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รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบริษัท ศนูย์วิจยักสิกรไทย จ ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพร่เป็นการทัว่ไป โดยอาศยัแหลง่ข้อมลูสาธารณะหรือข้อมลูท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบรูณ์ หรือความเป็นปัจจบุนัของข้อมลูดงักลา่ว และไมไ่ด้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชีช้วน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า 
หรือจงูใจในการตดัสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แตอ่ย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศกึษาข้อมลูด้วยความระมดัระวงัและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไมร่ับผิดในความเสยีหายใดท่ีเกิดขึน้จาก
การใช้ข้อมลูดงักลา่ว  
ข้อมลูใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยันีถื้อเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แล้วแตก่รณี) การน าข้อมลูดงักลา่ว (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก ่
KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แล้วแตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่ าซ า้ ปรับปรุง ดดัแปลง แก้ไข สง่ตอ่ เผยแพร่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการค้า โดยไมไ่ด้รับ
อนญุาตลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แล้วแตก่รณี) 
 

   

 

 

 

 

 
    

 

 

  

 สถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศตัง้แต่ต้นเดือนม.ค. 64 ต้องกลบัมาชะลอตวัลงอีกครัง้ เน่ืองจากการ
ระบาดของโควิด-19 ในประเทศระลอกใหม่ ส่งผลท าให้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคมุการระบาดของโควิด-19 ท่ีเข้มงวด โดยเฉพาะจงัหวดัท่ี
ถกูจดัให้อยู่ในกลุม่พืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงสงู และการขอความร่วมมือประชาชนในการงดหรือชะลอการเดินทางระหว่าง

CURRENT ISSUE 
 ปีที่ 27 ฉบบัท่ี 3180 

  วนัท่ี 20 มกราคม 2564 

ทศิทางตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2564 การฟ้ืนตัว…คงต้องขึน้อยู่กับความ
ร่วมมือของทกุภาคส่วนในการควบคุมโรคโควิด-19 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 

 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินสถานการณ์ทิศทางตลาดไทยเท่ียวไทยออกเป็น 2 กรณี เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการ
ฟืน้ตวัของตลาดการท่องเท่ียวท่ียงัขึน้อยู่กบัเง่ือนไขต่างๆ โดยกรณีที่ 1 หากทางการสามารถควบคุมโควิดได้
ในช่วง 1-2 เดือนนี ้และไม่มีการกลับมาระบาดระลอกใหม่คาดว่าการเดินทางของคนไทยเที่ยวใน
ประเทศจะมีจ านวน 120 ล้านคน-ครัง้ ขณะที่ กรณีที่ 2 การควบคุมการระบาดของโควิดอาจจะใช้เวลา
กว่า 3 เดือน กอปรกับความเส่ียงที่อาจจะพบผู้ติดเชือ้เป็นกลุ่มจนส่งผลกระทบต่อการเดินทางในช่วงที่
เหลือของปี ซึ่งก็จะส่งผลถึงความต่อเน่ืองในการฟ้ืนตัว คาดว่าจ านวนการเดินทางของคนไทยเที่ยวใน
ประเทศจะลดลงมาอยู่ที่ 90 ล้านคน-ครัง้ ดงันัน้ ทิศทางของตลาดไทยเท่ียวไทยในปี 2564 คงต้องขึน้อยู่กบั
ความร่วมมือของทกุภาคสว่นในการควบคมุโรคโควิด-19 ระลอกใหมแ่ละหลงัจากนี ้ 

 มมุมองต่อนโยบายการสนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศไทยหลงัจากท่ีสถานการณ์โควิดดีขึน้ ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย มองวา่ ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเท่ียวด้วยกนั หรือมีมาตรการสนบัสนุนเพ่ิมเติมจนถึงสิน้ปี 
2564 นี ้เพ่ือช่วยประคองธุรกิจในห่วงโซ่การท่องเท่ียวท่ีก าลงัได้รับผลกระทบอย่างหนกั แตเ่น่ืองจากทางการต้องมี
การจัดสรรงบประมาณไปในหลายส่วน ท าให้มาตรการการท่องเท่ียวท่ีออกมาคงจะต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดงันัน้ การน าข้อมูลจากมาตรการสนับสนุนการท่องเท่ียวและผลส ารวจของทางการมาวิเคราะห์ ก็น่าจะช่วยให้
สามารถออกแบบมาตรการสนับสนุนการท่องเท่ียวท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

             ประเดน็ส าคัญ 
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2 CURRENT ISSUE 

จงัหวดัจนถึงวนัท่ี 31 ม.ค. 64  รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะปรับลดจ านวนความถ่ีในการให้บริการระหว่างจงัหวัด 
เช่นเดียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งได้ปิดให้บริการชัว่คราว อย่างไรก็ดี ทิศทางตลาดไทยเท่ียวไทยในปี 2564 
น่าจะยังมีโอกาสปรับตวัขึน้ได้จากปีท่ีผ่านมา ซึง่เป็นปีท่ีตลาดไทยเท่ียวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนกั ท าให้ทัง้ปี 
2563 คนไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศจะมีจ านวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครัง้ หรือหดตวัสูงถึง 50.0% 
จากปี 2562 
 

ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2564: ขึน้อยู่ กับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ และแผนการใช้วัคซีน  
  

ตลาดไทยเท่ียวไทยมีความส าคญัอย่างมากในการช่วยขบัเคลื่อนภาคการท่องเท่ียวในปี 2564 นี ้ ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย ประเมินสถานการณ์ทิศทางตลาดไทยเท่ียวไทยออกเป็น 2 กรณี เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตวัของ
ตลาดการท่องเท่ียวท่ียงัขึน้อยู่กบัเง่ือนไขตา่งๆ โดยเฉพาะเร่ืองโควิด ซึง่จะมีผลต่อการวางแผนธุรกิจและการปรับตวั
รองรับกบักรณีตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ 
 

กรณีที่ 1 ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2564 เงื่อนไขที่ไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ การฟ้ืนตัวของ
ตลาดไทยเที่ยวไทยน่าจะทยอยกลับมา ท าให้ทัง้ปี 2564 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย
น่าจะมีจ านวน 120 ล้านคน-ครัง้ 
 

  กรณีท่ีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศสามารถควบคมุได้ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า และ
ในช่วงท่ีเหลือของปีนี ้ไมมี่การระบาดระลอกใหม ่หรือพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน จนท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การเดินทางท่องเท่ียว ขณะท่ีมองว่าการใช้วัคซีนน่าจะเป็นไปตามแผนท่ีทางการได้วางไว้ (โดยทางกระทรวง
สาธารณสขุวางแผนระยะแรกน่าจะเร่ิมได้ในเดือน ก.พ. – เม.ย. 64) ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนใน
ประเทศ 
  

ทัง้นี ้หากสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศของคนไทยน่าจะมีจ านวน 120 ล้านคน-ครัง้ เพ่ิมขึน้ 39% จากปี 2563 (แต่ยงัต ่ากว่าปี 2562 
ซึง่คนไทยเท่ียวไทยมีจ านวน 172.7 ล้านคน-ครัง้) โดยการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศน่าจะสามารถกลบัมาฟืน้ตวั
ได้ในช่วงปลายไตรมาส 1 ของปีนี ้และน่าจะฟืน้ตวัได้อย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีการใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวไทยเท่ียวใน
ประเทศน่าจะมีมลูคา่ประมาณ 6.6 แสนล้านบาท  

 

กรณีที่ 2  ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2564 แม้จะควบคุมการระบาดของโควิดระลอกใหม่ได้ แต่ความเส่ียงที่จะ
พบผู้ติดเชือ้เป็นกลุ่มจนส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวยังมีอยู่ ท าให้ทัง้ปี 
2564 การเดนิทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่าจะมีจ านวน 90 ล้านคน-ครัง้ 
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3 CURRENT ISSUE 

กรณีท่ี การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศสามารถควบคมุได้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 
และมองวา่การใช้วคัซีนน่าจะเป็นไปตามแผนท่ีทางการได้วางไว้ แต่เน่ืองจากการระบาดของโควิดในหลายประเทศ
ทัว่โลกย     คลี่คลาย ท าให้ตลอดทัง้ปีนี ้ความเสี่ยงท่ีจะพบผู้ติดเชือ้ในประเทศยงัมีอยู่ ซึง่หากเกิดการระบาดระลอก
ใหมห่รือพบผู้ติดเชือ้เป็นกลุม่ก็อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความตอ่เน่ืองในการฟืน้ตวัของตลาดไทยเท่ียวไทยในบางช่วง
ระยะเวลาท่ีเหลือของปี แต่เน่ืองจากมองว่าระดบัการระบาดของโควิดน่าจะไม่รุนแรง จนท าให้ทางการต้องกลบัมา
ใช้มาตรการควบคมุท่ีเข้มงวดดงัเช่นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ท่ีผ่านมา ท าให้การท่องเท่ียวในประเทศน่าจะเติบโต
ได้เล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศทัง้ปี 
2564 นี ้น่าจะมีจ านวน 90 ล้านคน-ครัง้ เพ่ิมขึน้ 4.3% จากปี 2563 ขณะท่ีการใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวไทยเท่ียวใน
ประเทศน่าจะมีมลูคา่ประมาณ 5.0 แสนล้านบาท  

 
 

 โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทางการน่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 
 ะล         ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 นี ้แต่เม่ือหลายประเทศยังมีการระบาดของโควิด-19 กอปร
กับการใช้วัคซีนยังจ ากัด ท าให้ความเส่ียงที่จะพบผู้ติดเชือ้ในประเทศไทยก็ยังมีสูง ดังนัน้ มาตรการ
ป้องกันการกลับมาระบาดของโควิดในช่วงที่ เหลือของปี 2564 ยังมีความจ าเป็นและต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อลดโอกาสที่โรคจะกลับมาระบาดอีกครัง้ อันจะสร้างความสูญเสียต่อภาคการ
ท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ของธุรกจิท่องเที่ยว   



 

Disclaimers 
 

รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบริษัท ศนูย์วิจยักสิกรไทย จ ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพร่เป็นการทัว่ไป โดยอาศยัแหลง่ข้อมลูสาธารณะหรือข้อมลูท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบรูณ์ หรือความเป็นปัจจบุนัของข้อมลูดงักลา่ว และไมไ่ด้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชีช้วน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า 
หรือจงูใจในการตดัสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แตอ่ย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศกึษาข้อมลูด้วยความระมดัระวงัและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไมร่ับผิดในความเสยีหายใดท่ีเกิดขึน้จาก
การใช้ข้อมลูดงักลา่ว  
ข้อมลูใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยันีถื้อเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แล้วแตก่รณี) การน าข้อมลูดงักลา่ว (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก ่
KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แล้วแตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่ าซ า้ ปรับปรุง ดดัแปลง แก้ไข สง่ตอ่ เผยแพร่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการค้า โดยไมไ่ด้รับ
อนญุาตลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แล้วแตก่รณี) 

 

4 CURRENT ISSUE 

 ส าหรับมมุมองตอ่นโยบายการสนบัสนนุการท่องเท่ียวในประเทศไทยหลงัจากท่ีสถานการณ์โควิดดีขึน้นัน้ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิน้ปี 2564 นี ้เน่ืองจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึน้กว่าธุรกิจจะฟ้ืนตัว อีกทัง้
กว่าที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเดนิทางท่องเที่ยวอีกครัง้ กค็งต้องใช้ระยะเวลากว่าความเชื่อม่ันจะกลับมา  

 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากทางการต้องมีการจัดสรรงบประมาณไปในหลายภาคส่วน ท าให้มาตรการ
การท่องเที่ยวที่ออกมาคงจะต้องให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เหน็ว่า การน าข้อมูลจาก
มาตรการท่องเที่ยวอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือผลส ารวจของทางการมาวิเคราะห์ (Data Analysis) 
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล) กน่็าจะช่วยให้สามารถออกแบบมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่
ตรงกับพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อาทิ จ านวนความถ่ีของนกัท่องเท่ียว
ในการเดินทางท่องเท่ียว เพ่ือมาประกอบการพิจารณาสิทธิจ านวนการจองห้องพกัต่อ 1 สิทธิ (ปัจจุบนั สามารถจอง
ห้องพกัได้ 15 คืน) หรือกลุ่มระดบัราคาห้องพกัท่ีนกัท่องเท่ียวไทยนิยมจองมากท่ีสดุ เพ่ือน ามาพิจารณาวงเงินการ
สนับสนุนต่อห้องพัก เพ่ือท่ีจะได้เพ่ิมสิทธิผู้ ท่ีจะได้ประโยชน์มากขึน้ (ปัจจุบัน 40% ของราคาสุทธิ สูงสุดไม่เกิน 
3,000 บาทตอ่ห้อง) 

  นอกจากนี ้การปรับรูปแบบการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีขัน้ตอนการใช้งาน
ง่ายเอือ้ต่อกลุ่มที่ไม่คุ้นชินกับการใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนอย่างกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงมาตรการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศที่ อาจจะมีความต่างกันในแต่ละโซนท่องเที่ยว หรือ Destination 
Strategies โดยเฉพาะในปีนี ้รัฐบาลได้มีการน าร่องวันหยุดประจ าภาค เพื่อเป็นการกระจายการท่องเที่ยว
ของคนไทยไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และจังหวัดที่พึ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาตมิากขึน้  

 ส าหรับผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกจิการท่องเที่ยวในระยะนีค้งต้องปรับแผนธุรกิจโดยมองระยะ
สัน้ขึน้ เน่ืองจากธุรกิจมีความไม่แน่นอนสูงจากโควิด-19 การบริหารจดัการต้องมีความยืดหยุ่นสงูเพ่ือช่วยให้
สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดระยะสัน้ได้ และในภาวะที่ธุรกิจยังไม่ได้เปิดบริการเต็มที่ ผู้ประกอบการควร
จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การน าเสนอสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าท่ีมาพกั 
การสร้างความสัมพันธ์กับลกูค้าผ่านสื่อดิจิทลัด้วยการสร้างกิจกรรมอย่างการแบ่งปันสตูรอาหารท่ีเป็น Signature 
จากเชฟของโรงแรม หรือการแชร์คลิปแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ี เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว เป็นต้น นอกจากนี ้วิถีใหม่ของการท าธุรกิจ มีความส าคัญ โดยเฉพาะใน
มาตรการดูแลป้องกันโรคโควิด การบริหารจัดการระยะห่าง ยังมีความจ าเป็น เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
ผู้ใช้บริการ เช่น การจ ากัดปริมาณผู้พัก แต่ขณะเดียวกันกอ็าจเพิ่มการบริการในรูปแบบส่วนตัว เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและรักษาระดับรายได้ให้คงที่แทนการมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านราคาแต่เพียงอย่างเดียว 


