
 

 

        
 

 
 
 
 
 

 

 การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และยังนับเป็นกิจกรรม
เศรษฐกิจที่ส าคญัท่ีสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจในชมุชนท่ีเป็นทัง้เมืองท่องเท่ียวและเส้นทางผ่าน และบ่อยครัง้เมื่อ
ตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติชะลอตวั ตลาดไทยเท่ียวไทยจะกลบัมามีบทบาทส าคญัในการช่วยพยุงเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียว  

  
 

 การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนไทยช่วยกระจายรายได้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจในท้องถ่ินพืน้ท่ีท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวและตามเส้นทางท่องเท่ียว โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา จากรายงาน
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศของคนไทยอยู่ท่ีประมาณ 8.69 แสนล้านบาท 

 ส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนไทยในปี 2560 ยงัมีแนวโน้มท่ีดี แม้จะยงัไม่มีความชดัเจนใน
ส่วนของการต่ออายุมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศก็ตาม แต่ภายใต้สถานการณ์ท่ียังเอือ้ต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวไมว่า่จะเป็นการท าตลาดกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของทัง้ภาครัฐและเอกชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวผสมผสานกับกิจกรรมอย่างการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดงานเทศกาล รวมถึง
พฤติกรรมของคนไทยท่ีให้ความส าคญักบัการเดินทางท่องเท่ียวมากขึน้ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ใน
ปี 2560 การเดนิทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท หรือขยายตัวประมาณร้อยละ 7.0-8.0 เม่ือเทียบกับที่เติบโตร้อย
ละ 8.3 ในปี 2559 และคาดว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 158.2-159.7 ล้าน
คน-ครัง้ ขยายตัวร้อยละ 6.2-7.2 จากที่เตบิโตประมาณร้อยละ 7.3 ในปี 2559 ที่ผ่านมา  

 อย่างไรก็ดี การท่ีจะผลกัดนัให้ตลาดการท่องเท่ียวในประเทศของคนไทยเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ยงัมีโจทย์ท่ีท้า
ทายหลายประการ อาทิ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยืน สามารถสร้างรายได้สู่
ประชาชนในท้องถ่ินอย่างตอ่เน่ือง การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเท่ียวท่ีอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว สามารถเช่ือมโยงไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัและระหว่างจงัหวดั
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทนุการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศให้ถกูลง เป็นต้น 

 

ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2560 ยังโตต่อเน่ือง...คาดช่วยสรา้ง

รายไดก้ระจายสู่เศรษฐกิจประมาณ 9.30-9.38 แสนลา้นบาท 
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 ในระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ตลาดไทยเท่ียวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทัง้ในด้านของจ านวนคนไทย
ท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศท่ีเพ่ิมขึน้
ทุกปี ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวใหม่ท่ี
เกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี การแข่งขันทาง
ธุรกิจท่ีรุนแรงทัง้โรงแรมและท่ีพกั การ
ขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต ่าในประเทศ รวมถึงบทบาทของ
ภาค รั ฐ ท่ี เ ข้ ามาช่ ว ย ก ร ะตุ้ น ก า ร
ท่องเท่ียวในประเทศอย่างในช่วง 3 ปีท่ี
ผ่านมา ซึง่เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยต้อง

เผชิญกับความท้าทายหลายประการ รัฐบาลได้ใช้มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในหลายมาตรการ คือ 
มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับการท่องเท่ียวในประเทศ เน่ืองจากมองว่าการท่องเท่ียวในประเทศเป็นกิจกรรม
เศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกิดเมด็เงินหมนุเวียนลงสูเ่ศรษฐกิจในชมุชนได้อย่างรวดเร็ว และในปี 2559 ท่ีผ่านมา รัฐบาล
ได้ออกมาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียวในประเทศ 3 ครัง้  

  ทัง้นี ้หากพิจารณาจากสถิติการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนไทย หรือท่ีเรียกว่า ผู้ เย่ียมเยือน 
(Visitor) ซึ่งรวมทั ง้กลุ่ม
นักท่องเ ท่ียวพักค้างและนัก
ทัศนาจร โดย 1 คนสามารถ
เดินทางได้มากกว่า 1 ครัง้ และ
ม า ก ก ว่ า  1  จั ง ห วั ด  ข อ ง
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
พบว่า การเดินทางท่องเท่ียว มี
การขยายตัวเ พ่ิมขึน้ต่อเ น่ือง 
โดยในช่วงปี 2555-2559 นัน้ 
จากท่ีมจี านวนคนไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ 117.6 ล้านคน-ครัง้ในปี 2555 เป็นจ านวนประมาณ 149.0 
ล้านคน-ครัง้ในปี 2559 ขยายตวัเพ่ิมเฉลี่ยอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี ขณะท่ีสร้างรายได้ให้กบัเศรษฐกิจในประเทศ
เพ่ิมขึน้จาก 5.89 แสนล้านบาทในปี 2555 เพ่ิมเป็น 8.69 แสนล้านบาทในปี 2559 ขยายตวัเพ่ิมเฉลี่ยอตัราร้อยละ 
12.0 ต่อปี โดยรายได้จากตลาดไทยเท่ียวไทยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 35.0 ของรายได้จากการท่องเท่ียว
ทัง้หมด  
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดท่องเที่ยวในประเทศปี 2560 น่าจะยังมีทศิทางที่ดี แม้ว่าปัจจุบนั
ยังไม่มีความชัดเจนในการต่ออายุมาตรการหักลดหย่อนภาษีเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ ประกอบกับ
ทิศทางของต้นทุนในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศท่ีอาจจะปรับขึน้ ตามราคาน า้มนัในตลาดโลกและจากการ
ปรับอตัราคา่จดัเก็บภาษีสรรพสามิตน า้มนัใหมท่ี่มีผลตอ่ต้นทนุการท าตลาดของสายการบิน 

ส าหรับแรงหนุนหลักในการขับเคล่ือนตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2560 ยังคงมาจากการตลาดที่
เข้มข้นของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงอย่างโรงแรมและสายการบิน หรือธุรกิจทางอ้อมท่ีมีการ
จัดโปรโมชั่นกระตุ้ นตลาดอย่างต่อเน่ืองทัง้ปี กอปรกับแรงกระตุ้นอีกด้านหน่ึงยังมาจากการท าตลาด
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและภาคเอกชนผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจวางแผนของนักท่องเที่ยว ซึง่สะท้อนได้จากผล
ส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว ของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ว่า การจัดแคมเปญการตลาดและการจัด
โปรโมชั่นของภาคธุรกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเท่ียวอันดับ 1  ขณะท่ีปัจจัยอื่นๆ อาทิ 
อิทธิพลจากการได้เห็นสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านสื่อออนไลน์ การจดังานมหกรรมท่องเท่ียว เป็นต้น  

ขณะเดียวกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและการเกิดขึน้ของกิจกรรมใหม่ๆ ที่ มีการเจาะ
เฉพาะกลุ่มมากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึน้ใน
แต่ละพืน้ที่นัน้ ได้ก่อให้เกดิเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ การจดัการแข่งขนักีฬาอย่างฟุตบอลไทยลีก การ
จดัการแข่งขนัว่ิงมาราธอน หรือการแข่งจักรยาน การจัดงานเทศกาลท้องถ่ิน ซึง่กิจกรรมเหล่านีช้่วยสนบัสนุนให้
เกิดการเติบโตของการท่องเท่ียวภายในประเทศ อีกทัง้ในระยะหลงัผู้ ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต ่าให้
ความส าคญัในการขยายเส้นทางการบินระหวา่งจงัหวดั นอกเหนือจากเส้นทางการบินหลกัจากกรุงเทพฯ และการ
เปิดให้บริการเรือเฟอร์ร่ีระหวา่งพทัยา-หวัหิน ซึง่จะช่วยท าให้คนไทยเดินทางท่องเท่ียวไปยงัจงัหวดัตา่งๆ ได้สะดวก
ขึน้ และเกิดการกระจายตวัของการเดินทางท่องเท่ียว  

 จากปัจจัยแวดล้อมตลาดไทยเที่ยวไทยผนวกกับสถานการณ์ในประเทศทัง้ในด้านของเศรษฐกิจ
ของประเทศที่คงจะฟ้ืนตัวต่อเน่ืองและความสงบภายในประเทศ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า รายได้จาก
คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท หรือขยายตัว
ประมาณร้อยละ 7.0-8.0 เม่ือเทียบกับที่เติบโตร้อยละ 8.3 ในปี 2559 และคาดว่าจะมีคนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 158.2-159.7 ล้านคน-ครัง้ ขยายตัวร้อยละ 6.2-7.2 จากที่เติบโตประมาณ
ร้อยละ 7.3 ในปี 2559 ที่ผ่านมา  ส าหรับตลาดท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะขยายตวัดีจะยงัคงเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกั 
และจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีอยู่ในแผนการท าตลาดอย่าง 12 เมืองต้องห้ามและพลสั อย่างไรก็ดี ในปีนีห้น่วยงานภาครัฐ
มีนโยบายท่ีจะท าตลาดการท่องเท่ียวทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือกระตุ้นรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึน้ 

ตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2560 นี ้คาดว่าจะสร้างรายได้สะพัดสู่ธุรกจิท่องเที่ยวและเก่ียวเน่ืองประมาณ 
9.30-9.38 แสนล้านบาท...หน่วยงานรัฐให้ความส าคัญตลาดไทยเที่ยวไทย ขณะที่ภาคธุรกิจอัด
แคมเปญการตลาดกระตุ้นต่อเน่ือง 
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และโดยเฉพาะเม่ือทาง CNN ได้มีการจดัอนัดบัสถานท่ีน่าท่องเท่ียวในโลก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยติด 1 
ใน 17 สถานท่ีน่าท่องเท่ียวของโลกในปี 2560 ซึ่งน่าจะท าให้บรรยากาศการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีมีความคกึคกัขึน้ 
จากการท่ีผู้ประกอบการธุรกิจและหน่วยงานในพืน้ท่ีน่าจะมีการท าตลาดมากขึน้ และไม่เพียงแต่กระตุ้นเฉพาะ
ตลาดนกัท่องเท่ียวตา่งชาติเท่านัน้ แตร่วมถงึนกัท่องเท่ียวไทยเช่นกนั 

 

 ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาถงึการกระจายรายได้ของตลาดไทยเท่ียวไทย พบว่า ยงัมีความแตกต่างกนัอยู่ในแต่ละ
จังหวดั จากฐานข้อมูลสถิติการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนไทย ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
พบวา่ จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 
มีจ านวนมาก แต่รายได้จากการ
ท่องเท่ียวมีมูลค่าท่ีต ่ากว่าภาคอื่น 
เห็นได้วา่คา่เฉลี่ยรายวนัของคนไทย
ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยังทัง้ 2 ภาค 
ยงัต ่ากวา่คา่เฉลี่ยของค่าใช้จ่ายของ
คนไทย ท่ี เดินทางท่อง เ ท่ี ยวใน
ประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างต ่ามา
จากหลายอ ง ค์ป ร ะกอบ  อา ทิ 
นักท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปใน
พื น้ ท่ี ส่ วน ให ญ่จะ เ ป็นกลุ่ มนั ก
ทัศนาจร จ านวนวนัพักเฉลี่ยต่อคน
ท่ีต ่ากวา่ภาคอ่ืนๆ สถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีไมห่ลากหลาย ระบบการคมนาคมขนส่งท่ีจะไปยงั
แหลง่ท่องเท่ียวในพืน้ท่ียงัไมส่ะดวกสบาย เป็นต้น 

ทัง้นี ้การท่ีจะเพ่ิมรายได้ท่องเท่ียวในพืน้ท่ีให้มากขึน้ สามารถท าได้หลายประการ อาทิ การสร้างผลิตภณัฑ์
ท่องเท่ียวใหม่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินและหาชมท่ีไหนไม่ได้ เพ่ือดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวใช้เวลาในพืน้ท่ีให้มาก



  

 

5 CURRENT ISSUE 

ขึน้ การพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพและเป็นของเฉพาะท้องถ่ินนัน้ๆ ท าให้
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาในพืน้ท่ีจะต้องซือ้สินค้านัน้ๆกลบัไป นอกจากนี ้ในเมืองท่องเท่ียวหลายแห่ง ซึง่รวมถึง
เมืองท่องเท่ียวหลักๆ อย่างเชียงใหม่ พัทยา หรือภูเก็ต ระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะในพืน้ท่ียังไม่มี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้การจัดระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเท่ียวท่ีอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียว สามารถเช่ือมโยงไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัและระหว่างจงัหวดัให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดต้นทุนการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศให้ถูกลงและยังจะช่วยหนุนให้ตลาดไทยเท่ียวไทย
สามารถเติบโตได้ตอ่เน่ือง 

 
 

--------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


