รายงานการศึกษา
เรื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคใต้
(กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต)
บทคัดย่อ
ภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศเนื่องจากมีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับ
ภาคเศรษฐกิจอื่น สะท้อนจากรายได้ของโรงแรมและร้านอาหารปี 2558 ขยายตัว ร้อยละ 14.6 โดยรายได้ภาค
การท่องเที่ยวของประเทศส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือจังหวัดภูเก็ตคิดเป็น
ร้อยละ 11.5 และหากพิจารณารายได้ภาคการท่องเที่ยวของภาคใต้ พบว่ารายได้ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ
49.1 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคใต้ เป็นจานวน 8.8 ล้านคนในปี 2559 ส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน รองลงมาคือรัสเซีย ออสเตรเลีย และเยอรมัน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
หลั ก ของภู เ ก็ ต และมี อั ต ราการเติ บ โตสู ง สุ ด ส าหรั บ การเดิ น ทาง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นิ ย มเดิ น ทาง ด้ ว ย
สายการบินทั้งแบบประจาและแบบเหมาลา เมื่อพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่าส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักมากที่สุด รองลงมาคือด้านบันเทิงและนันทนาการ โดยบริษัทนาเที่ยว (Tour Operator) และ
ตัวแทนจาหน่ายทัวร์ (Travel Agency) เป็นตัวกลางในการวางแผนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเภท
กรุ๊ ป ทั ว ร์ รวมไปถึ ง ช่ อ งทางการจองสิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วผ่ า น Online Travel Agency (OTA) ส่ ง ผลให้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองมี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 68.8
เมื่อพิจารณาด้านรายได้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก แต่มีระดับการแข่งขันในตลาดสูง และเป็นกลุ่มที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับอุตสาหกรรมฯ ซึ่ง
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือกาไรของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุ นของธุรกิจ พบว่า
อาหารและสินค้าเกษตรเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจโรงแรมและที่พักและร้านอาหาร อีกทั้งเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี
การรับชาระเงิน เป็นต้น มีผลกระทบสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจึงควรตระหนัก
และปรับให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองให้ตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
สาหรับการติดตามและวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว พบว่า ภาคธุรกิจโรงแรมและที่พักสามารถเป็น
ตัวแทนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ดี เนื่องจากมีรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่วนการคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยว สายการบินสามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลในการ
สารวจตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวล่วงหน้าได้ดี
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1. บทนาและกรอบการศึกษา
การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด้านการสร้างรายได้และ
การจ้างงานให้กับประเทศไทย รวมไปถึงการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจในท้องถิ่น ทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นภาค
เศรษฐกิจที่มีต้นทุน ในการผลิต ต่า เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่ แล้วจะเป็นสิ่งดึง ดูด
นักท่องเที่ยว โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จึง เป็น
เป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากข้อมูล World atlas ประจาเดือน เมษายน 2560 เปิดเผย
การจัดอันดับประเทศยอดนิยม จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 10 ของโลก เช่นเดียวกับ US news ที่จัดให้ไทย
เป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวโดดเด่นเป็นอันดับ 4 ของโลก และอันดับ 8 สาหรับประเทศที่เหมาะสาหรับการ
ท่องเที่ยวคนเดียวมากที่สุด โดยนักท่องเที่ยวชื่นชอบในเรื่องสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมอันสวยงาม และที่สาคัญคือรสชาติอาหารไทย
นอกจากนี้ World Bank และ World Travel & Tourism Council ปี 2559 รายงานจ านวน
นักท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณ 1.2 พันล้านคน ซึ่งสร้างรายได้ทั้งหมดให้กับโลกประมาณ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือ 78.2 ล้านล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมดประมาณ 109 ล้านงานทั่วโลก ซึ่งคิดเป็น 1
ใน 10 ของผู้มีงานทาทั่วโลก ในจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวร้อยละ
77.0 ขณะทีเ่ ดินทางเพื่อธุรกิจร้อยละ 23.0
ในกรณีของประเทศไทย ปี 2559 การท่องเที่ยวสร้างรายได้ทั้ งหมดให้ประเทศประมาณร้อยละ 9.3
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมด 2.4 ล้านงานหรือร้อยละ 6.3 ของผู้มี
งานทาในประเทศ โดย World Travel & Tourism Council คาดว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอัตราการ
เติบโตปี 2560 - 2570 เฉลี่ยร้อยละ 10.0 ต่อปี ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเร่งตัวสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
นอกจากนี้ ไทยยังสามารถยกระดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในปี 2559 อยู่ที่อันดับ 34 จากอันดับ 35 ใน
ปี 2558 มีจุดเด่นด้านความสวยงามของภูมิประเทศ และ สินค้าและบริการราคาต่า แต่ควรพัฒนาเรื่องความ
ปลอดภัย (อันดับที่ 118 จาก 136 ประเทศ) อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าระดับ
การแข่งขันของไทยยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเกือบทุกหมวด โดยคู่แข่งที่
สาคัญของไทยคืออินโดนีเซีย (ตารางที่ 1) ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่มีความสาคัญของ
เศรษฐกิจไทย
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ตารางที่ 1 The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017
T&T policy and enabling conditions
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Note: Colors are determined by the relative position of each score in the global distribution of each pillar, taken individually

ที่มา : World Economic Forum

ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของ GDP แต่มีอัตราการเติบโตถึง
ร้อยละ 14.6 สูงสุดในทุกภาคเศรษฐกิจ สร้างการจ้างงานให้ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ทั้งสิ้น 253,771 คน โดย
ภาคใต้มีลูกจ้างมากที่สุดจานวน 85,424 คน หรือร้อยละ 36.0 และมีค่าตอบแทนแรงงาน 203,872 บาท/คน/
ปี รองลงมาคือโรงแรมและที่พักในภาคกลาง กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2559 พบว่า ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีจานวนนักท่องเที่ยวมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ กรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง ที่ร้อยละ 20.4, 9.9, 4.0, 1.4, 0.9, และ 0.4 ตามลาดับ
รูปที่ 1 ดัชนีการเติบโต GRP ภาคใต้ แยกภาคเศรษฐกิจ (ปี 2538 = 100)
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อัตราการเติบโตร้อยละ 19.70 ในปี 2558
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ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

โดยรายได้ภาคโรงแรมและร้านอาหารของภาคใต้ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของ GRP ภาคใต้ซึ่งมีอัตราการ
เร่งตัวสูงสุดจากทุกภาคเศรษฐกิจที่ร้อยละ 19.7 (รูปที่ 1) และถึงแม้ภาคใต้จะมีปัจจัยที่มากระทบด้านการท่องเที่ยว
หลายเหตุการณ์ อาทิ ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ และภัยธรรมชาติ แต่การท่องเที่ยวในภาคใต้ยังเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 จานวนนักท่องเที่ยวผ่านสานักงานตรวจคนเข้าเมืองของภาคใต้ (ปรับฤดูกาล)
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ที่มา : สานักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ รวมบรวมโดย ธปท.

เมื่อพิจารณาจากรายได้โรงแรมและร้านอาหารของประเทศพบว่า กระจุกตัวในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 56.3 รองลงมาคือภาคใต้ที่ร้อยละ 23.4 โดยส่วนใหญ่การท่องเที่ยวในภาคใต้
กระจุกตัวในจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และสงขลา (รูปที่ 3) ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหลักที่
สร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวให้กับภาคใต้ สะท้อนจากรายได้ภาคโรงแรมและร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 49.1
ของภาคใต้ และ 11.5 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร และยังพบอีกว่าจังหวัดภูเก็ตพึ่งพาภาคการ
ท่องเที่ยวมาก โดยรายได้ภาคโรงแรมและร้านอาหารในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 41.9 ของ GPP จังหวัดภูเก็ต
รูปที่ 3 รายได้ภาคโรงแรมและร้านอาหารในภาคใต้ ปี 2558
นครศรีธรรมราช
1.04%

ชุมพร
0.51%

สงขลา
5.25%

สตูล
0.22%

ยะลา
0.45%

กระบี่
8.03%

พังงา
9.33%
ระนอง
0.20%

ตรัง
0.78%

นราธิวาส
0.16%

พัทลุง
0.08%

ภูเก็ต
49.07%
สุราษฎร์ธานี
24.73%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2558
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ปัตตานี
0.16%

ปี

ภาคการท่ อ งเที่ ย วมี ลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต่ า งจากภาคเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ กล่ า วคื อ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค (Experience Goods) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสิ น ค้ า หลากหลายนอกเหนื อ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม มีผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ อาทิ โรงแรมและที่พัก บริษัทนาเที่ยว
ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นผู้ที่ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ การพึ่งพิงการจัดการด้าน
สาธารณูปโภค เช่น การบาบัดของเสีย การจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน้า รวมทั้งการควบคุมมลภาวะ
ซึ่งต้องอาศัย การจั ดการจากภาครัฐ (มิ่งสรรพ์ , 2555) ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการจัดการระบบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทุกภาคส่วนรวมถึงคนท้องถิ่นเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้า
ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายด้วยการบริหารจัดการ กระบวนการทางการตลาด และองค์ประกอบอื่นๆ (รูปที่ 5) ทั้งนี้เพื่อให้
นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ สืบค้นข้อมูล ประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจ
เดินทางมาประเทศไทย และท้ายที่สุดเมื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ซื้อบริการพึงพอใจกับสินค้าและบริการ จะเกิด
การบอกต่อและการท่องเที่ยวซ้า (รูปที่ 4)
รูปที่ 4 แผนผังแสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การรับรู้
ความต้องการ

การค้นหา
ข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจ
ซื้อ

ความรู้สึกหลัง
การซื้อ

ที่มา: อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสรรค์ วัฒนพานิช , 2535

จากการสั มภาษณ์ผู้ ป ระกอบการและหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อง พบว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับ จากการ
ท่องเที่ยวคือการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยออกไปให้ทั่วโลกได้รับรู้ ร้อยละ 86.8 รองลงมาคือสังคมรู้สึก
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย ร้อยละ 85.8 ส่วนรายได้ด้านเงินตราเป็นผลประโยชน์อันดับ
สามที่ร้อยละ 81.6 และประเทศได้รับประโยชน์เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ขณะที่การท่องเที่ยวมีผลด้านการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ยากไร้ค่อนข้างน้อย มีความห่วงใยด้านความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติประทับใจคือ อัธยาศัยและไมตรีจิตของคนไทย
ดังนั้นภาพลักษณ์ของคนท้องถิ่นจึงมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวเช่นกัน (มิ่งสรรพ์, 2555)
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รูปที่ 5 องค์ประกอบการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว/
ผู้ซื้อบริการ

ภาพลักษณ์ของประเทศ

ประเทศไทย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและ
คุ้มค่าต่อการมาเยือน

วัตถุดิบ






ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
กิจกรรมท้องถิน่
สิ่งเลียนแบบทางธรรมชาติ
สินค้าพื้นเมือง สถานบันเทิง

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 สร้างรายได้เข้าประเทศ
 กระจายรายได้ไปสู่ภูมภิ าค
 ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพ

กระบวนการผลิต

ภาคเอกชน : ลงทุนประกอบการ
 ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง
 ธุรกิจที่พกั แรม
 ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม
 ธุรกิจบริการนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์
 ธุรกิจของทีร่ ะลึกและสินค้า
พื้นเมือง
 ธุรกิจอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น การจัด
ประชุม กีฬา สถานบันเทิง ฯลฯ

ที่มา : สุดาพร ชุตินธรานนท์, 2542
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ผลผลิต

ภาครัฐ : สนับสนุนและส่งเสริม
 คณะรัฐบาล : ลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และปรับปรุงกฎหมาย
ที่เอือ้ ต่อการลงทุน
 หน่วยงานของรัฐ เช่น ททท./
ตม./ตารวจท่องเที่ยว

ผลผลิตสินค้าและบริการต่างๆ
แก่นักท่องเที่ยว
 การขนส่ง
 โรงแรม
 ภัตตาคาร
 กิจกรรมนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์
 สินค้าของทีร่ ะลึก
 การจัดประชุม
 ร้านค้าปลอดภาษี
 กีฬา สวนสนุก แหล่ง
บันเทิง ฯลฯ

2. ขอบเขตการศึกษา
ด้วยลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ ประกอบด้วยหลายธุรกิจ อาทิ โรงแรมและที่พัก การ
ขนส่ ง การน าเที่ย ว เป็ น ต้น กอปรกับ ความแตกต่างของลั กษณะตลาดในแต่ล ะพื้นที่ การศึกษาชิ้นนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจั งหวัดที่สร้างรายได้จาก
ภาคท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ดเป็ น สั ดส่ ว นร้ อ ยละ 49.1 ของภาคใต้ และเป็ น จุ ด หมายปลายทางยอดนิย มของ
นักท่องเที่ยว โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงลักษณะการทาธุรกิจท่องเที่ยวที่ตอบสนองการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต จึงกาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะดังนี้
1. ลักษณะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เน้นศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในจังหวัดภูเก็ต เพื่อตอบ
โจทย์ลักษณะของอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตอบสนอง และส่งต่อไปยังลักษณะ
การผลิตสินค้าและบริการต่อไป
2. โครงสร้างและความเชื่อมโยงของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เน้นพิจารณา
ถึงมิติความเชื่อมโยงของธุรกิจและลักษณะของอุตสาหกรรม โดยมีการศึกษาถึงผู้เล่นหลักและการวิเคราะห์
โครงสร้างของธุรกิจในอุตสาหกรรมทั้งด้านรายได้ การแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มที่จะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจต่อไป

3. กรอบและวิธีการวิเคราะห์
ในงานศึกษาชิ้นนี้ต้องการศึกษาความเชื่อมโยงและโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่ งผ่านไปยังเศรษฐกิจ โดยการศึกษาชิ้นนี้แบ่งกรอบการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหลักใน
จังหวัดภูเก็ต รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
2. ผู้เล่นหลักและระดับการแข่งขัน : ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้หลักในอุตสาหกรรม
รวมถึงธุรกิจหลักที่ส่งต่อให้กับการผลิตสินค้าและบริการอื่นในอุตสาหกรรม
3. ความเชื่อมโยงของธุร กิจ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต : ศึกษาและวิเคราะห์ ความ
เชื่อมโยงของธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงศึกษาลักษณะการทาธุรกิจเพื่อสร้างจุดขายผ่าน Business Model
Canvas
4. โครงสร้างการผลิตและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต : ศึกษาและวิเคราะห์
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการกระจายรายได้ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่น
และการส่งผลกระทบโดยรวมต่อภาคเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 2 กรอบการศึกษา วิธีการ และแหล่งข้อมูล
ขอบเขตการศึกษา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
กรอบการศึกษา

วิธีการศึกษา-เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

แหล่งข้อมูล

1. พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว

วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ

2. ผู้เล่นหลักและระดับ
การแข่งขัน

ดัชนีวัดการกระจุกตัวของตลาด

ข้อมูลทุตยิ ภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ : กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, ท่าอากาศยานภูเก็ต, การ
สัมภาษณ์
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดัชนีเฮอร์ฟินดาล (Herfindahl Index : HHI) (Orris C.
Herfindahl and Albert O. Hirschman)
𝑁

𝐻 = ∑ 𝑆𝑖2
𝑖=1

โดย

H คือ Herfindahl Index
Si คือ ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการ
N คือ จานวนผู้ประกอบการทั้งหมดใน
อุตสาหกรรม

3. ความเชื่อมโยงของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต

- Business Model Canvas

4. โครงสร้างการผลิต
และมูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต

วิเคราะห์จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการ
ท่องเที่ยว และบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว

- Supply Chain ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข้อมูลปฐมภูมิ : จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทุตยิ ภูมิ : ตาราง Input-Output table ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ (สศช.)

4. ผลการศึกษา
4.1 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
4.1.1 ฤดูกาลการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวภาคใต้ ร้อยละ 64.3 เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในฝั่งอันดามัน
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตคิดเป็นร้อยละ 75.6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติฝั่งอันดามัน และ
ร้อยละ 48.6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติภาคใต้
จากข้อมูลของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า อัตราการเติบโตของภาคใต้ฝั่งอันดามันในปี 25572559 เฉลี่ยร้อยละ 11.8 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของภาคใต้และประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.7 และ
9.0 ต่อปีตามลาดับ (รูปที่ 6)
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รูปที่ 6 จานวนนักท่องเที่ยวผ่านสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฝั่งอันดามันของภาคใต้
พันคน
600

นทท.ตปท._อันดามัน

นทท.ตปท._ภูเก็ต

% YoY อันดามัน (แกนขวา)

% YoY ภูเก็ต (แกนขวา)

ร้อยละ
50

500

40

400

30

300

20

200

10

100

0

0
-100 ม.ค.-56

ม.ค.-57

ม.ค.-58

ม.ค.-59

ม.ค.-60

-200

-10
-20

ที่มา : สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกระบีแ่ ละภูเก็ต รวบรวมโดย ธปท.

สาหรับจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ในปี 2557-2559 เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ
7.4 นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 4 และลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี
(รูปที่ 7) กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของภูเก็ต ได้แก่ ชาวยุโรป และเอเชียตะวันออก (ตารางที่ 3)
รูปที่ 7 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ปี 2558-2559
(คน)
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000

High season

400,000
200,000
0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2558

Total

Asians
ASEAN

2559

East Asia

Europe

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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The americas
Americas

Ocenia
Oceania

ตารางที่ 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ปี 2558 และ ปี 2559
กลุ่มสัญชาติ
(สัดส่วน)
1. Europe
2. East Asia
3. Oceania
4. ASEAN
5. The Americas
6. Middle East
7. South Asia
8. Africa
9. Others
Total

ปี 2558
จานวนคน
3,272,593
(37.31%)
2,908,503
(33.16%)
842,931
(9.61%)
631,132
(7.2%)
293,754
(3.35%)
198,458
(2.26%)
160,839
(1.83%)
64,091
(0.73%)
399,354
(4.55%)
8,771,655

ปี 2559
จานวนคน
3,215,563
(36.66%)
3,325,031
(37.91%)
624,295
(7.12%)
641,292
(7.31%)
284,581
(3.24%)
193,350
(2.20%)
158,255
(1.80%)
41,463
(0.47%)
377,772
(4.31%)
8,861,602

การเปลีย่ น
แปลง
-1.74%

สัญชาติ

14.32%

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands,
Norway, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, East Europe
China, Hong Kong, Japan, Korea, Taiwan

-25.94%

Australia, New Zealand

1.61%
-3.12%

Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Singapore, Vietnam
Canada, USA

-2.57%

Egypt, Israel, Kuwait, Saudi Arabia, U.A.E., others in Middle East

-1.61%

India

-35.31%

South Africa

-5.40%
1.03%

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

รูปที่ 8 นักท่องเที่ยวสัญชาติหลักในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559
นักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559

พันคน
3,000
2,500

เปรียบเทียบจานวนนักท่องเทียวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต แบ่งตามสัญชาติ
2,538 ,
+300%

อันดับ 1 ปี 2559, 28.78%

2,000
1,500
1,000

อันดับ 1 ปี 2554, 11.23%

662

635

500
0

China

Russia

Australia Germany

2554

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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United
Kingdom

2559

New
Zealand

Korea
Malaysia

ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุด โดยมีอัตราการเติบโตตั้งแต่ปี 2554-2559 เฉลี่ยร้อยละ
3.2 ต่อเดือน อีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีประมาณเดือนละ 2 แสนคน เนื่องจากประเทศจีนมี
วันหยุดและเทศกาลเป็นระยะตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงต้นปีและปลายปี ทาให้มีการเดินทางมากที่สุดเดือน
มกราคมและธันวาคมของทุกปี ประมาณ 2.5 แสนคนต่อเดือน ขณะที่มีการเดินทางต่าสุดในช่วงเดือนสิงหาคม
และกันยายนของทุกปีประมาณ 1.5 แสนคนต่อเดือน (รูปที่ 9)
รูปที่ 9 จานวนนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554-2559 และ ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ต

พันคน
350

ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ต
พันคน

300

250

Average Growth 3.20%
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100
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Jan
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Sep
Jan
May
Sep
Jan
May
Sep
Jan
May
Sep
Jan
May
Sep

0
2554

2555

2556

2557

2558

0

2559

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (ข้อมูลปี 2558)
หมายเหตุ : ไม่ใช้ข้อมูลปี 2559 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
จากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย

ตารางที่ 4 วันหยุดและฤดูของประเทศจีน
ปี 2559
Jan
Feb
Mar
เทศกาล/ 1-3
7-13
วันหยุด New
Chinese
Year's New
week Year
Season
Winter
Holidays(6 days, 29 Jan3Feb)

Apr
May
2-4
1-2
Tomb
Labor
Sweeping Day
Festival
Holiday
Spring
Holidays(4 days, 2-4
Apr/4 days, 28-30
May)

Jun
9-11
Dragon
Boat
Festival

Summer

ที่มา : China highlights, Timeanddate.com
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Jul

Aug

Sep
Oct
15-17
1-7
MidNational
Autumn Day
Festival
Autumn
Holidays(7 days, 28 Oct)

Nov

Dec
31
New
Year’s
eve
Winter

ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรัสเซียในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 2 รองจากจีน ด้วยอัตราการเติบโตในปี
2554 - 2559 เฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อเดือน มีช่วงเวลาการเดินทางสูงสุดช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม และ ตุลาคม ธันวาคม เฉลี่ย 8 หมื่นคนต่อเดือน ขณะที่เดินทางต่าสุดช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี ประมาณ 4 หมื่นคน
ต่อเดือน (รูปที่ 10)
รูปที่ 10 จานวนนักท่องเที่ยวรัสเซียในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554-2559
และ ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรัสเซียในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวรัสเซียในจังหวัดภูเก็ต

พันคน
150

Average Growth 1.40%

พันคน ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรัสเซียในจังหวัดภูเก็ต
150
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100

High

Low

High

50

50

Jan
May
Sep
Jan
May
Sep
Jan
May
Sep
Jan
May
Sep
Jan
May
Sep
Jan
May
Sep

0

2554

2555

2556

2557

2558

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2559

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (ข้อมูลปี 2559)

ตารางที่ 5 วันหยุดและฤดูของประเทศรัสเซีย
ปี 2559
เทศกาล/
วันหยุด

Season

Jan
1-8
New
Year's
week

Feb
- 23 defender
of the
Fatherland Day
- 27
Special
Operations
Forces Day
Winter
Holidays
(7 days, week 1-2)

Mar
- 7 New Year
Holiday
Substitution
-8
International
Women's Day

Apr

May
- 1-3 Spring
and Labor
Day
- 9 Victory
Day

Spring
Break (7 days, week 12)

ที่มา : timeanddate.com, onthegotour.com
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Jun
12-13
Russia
Day

Jul

Aug

Summer
Holidays (4 months,
week 22-35)

Sep

Oct

Autumn
Break (10
days, week
45)

Nov
4
Unity
Day

Dec
25-31
Christmas
and New
Year’s eve

Winter

ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวออสเตรเลียเคยเป็นกลุ่มที่ท่องเที่ยวหลักในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในปี 2554
แต่กลับมีแนวโน้มลดลง โดยปี 2554 - 2559 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.7 ต่อเดือน กลายเป็น
อันดับ 3 รองจากจีนและรัสเซีย ทั้งนี้ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียในภูเก็ตมีแนวโน้มที่
เปลี่ยนไป จากข้อมูลพบว่าในช่วงก่อนปี 2558 มีการท่องเที่ยวมากที่สุดช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม และ
ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี เฉลี่ย 6 หมื่นคนต่อเดือน ในขณะที่ปี 2559 มีการท่องเที่ยวมากที่สุดช่วงเดือน
เมษายน-มิถุนายน เฉลี่ย 5.5 หมื่นคนต่อเดือน เนื่องจากเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวของออสเตรเลีย ทั้งนี้ ทิศทาง
จานวนนักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่
ขณะที่ช่วงเวลาการท่องเที่ยวต่าที่สุดของนักท่ องเที่ยวออสเตรเลียคือช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน เฉลี่ย 3
หมื่นคนต่อเดือน (รูปที่ 11)
รูปที่ 11 จานวนนักท่องเที่ยวออสเตรเลียในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554-2559
และฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวออสเตรเลียในจังหวัดภูเก็ต

พันคน
100.00
80.00

ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียในจังหวัดภูเก็ต

พันคน

Average Growth -0.68%

100

High
(New)

80

60.00

60

40.00

Low

40

20.00

20

0.00
Jan Jun Nov Apr Sep Feb Jul DecMayOct Mar Aug Jan Jun Nov
2554

2555

2556

2557

2558

0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2559

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

High (old)

High (Old)

2558

2559

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (ข้อมูลปี 2558 และ 2559)

ตารางที่ 6 วันหยุดและฤดูของประเทศออสเตรเลีย
ปี 2559
เทศกาล/
วันหยุด

Jan
-1 New
Year’s
day
- 26
Australia
holiday

Feb

Season

Summer
Holidays (2 months,
16 Dec-5Feb)

Mar
-1st and 2nd
Monday Labor
day
- 25-29 Easter
week

Apr

May
- 1st
Monday
Labor
day
-8
Mother’s
day

Autumn
Holidays (17 days, 8-25 Apr)

Jul

Aug

Winter
Holidays (15 days, 1-16
Jul)

ที่มา : australia.com, officialholiday.com
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Jun
-1st
Monday
Western
Australia
day
- 2nd
Sunday
Queens
Birthday

Sep

Oct
1st
Monday
Labor
day

Nov

Spring
Holidays (10 days, 28 Sep8 Oct)

Dec
25 -31
Christmas
and New
Year’s eve

Summer

ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเยอรมันในจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวเยอรมันที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตมีอัตราการเติบโตปี 2554 - 2559 ทรงตัวที่ร้อยละ 0.21 มี
รูปแบบช่วงเวลาในการท่องเที่ยวค่อนข้างชัดเจน คือท่องเที่ยวในภูเก็ตมากที่สุดช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์,
พฤษภาคม และตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี เฉลี่ย 5 หมื่นคนต่อเดือน เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาวของ
นักท่องเที่ยวเยอรมัน ขณะที่มีการท่องเที่ยวในภูเก็ตต่าสุดช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี เฉลี่ย 1.5
หมื่นคนต่อเดือน (รูปที่ 12)
รูปที่ 12 จานวนนักท่องเที่ยวเยอรมันในจังหวัดภูเก็ต ปี 2554-2559
และฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเยอรมันในจังหวัดภูเก็ต
พันคน
70
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50
40
30
20
10
0

นักท่องเที่ยวเยอรมันในจังหวัดภูเก็ต

พันคน

Average Growth 0.21%

ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเยอรมันในจังหวัดภูเก็ต
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Jan
May
Sep
Jan
May
Sep
Jan
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Sep
Jan
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Sep
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10

2554

2555

2556

2557

2558

0

2559

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (ข้อมูลปี 2559)

ตารางที่ 7 วันหยุดและฤดูของประเทศเยอรมนี
ปี 2559
เทศกาล/
วันหยุด

Season

Jan
- 1 New
Year’s
day
- 6 Three
kings day

Feb

Mar
- 25 Good
Friday
- 28 Easter
Monday

Winter
Holidays (5-6 days,
Week 6-9)

Apr

May
-1 Labor
day
-5
Ascension
day
- 16 Whit
Monday

Jun

Spring
Break (10 days, Week 15-16)

Aug

Summer
Holiday (14 days, Week
26-36)

ที่มา : schoolholidayseurope.eu, officialholiday.com
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Jul

Sep

Oct
3
German
Unity day

Nov

Autumn
Break (5 days, Week 40-44)

Dec
- 25 Christmas
day
- 26
St.Stephens
day
- 31 New
Year’s eve
Winter
Holidays (1014 days, Week
52-1)

4.1.2 ลักษณะการเดินทาง
ในปี 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่จัดการเดินทางด้วยตนเอง (FIT)1 จานวน
6,635,313 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 และกลุ่มที่เดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว (GIT)2 จานวน 3,006,390 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.2 (รูปที่ 13) ซึ่งพบว่าสัดส่วนของ FIT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้
เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ คือ สายการบิน รองลงมาคือพาหนะส่วนบุคคล หรือรถยนต์ส่วนบุคคล
รูปที่ 13 รูปแบบการจัดการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559
คน

GIT 31.2%

4,000,000

3,297,605

3,000,000
1,492,358

2,000,000

944,743

1,000,000

FIT 68.8%

1,691,599
1,168,350

701,366
345,682

0
สายการบิน

รถประจาทาง พาหนะส่วนบุคคล
FIT
GIT

อื่นๆ

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในปี 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีสายการบินประจาที่ทาการบินระหว่างประเทศจานวน 47 สายการ
บิน ทาการบินใน 48 เส้นทาง รวม 15 ประเทศ โดยสายการบินที่มีจานวนผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุด
คือ Air Asia ซึ่งมีเส้นทางบินหลักจากประเทศมาเลเซีย รองลงมาคือ สายการบิน Emirates, China Southern
Airlines และ Silk Air ตามลาดับ สาหรับนักท่องเที่ยวจีน สายการบินหลักได้แก่ China Southern Airlines,
Thai Air Asia, และ Spring Airlines (รูปที่ 14)
รูปที่ 14 สายการบินระหว่างประเทศที่มีจานวนผู้โดยสารสูงสุด 10 อันดับ
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเส้นทางบินหลักปี 2559
(% ของจานวนผู้โดยสารทั้งหมด / ต้นทางหลัก)
Air Asia
Emirates
China Southern Airlines
Silk Air
Katekavia (Azur Air)
Thai Air Asia
Jetstar Asia Airways
Qatar Airways
Dragon Air
Spring Airlines

5.62% / มาเลเซีย
4.92% / สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
4.52% / จีน
4.47% / สิงคโปร์
3.87% / รัสเซีย
3.85% / สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง
3.67% / สิงคโปร์
3.48% / กาตาร์
3.33% / ฮ่องกง
2.94% / จีน
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

คน

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน), ข้อมูลปริมาณการจราจรทางอากาศ ท่าอากาศยานภูเก็ต, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1

FIT หรือ Foreign Individual Tourism หมายถึง การท่องเที่ยวแบบอิสระ เป็นการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยววางแผนจัดการเดินทางด้วยตนเอง
ทุกอย่าง หรือใช้บริการของธุรกิจนาเที่ยวบางอย่าง (รองศาสตราจารย์ บุญเลิศ, 2548)
2 GIT หรือ Group Inclusive Tourism หมายถึง นักท่องเที่ยวแบบกลุ่มเหมาจ่าย เป็นการท่องเที่ยวทีธ่ ุรกิจนาเที่ยวขายรายการนาเที่ยวเบ็ดเสร็จ
ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ หรืออาจจัดบริการเที่ยวบางสิ่งบางอย่างให้ (รองศาสตราจารย์ บุญเลิศ, 2548)
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ผู้โดยสารส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 เดินทางผ่านเที่ยวบินประจา (Schedule Flight) เดินทางมากในช่วง
เดือนธันวาคมถึงมีนาคมซึ่งตรงกับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม โดย
ผู้โดยสารจากจีนมีจานวนสูงสุด ส่วนการเดินทางโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลา (Non-schedule flight) มีสัดส่วน
ร้อยละ 15.9 มีผู้โดยสารเดินทางมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางบินจากรัสเซีย
และจีน ส่วนสแกนดิเนเวีย (สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์) มีเฉพาะช่วงต้นปีและปลายปี
รูปที่ 15 จานวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจากเที่ยวบินประจา (Schedule Flight)
ท่าอากาศยานภูเก็ต ปี 2559 แบ่งตามประเทศต้นทาง
คน

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ทั้งหมด
จีน
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส.ค.
ก.ย.
ฮ่องกง

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รูปที่ 16 จานวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจากเที่ยวบินเช่าเหมาลา ท่าอากาศยานภูเก็ต ปี 2559
คน
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ทั้งหมด
รัสเซีย
จีน
สวีเดน
ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส.ค.

ก.ย.
เดนมาร์ก

ต.ค.

พ.ย.
ฟินแลนด์

ธ.ค.

ผู้โดยสารจีนเดินทางด้วยเที่ยวบินประจาเป็นหลัก มีการเดินทางตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงสิ งหาคม ซึ่ งตรงกับ ช่ว งปิ ดภาคเรียนของนักเรียนจีน และเดือนกุมภาพันธ์ที่ตรงกับเทศกาล
ตรุษจีน นอกจากนั้นยังเดินทางด้วยเที่ยวบิน เช่าเหมาลาซึ่งเดินทางมากในเดือนสิงหาคม ขณะที่ผู้โดยสาร
รัสเซียเดินทางด้วยเที่ยวบิน เช่าเหมาลาเป็นหลัก นิยมเดินทางในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม และเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ซึ่งตรงกับช่วง High Season ของจังหวัดภูเก็ต ส่วนผู้โดยสารออสเตรเลียและยุโรปใช้
บริการสายการบินที่มีการต่อเครื่องยังประเทศต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
15
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4.1.3 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไข่มุกอันดามัน หรื อจั งหวัดภูเก็ตของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ นิยมของนั กท่องเที่ ยว
ต่ า งชาติ ด้ ว ยธรรมชาติ ท างทะเลที่ ส วยงาม หาดทรายที่ ข าวสะอาด ราคาที่ พั ก และสิ น ค้ า ต่ า ตลอดจน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ส วยงาม ท าให้ ภู เก็ ตได้ รั บการขนานนามว่ าเป็ นสวรรค์ บนดิ น จากการโหวต The Best
Vacation 2017 โดย U.S. News ได้ จั ด อั น ดั บ ให้ ภู เ ก็ ต อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 15 ของ The Best Beaches in the
World
ทั้งนี้ จากการสารวจพฤติกรรมนั กท่องเที่ยวของโครงการสารวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ พฤติ กรรม
นักท่องเที่ยวเชิงลึกปี 2559 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย
และออสเตรเลีย นิยมเป็นอันดับ 1 คือ หาดป่าตอง มีเพียงสัญชาติเยอรมันทีน่ ิยมเที่ยวทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตเป็น
อันดับ 1
รูปที่ 17 แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย ออสเตรเลีย และเยอรมันในจังหวัดภูเก็ต

หาดป่าตอง
25
20
15
10
5
0

ประวัติศาสตร์

จีน/รัสเซีย/ออสเตรเลีย

เที่ยวทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต

เกาะในจังหวัดภูเก็ต

หาดกะตะ

ร้านสปาในจังหวัดภูเก็ต
จีน

เยอรมัน

หาดกะรน

รัสเซีย

ออสเตรเลีย

เยอรมัน

ที่มา : โครงการสารวจข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึกปี 2559, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4.1.4 โครงสร้างการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับภาคท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นที่พัก ประเภทโรงแรมและรีสอร์ท รองลงมา คือ อาหาร เครื่องดื่ม และของ
ที่ระลึก (รูปที่ 19) อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างรายจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศ
ภาคใต้ และภูเก็ต พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีค่า ใช้จ่ายสูงที่สุดเฉลี่ยประมาณ 7,288.9 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศและภาคใต้ร้อยละ 38.5 และ 23.2 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแยกตามหมวดการใช้จ่าย
พบว่าภูเก็ตมีการใช้จ่ายสูงกว่าประเทศและภาคใต้ทุกหมวด สะท้อนความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภูเก็ตในการดึงดูดชาวต่างชาติให้ใช้จ่ายได้สูง (ตารางที่ 8)
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รูปที่ 18 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยและอัตราการเติบโตเฉลี่ย แยกหมวดการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภูเก็ต
แยกรายหมวดสินค้า

บาท/คน/วัน

12%

2,000.00

10%

1,500.00

8%

1,000.00

6%

อัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2554-2559 ของหมวดการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไทย

ภาคใต้

ภูเก็ต

4%

500.00

2%

-2%

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด

-4%
-6%
-8%

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รูปที่ 19 สัดส่วนค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2559
100%
90%
80%

3.18%
9.63%

3.80%
10.68%

3.91%
11.72%

8.02%

9.77%

10.86%

11.70%

11.64%

13.07%

70%
60%

18.10%

50%
40%

20.29%

15.45%
5,262.22
บาท/คน/วัน

20.11%

15.09%
5,916.00
บาท/คน/วัน

19.02%

7,288.88
บาท/คน/วัน

30%
20%
28.49%

27.72%

10%

27.75%

0%
ไทย

ภาคใต้

ค่าที่พัก

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึก

ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

17
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้

ภูเก็ต
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง

รวมค่าใช้จ่ายต่อหัว

0%

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2559

ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด

2558

ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

ค่าที่พัก
ค่าซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึก
ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2557

ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง

2556

ค่าซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึก

2555

ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่

2554

ค่าที่พัก

0.00

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
(บาท/คน/วัน)
ไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต

ปี 2559
ค่าที่พัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ค่าใช้จา่ ยเพื่อความบันเทิง
ค่าบริการท่องเทีย่ วภายในจังหวัด
ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
รวมค่าใช้จา่ ยต่อคนต่อวัน

1,458.86
1,067.59
952.37
687.63
421.86
506.55
167.36
5,262.22

1,685.69
1,189.63
913.79
692.13
578.02
631.82
224.92
5,916.00

ค่าใช้จา่ ยในภูเก็ตสูงกว่าประเทศและภาคใต้
(ร้อยละ)
สูงกว่าประเทศ
สูงกว่าภาคใต้

2,022.99
1,386.36
1,100.01
843.39
791.61
854.39
285.13
7,288.88

38.67
29.86
15.50
23.38
87.65
68.67
70.37
38.51

20.01
16.54
20.38
22.58
36.95
35.23
26.77
23.21

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

หากพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซีย ออสเตรเลีย และเยอรมัน ในปี 2559
พบว่า นักท่องเที่ยวจีนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 6,221.8 บาทต่อวัน รองลงมาคือ นักท่องเที่ยว
ออสเตรเลีย รัสเซีย อังกฤษ และเยอรมัน โดยมีอัตราการใช้จ่ายเติบโตเฉลี่ยปี 2552 - 2559 ที่ร้อยละ 5.2,
1.0, 3.7, และ 1.3 ตามลาดับ โดยนักท่องเที่ยวรัสเซีย ออสเตรเลีย และเยอรมันมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อความ
บันเทิงสูงสุด ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายด้านที่พักสูงที่สุด ซึ่งเดิมทีมีการใช้จ่ายด้านความบันเทิงมากที่สุด
เช่นกัน
ตารางที่ 9 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสัญชาติหลักในภูเก็ต แยกหมวดการใช้จ่าย
หน่วย : บาท/คน/วัน
ปี 2559

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย

ค่าที่พัก

ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม

ค่าซื้อสินค้า
และของที่
ระลึก

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ความบันเทิง

China
Russia
Australia
Germany

6,221.83
4,528.36
5,830.68
3,793.79

1,774.77
928.63
1,154.73
594.56

639.66
491.17
777.82
370.44

327.39
173.32
209.19
117.97

1,601.03
1,348.25
1,854.82
1,330.66

ค่าบริการ
ท่องเที่ยว
ภายใน
จังหวัด
1,181.37
1,068.02
1,178.66
866.94

ค่าพาหนะ
เดินทางใน
จังหวัด

ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ

589.57
462.5
569.22
459.62

108.04
56.47
86.24
53.6

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อพิจารณาจานวนวันเข้าพักแรมเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีจานวนวัน
พักแรมเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 วัน ซึ่งจะใช้เวลาในการพักแรมนานที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของทุกปี โดยไตรมาส
4 ปี 2559 มีจานวนวันพักแรมเฉลี่ยที่ 5.4 วัน เมื่อพิจารณานักท่องเที่ยวสัญชาติหลัก พบว่า นักท่องเที่ยวจีนมี
จ านวนวัน พักแรมประมาณ 4-5 วัน ต่อครั้ ง ต่อคน ซึ่งสั้ นกว่ารัส เซีย ออสเตรเลี ย และเยอรมั น เนื่องจาก
ข้อจากัดเรื่องจานวนวันหยุดของประเทศจีน ทั้งนี้ รัสเซียมีระยะเวลาในการพักแรมนานที่สุด ประมาณ 10-11
วันต่อครั้งต่อคน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศและภาคใต้ ในปี 2558 และปี 2559 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยว
ต่างชาติขยายระยะเวลาในการพักแรมในจังหวัดภูเก็ตมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและภาคใต้ แสดงถึงความ
นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนานขึ้น
(รูปที่ 20)
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รูปที่ 20 ระยะเวลาวันพักเฉลีย่ ต่อครั้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
วัน
5

4.70
4.284.39

4.624.86
4.32

4.174.184.36

4.184.224.25

4.53
4.10 4.31

4.96
4.374.61

12.00

4

7.00

3

2.00

2

(3.00)

1

(8.00)

0

(13.00)

2554

2555
ประเทศ
growth ประเทศ

2556

2557
ภาคใต้
growth ภาคใต้

2558

2559
ภูเก็ต
growth ภูเก็ต

ระยะเวลาพักเฉลี่ยในจังหวัดภูเก็ต
(วัน/ครั้ง/คน)
การ
ปี
ปี
เปลี่ยนแปลง
2559 2558
(วัน)

ร้อยละ

จีน

4.93

4.68

+0.25

รัสเซีย 10.88 10.89

-0.01

ออสเตรเลีย

7.04

7.52

-0.48

เยอรมัน

5.81

7.15

-1.34

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโครงการสารวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึกปี 2559, การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

4.2 ผู้เล่นหลักและระดับการแข่งขัน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจหลากหลายตามความต้องการสินค้าและบริการจากการ
ท่องเที่ย ว โดยสามารถแบ่ งกลุ่ มธุร กิจที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ ม ตามแนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผู้บริโภค ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การรับรู้ความต้องการและการค้นหาข้อมู ล (การประชาสัมพันธ์ผ่าน Metasearch,
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ท่าอากาศยาน, และฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ) กลุ่มที่ 2 การประเมินทางเลือก
และการตัดสินใจซื้อ (บริษัทนาเที่ยว (Tour Operator : TO) , ตัวแทนจาหน่ายทัวร์ (Travel Agency : TA),
และ Online Travel Agency (OTA)) และกลุ่ ม ที่ 3 การตั ด สิ น ใจซื้ อ และความรู้ สึ ก หลั ง การซื้ อ (ที่ พั ก ,
ร้านอาหาร, บันเทิงและนันทนาการ, ขนส่ง, ร้านขายของที่ระลึก, บุคคลรับอนุญาต (Money Changer))
รูปที่ 21 กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จาแนกตามแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ที่มา : จากการศึกษา
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ทั้งนีธ้ ุรกิจทุกกลุ่มมีความสาคัญต่อการตัดสินใจ และความรู้สึกหลังการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวซึ่ง
อาจทาให้ตัดสินใจท่องเที่ยวซ้าหรือบอกต่อ โดยธุรกิจกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวก่อนการตัดสินใจ
เดินทาง ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและธุรกิจกลุ่มที่ 3 ในขณะที่กลุ่มที่ 3 เป็นผู้
ให้บริการขั้นสุดท้าย ทั้งนี้พบว่าธุรกิจที่สร้างรายได้สูงสุดในอุตสาหกรรมอยู่ในกลุ่มที่ 3 นั่นคือ ธุรกิจโรงแรม
และที่พัก ซึง่ สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมสูงสุดที่ร้อยละ 44.8 รองลงมาคือธุรกิจร้านค้าปลีกที่ร้อยละ 30.7
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันมาก ขณะที่ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการมีระดับการผูกขาดมากที่สุด มีส่วน
แบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 2.3 (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 การกระจุกตัวของกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
Market Share ภาคธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต ปี 2558
จานวนสถานประกอบการ
กลุ่มธุรกิจ
รายได้ (บาท/ปี)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเทีย่ ว,
กรมการท่องเที่ยว
โรงแรมและที่พัก
670
1,723
29,737,524,498.4
ร้านค้าปลีก
273
14
20,378,857,813.0
ธุรกิจนาเที่ยวฯ
764
1,031
5,808,852,627.4
ร้านอาหาร
684
161
4,128,977,082.9
ร้านค้าส่ง
75
3,423,417,045.1
บันเทิงและนันทนาการ
45
1,537,539,192.6
ขนส่งทางบก
102
779,988,205.4
ขนส่งทางน้า
34
563,066,018.1
รวม
2,647
2,929
66,358,222,482.9
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2558, ศูนย์วิจยั ด้านตลาดการท่องเที่ยว, กรมการท่องเที่ยว, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

ร้อยละ
44.81
30.71
8.75
6.22
5.16
2.32
1.18
0.85
100.00

ตารางที่ 11 ระดับการแข่งขันของตลาด ธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ระดับการแข่งขันของตลาด ธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2558
กลุ่มธุรกิจ
HHI index
แข่งขันมาก
แข่งขันพอสมควร
ผูกขาดมาก
(HHI น้อยกว่า 0.1)
(HHI 0.1-0.18)
(HHI 0.19-0.99)
โรงแรมและที่พัก
0.012

ขนส่งทางน้า
0.262

ขนส่งทางบก
0.062

ร้านอาหาร
0.020

ร้านค้าปลีก
0.157

ร้านค้าส่ง
0.290

ธุรกิจนาเที่ยวฯ
0.018

บันเทิงและนันทนาการ
0.546

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2558 ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

ผูกขาดสมบูรณ์
(HHI =1)

เมื่อพิจารณาระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พบว่า
1. โรงแรมและที่พัก มีระดับการแข่งขันสูงที่สุดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตด้วยค่าดัชนี
HHI ที่ 0.012 โดยธุรกิจโรงแรมและที่พัก 10 รายใหญ่ของภูเก็ตมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 25.8
ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวในตาบลกะรนและตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต และบริเ วณชายหาด แหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมในจังหวัดภูเก็ต เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดกะรน เป็นต้น
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จากข้อมูลกรมการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2559 มีจานวนที่พัก ในจังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 1,723 แห่ง มี
จานวนห้องพักรวม 81,727 ห้อง ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90.0 ของจานวนที่พักทั้งหมดใน
ภูเก็ต คือโรงแรมและรีสอร์ท โดยพบว่ามีโรงแรมจานวนมากในจังหวัดภูเก็ตที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายประมาณร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าภาคใต้และประเทศไทย ทั้งนี้จากข้อมูลสานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยพบว่า จานวนโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องในจังหวัดภูเก็ตมีเพียง 526
แห่ง ขณะที่โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่เสนอขายบริการที่พักบนเวปไซต์ Agoda ซึ่งเป็น OTA รายใหญ่ของโลก มี
จานวนมากถึง 5,130 แห่ง (รูปที่ 22)
รูปที่ 22 เปรียบเทียบจานวนโรงแรมและทีพ่ ัก
แห่ง

ปี 2560

33,477

30,000
20,000
10,000

17,248

12,601
5,130

1,723

0
Agoda

ภูเก็ต

5,475

526

ภาคใต้
ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว

8,601
2,723
กรมการปกครอง

รวมประเทศไทย

ที่มา : กรมการปกครอง , Agoda, ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว

2. บริษัทนาเที่ยว (Tour Operator : TO) และตัวแทนจาหน่ายทัวร์ (Travel Agency : TA)
ธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนจาหน่ายทัวร์มีระดับการแข่งขันในตลาดสูงเป็นอันดับ 2 รองจากธุรกิจโรงแรมและที่
พัก ด้วยค่าดัชนี HHI ที่ 0.018 (ตารางที่ 13) และเมื่อพิจารณาผู้ประกอบการรายใหญ่ 10 อันดับแรกพบว่ามี
ส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 32.4 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองภูเก็ต
3. ร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตมีระดับการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 3 รอง
จากบริ ษัทน าเที่ ย วและตัว แทนจ าหน่ ายทัว ร์ ด้ว ยค่ าดัช นี HHI ที่ 0.020 มีร้านอาหารกระจายทั้ง จั ง หวั ด
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลัก เช่น หาดป่าตอง เป็นต้น โดยผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 34.7 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจบริเวณตาบลป่าตอง
4. ธุรกิจขนส่ง
ธุรกิจขนส่งทางบก ในจังหวัดภูเก็ตเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันในตลาดสูง ด้วยค่าดัชนี HHI ที่ 0.062
ทั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 68.3 (ตารางที่ 18) ส่วน
ใหญ่กระจุกตัวที่ตัวเมืองภูเก็ต และ อาเภอถลางซึ่งใกล้กับสนามบินนานาชาติภูเก็ต
ธุรกิจขนส่งทางน้าในจังหวัดภูเก็ต มีจานวนธุรกิจเพียง 34 ราย และเป็นกลุ่มธุรกิจที่มี การผูกขาดสูง
ด้วยค่าดัชนี HHI ที่ 0.262 ผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 อันดับแรกมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 90.4
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5. ร้านค้า
ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ร ะดั บ การแข่ ง ขั น พอสมควรที่ ร ะดั บ ค่ า ดั ช นี HHI เท่ า กั บ 0.157
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 10 อันดับแรกครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 82.8 และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ครอง
ส่วนแบ่งอันดับ 1 ค่อนข้างมีการผูกขาดสูงในจังหวัดภูเก็ตเพราะมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 34.4 ของ
ธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดภูเก็ต
ธุรกิจค้าส่งในจังหวัดภูเก็ตมีระดับการแข่งขันต่า นั่นคือมีระดับการผูกขาดมากด้วยค่าดัชนี HHI ที่
0.290 เป็นธุรกิจที่มีการผูกขาดสูงเป็นอันดับสองรองจากสถานบันเทิง จากข้อมูลผู้ประกอบการรายใหญ่ 10
อันดับแรกในจังหวัดภูเก็ตพบว่าครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 94.8 ขณะที่อีก 65 รายที่เหลือครองส่วน
แบ่งเพียงร้อยละ 5 โดยผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่สุดของภูเก็ตครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 48.7
6. บั น เทิ ง และนั น ทนาการ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ด้ า นบั น เทิ ง และนั น ทนาการมี ร ะดั บ การผู ก ขาดสู ง ใน
อุตสาหกรรมที่ระดับดัชนี HHI ที่ 0.546 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง เนื่องจากมีผู้ประกอบการจานวน
น้อยราย และมีรายได้สูง ทาให้ระดับการผูกขาดค่อนข้างสูง
4.3 ความเชื่อมโยงของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
จากกลุ่มธุรกิจที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม สามารถแสดงความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดังรูปที่
23 (รายละเอียดแยกรายธุรกิจในภาคผนวก)
รูปที่ 23 แผนภาพ Supply Chain แสดงความเชื่อมโยงของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
1

2

ต่างประเทศ

ประเทศไทย

3
Suppliers Tier 1

เดินทางผ่านทางบก เรือ อากาศ

Suppliers Tier 2
อาหารและเครื่องดื่ม
ระบบสาธารณูปโภค

ที่พักแรม
นักท่องเที่ยว

นักท่อง
เที่ยว

ติดต่อโดยตรง : Walk-in/Tel/E-mail/Website

TO

TO/TA

จ้าง

มัคคุเทศก์

นาเที่ยวและ
ประสานงาน

จองในนามบริษัท

TA / OTA

ติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนขาย
ติดต่อโดยตรง : Walk-in/Tel/E-mail/Website

ร้านอาหาร

IT service

สถานที่ท่องเที่ยว

ธนาคารพาณิชย์

สถานบันเทิงและ
นันทนาการ

Money Changer

ขนส่ง

บริษัทผลิตรถยนต์/รถเช่า

ร้านค้า/ขายของที่ระลึก

บริษัท Maintenance
เครื่องจักร

บุคคลรับอนุญาต
(Money Changer)

ที่มา : จากการศึกษา
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โรงงานผลิตอุปกรณ์

ร้านค้าส่งของที่ระลึก

โดยช่องทางการติดต่อใช้บริการในอุตสาหกรรมฯประกอบด้วย 3 ช่องทาง ได้แก่
1) การติดต่อธุรกิจโดยตรง ได้แก่ การติดต่อผู้ให้บริการสินค้าขั้นสุดท้ายด้วยการติดต่อผ่านเคาน์เตอร์
ของบริษัท (Walk-in), ติดต่อผ่านโทรศัพท์, E-mail, จองผ่านเว็บไซต์ หรือการแนะนาจากคนขับรถแท็ กซี่เพื่อ
เข้าใช้บริการ
2) ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวจากบริษัทนาเที่ยว (Tour Operator : TO) ซึ่งทาการติดต่อประสานงาน
กับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อจัดโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้า รวมถึงจ้างมัคคุเทศก์เพื่อทาหน้าที่นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
3) ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวหรือบริการท่องเที่ยวผ่านตัวแทนจาหน่ายทัวร์ (Travel Agency : TA)
ซึ่งรวมถึงบริการออนไลน์ (Online Travel Agency : OTA) โดยตัวแทนจาหน่ายทัวร์ได้ติดต่อบริษัทนาเที่ยว
และธุรกิจบริการต่างๆ ในกลุ่ม Suppliers Tiers 1 เพื่อนาบริการท่องเที่ยวมาขายให้กับนักท่องเที่ยว
4.4 โครงสร้างการผลิตและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
สาหรับหัวข้อนี้ ต้องการศึกษาโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต การ
กระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวไปสู่อุตสาหกรรม รวมถึงมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยในส่วนนี้ ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ คือ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ด้านการท่องเที่ยวปี 2558 และบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ปี 2558
โดยกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ซึ่งสามารถอธิ บายโครงสร้ างการผลิ ต การกระจายรายได้ รวมถึ ง
มูลค่าเพิ่มในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
4.4.1 โครงสร้างต้นทุนการผลิตและการกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวไปยังธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แบ่งจังหวัดภูเก็ตอยู่ในกลุ่มเขต 4 เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน
ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และ สตูล ซึ่งมีโครงสร้างของอุตสาหกรรม และทรัพยากร
ธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน โดยภูเก็ตมีสัดส่วนโครงสร้าง GPP ในภาคโรงแรมและร้านอาหารสูงสุดที่ร้อยละ 72.8
ของกลุ่มจังหวัดเขต 4 จึงใช้ข้อมูลเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต
โครงสร้างต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
จากข้อมูลปัจจัยการผลิตขั้นกลางของ 6 ธุรกิจหลัก ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมและที่พัก
ร้านอาหาร บริษัทนาเที่ยว ร้านค้า บันเทิงและนันทนาการ และขนส่ง พบว่าการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร
เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมและที่พัก ที่ร้อยละ 81.9 และ 27.2 ตามลาดับ และยังพบอีก
ว่าโรงแรมและที่พักยั งมีต้น ทุน ด้านสาธารณูปโภคสู งถึงร้อยละ 24.5 สาหรับบริษัทนาเที่ยว มีต้นทุนด้าน
กิจกรรมนาเที่ยวสูงเป็นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 61.0 ส่วนธุรกิจบันเทิงและนันทนาการมีต้นทุนด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ยาง เคมีภัณฑ์และพลาสติกสูงที่สุดที่ร้อยละ 68.7 ขณะที่ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก มีต้นทุน การธนาคารและ
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ประกันภัย การบริการ และการผลิตอื่นๆ เป็นต้นทุนหลัก ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในกลุ่มธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงเงินทุน
จากภาคธนาคารและการประกันภัย มากที่สุดคือ ธุรกิจร้านค้า สาหรับธุรกิจการขนส่ง ทางรถไฟ บก น้า และ
อากาศ รวมถึงบริการให้เช่ารถยนต์และจักรยานยนต์มีต้นทุนด้านผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์และพลาสติกสูงสุด
เพื่อใช้ในการบารุงรักษาเครื่องยนต์ (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 โครงสร้างต้นทุนของแต่ละภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
หน่วย : ร้อยละ
การบริการโรงแรม
และที่พกั

ภัตตาคารและ
ร้านอาหาร

บริษัทนาเที่ยว

การผลิตอาหารและสินค้าเกษตร
การขนส่ง
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การธนาคารและการประกันภัย
การบริการ
การผลิตอื่นๆ
กิจกรรมนาเที่ยว

27.17
0.11
24.45
7.58
1.67
4.59
34.12
0.31

81.85
0.05
6.34
0.03
0.28
2.12
8.94
0.38

0.28
17.50
0.59
0.00
0.41
19.06
1.21
60.95

ร้านค้า
(ค้าส่งและค้า
ปลีก)
1.12
7.26
11.73
0.24
23.96
23.35
25.53
4.82

ปัจจัยการผลิตขัน้ กลาง/
ธุรกิจขนส่ง

การขนส่งผู้โดยสาร
ทางรถไฟ

การขนส่งผู้โดยสาร
ทางบก

การขนส่ง
ผู้โดยสารทางน้า
ภายในประเทศ

การขนส่ง
ผู้โดยสารทาง
อากาศ

การเช่ารถยนต์และ
จักรยานยนต์โดยไม่มี
คนควบคุม

การผลิตอาหารและสินค้าเกษตร
การขนส่ง
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การธนาคารและการประกันภัย
การบริการ
การผลิตอื่นๆ
กิจกรรมนาเที่ยว

0.04
0.03
8.93
0.87
4.36
3.61
79.63
2.54

1.66
0.07
0.50
0.00
3.96
3.42
86.19
4.20

2.02
0.00
0.94
0.00
3.08
6.43
80.45
7.08

4.05
28.35
2.30
0.09
6.56
10.30
39.35
9.00

0.66
0.12
12.85
0.15
15.32
10.93
59.96
0.00

ธุรกิจ
ต้นทุน

บันเทิงและ
นันทนาการ
6.36
0.32
7.85
0.02
1.08
15.19
68.70
0.48

ที่มา : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทกี่ ระจายไปยังภาคธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
จากการศึกษาข้อมูลบัญชีประชาชาติภาคการท่องเที่ยวเขต 4 ปี 2558 พบว่าในจานวนเงิน 100 บาท
ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่าย สามารถกระจายไปยังภาคธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (รูป
ที่ 24) โดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับส่วนแบ่งมากที่สุดที่ 25.1 บาท เนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มเป็น
ปัจจัยการผลิตที่เชื่อมโยงไปยังหลายธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาให้เป็นภาคธุรกิจที่ได้รับการกระจาย
รายได้เป็นสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือ ธุรกิ จโรงแรมและที่พักได้รับเงิน 23.2 บาท ตามมาด้วยธุรกิจบันเทิง
และนันทนาการ ร้านค้า บริษัทนาเที่ยว และขนส่งที่ 14.2 13.7 10.8 และ 6.9 บาท ตามลาดับ
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รูปที่ 24 ส่วนแบ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หน่วย : บาท

อื่นๆ 13.69

โรงแรมและที่พัก 23.19

อาหารและเครื่องดื่ม
25.09

ร้านค้า 6.10

บันเทิงและนันทนาการ
14.21

บริษัทนาเที่ยว 10.83

ขนส่ง 6.89

ที่มา : บัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเที่ยวปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

4.4.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นหน่วยการผลิตทั้ง 2 แบบ
Backward Linkage และ Forward Linkage3 (ตารางที่ 13) อย่ า งไรก็ ดี ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น
Backward Linkage กล่ าวคือ เป็ น หน่ ว ยการผลิ ต ที่ มีความต้ องการใช้ ปัจจัย การผลิ ต จากอุตสาหกรรมอื่ น
โดยเฉพาะภาคการขนส่งทางรถไฟ ขณะที่ ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการมีลักษณะเป็น Forward Linkage
มากกว่า Backward Linkage กล่าวคือเป็นหน่วยการผลิตที่ป้อนปัจจัยการผลิตให้ธุรกิจอื่น
ตารางที่ 13 การสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และความเชื่อมโยงของธุรกิจ
หน่วย : ร้อยละ
ภาคธุรกิจ

Forward
Linkage

Backward
Linkage

ปัจจัย
การผลิต
ขั้นกลาง

มูลค่าเพิ่ม

กาไร
ผู้ประกอบการ

ค่าเสื่อม
ราคา

ค่าจ้าง
ภาษี
แรงงาน ทางอ้อม

1.22
1.24
1.19
1.00
2.05
1.02
1.16

2.30
2.24
1.28
2.28
1.36
3.17
3.08

46.03
50.42
69.24
53.74
16.34
36.10
67.78

53.97
49.58
30.76
46.26
83.66
63.90
32.22

28.35
22.30
-10.75
28.68
42.88
15.75
12.81

5.31
3.34
13.11
4.42
5.10
7.94
5.13

17.30
18.96
59.08
10.16
28.30
18.15
11.54

3.01
4.98
-30.68
3.00
7.38
22.06
2.74

1.00

2.96

65.09

34.91

15.61

5.08

11.38

2.84

1.34

2.27

52.70

47.30

16.51

7.43

19.92

3.45

โรงแรม และที่พัก
ร้านอาหาร
บริษัทนาเที่ยว
ร้านค้า(ค้าส่งและค้าปลีก)
บันเทิงและนันทนาการ
ขนส่ง การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ
การขนส่งผู้โดยสารทางบก
การขนส่งผู้โดยสารทางน้า
ภายในประเทศ
การขนส่งผู้โดยสารทาง
อากาศ

ที่มา : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

3

ค่า Forward Linkage > 1 มีลักษณะเป็นหน่วยผลิตที่ปอ้ นปัจจัยการผลิตให้กบั อุตสาหกรรมอื่น
ค่า Backward Linkage > 1 มีลักษณะเป็นหน่วยผลิตที่ต้องการใช้ปจั จัยการผลิตจากอุตสาหกรรมอื่น
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สาหรับมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วัดจากปัจจัยการนาเข้าในกิจกรรมการผลิต 4 ปัจจัย
ได้แก่ 1.) การจัดการของผู้ประกอบการ ได้รับมูลค่าเพิ่มเป็น กาไรผู้ประกอบการ 2.) แรงงานได้รับมูลค่าเพิ่ม
เป็นค่าจ้างแรงงาน 3.) การบริการภาครัฐ ได้รับมูลค่าเพิ่มจากภาษีทางอ้อม 4.) ทุน ได้รับมูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้งานด้วยการวัดจากค่าเสื่อมราคา
รูปที่ 25 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
หน่วย : ร้อยละ

ที่มา : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวปี 2558, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

จากข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาคการท่องเที่ยวพบว่า ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับ
มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดที่ร้อยละ 43.3 และ 35.3 ตามลาดับ รองลงมาคือรัฐบาลและทุน ซึ่งได้รับมูลค่าเพิ่มจากภาษี
ทางอ้อม และ ค่าเสื่อมราคา เป็นสัดส่วนร้อยละ 11.9 และ 9.5 ตามลาดับ เมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มทั้งหมด
พบว่าธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่คือ โรงแรมและที่พัก และร้านอาหาร คิดเป็น ร้อยละ 12.9 และ 12.8
ของมูลค่าเพิ่มทั้งหมด ตามลาดับ
4.4.3 แนวโน้มมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตปี 2561
ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TATIC) ประเมินรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยปี 2561 ว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศไทยประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท เมื่อ
พิจารณารายได้จากภาคการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง
และจังหวัดสตูล มีรายได้ภาคโรงแรมและภัตตาคารรวมกันประมาณร้อยละ 15.8 ของภาคเศรษฐกิจ ดังนั้นจึง
คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ภาคการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่ องเที่ยวอันดามันประมาณ 4.9 แสนล้าน
บาท สร้ างผลผลิ ตรวมให้ ฝั่ ง อั น ดามัน 1.0 ล้ านล้ านบาท และสร้างมูล ค่ าเพิ่ ม ให้ กับ 5 จังหวัดด้านก าไร
ผู้ประกอบการ 2.1 แสนล้านบาท ค่าจ้างแรงงาน 1.7 แสนล้านบาท ภาษีทางอ้อม 0.6 แสนล้านบาท และค่า
เสื่อมราคา 0.5 แสนล้านบาท (ตารางที่ 14)
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โดยในปี 2561 คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางตรงในฝั่งอันดามันจานวน 2.9
แสนล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการสูงสุดจานวน 1.3 ล้านล้านบาท รองลงมาคือ มูลค่าเพิ่มทางตรงให้แรงงานจานวน
1.1 แสนล้ านบาท และเป็ นมูลค่าเพิ่ มทางอ้อมจานวน 2 แสนล้านบาท ส่ วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจหลัก ได้ แก่
ร้านอาหาร โรงแรมและที่พัก บริษัทนาเที่ยว บันเทิงและนันทนาการ ขนส่ง และ ร้านค้า ตามลาดับ
ตารางที่ 14 มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฝั่งอันดามันปี 2561
หน่วย : ล้านบาท
ปัจจัยมูลค่าเพิ่ม

แรงงาน

ธุรกิจ

กาไรผู้ประกอบการ

ภาษีทางอ้อม

ค่าเสื่อมราคา

20,144.52
33,011.27
3,499.05
6,181.21
การบริการโรงแรม และที่พัก
24,159.45
28,410.61
6,347.46
4,254.16
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
16,930.93
25,653.17
4,418.21
3,049.62
บริษัทนาเที่ยว
9,135.87
7,927.07
11,102.89
3,996.69
บันเทิงและนันทนาการ
6,037.75
6,187.70
1,208.94
2,445.26
ขนส่ง
การค้า (ขายสินค้าเพื่อการ
3,541.50
9,464.82
977.20
1,251.14
ท่องเที่ยว)
79,950.02
110,654.65
27,553.76
21,178.09
รวมธุรกิจหลัก
92,847.07
101,632.24
30,668.69
25,271.95
ธุรกิจอื่น
212,286.89
58,222.45
46,450.04
รวมมูลค่าเพิ่ม 172,797.10
ที่มา: ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

รวมมูลค่าเพิ่ม
62,836.04
63,171.70
50,051.94
32,162.52
15,879.65
15,234.66
239,336.51
250,419.95
489,756.47

ตารางที่ 15 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฝั่งอันดามันปี 2561 จาแนกรายธุรกิจ
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม

แรงงาน
กาไรผู้ประกอบการ
ค่าเสื่อมราคา
0.368
0.390
0.101
ธุรกิจ
ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม
การค้า (ขายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว)
0.03
0.00
0.07
0.00
0.04
0.00
การบริการโรงแรม และที่พัก
0.19
0.01
0.25
0.01
0.22
0.01
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0.22
0.01
0.22
0.01
0.15
0.01
การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
การขนส่งผู้โดยสารทางบก
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
การขนส่งผู้โดยสารทางน้าภายในประเทศ
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.02
การเช่ารถยนต์และจักรยานยนต์โดยไม่มีคนควบคุม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
บริษัทนาเที่ยว
0.14
0.03
0.18
0.03
0.10
0.02
บันเทิงและนันทนาการ
0.09
0.00
0.06
0.00
0.14
0.00
รวมธุรกิจหลัก
0.71
0.07
0.83
0.07
0.72
0.06
ธุรกิจอื่น
0.29
0.93
0.17
0.93
0.28
0.94
ที่มา: ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา
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ภาษีทางอ้อม
0.122
ทางตรง ทางอ้อม
0.03
0.00
0.12
0.00
0.21
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.13
0.02
0.37
0.00
0.90
0.04
0.10
0.96

ตารางที่ 16 มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 จาแนกรายธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท
ปัจจัยมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจ

แรงงาน

กาไรผู้ประกอบการ

ค่าเสื่อมราคา

ภาษีทางอ้อม

24,024.42
4,498.46
2,546.48
การบริการโรงแรม และที่พัก 14,660.46
20,676.23
3,096.03
4,619.46
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 17,582.39
18,669.46
2,219.41
3,215.42
บริษัทนาเที่ยว 12,321.73
5,769.04
2,908.65
8,080.29
บันเทิงและนันทนาการ 6,648.76
4,503.19
1,779.57
879.82
ขนส่ง 4,394.06
6,888.16
910.54
711.17
การค้า (ขายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว) 2,577.38
80,530.50
15,412.66
20,052.64
รวมธุรกิจหลัก 58,184.77
73,964.32
18,392.02
22,319.58
ธุรกิจอื่น 67,570.79
154,494.82
33,804.68
42,372.22
รวมมูลค่าเพิ่ม 125,755.56
ที่มา : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาคการท่องเที่ยวปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผูศ้ ึกษา

รวมมูลค่าเพิ่ม
45,729.83
45,974.11
36,426.01
23,406.74
11,556.64
11,087.24
174,180.57
182,246.71
356,427.28

รูปที่ 26 รายได้และมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอันดามันและจังหวัดภูเก็ตปี 2561

ที่มา : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

สาหรับจังหวัดภูเก็ต คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2561 มูลค่า 3.6 แสนล้านบาท ส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจอื่นมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.1 และอยู่ในธุรกิจหลักภาคการท่องเที่ยว
มูลค่า 1.7 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.9 สร้างมูลค่าเพิ่ มด้านกาไรผู้ประกอบการ 1.5 แสนล้านบาท
ค่าจ้างแรงงาน 1.3 แสนล้านบาท ภาษีทางอ้อม 0.4 แสนล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 0.3 แสนล้านบาท ส่วน
ใหญ่อยู่ในธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และบริการอื่นๆ (รูปที่ 26)
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4.5 ประเด็นที่น่าสนใจ
จากการศึกษา Business Model และ Supply Chain ของธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ 4 ประเด็น ดังนี้
4.5.1 การกาหนดราคาสินค้าและบริการ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพิจารณาจากต้นทุนเป็นปัจจัยแรกในการ
ตั้งราคา รวมถึงปัจจัยด้านการแข่งขันของตลาด โดยการสารวจระดับการตั้ง
ราคาสินค้าของคู่แข่ง เพื่อตั้งราคาในระดับใกล้เคียงกันในตลาด แต่หาก
สินค้าและบริการของตนมีเอกลักษณ์และอยู่ในตลาดระดับบน พบว่ามี
ความสามารถในการปรับราคาสินค้าได้มาก และสามารถได้รับกาไรมากขึ้น
กาไรโดยเฉลี่ยที่ทาให้ธุรกิจอยู่รอดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคือ
ประมาณร้อยละ 30-40

4.5.2 รูปแบบการชาระเงิน
ตารางที่ 17 รูปแบบการชาระเงินของธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
รูปแบบการชาระเงิน
ธุรกิจ

เงินสด

บัตรเดบิต

บัตร
เครดิต

โรงแรมและที่พัก







ร้านค้า/ขายของทีร่ ะลึก
Tour Operator/Travel
Agency
ร้านอาหาร
บันเทิงและนันทนาการ
บริษัทขนส่ง
ที่มา : จากการศึกษา












เช็ค












Applicatio
n





หมายเหตุ
FIT ใช้บัตรเครดิต
GIT ใช้เช็ค
เริ่มนา Application มาใช้เพื่อ
รองรับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ
Wechat/Alipay

จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ยังคงรับชาระเงินจาก
นักท่องเที่ยวเป็นเงินสด อย่างไรก็ดี สาหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก นักท่องเที่ยวที่ เดินทางด้วยตนเองส่วนใหญ่
ชาระเงินผ่านบัตรเครดิต ขณะที่บริษัทนาเที่ยวและตัวแทนจาหน่า ยทัวร์ส่วนใหญ่ชาระเงินโดยเช็คเดินทาง
(Traveler’s Checks) ส่วนธุรกิจบันเทิงและนันทนาการมีการรับชาระเงินเป็นเงินสด แต่มีการรับชาระเงินผ่าน
บัตรเครดิตมากขึ้น นอกจากนี้ จากการสั มภาษณ์ส่วนใหญ่พบว่า ธุรกิจร้านค้าและร้านอาหาร ได้นาวิธีการรับ
ชาระเงินผ่าน Application มาใช้มากขึ้นอาทิ Wechat และ Alipay เพื่อรองรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน
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4.5.3 สัดส่วนค่านายหน้า (Commission)
ค่าคอมมิชชั่น ถือเป็นแหล่งรายได้ รายจ่าย และสร้างแรงจูงใจในการประชาสัมพันธ์ที่สาคัญของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายๆ ประเภท เนื่องจากธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายๆ ธุรกิจต่างก็มีความ
เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงการได้รับค่าคอมมิชชั่นจากธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตพบว่า บริษัทนาเที่ยวได้รับรายได้จากค่า คอมมิชชั่นมากที่สุด ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากบริษัทนาเที่ยว
เป็นตัวกลางระหว่างนักท่องเที่ยวและบริการขั้นสุดท้าย นอกจากนี้พบว่า คนขับรถแท็กซี่เป็นตัวกลางสาคัญ
หนึ่งที่ส่งนักท่องเที่ยวให้ร้านค้าและโรงแรม โดยเฉพาะธุรกิจที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ดังนั้น นอกจากค่าคอมมิชชั่นจะ
เป็นแหล่งรายได้สาคัญของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังเป็นช่องทางในการจ่ายเงิน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจอีกด้วย
รูปที่ 27 ส่วนแบ่งค่านายหน้า (Commission)

ที่มา : จากการศึกษา
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รูปที่ 28 การให้เครดิตการชาระเงินของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : จากการศึกษา

4.5.4 ผลกระทบจากเทคโนโลยี
รูปที่ 29 ผลกระทบจากเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

6
OTA และ
Metasearch

Hotel Digital
Marketing
Agency

เป็นแหล่ง
รวมข้อมูล
ขนาดใหญ่

บริการ online
marketing
สาหรับลูกค้า
online

ที่พัก
แรม

ร้านค้า

ร้าน
อาหาร

บันเทิงและ
นันทนาการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website /
Social media

ระบบ Online
และ เทคโนโลยี
การชาระเงิน

การค้นหาข้อมูล
การจอง

ระบบการจองผ่าน online สะดวก

3
Tour
Operator

Travel
Agency

มัคคุเทศก์

นักท่องเที่ยวหาข้อมูลผ่าน online
และท่องเที่ยวด้วยตนเอง
ไม่มีช่องทางการจอง online

การชาระเงิน

ช่องทางชาระเงินสะดวก

ที่มา : จากการศึกษา

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน รวมถึงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไป โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือในการสืบค้น ข้อมูล การจองบริการ การแบ่งปัน
ข้อมูล และที่สาคัญคือการติดต่อสื่อสาร ทาให้รูปแบบการท่องเที่ยวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน 3 ด้าน
ได้แก่
1. การค้นหาข้อมูล : ระบบ Metasearch ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูล และเปรียบเทียบ
รายละเอียดราคาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ การพัฒนา
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ระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ แผนที่ เช่น ความก้าวหน้าของการใช้ดาวเทียม GPS ทาให้สะดวกต่อ การ
เดินทางมากขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยตนเองมากขึ้น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางบวก : OTA / Hotel Digital Marketing Agency / โรงแรมและที่พัก
/ ร้านค้า / ร้านอาหาร / สถานบันเทิงและนันทนาการ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบ : บริษัทนาเที่ยว (TO) / ตัวแทนจาหน่ายทัวร์ (TA) / มัคคุเทศก์
2. การจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ขนส่ง และโปรแกรมท่องเที่ยว : Online Travel Agency (OTA) มี
บทบาทในการรวบรวมข้อมูลโรงแรม สายการบิน การเช่ารถ ขนส่งทางรถบัส รถไฟ และโปรแกรมทัวร์ แสดง
รายละเอียดทั้งด้านราคา สิทธิประโยชน์ สถานที่ และอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจจองสินค้าและ
บริการผ่านออนไลน์ได้ทันที มีความสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมาก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางบวก : Online Travel Agency (OTA) / Hotel Digital Marketing Agency
/ โรงแรมและที่พัก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบ : บริษัทนาเที่ยว (TO) / ตัวแทนจาหน่ายทัวร์ (TA)
3. การชาระเงิน : พฤติกรรมการชาระเงินของนักท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ มี ก ารเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยเป็ น จ านวนมาก กล่ า วคื อ จากเดิ ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่จะใช้เพียงการชาระเงินแบบเงินสด และบัตรเครดิตในการซื้อสินค้าจากธุรกิจ
ต่างๆ ในประเทศไทย แต่จากการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป็นการชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน คือ การชาระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น WeChat และ Alipay ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก
โดยในไตรมาส 4 ของปี 2558 มี ปริมาณธุรกรรมอยู่ที่ 16,000 รายการ มูลค่าการใช้จ่าย 57.0 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเป็น 2,840,000 รายการ และมูลค่าการใช้จ่าย 5,838.0 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ของปี 2560 ซึ่งหาก
ธุรกิจในประเทศไทยสามารถปรับตัวพร้อมรับกับรูปแบบการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาระเงินจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ก็ จ ะเป็ น การอ านวยความสะดวกให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ถื อ เป็ น การสร้ า งโอกาสให้
นักท่องเที่ยวใช้บริการหรือซื้อสินค้ามากขึ้น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางบวก : ร้านค้า / ร้านอาหาร / สถานบันเทิงและนันทนาการ

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดในจังหวัดภูเก็ ต สะท้อนจากรายได้โรงแรมและ
ร้านอาหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.9 ของผลผลิตมวลรวมจังหวัดภูเก็ต และมีการเร่งตัวสูงสุดในทุกภาค
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมฯ พบว่า มีมูลค่ าเพิ่มทางอ้อมในหลายภาค
ธุรกิจ เช่น สร้างรายได้ให้ภาคเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตสิ่งทอ การผลิตยาง เคมีภัณฑ์ การธนาคาร
สาธารณูปโภค เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน
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และประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดี ให้กับประเทศ สร้างบริการที่ประทับใจ รวมถึงเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับมิตรภาพและความรู้สึกที่ดีจากคนท้องถิ่น จะทาให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบ บอกต่อ และเกิด
การท่องเที่ยวซ้า
จานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 12.0 ล้าน
คน เป็นคนไทย 3.2 ล้านคน และต่างชาติ 8.8 ล้านคน นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางด้วยสายการบิน
ทั้งเที่ยวบินประจาและเหมาลา ในช่วงปลายปี และต้นปีซึ่งเป็นช่วง High season ของจังหวัดภูเก็ต โดยช่วงที่
มีนั กท่องเที่ย วหนาแน่ น ที่สุ ดหรื อ Peak season คื อ ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม ที่เป็นช่ว ง
วันหยุดยาวเทศกาลคริสมาสต์ และปีใหม่ของคนทั่วโลก สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของภูเก็ตคือหาดป่าตอง
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสัญชาติหลักที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ จีน รัสเซี ย ออสเตรเลีย และเยอรมั น โดยมี
แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนในปี 2559 มีมากถึง ร้อย
ละ 28.8 ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.0 ในปี 2558 มักเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะวันหยุดตรุษจีน วันชาติ และปีใหม่ มีระยะเวลาพักเฉลี่ยสั้นกว่าสัญชาติอื่นอยู่ที่ประมาณ 4 - 5 วันตาม
ลักษณะวันหยุดของคนจีน ในขณะที่สัญชาติรัสเซีย ออสเตรเลีย และเยอรมั น มีระยะเวลาพักเฉลี่ยประมาณ
10-14 วัน เนื่องจากลักษณะวันหยุดของฝั่งยุโรปจะยาวนานกว่าฝั่งเอเชีย อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่ อวัน พบว่า นักท่องเที่ยวจีน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยมากที่สุ ดที่ 6,221.8 บาท/คน/วัน รองลงมาคือ
นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่ 5,830.7 บาท/คน/วัน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้จ่ายในด้านโรงแรมที่พัก
ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
ธุร กิจ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ย วจังหวั ดภูเก็ตทาหน้าที่ผลิ ตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 73.4 ของจานวน
นักท่องเที่ยวทั้งหมด โดยสามารถแบ่งธุรกิจและหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
 กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ต อบสนองการรั บ รู้ ค วามต้ อ งการ และการค้ น หาข้ อ มู ล ของ
นักท่องเที่ยว: เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยว ได้แก่ Metasearch /การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย/ท่าอากาศยาน/ ฝ่ายการตลาดของบริษัทในธุรกิจท่องเที่ยว
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ : เป็นตัวกลาง
ประสานงานกั บ บริ ก ารอื่ น ๆในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ บริ ษั ท น าเที่ ย ว ( Tour
Operator) และตั ว แทนจ าหน่า ยทั ว ร์ (Travel Agency) แบบออฟไลน์ ร วมถึ ง ออนไลน์ที่
เรียกว่า Online Travel Agency (OTA)
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองการตัดสินใจซื้อและความรู้สึกหลังการซื้อ: เป็นกลุ่มธุรกิจ
ที่เสนอสินค้าและบริการให้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมและที่พัก/ ร้านอาหาร/ สถาน
บริการและบันเทิง/ ขนส่ง/ ร้านค้าและขายของที่ระลึก
หน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตพยายามสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจ และ
สร้างจุดเด่นเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของตน โดยคานึงถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าของตน อย่างไรก็ดี
แม้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนภาพการท่องเที่ยวที่สดใส แต่ มีจานวนผู้ประกอบการ
รายใหม่เพิ่มขึ้นมาก ทาให้ธุรกิจต้องบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุน และการแข่งขันด้านราคา โดย
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ธุรกิจที่มีระดับการแข่งขันมาก ได้แก่ 1) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 2) ธุรกิจขนส่งทางบก 3) ธุรกิจร้านอาหาร 4)
ธุรกิจบริษัทนาเที่ยว ส่วนธุรกิจที่มีการผูกขาดมาก ได้แก่ 1) ขนส่งทางน้า 2) ค้าส่ง 3) บันเทิงและนันทนาการ
ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกมีลักษณะการแข่งขันพอสมควร สาหรับรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตนั้นกระจุก
ตัวในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก รวมถึงค้าปลีก ซึ่งสอดคล้องกับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในโรงแรมและที่
พักเป็นหลัก
จากการศึกษา สามารถสรุปได้ 5 ประเด็นดังนี้
1. โรงแรมเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตมากที่สุด เนื่องจากเป็นธุรกิจ
ที่ได้รับรายได้ทางตรงจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมฯได้มาก แต่
มีระดับการแข่งขันสูงสุดในตลาด
2. ธุร กิจ อาหารและเครื่ อ งดื่ม อยู่ ใน Supply chain ในเกือบทุ กธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ องเที่ ย ว
จังหวัดภูเก็ต จึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมฯสูง อย่างไรก็ดี ระดับการแข่งขันของธุรกิจนี้
ถือว่าอยู่ในระดับสูงเช่นกัน
3. ธุร กิจ ร้ านค้า มี ร ายได้สู งเป็ น อั นดับสองรองจากธุรกิจโรงแรมที่ พั ก ซึ่งมาจากคนท้องถิ่ น และ
นักท่องเที่ยว แต่มีระดับการแข่งขันไม่มากนัก จึงอาจจะเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่
ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ
4. นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มหลักที่ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จากจานวนที่มาก
ที่สุดและเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันสูงที่สุดแม้จะมีระยะเวลาพักเฉลี่ยต่ากว่า
นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่น และยังเป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวทางเทคโนโลยีสูง
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้เกิดธุรกิจใหม่ เช่น Online Travel Agency (OTA) ซึ่งเป็น
ตัวกลางในการจองสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ และบริษัทจัดการเทคโนโลยีการจองผ่าน
ออนไลน์ (Hotel Digital Marketing Agency) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมและที่พักในการจัดการ
ราคาห้องพักออนไลน์ อย่างไรก็ดีทาให้ ธุรกิจเดิมบางรายมีรายได้ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีเข้า
มาทดแทนบริการของธุรกิจ เช่น บริษัทนาเที่ยว (Tour Operator: TO) ตัวแทนจาหน่ายทัวร์
(Travel Agency: TA) แบบออฟไลน์ รวมไปถึงมัคคุเทศก์
จากการประเมินมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่
ผู้ประกอบการ แรงงาน รัฐบาล และทุน ผ่านกาไรผู้ประกอบการ ค่าจ้างแรงงาน ภาษีทางอ้อม และค่าเสื่อม
ราคา สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้ประกอบการสูงสุดที่ร้อยละ 43.4 รองลงมา คือ
แรงงาน บริการภาครัฐบาล และทุน ร้ อยละ 35.3, 11.9, และ 9.5 ตามลาดับ ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยคาดว่าในปี 2561 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวมูลค่า 3.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นรายได้ในฝั่งอันดามัน 4.9
ล้านล้านบาท เป็นรายได้ของภูเก็ต 3.6 ล้านล้านบาท (ตารางที่ 18)
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบมูลค่าเพิม่ ฝั่งอันดามันและจังหวัดภูเก็ตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2561
มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)
กาไรผู้ประกอบการ
ค่าจ้างแรงงาน
ภาษีทางอ้อม
ค่าเสื่อมราคา

อันดามัน

ภูเก็ต

(489.8)

(356.4)

212,286.89
172,797.10

154,494.82
125,755.56
33,804.68
42,372.22

58,222.45
46,450.04

ที่มา : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ประมวลผลโดยผู้ศึกษา

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผู้ ป ระกอบการควรตระหนั ก ในเรื่ อ งการปรั บ ตั ว ทางเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วง เช่น ชาวจีน
เป็ น กลุ่ ม ที่ ส นั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ในช่ ว ง Low season จึ ง ควรเพิ่ ม โปรโมชั่ น ที่ ดึ ง ดู ด การใช้ จ่ า ยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีการรับเงินแบบไร้เงินสด (Cashless) เนื่องจากชาว
จีนมีความก้าวหน้าเรื่องการชาระเงินไร้เงินสด การแชร์และค้นหาข้อมูลผ่าน Social Media เป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้ประเด็นเรื่ องธุร กิจ Sharing Economy เริ่มเข้ามากระทบอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
เช่นกัน
2. สาหรับการติดตามภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ควรใช้โรงแรมเป็น ตัวแทนของข้อมูล
(Proxy) ในการวิเคราะห์ ส่วนกรณีที่ต้องการคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ควรใช้สายการ
บินเป็นตัวแทนของข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนซึ่ง เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักนั้น
ควรใช้ข้อมูลของสายการบิน China Southern Airlines, Thai Air Asia, และ Spring Airlines เป็น
ตัวแทนข้อมูลในการประเมินจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต
 ข้อเสนอแนะสาหรับงานศึกษาครั้งต่อไป ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว : การแบ่ ง กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วตามช่ ว งอายุ อ าจสะท้ อน
พฤติกรรมและแนวโน้มที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มอายุมากมีกาลังซื้อสูง กลุ่มอายุน้อยนิยมพักโรงแรม
ระดับล่าง (1-3 ดาว) เป็นต้น
2. การศึกษาผลกระทบด้านอาหารท้องถิ่น : เนื่องจากการศึกษาได้สรุปว่าธุรกิจร้านอาหารสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดเนื่องจากอยู่ในห่วงโซ่ของเกือบทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมฯ ดังนั้นการศึกษาถึง
ผลกระทบของอาหารจึง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไม่ต้องสร้างใหม่จึงมีต้นทุนต่า แต่ต้องได้รับการสืบทอดจากคนภูเก็ตรุ่นเก่า ซึ่ง
นับวันความรู้เหล่านี้จะยิ่งหายไป ทั้งนี้ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด
ภูเก็ต ชื่นชอบรับประทานอาหารไทย เช่น ต้มยากุ้ง และผัดไทย เป็นต้น รองลงมาคืออาหารจีน
และอาหารพื้นเมือง ทั้งนี้พบว่า หมี่ฮกเกี้ยน คืออาหารพื้นเมืองอันดับ 1 ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ
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3. ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม : เป็นต้นทุนที่วัดได้ยาก แต่ส่งผลให้โครงสร้าง
และรูปแบบการดาเนินชีวิตในจังหวัดภูเก็ตเปลี่ยนไป ในส่วนของผลกระทบทางวัฒนธรรมพบว่า
วัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ตได้ถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่เข้ามา คนต่างถิ่น
ที่เข้ามาทาธุรกิจและคนรุ่นใหม่ ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตเป็น
ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัญหาน้าเสียบริเวณหาดป่าตอง ซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว
โดยตรงเพราะทะเลและชายหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ดังนั้น หากมีการ
การนับรวมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในงานศึกษาครั้งต่อไปจะทาให้ผลการศึกษามี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
รูปที่ 30 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธุรกิจบริษัทนาเที่ยว

ที่มา : จากการศึกษา

รูปที่ 31 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธุรกิจตัวแทนจาหน่ายทัวร์

ที่มา : จากการศึกษา
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รูปที่ 32 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ที่มา : จากการศึกษา

รูปที่ 33 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธุรกิจร้านอาหาร

ที่มา : จากการศึกษา
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รูปที่ 34 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ

ที่มา : จากการศึกษา

รูปที่ 35 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธุรกิจขนส่งทางบก

ที่มา : จากการศึกษา
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รูปที่ 36 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธุรกิจร้านค้า

ที่มา : จากการศึกษา

รูปที่ 37 แผนภาพแสดง Supply Chain ของธุรกิจบุคคลรับอนุญาต

ที่มา : จากการศึกษา
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ตารางที่ 19 Business Model บริษัทนาเที่ยว และตัวแทนจาหน่ายทัวร์
Sector: Tour Operator (TO) และ Travel Agency (TA)
Key Players/partners
Key Activities
Suppliers
- Tour นาเที่ยว
- บริษัทเกี่ยวกับขนส่งทางบก เช่น - Overnight Tour
บริษัทเช่ารถ เป็นต้น
- Ordered Tour ตาม
- บริษัทเกี่ยวกับขนส่งทางเรือ
ความต้องการของลูกทัวร์
เช่น อู่ต่อเรือ เป็นต้น
- Tour Land
- โรงแรม
- ร้านอาหาร
- ร้านขายของที่ระลึก
- Food supply เช่น ร้านค้า
Key Resources
ปลีก-ค้าส่ง
- ไกด์
- สถานที่ท่องเที่ยว
- พนักงานเกี่ยวกับการ
Partners
บริหารจัดการ
- บริษัท TO/TA ต่างประเทศ
- การบริหารทางการเงิน
- คนขับรถ Taxi
- IT

Value Proposition
- บริการดี
- ราคา
- โรงแรมระดับ 4 ดาว
ขึ้นไป
- สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต
- ลูกทัวร์สามารถเลือก
แผนการท่องเที่ยวได้

Cost structure
ค่าอุทยานและค่าแรงเป็นสัดส่วนหลักของโครงสร้างต้นทุน รองลงมาคือค่าเช่า
รถขนส่ง ค่าน้ามัน ค่าสาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม และค่าอุปกรณ์
สานักงาน ตามลาดับ

Customer Relation
- Review จากลูกค้าเก่า บน Metasearch
เช่น TripAdvisor
- เสนอ Promotion พิเศษให้ลูกค้าเก่า

Customer Segment
- นักท่องเที่ยวต่างชาติ GIT
โดยเฉพาะสัญชาติจีน และ
รัสเซีย
- นักท่องเที่ยวที่ต้องการหา
โปรแกรมทัวร์ระยะเวลา
สั้นๆ (Short trip)

Channel
ประชาสัมพันธ์และขาย
- Website ของบริษัท
- Social Media เช่น
Wechat/Line/Facebook เป็นต้น
ประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ตามบูธร่วมกับ ททท./
งาน event ที่ร่วมรายการ/ จัดบูธต่าง
ประเทศ
ขาย
- Counter ของโรงแรม/ท่าเรือ/สถานี
ขนส่ง
- Tour Agent ของต่างประเทศ
Revenue streams
รายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าโปรแกรมทัวร์ รองลงมาคือ ค่าคอมมิชชันจากโรงแรม/ร้านค้า/
ร้านอาหาร และภาษี ตามลาดับ กาไรที่สามารถดารงธุรกิจได้คือ ร้อยละ 30 ของรายได้

ที่มา : จากการศึกษา

ตารางที่ 20 Business Model โรงแรมและที่พักระดับ 4 ดาวขึ้นไป
Sector: ที่พัก (4 ดาวขึ้นไป)
Key Players/partners
Suppliers
- Food supply ได้แก่ ร้านค้า
ปลีก ร้านค้าส่ง เกษตรกร และ
อื่นๆ
- บริษัทขายอุปกรณ์ใช้ใน
ห้องพัก
- สถานศึกษา
Partners
- บริษัท Online Travel
Agency
- บริษัท TO/TA ในและ
ต่างประเทศ
- พนักงานของโรงแรม
- คนขับรถ Taxi

Key Activities
- ร้านอาหาร
- ห้องพัก
- แนะนาบริการทัวร์นาเที่ยว
- ร้านค้า
- บริการอื่นๆ เช่น สนามกอล์ฟ
สปาร์ สนามเทนนิส Gallery เป็น
ต้น

Value Proposition
- การบริการดีเยี่ยม
- ราคา
- คุณภาพห้องพัก
- คุณภาพและรสชาติอาหาร
- สามารถรับบริการเป็น one-stop
service
- สิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วน
สามารถตอบสนองความต้องการต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
- ความสะดวกสบายด้านสถานที่และการ
เดินทาง
- เอกลักษณ์ในการตกแต่งสถานที่

Key Resources
- ทาเลและสถานที่
- ห้องพักและห้องประชุม
- พนักงานโรงแรม/แม่บ้าน/ช่าง
- การบริหารจัดการทางการเงิน
- IT

Cost structure
แรงงานเป็นต้นทุนที่มสี ัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ อาหาร สาธารณูปโภค การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ค่าคอมมิชชัน ตามลาดับ

Customer Segment
- นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT และ
GIT สัญชาติ จีน เอเชีย ยุโรป
รัสเซีย
- กลุ่มจัดงานแต่งงาน สัญชาติ
อาหรับ
- กลุ่มลูกค้าฐานะดี โดยเฉพาะ
ผู้สงู อายุ ครอบครัว นักกีฬา
และ กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการ
รักษา (Medical Tourism)

Channel
ประชาสัมพันธ์และขาย
- Online Travel Agency
- Website ของโรงแรม
- Tour Agent ต่างประเทศ
- สานักงานขายทัวร์ในต่างประเทศ (โรงแรมเป็น
เจ้าของ)
ขาย
- ติดต่อโรงแรมโดยตรงผ่าน Walk-in หรือ โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์
- Metasearch เช่น TripAdvisor
- งาน ITB เบอร์ลิน งานไทยเที่ยวไทย
- นิตยสาร/blogger ต่างประเทศ (โฆษณา
แลกเปลี่ยนกับการให้ห้องพัก)
Revenue streams
ห้องพักเป็นรายได้ที่มสี ัดส่วนสูงสุด รองลงมาคืออาหาร และบริการอื่นๆ กาไรที่สามารถดารงธุรกิจได้คือ
ร้อยละ 20-45 ของรายได้

ที่มา : จากการศึกษา

41
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้

Customer Relation
- เสนอ Promotion พิเศษผ่านทาง Tour Agent
- เสนอ Promotion พิเศษสาหรับลูกค้าเก่าผ่านทาง
อีเมลหรือเคาเตอร์ของโรงแรม
- สอบถามความพอใจผ่านทางอีเมล และบันทึก
ข้อมูล
- Review โรงแรมผ่านทาง Metasearch เช่น
TripAdvisor

ตารางที่ 21 Business Model โรงแรมและที่พักระดับ 3 ดาวลงมา
Sector: ที่พัก (3 ดาวลงมา)
Key Players/partners
Suppliers
- Food supply ได้แก่ ร้านค้า
ปลีก ร้านค้าส่ง เกษตรกร และ
อื่นๆ
- บริษัทขายอุปกรณ์ใช้ใน
ห้องพัก
- ธนาคารพาณิชย์
- สถานศึกษา
Partners
- บริษัท Online Travel
Agency
- บริษัท TO/TA ต่างประเทศ
- คนขับรถ Taxi

Key Activities
- ร้านอาหาร
- ห้องพัก
- บริการนาเที่ยว
- บริการอืน่ ๆ เช่น นวด
เป็นต้น

Key Resources
- ห้องพักและห้องประชุม
- พนักงานโรงแรม/
แม่บ้าน/ช่าง
- การบริหารจัดการทาง
การเงิน
- IT

Value Proposition
- บริการดี
- ราคาเหมาะสม
- เดินทางสะดวก
- คุณภาพห้องพัก
- คุณภาพและรสชาติ
อาหาร
- สามารถรับบริการเป็น
one-stop service
- การตกแต่งสถานที่

Customer Relation
- เสนอ Promotion พิเศษ
ผ่านทาง Tour Agent
- สอบถามความพอใจผ่านทาง
อีเมล และบันทึกข้อมูล
- Review จากลูกค้าเก่าผ่าน
ทาง Metasearch เช่น
TripAdvisor

Customer Segment
- นักท่องเที่ยวกลุม่ FIT
และ GIT สัญชาติ จีน
เอเชีย ยุโรป รัสเซีย
- ผู้ทรี่ อเดินทางไป
สนามบิน และ ท่าเรือ
รัษฎา
- นักท่องเที่ยวคนไทย

Channel
ประชาสัมพันธ์และขาย
- Online Travel Agency
- Website ของโรงแรม
- Tour Agent ต่างประเทศ
- Reservation Department
ขาย
- ติดต่อโรงแรมโดยตรงผ่าน
Walk-in หรือ โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์
- Metasearch เช่น
TripAdvisor
Revenue streams
ห้องพักเป็นรายได้ทมี่ ีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคืออาหาร และบริการอืน่ ๆ
เช่น ค่าคอมมิชชันจากบริษทั ทัวร์ รถเช่า รถแท็กซี่ กาไรที่สามารถดารง
ธุรกิจได้คือ ร้อยละ 30-40 ของรายได้

Cost structure
อาหารเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ แรงงาน สาธารณูปโภค
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าคอมมิชชัน ตามลาดับ

ที่มา : จากการศึกษา

ตารางที่ 22 Business Model ร้านอาหาร
Sector: ร้านอาหาร
Key Players/partners
- Food supply (ร้านค้าปลีก
ร้านค้าส่ง เกษตรกร)
- บริษัท TO/TA ในและ
ต่างประเทศ
- พ่อครัว

Key Activities
- บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

Value Proposition
- รสชาติอาหาร
- คุณภาพอาหาร
- บริการของพนักงาน
- บรรยากาศภายในร้าน
- ราคา
- ความสะอาดของร้าน

Key Resources
- แหล่งอาหารในท้องถิ่น
และต่างจังหวัด
- สถานที่ตั้งของร้าน
- ทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารทางการเงิน
- IT

Customer Segment
- นักท่องเที่ยวต่างชาติ
GIT โดยเฉพาะสัญชาติจนี
และรัสเซีย
- นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการ
หาโปรแกรมทัวร์
ระยะเวลาสั้นๆ (Short
trip)

Channel
- Walk-in
- Website ของร้านอาหาร

Cost structure
แรงงาน เป็นสัดส่วนต้นทุนสูงสุด รองลงมาคือวัตถุดิบ ค่าสาธาณูปโภค และค่า
คอมมิชชัน ตามลาดับ

ที่มา: จากการศึกษา
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Customer Relation
- Review บน
Metasearch เช่น
Tripadvisor
- การบอกต่อจากลูกค้าเก่า
และTour Agent
- Online Marketing
- คืนเงินให้ลูกค้าหากไม่
พอใจ

Revenue streams
รายได้จากค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ กาไรเฉลีย่ ทาให้ธุรกิจดารงอยู่ได้คือ
ร้อยละ 30 ของรายได้

ตารางที่ 23 Business Model สถานบันเทิง Pub & Restaurant
Sector: บันเทิงและนันทนาการ (Pub & Restaurant)
Key Players/partners
Suppliers
- Food Supply เช่น ร้านค้าปลีก-ค้า
ส่ง อาหารและเครื่องดื่ม
Partners
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

Key Activities
- บริการด้านบันเทิง
- บริการอาหาร

Value Proposition
- ลูกค้าได้รับบริการที่พึงพอใจ
- บรรยากาศภายในร้าน
- ราคา
- ลูกค้าได้รับความปลอดภัยใน
สถานบริการ
- ความหลากหลายของบริการ
- ความหลากหลายของอาหาร
และเครื่องดื่ม
- ประเภทเพลง

Key Resources
- ทาเลที่ตั้งของสถานบริการ
- ชื่อเสียงของร้าน
- เครือข่าย
- พนักงานต้อนรับแขก/พนักงาน
ดูแลความปลอดภัย (การ์ด)
- การบริการจัดการทางการเงิน
- IT

Customer Relation
- ลูกค้าเก่าบอกต่อผ่านทาง
Social Media
- คืนเงินหากลูกค้าไม่พอใจบริการ
- ดูแลลูกค้าในทุกกรณี

Customer Segment
- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
สัญชาติอาหรับ ประมาณร้อยละ
70
- กลุ่มนักท่องเที่ยว FIT (walkin)

Channel
ประชาสัมพันธ์
- Website ของบริษัท
- บริษัท TO/TA ของในและ
ต่างประเทศ
ขาย
- Walk-in

Cost structure
ค่าแรงเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือค่าอาหาร ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิช
ชัน ค่าสาธารณูปโภค ตามลาดับ

Revenue streams
รายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าอาหารและเครื่องดื่ม กาไรหลังหักภาษีประมาณ 20% และค่า
บัตรการแสดง

ที่มา: จากการศึกษา

ตารางที่ 24 Business Model บันเทิงและนันทนาการ (สปา)
Sector: บันเทิงและนันทนาการ (สปา)
Key Players/partners
Suppliers
- บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิว
- ร้านขายเสื้อผ้าและผ้าเอนกประสงค์
Partners
- บริษัท Tour Agent ในประเทศ
- คนขับรถ Taxi
- ไกด์

Key Activities
- บริการทาสปา

Value Proposition
- การให้บริการมีคุณภาพ
- รูปแบบการสปาทีห่ ลากหลาย
- การเดินทางสะดวกสบาย

Key Resources
- ทาเลอยู่ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว
และที่พักของนักท่องเที่ยว
- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนขับ Taxi
ในจังหวัด
- IT

Customer Segment
- นักท่องเที่ยว FIT และ GIT สัดส่วน
50:50
- นักท่องเที่ยวไทย 10% และ
ต่างชาติ 90%
- นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 60 –
70% เป็นนักท่องเที่ยวจีน ส่วนใหญ่
เป็นแบบ Group มากกว่า

Channel
ประชาสัมพันธ์และขาย
- บริษัท Tour Agent ในประเทศ
ประชาสัมพันธ์
- Website ของบริษัท
- Online Marketing เช่น Ctrip
- คนขับ Taxi
- ประชาสัมพันธ์ตามบูธ/ร่วมกับ ททท.
ขาย
- Walk-in
Revenue streams
รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม กาไรเฉลี่ยทาให้ธุรกิจดารงอยู่ได้คือ ร้อยละ 30 ของรายได้

Cost structure
ค่าแรงเป็นสัดส่วนต้นทุนสูงสุด รองลงมาคือ ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ตามลาดับ

ที่มา: จากการศึกษา
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Customer Relation
- Review จากลูกค้าเก่าบน
Metasearch เช่น TripAdvisor
- แจกของขวัญให้ผู้ที่ Review ร้าน
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยการแจกน้า
ให้คนขับรถแท็กซี่

ตารางที่ 25 Business Model บันเทิงและนันทนาการ (การแสดงโชว์)
Sector: บันเทิงและนันทนาการ (การแสดงโชว์)
Key Players/partners
Suppliers
- บริษัทรับจ้างตัดเย็บผ้า
Partners
- บริษัท TO ต่างประเทศ

Key Activities
- คาบาเรต์โชว์

Value Proposition
- คุณภาพของการแสดง เช่น แสง สี
เสียง ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
- นักแสดงมีคุณภาพและสวยงาม
- ราคา

Key Resources
- ทาเลที่ตั้งของสถานบริการ
- การออกแบบการแสดง
- นักแสดง
- การบริการจัดการทางการเงิน
- IT

Customer Relation

Customer Segment
- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสัญชาติ
จีน ประมาณร้อยละ 70
- กลุ่มนักท่องเที่ยว FIT (walk-in)
และ Group (ผ่าน Tour Agent)

Channel
ขายและประชาสัมพันธ์
- ขายผ่านบริษทั
TO/TA ต่างประเทศ
- Walk-in
ประชาสัมพันธ์
- Website ของบริษัท
- ป้ายโฆษณา
Revenue streams
รายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าตั๋วการแสดง กาไรประมาณร้อยละ 30

Cost structure
ค่าแรงเป็นต้นทุนที่มสี ัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือค่าคอมมิชชัน ค่าสาธารณูปโภค และค่าจัดการแสดง
ตามลาดับ

ที่มา: จากการศึกษา

ตารางที่ 26 Business Model ธุรกิจขนส่งทางบก
Sector: ธุรกิจการขนส่งทางบก
Key Players/partners
Suppliers
- บริษัทประกันภัยรถยนต์
- บริษัทผลิตรถยนต์
Partners
- สนามบิน
- บริษัทรถเช่า
- บริษัท Agent ต่างประเทศ

Key Activities
- บริหารสัมปทานให้รถแท็กซีท่ ี่
สนามบินในรูปแบบสหกรณ์
- ให้เช่ารถยนต์ รายวัน/รายเดือน
แบบมีคนขับและไม่มีคนขับ

Value Proposition
- การบริการยืดหยุ่น เป็นกันเอง
- จองแล้วได้รถแน่นอน
- ราคาคงที่

Key Resources
- รถยนต์/รถบัส
- สัมปทานสนามบิน
- คนขับรถ
- การบริหารทางการเงิน
- IT

Customer Segment
- นักท่องเที่ยว FIT ไทยและต่างชาติ
ได้แก่ รัสเซีย และเอเชีย
- นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ของ
ต่างประเทศ
- หน่วยงานราชการมหาวิทยาลัย
- คู่รักฮันนีมูนชาวอินเดีย

Channel
ประชาสัมพันธ์
- Website ของบริษัท
- ใบปลิวประชาสัมพันธ์
- Social Media เช่น Facebook/
Line
ขาย
- บริษัท TO/TA ในและต่างประเทศ
- พนักงานขายทีส่ นามบิน

Cost structure
ค่าผ่อนรถ ค่าประกันภัย ค่าบารุงรักษา ค่าแรงพนักงานประจาบริษทั
ค่าสัมปทานเดือนละ 3 ล้านบาท

Revenue streams
ค่าเช่ารถยนต์
ค่าคอมมิชชันร้อยละ 20 จากค่าโดยสาร (สนามบิน-เมืองภูเก็ต ราคา 800 บา
ค่าสิทธิคิว 300,000 บาท/คิว

ที่มา: จากการศึกษา
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Customer Relation
- สอบถามคิดเห็นทาง E-mail

ตารางที่ 27 Business Model ธุรกิจขนส่งทางน้า
Sector: ขนส่งทางน้า
Key Players/partners
Suppliers
- บริษัทให้บริการที่จอดเรือราย
อื่น
- Outsource ที่มาเช่าที่เพือ่
ให้บริการผู้จอดเรือ เช่น บริษทั
รับซ่อมเรือ ผู้รับจ้างเฝ้าเรือ
- บริษัทให้เช่าเรือ
- TO

Key Activities
- ให้บริการขนส่งทาง
น้า
- มีโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว

Value Proposition
- บริการดีมีคุณภาพ
- บริการครบวงจร เช่น
เดินทางด้วยเรือ และมีที่
พักให้บริการต่อเนือ่ ง
เป็นต้น

Key Resources
- ทาเลที่ตั้งใจกลาง
เมือง
- เรือมีขนาดใหญ่
สะดวกสบาย

Customer Relation
- Review จากลูกค้าเก่า บน
Metasearch เช่น TripAdvisor

Customer
Segment
- นักท่องเที่ยวกลุม่
FIT และ GIT สัญชาติ
จีน เอเชีย ยุโรป
รัสเซีย

Channel
ประชาสัมพันธ์และขาย
- Website ของบริษัท
- Social Media เช่น
Wechat/Line/Facebook เป็นต้น
ขาย
- Counter ของโรงแรม/ท่าเรือ/สถานี
ขนส่ง

Cost structure
ค่าเข้าชมอุทยานเป็นต้นทุนทีม่ ีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ค่าแรง ค่าดูแล
รักษาเรือ ตามลาดับ

Revenue streams
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการขนส่งตามที่นกั ท่องเที่ยวต้องการ ควบคู่
ไปกับการจัดโปรแกรมการท้องเที่ยวด้วย

ที่มา: จากการศึกษา

ตารางที่ 28 Business Model ศูนย์การค้า
Sector: ร้านค้า (ศูนย์การค้า)
Key Players/partners
Suppliers
- ร้านค้าที่เช่าพื้นที่
- ผู้ให้บริการชาระเงิน เช่น Alipay
WeChat

Key Activities
- ให้ร้านค้า ร้านอาหาร เช่า
พื้นที่ห้าง

Partners
- บริษัท TO/TA ในและ
ต่างประเทศ

Value Proposition
- ทาเลที่ตั้งใจกลางเมืองป่าตอง
- มีบริการและสินค้าหลากหลายสาหรับ
ลูกค้าทุกวัยในกลุ่มครอบครัว
- ร้านค้าและร้านอาหารแบรนด์ดัง เป็น
ที่นิยมและคุ้นเคยในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ
- ลูกค้าสามารถชาระเงินผ่าน
Application เช่น Wechat, Alipay
เป็นต้น
- การตกแต่งสถานที่ และการให้
ประสบการณ์ท่องเที่ยวทีดี

Key Resources
- พนักงาน/แม่บ้าน/ช่าง
- ที่ดิน และ อาคาร
- IT

Cost structure
ค่าสาธารณูปโภคเป็นสัดส่วนหลักของโครงสร้างต้นทุน รองลงมาคือค่าจ้าง ค่าการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ

Customer Segment
- ร้านค้าจาก Local Brand และ
International Brand
- นักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 60
รองลงมาคือ ออสเตรเลีย อินเดีย
และอื่นๆ

Channel
การขาย
- ให้ร้านค้าและร้านอาหารติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/
อีเมล์/ติดต่อทีส่ านักงานขาย
- ติดต่อแบรนด์ร้านค้าและร้านอาหารที่เป็นที่ซงึ่ เป็น
แบรนด์ทปี่ ระเทศไทยได้ซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้ว
ประชาสัมพันธ์
- Online Marketing เช่น จ้างบล็อกเกอร์ชาวจีนที่
มีชื่อให้ช่วยเขียน Review บนเว็บไซต์จีน เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์ตามบูธ/ร่วมกับ ททท./ งานอีเวนท์
- Social Media เช่น Wechat moment, Line
Facebook, Instragram, Twitter เป็นต้น
- ใบปลิวประชาสัมพันธ์
Revenue streams
รายได้ส่วนใหญ่มาจากให้ร้านค้าต่างๆ เช่าพื้นที่ โดยจะอัตราค่าเช่าแตกต่างกันไปสาหรับร้านค้าแต่ละแบบ

ที่มา: จากการศึกษา

45
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้

Customer Relation
- Promotion ให้ส่วนลดเป็นคูปองแก่ลูกค้าเรือ
สาราญ
- จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อรับของแถม เช่น มอบของ
แถมให้ลูกค้าทีม่ ี Boarding pass ที่มีภูเก็ตเป็น
destination
- Review จากลูกค้าเก่าบน Metasearch เช่น
TripAdvisor
- ส่วนลดสินค้าที่ร่วมรายการเมื่อลูกค้าทาบัตร
สมาชิกกับศูนย์การค้า

ตารางที่ 29 Business Model ร้านขายของฝาก
Sector: ร้านค้า (ร้านขายของฝาก)
Key Players/partners
Suppliers
- ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ เช่น อาหารทะเล ผลไม้
- ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ เช่น สกว. มศว. ม.อ.
- ผู้ให้บริการชาระเงิน เช่น Alipay WeChat
Partners
- ห้างสรรพสินค้า
- คนขับรถ Taxi
- บริษัท TO/TA ในและต่างประเทศ

Key Activities
- ผลิตสินค้า
- จาหน่ายสินค้า ปลีก-ส่ง

Value Proposition
- ความหลากหลายของสินค้า
- คุณภาพสินค้า ใช้วัตถุดิบมี
มาตรฐาน
- เป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัด
- รสชาติเป็นเอกลักษณ์ความเป็น
ท้องถิ่น
- ลูกค้าสามารถชาระเงินผ่าน
Application เช่น Wechat, Alipay
เป็นต้น
- การตกแต่งสถานที่ และการให้
ประสบการณ์ท่องเที่ยวทีดี

Key Resources
- แหล่งอาหารในท้องถิ่นและ
ต่างจังหวัด
- สถานที่ตั้งของร้าน
- พนักงานในร้าน
- การบริหารทางการเงิน
- IT

Customer Relation
- จัด Promotion ร่วมกับสายการบิน/
บัตรเครดิต
- ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าทีม่ ี Tag กระเป๋า
เดินทาง

Customer Segment
- กลุ่มลูกค้า FIT และ GIT
- นักท่องเที่ยวเอเชียเป็นกลุม่ หลัก
ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย อินเดีย
- นักท่องเที่ยวออสเตรเลีย และ
ยุโรป

Channel
ประชาสัมพันธ์
- online : FB Line Alibaba
- ผ่าน Alipay
ขาย
- ขายปลีก : หน้าร้าน
- ขายส่ง : ห้างสรรพสินค้า

Cost structure
ค่าแรงงาน และค่าวัตถุดิบเป็นสัดส่วนสูงสุด รองลงมาเป็นค่าคอมมิชชัน และค่าสาธาณูปโภค

Revenue streams
รายได้จากการขายสินค้า กาไรประมาณร้อยละ 30

ที่มา: จากการศึกษา

ตารางที่ 30 Business Model ร้านขายเครื่องประดับ และจิวเวอรี่
Sector: ร้านค้า (ร้านขายเครื่องประดับ และจิวเวอรี่)
Key Players/partners
Suppliers
- บริษัทผู้จัดจาหน่ายแร่ และมุก ทั้งในและ
ต่างประเทศ
- โรงงานผูผ้ ลิตเครื่องประดับ
- บริษัทขนส่ง เพือ่ ขนส่งวัตถุดิบและสินค้า
จากบริษัทผูผ้ ลิตเครือ่ งประดับ
- ธนาคารและผู้ให้บริการชาระเงิน เช่น
Alipay WeChat
Partners
- บริษัท TO/TA ในและต่างประเทศ

Key Activities
- จาหน่ายเครื่องประดับ เพชร
พลอย มุก ในรูปแบบสร้อยคอ แหวน
ต่างหู และอื่นๆ

Key Resources
- ที่ดินที่ตั้งของร้านค้า
- พนักงานในร้าน
- การบริหารทางการเงิน
- IT
- ความรู้ด้านการดาเนินธุรกิจ และ
Suppliers ดั้งเดิมที่มมี าตั้งแต่เริ่ม
ธุรกิจของครอบครัว

Value Proposition
- สินค้ามีคุณภาพและสวยงามมี
เอกลักษณ์
- ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ
- มีการแนะนาให้ความรู้ประวัติความ
เป็นมาก่อนจะกลายมาเป็น
เครื่องประดับ
- มีการแนะนาและเสนอแนะ
เครื่องประดับทีเ่ หมาะสมกับ
บุคลิกภาพ
- การตกแต่งร้านค้าที่สวยงาม
โดยเฉพาะเทศกาลต่างๆของไทยและ
ต่างชาติ
- พนักงานพูดจาไพเราะ สุภาพ และ
แต่งกายสวยงาม
- รับประกันความพอใจและคุณภาพ
ของสินค้าตลอดชีพ

Cost structure
ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นเครื่องประดับ ตามด้วย ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น และค่าไฟฟ้า
ตามลาดับ

Channel
ประชาสัมพันธ์
- เวปไซต์ของบริษัทเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับความเป็นมา และการดูแล
สุขภาพ
- การ Road Show ในจังหวัด
ขาย
- ขายหน้าร้าน

Revenue streams
รายได้จากการขายสินค้า กาไรมากกว่าร้อยละ 100

ที่มา: จากการศึกษา
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Customer Relation
- สอบถามความพอใจกับลูกค้าผ่าน
ทางอีเมล์
- ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเฉพาะราย
โดยเฉพาะสัญชาติที่ต้องการส่วนลด

Customer Segment
- นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนใหญ่
คือ จีน ร้อยละ 70 รองลงมาคือ
ยุโรป และอินเดีย
- นักท่องเที่ยว GIT และ FIT ส่วน
ใหญ่เดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์

ตารางที่ 31 Business Model โรงงานผลิตสินค้า (หมอนยางพารา)
Sector: ร้านค้า (ผู้ผลิตและขายส่งของฝาก(หมอนยางพารา)
Key Players/partners
Suppliers
- ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ ได้แก่ น้ายางข้น และ
สารเคมี
- ผู้จาหน่ายเครื่องจักร

Key Activities
- ผลิตสินค้า
- จาหน่ายสินค้าส่ง

Value Proposition
- สินค้าคุณภาพดี
- แหล่งผลิตและจาหน่ายอยู่ในพื้นที่
ท่องเที่ยว

Key Resources
- แหล่งผลิตน้ายางข้นในจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น
สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ เป็นต้น
- เทคโนโลยีการผลิต
- สถานที่ตั้งของโรงงาน
- พนักงานในโรงงาน
- การบริหารทางการเงิน
- IT

Customer Relation
- มอบส่วนลดให้ลูกค้าตามปริมาณยอด
สั่งซือ้

Customer Segment
- ธุรกิจนาเที่ยว
- ร้านขายปลีกของทีร่ ะลึก
- ตัวแทนจาหน่ายอิสระ
โดยนาไปจาหน่ายแก่ลูกค้า
หลักเป็นนักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 80
รองลงมาเป็นรัสเซีย และอื่นๆ

Channel
ประชาสัมพันธ์
- online : Website ของบริษัท
ขาย
- ขายส่งจากโรงงาน

Cost structure
ค่าวัตถุดิบเป็นสัดส่วนสูงสุด รองลงมาเป็นค่าแรงงานและสาธารณูปโภค

Revenue streams
รายได้จากการขายสินค้า

ที่มา: จากการศึกษา

ตารางที่ 32 Business Model บุคคลรับอนุญาต Money Changer
Sector: บุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Changer : MC)
Key Players/partners
- ธนาคารพาณิชย์
- TO
- Money Changer อื่น

Key Activities
รับแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศ

Value Proposition
- ทาเลที่ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว
สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเงิน
- อัตราแลกเปลี่ยนดี สามารถ
แลกเปลี่ยนจากเงินสกุลต่างประเทศ
เป็นเงินสกุลท้องถิ่นได้มาก

Key Resources
- ทาเลและสถานที่
- เงินทุนของเจ้าของ
- อานาจต่อรองต่อธฯคารพาณิชย์

Customer Segment
- นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT และ Group
ทุกสัญชาติ

Channel
- หน้าร้านค้า

Cost structure
ค่าเช่าและตกแต่งบูธเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ ค่าจ้างจัดทาบัญชี และค่าแรงพนักงาน ตามลาดับ

ที่มา: จากการศึกษา
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Customer Relation
- เสนออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าคู่
แข่งขันในบริเวณเดียวกัน

Revenue streams
รายได้มาจากการทีร่ ับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากนักท่องเที่ยว และ
นาไปจาหน่ายให้กับธนาคารพาณิชย์
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