ้งแจง้ความจาํนงในการทอ่งเทีย่วและศกึษาดงูานผา่นทางแพลตฟอรม์ของธนาคารกรงุไทย  

 2) การตอบสนองโครงการสนับสนุนด้านการท่องเทีย่วโดยรฐับาล 
สําหรบัการรบัรู้และตอบสนองต่อโครงการทัง้ 4 โครงการของรฐับาล ซึ่ง 3 โครงการ

ประกอบดว้ยโครงการเราเทีย่วดว้ยกนั โครงการเทีย่วปันสุข และโครงการเราไปเทีย่วกนั เป้าหมายของ
โครงการคือประชาชนทัว่ไป พบว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกนัมีประชาชนรบัรู้มากที่สุด รองลงมาคือ 
โครงการเราไปเทีย่วกนั และโครงการเทีย่วปันสุข ตามลําดบั แต่ในภาพรวมแลว้ทัง้ 3 โครงการมกีารรบัรู้
มากกว่ารอ้ยละ 60 ของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นผลการลงทะเบยีนโครงการ พบว่า สดัส่วนประชาชนที่
ลงทะเบียนสําเร็จเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการรบัรู้ถึงการมโีครงการ ส่วนสาเหตุที่ไม่ลงทะเบียนนัน้
คลา้ยคลงึกนัทัง้ 3 โครงการ คอื ไมม่เีงนิ/ไมม่เีวลาในการท่องเทีย่ว สว่นสาเหตุจากความกลวัโควดิ-19 มี
สดัสว่นน้อยทีส่ดุในแต่ละโครงการ (ตารางที ่6.4) 

ส่วนโครงการกําลังใจ ซึ่งมีบุคลากรแนวหน้าในการรับมือกับโรคโควิด -19  เ ป็น
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีผู้ที่ไม่รบัรู้การมีโครงการร้อยละ 67 และมีผู้รบัรู้ร้อยละ 33 ซึ่งในกลุ่มน้ีมีผู้
ลงทะเบยีนโครงการสาํเรจ็เพยีงรอ้ยละ 6 เท่านัน้ (ตารางที ่6.4) ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จึงไม่สามารถรับรู้ข่าวสารของโครงการ ซึ่งคาดว่ามีการ
ประชาสมัพนัธท์ีเ่จาะจงเฉพาะกลุ่ม 

ตารางท่ี 6.4 การรบัรู้ และการลงทะเบียนในโครงการสนับสนุนการท่องเท่ียวของภาครฐั 

รายการ 
โครงการ 

เราเท่ียวด้วยกนั 
โครงการ 

เท่ียวปันสขุ 
โครงการ 

เราไปเท่ียวกนั 
โครงการ 
กาํลงัใจ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
การรบัรู้ 
รู ้ 542 89.44 363 59.90 411 67.82 197 32.51
ไมรู่ ้ 64 10.56 243 40.10 195 32.18 409 67.49

รวม 606 100 606 100 606 100 606 100 
ลงทะเบียน 320 59.04 126 34.71 212 51.58 64 32.49 
   - ลงทะเบยีนสาํเรจ็ 202 37.27 36 9.92 117 28.47 12 6.09
   - ลงทะเบยีนไมส่าํเรจ็ 118 21.77 90 24.79 95 23.11 52 26.40
ไม่สนใจลงทะเบยีน 222 40.96 237 65.29 199 48.42 133 67.51 
   - ไมม่เีงนิ/ไมม่เีวลา 119 21.96 144 39.67 115 27.98 69 35.03
   - ยงักลวัโควดิ-19 อยู ่ 43 7.93 44 12.12 40 9.73 27 13.71
   - อื่นๆ 60 11.07 49 13.50 44 10.71 37 18.78

รวม 542 100 363 100 411 100 197 100 

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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เมือ่พจิารณาในแต่ละโครงการมรีายละเอยีดดงัน้ี 
2.1)   โครงการเราเท่ียวด้วยกนั  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบถึงการมีโครงการมีประมาณร้อยละ 90 และมีผู้สนใจ
ลงทะเบยีนประมาณรอ้ยละ 53 โดยสามารถลงทะเบยีนไดส้าํเรจ็ประมาณรอ้ยละ 33 (หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 63 
ของผูล้งทะเบยีนทัง้หมด) (รปูที ่6.20) และเมือ่พจิารณากลุ่มทีล่งทะเบยีนสาํเรจ็ (รปูที ่6.21) พบว่า คนใน 
Gen Y มสีดัสว่นมากทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 42 ของผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ สว่นคนใน Gen Z ลงทะเบยีนสาํเรจ็
น้อยทีส่ดุประมาณรอ้ยละ 11 นอกจากน้ี ยงัมผีูท้ีไ่มส่นใจลงทะเบยีนอกีประมาณรอ้ยละ 40 ของผูท้ีร่บัทราบ
ว่ามโีครงการน้ี ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาถึงเหตุผลที่ไม่ลงทะเบียนตามแต่ละ Generation พบว่า ในแต่ละ 
Generation มเีหตุผลของการไมล่งทะเบยีนแตกต่างกนั (-squared = 41.804,  p-value < 0.001) โดย
คนใน Gen X Gen Y และ Gen Z ไมส่นใจลงทะเบยีน เน่ืองจากไมม่เีงนิ/ไมม่เีวลา สว่นคนใน Gen BB 
โดยสว่นใหญ่มสีาเหตุของการไมล่งทะเบยีนอนัเน่ืองมาจากความไมส่ะดวกอื่นๆ เชน่ ไมส่นใจโครงการ ไม่
เขา้ใจระบบ ซึง่มสีดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคนทีไ่มล่งทะเบยีน สว่นคนใน Gen BB ทีไ่มล่งทะเบยีน
เพราะไมม่เีงนิ/ไมม่เีวลามเีพยีงรอ้ยละ 21 ของคนทีไ่มล่งทะเบยีนเทา่นัน้ 

 

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.20 การตอบสนองต่อโครงการเราเท่ียวด้วยกนั 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.21 การตอบสนองต่อโครงการเราเท่ียวด้วยกนัแบง่ตาม Generation 
 

สําหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนสําเรจ็และไดใ้ชเ้งนิในโครงการแลว้มทีัง้หมด 146 คน หรอืรอ้ยละ 72 
ของผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ โดยคนใน Gen Y มสีดัส่วนสูงทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 42 ของผูท้ีใ่ชจ้่ายทัง้หมด 
รองลงมาคอื คนใน Gen X Gen BB และ Gen Z คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27 รอ้ยละ 21 และรอ้ยละ 9 
ตามลําดบั โดยสดัสว่นผูใ้ชจ้่ายแปรผนัตามจาํนวนผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ในละแต่ Generation อยา่งไรกต็าม 
เมือ่พจิารณาจาํนวนเงนิสว่นตวัโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายในการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นสว่นเพิม่จากเงนิทีโ่ครงการช่วย
จ่ายนัน้ พบว่า การใชจ้่ายของแต่ละ Generation ไมแ่ตกต่างกนั (F-value = 2.204, p-value = 0.090) 
โดยมกีารใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 13,100 บาทต่อคน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 21,102.36 บาท 
ต่อคน) 

2.2)   โครงการเท่ียวปันสขุ 
การตอบสนองต่อโครงการเทีย่วปัน

สุข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 
60  รับรู้ถึงโครงการ  และสนใจลงทะเบียน
ประมาณร้อยละ 21 โดยสามารถลงทะเบียนได้
สํ า เ ร็ จ ป ร ะ ม าณ ร้ อ ย ล ะ  6  ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม หรอืประมาณรอ้ยละ 29 ของผู้
ลงทะเบยีนทัง้หมด (รูปที่ 6.22) สําหรบัผลการ
ลงทะเบยีนโครงการเทีย่วปันสุข พบว่า ในแต่ละ 
Generation มสีดัส่วนผูล้งทะเบยีนสําเรจ็และไม่
สาํเรจ็ไมแ่ตกต่างกนั  

 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.22 การตอบสนองต่อโครงการเท่ียวปันสขุ 

ส่วนกลุ่มที่ไม่สนใจลงทะเบยีนประมาณรอ้ยละ 65 ของผูท้ี่รบัทราบโครงการ มสีาเหตุที่ไม่
ลงทะเบยีนกวา่รอ้ยละ 60 ของผูไ้มส่นใจลงทะเบยีนว่า ยงัไมม่เีงนิและไมม่เีวลาสาํหรบัการท่องเทีย่ว สว่น
อกีประมาณรอ้ยละ 20 ยงัคงกลวัโควดิ-19 อยู ่และอกีรอ้ยละ 20 ไมล่งทะเบยีนดว้ยเหตุผลอื่น ๆ เช่น ไม่
เขา้ใจระบบ ไมส่นใจโครงการ เป็นตน้  
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ผูไ้ม่สนใจ เหตผุลท่ีไม่สนใจ
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สาํหรบัผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็และไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์จากโครงการเทีย่วปันสขุซึง่มเีพยีง 20 คน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56 ของผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ พบวา่ มกีารใชจ้า่ยเงนิสว่นตวัเพิม่เตมิจากสทิธปิระโยชน์ที่
ไดจ้ากโครงการเฉลีย่ประมาณ 4,700 บาทต่อคน (สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 4,539.64 บาทต่อคน) 

2.3)   โครงการเราไปเท่ียวกนั  
โครงการเราเที่ยวด้วยกนัมผีูต้อบแบบสอบถามทราบถึงการมโีครงการประมาณรอ้ยละ 70 

และมผีูส้นใจลงทะเบยีนประมาณรอ้ยละ 35 โดยสามารถลงทะเบยีนสาํเรจ็ประมาณรอ้ยละ 20 ของผูต้อบ
แบบสอบถาม หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55 ของผูล้งทะเบยีนทัง้หมด (รปูที ่6.23) และเมื่อพจิารณากลุ่มที่
ลงทะเบยีนสาํเรจ็ พบว่า คนใน Gen Y มสีดัส่วนมากทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 45 ของผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็ 
สว่นคนใน Gen Z ลงทะเบยีนสาํเรจ็น้อยทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 10 นอกจากน้ี ยงัมผีูไ้ม่สนใจลงทะเบยีน
ประมาณรอ้ยละ 45 ซึง่เมือ่พจิารณาถงึสาเหตุทีไ่มล่งทะเบยีนในแต่ละ Generation พบวา่ มคีวามแตกต่าง
กนั (-squared = 27.476, p-value < 0.001) โดยคนใน Gen X Gen Y และ Gen Z ไมส่นใจลงทะเบยีน
เน่ืองจากไม่มเีงนิ/ไม่มเีวลา ส่วนคนใน Gen BB ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโควดิ-19 กลบัพบว่าไม่
ลงทะเบียนเพราะกลวัโควิด-19 เพียงร้อยละ 21 เท่านัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สะดวกอื่นๆ เช่น  
ไม่สนใจโครงการ ไม่เข้าใจระบบ ซึ่งมสีดัส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของคนที่ไม่ลงทะเบียนใน Gen BB  
(รปูที ่6.24) 

 

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.23 การตอบสนองต่อโครงการเราไปเท่ียวกนั 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.24 การตอบสนองต่อโครงการเราไปเท่ียวกนัแบง่ตาม Generation 
 

สาํหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนสาํเรจ็และไดใ้ชเ้งนิในโครงการแลว้มทีัง้หมด 89 คน หรอืรอ้ยละ 94 ของผู้
ลงทะเบยีนสาํเรจ็ โดยคนใน Gen Y มสีดัสว่นสงูทีสุ่ดประมาณรอ้ยละ 45 ของผูท้ีใ่ชจ้่ายทัง้หมด รองลงมา
คอื คนใน Gen X Gen BB และ Gen Z คดิเป็นรอ้ยละ 24 รอ้ยละ21 และ รอ้ยละ10 ตามลําดบั  
(ตารางที ่6.5) นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาจํานวนเงนิส่วนตวัโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายในการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นส่วน
เพิม่จากเงนิที่โครงการช่วยจ่ายนัน้ พบว่า การใชจ้่ายโดยเฉลี่ยของคนในแต่ละ Generation มคีวาม
แตกต่างกนั (F-value = 3.165, p-value = 0.029) โดยคนใน Gen BB ใชเ้งนิสว่นตวัเฉลีย่ประมาณ 
18,200 บาทต่อคน สว่นใน Gen X Gen Y และ Gen Z ใชจ้่ายเงนิสว่นตวัเฉลีย่ประมาณ 15,000 บาทต่อ
คน 10,000 บาทต่อคน และ 1,800 บาทต่อคน ตามลําดบั อยา่งไรกต็ามเมื่อทาํการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
ภายหลงัการทดสอบรวม (Post hoc test) พบว่าจ่ายเงนิส่วนตวัโดยเฉลีย่ของ Gen BB และ Gen Z 
เทา่นัน้ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.0394)  

ตารางท่ี 6.5 การใช้จ่ายเงินส่วนตัวเพ่ิมจากการลดลงในโครงการเราไปเท่ียวกันในแต่ละ 
Generation 

Generations จาํนวนคนท่ีใช้
สิทธิ (ร้อยละ) 

จาํนวนเงินส่วนตวั
ท่ีใช้ (บาท) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

F-value p-value 
Gen BB 21.35 18,215.79 17,719.30

3.165 0.029 
Gen X 23.60 14,952.38 15,714.57
Gen Y 44.94 9,993.00 13,823.63
Gen Z 10.11 1,777.78 1,602.95
รวม 89 (คน) 12,087.87 15,106.31 - -

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ผูไ้ม่สนใจลงทะเบียน เหตผุลท่ีไม่สนใจลงทะเบียน 
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2.4)   โครงการกาํลงัใจ 
ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 33 รบัรู้

ถึงโครงการน้ี ซึ่งเป็นสดัส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
โครงการอื่น ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า เป็นโครงการทีเ่จาะจง
ใ ห้ กับ บุ ค ล าก ร แนวห น้ าที่ ร ับ มือ โ ค วิด -1 9  เ ช่ น 
อสม .  อสส .  และเจ้าหน้าที่ รพ .สต .  เ ป็นต้น  การ
ประชาสมัพนัธ์อยู่ในวงจํากัด สําหรบัผู้ที่รบัรู้มีผู้สนใจ
ลงทะเบยีนรอ้ยละ 11 และลงทะเบยีนสาํเรจ็เพยีงรอ้ยละ 
2 ของผูต้อบแบบสอบถาม (รปูที ่6.25) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
19 ของผูล้งทะเบยีนทัง้หมด และจากผูล้งทะเบยีนสาํเรจ็มผีู้
ทีไ่ดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ของโครงการเพยีง 6 คน โดยมกีาร
ใชจ้า่ยเงนิสว่นตวัเฉลีย่ 3,800 บาทต่อคน  

ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รปูท่ี 6.25 การตอบสนองต่อ 
                 โครงการ กาํลงัใจ 

ส่วนผู้ที่ทราบถึงโครงการแต่ไม่สนใจลงทะเบียน พบว่า ประมาณร้อยละ 52 ของผู้ไม่สนใจ
ลงทะเบยีนเหน็ว่ายงัไม่มเีงนิ/ไม่มเีวลาเพยีงพอสาํหรบัท่องเทีย่ว และอกีรอ้ยละ 20 ยงักลวัโควดิ-19 อยู ่
สว่นประมาณรอ้ยละ 28 ไม่ลงทะเบยีน เน่ืองจากเหตุผลอื่น ๆ เช่น ไมใ่ช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไม่
สนใจ หรอืไมเ่ขา้ใจโครงการ 

6.7.8 ปัญหาด้านการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัสาํหรบัคนไทย 
 การเดนิทางท่องเที่ยว ผูเ้ดนิทางย่อมหวงัว่าจะไดพ้กัผ่อน ผ่อนคลาย สรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบั
คนใกล้ชดิ เดนิทางเพื่อเปิดโลกเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ วฒันธรรมใหม่ ประสบการณ์ใหม่ หรอืเพื่อการผจญภยั 
สมัผสัธรรมชาติที่สวยงาม (จากผลการสํารวจในหวัขอ้ที่ 2) แน่นอนว่าทุกคนที่เดนิทางท่องเที่ยวย่อม
ตอ้งการประสบการณทีด่ ีตอ้งการความพงึพอใจสงูสดุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว แต่บางครัง้การเดนิทางก็
จะประสบกบัปัญหาดา้นการท่องเทีย่วทีม่กัจะคอยบัน่ทอนความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว ซึง่ผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นการท่องเทีย่วจะต้องคํานึงถงึ หาวธิหีรอืแนวทางในการป้องกนัและจดัการปัญหานัน้ เพื่อสรา้งความ
ประทบัใจแก่นกัทอ่งเทีย่ว 
 จากการสํารวจปัญหาด้านการท่องเที่ยวผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยคําถามที่ว่า  
“เมือ่นักท่องเทีย่วเผชญิปัญหาด้านการท่องเทีย่วจะทําให้ความพงึพอใจลดลงในระดบัใด” ซึ่งมปัีญหา
ทัง้หมด 13 ดา้น ปัญหาทีผู่ต้อบสว่นใหญ่ประเมนิว่า หากเกดิขึน้ระหว่างท่องเทีย่วจะทาํใหค้วามพงึพอใจ
ลดลงมากทีสุ่ด มทีัง้หมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มลพษิทางอากาศ (รอ้ยละ 31 เหน็ว่าจะทําใหค้วามพงึพอใจ
ลดลงมากทีสุ่ด) 2) ขยะในเมอืงท่องเทีย่ว 3) ความปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่ว 4) ความปลอดภยัในการ
เดนิทาง 5) มลพษิทางน้ํา 6) ความแออดัของนกัทอ่งเทีย่ว และ 7) มลภาวะทางเสยีง โดยปัญหาที ่2 ถงึ 7 
เป็นปัญหาที่มสีดัส่วนของผูท้ี่คดิว่าทําใหค้วามพงึพอใจลดลงมากที่สุดใกล้เคยีงกนั ประมาณรอ้ยละ 25 
ของผูต้อบแบบสอบถาม (รปูที ่6.26) 
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ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รูปท่ี 6.26 ปัญหาด้านการท่องเท่ียวท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าทําให้ความพึงพอใจลดลง 

      ในระดบัมากท่ีสดุ 
 

ส่วนปัญหาดา้นที ่8 ถงึ 13 ไดแ้ก่ 8) การจราจรภายในเมอืงและระหว่างแหล่งท่องเทีย่ว 9) การ
ขาดแคลนรถสาธารณะภายในเมอืงและระหวา่งแหล่งทอ่งเทีย่ว 10) ความเพยีงพอของสถานทีจ่อดรถ 11) 
ความสะอาดของอาหาร 12) ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิและ 13) ความ
เพยีงพอของหอ้งน้ําสะอาด เป็นปัญหาทีผู่ต้อบส่วนใหญ่ประเมนิว่าจะทําใหค้วามพงึพอใจลดลงในระดบั
ปานกลาง (รปูที ่6.27) 

 

 
ทีม่า: จากการสาํรวจในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
รูปท่ี 6.27 ปัญหาด้านการท่องเท่ียวท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าทําให้ความพึงพอใจลดลงใน 

    ระดบัปานกลาง 
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ของนักท่องเท่ียว

7. มลภาวะด้านเสียง

ลดลงน้อยท่ีสดุ ลดลงน้อย ลดลงปานกลาง ลดลงมาก ลดลงมากท่ีสดุ
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8. การจราจรภายใน
เมือง/ระหว่าง
แหล่งท่องเท่ียว

9. ขาดแคลนรถสาธารณะ
ภายในเมือง/ระหว่าง

แหล่งท่องเท่ียว

10. ความเพียงพอ
ของสถานท่ีจอดรถ

11. ความสะอาดของ
อาหาร

12. ความเส่ือมโทรม
ของสภาพแวดล้อม

/ธรรมชาติ

13. ความเพียงพอของ
ห้องน้ําสะอาด

ลดลงน้อยท่ีสดุ ลดลงน้อย ลดลงปานกลาง ลดลงมาก ลดลงมากท่ีสดุ

ปัญหาท่ีคนส่วนใหญ่เหน็ว่าทาํให้ความพึงพอใจลดลงในระดบัมากท่ีสดุ 

ปัญหาท่ีคนส่วนใหญ่เหน็ว่าทาํให้ความพึงพอใจลดลงในระดบัปานกลาง 
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6.8 สรปุ 
 การทบทวนผลกระทบของโควดิ-19 ในนานาประเทศ คาดว่าในภาพรวมเศรษฐกจิของแต่ละ
ประเทศจะสามารถฟ้ืนตวักลบัมาเทยีบเท่ากบัปี พ.ศ. 2562 ไดภ้ายในปี พ.ศ. 2567 แต่ประเทศจนีจะ
สามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็กว่าประเทศอื่น ๆ 1 ปี สาํหรบัอุตสาหกรรมดา้นการท่องเทีย่วและการเดนิทางทีจ่ะ
กลบัมาไดก่้อนในชว่งปี พ.ศ. 2567 คอื อุตสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กั และอุตสาหกรรมการบนิ แต่สาํหรบั
บรษิทัทวัรอ์าจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่มาก เน่ืองจากแนวโน้มการเดนิทางทีจ่ะเปลีย่นวถิี
การทอ่งเทีย่วแบบเดมิไปเป็นแบบนิวนอรม์ลั 

รปูแบบการท่องเทีย่วใหมน้ี่จะมลีกัษณะการเดนิทางแบบคนเดยีว หรอืเดนิทางกบักลุ่มคนใกลช้ดิ 
ซึง่เป็นการท่องเทีย่วแบบเน้นความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัและใชเ้ทคโนโลยเีพื่อความสะดวก เช่น การ
เลือกจองห้องพกัที่มมีาตรฐานการรกัษาความสะอาด และการทํากิจกรรมทัง้หมดผ่านระบบออนไลน์  
เป็นตน้ นอกจากน้ี เพื่อหลกีเลีย่งคนจาํนวนมาก การเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ ๆ ทีย่งัไม่ไดร้บั
ความนิยม หรอื สถานที่ Unseen จะไดร้บัความนิยมมากขึน้ ดงันัน้ ในช่วงระยะแรก ๆ ราคาจะไม่ใช่
ปัจจยัทีส่าํคญัสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว 

ผลของการสาํรวจแบบสอบถามออนไลน์คนไทยทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วจาํนวน 606 คน พบว่า ปัจจยั
กระตุน้ดา้นการท่องเทีย่วมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละรุน่ โดยคนใน Gen BB มคีวามตอ้งการพกัผอ่น และ
ตอ้งการเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหมเ่ป็นปัจจยักระตุน้ใหท้อ่งเทีย่ว และสามารถทอ่งเทีย่วในวนัใดกไ็ดไ้มจ่าํกดั
เวลา สว่นคนใน Gen X และ Gen Y มคีวามคลา้ยคลงึกนั คอื ส่วนใหญ่จะสามารถท่องเทีย่วไดเ้ฉพาะ
วนัหยดุเสาร-์อาทติย ์หรอืวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีไ่มต่อ้งไปเรยีนหนงัสอื 

ในช่วง 3 ปีก่อนเกิดโควิด-19 คนไทยมีการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ย 4 ครัง้ต่อปี ส่วนการ
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ คนใน Gen BB Gen X และ Gen Y จะเดนิทางเฉลีย่ 1 ครัง้ต่อปี สว่นคน
ใน Gen Z โดยเฉลีย่ยงัไมม่กีารเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ  

สาํหรบัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในช่วงเดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นการเทีย่ว
หลงัโควดิ-19 ระลอกที ่1 พบวา่ คนไทยนิยมเทีย่วกบัครอบครวั และเทีย่วกบัเพือ่น มกัจดัรปูแบบหรอืการ
วางแผนการเดนิทางดว้ยตนเอง โดยอาศยัขอ้มลูขา่วสารจากชอ่งทางออนไลน์เป็นหลกั แต่คนใน Gen BB 
ยงัใชก้ารจองผ่านบรษิทัทวัร ์และจองผ่านงานแสดงสนิคา้ท่องเทีย่วมากกว่าคนใน Gen อื่นๆ โดย
เปรยีบเทยีบ ดา้นเครื่องมอื/ช่องทางทีใ่ชร้ะหว่างการท่องเทีย่วในคนทุก Gen จะนิยมใชแ้อปพลเิคชนัเป็น
สว่นใหญ่ 

ดา้นเครื่องหมาย SHA ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์การนัตมีาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั เพิม่
ความมัน่ใจในการท่องเทีย่วหลงัโควดิ-19นัน้ พบว่า มผีูร้บัรูป้ระมาณรอ้ยละ 57 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด และในกลุ่มน้ีกว่ารอ้ยละ 70 เหน็ว่าเครื่องหมาย SHA มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร
ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

ส่วนการรบัรู้และการใช้โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกนั โครงการเที่ยวปันสุข 
โครงการเราไปเทีย่วกนั และโครงการกําลงัใจ พบว่า โครงการเราเทีย่วดว้ยกนัมผีูร้บัรู ้มผีูล้งทะเบยีนมาก
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ทีสุ่ด และมผีูใ้ชส้ทิธปิระมาณรอ้ยละ 24 ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่มากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัโครงการอื่นๆ 
และสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการใชจ้า่ยเงนิสว่นตวัเพิม่ขึน้ประมาณ 13,000 บาทต่อคน 

ปัญหาดา้นการท่องเทีย่วทีเ่ผชญิระหว่างการท่องเทีย่วทีส่่งผลใหค้วามพงึพอใจในการท่องเทีย่ว
ของคนไทยลดลงในระดบัมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ มลพษิทางอากาศ 
มลพษิทางน้ํา มลภาวะทางเสยีง ขยะในเมอืงท่องเที่ยว ความแออดัของนักท่องเที่ยว และด้านความ
ปลอดภยั ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในแหล่งทอ่งเทีย่ว และความปลอดภยัในการเดนิทาง 

การวางแผนการทอ่งเทีย่วภายในประเทศในช่วงหลงัโควดิ-19 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ.2564 เป็น
ต้นไป พบว่า จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในระยะทางใกล้ๆ ก่อน คือ เริ่มท่องเที่ยวภายในจงัหวดั 
ภายในประเทศก่อน ส่วนการท่องเที่ยวต่างประเทศนัน้ ผู้ตอบเกือบร้อยละ 50 ตดัสนิใจจะไม่เดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว 

จากการสาํรวจความคดิเหน็ต่อการเปิดประเทศใหน้ักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาเทีย่วประเทศ
ไทยพบว่า ผูต้อบประมาณรอ้ยละ 61 เหน็ว่ายงัไมค่วรเปิดประเทศ โดยเฉพาะคนใน Gen Y และ Gen Z 
ซึง่มปีระมาณรอ้ยละ 70 ไมเ่หน็ดว้ยกบัการเปิดประเทศ ในขณะทีค่นใน Gen BB และ Gen X มสีดัสว่นที่
ตอบว่าเหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยใกล้เคยีงกนั สําหรบัการเปิดประเทศและอนุญาตใหค้นไทยเดนิทางไป
ท่องเทีย่วต่างประเทศในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 65 จะยงัไม่เดนิทางท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ 
 


