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บทคดัย่อ 
  

 

ตลาดอาเซียนเป็นตลาดส าคัญของไทย และมีสัดส่วนถึงเกือบร้อยละ 30 ของจ านวน
นกัท่องเทีย่วทัง้หมด รายงานการวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเชงิลกึถงึทัง้ดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน
เพื่อ 1) ศกึษาความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วของไทยและอาเซยีน 2) ศึกษาพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเทียวอาเซียน 3) ศึกษาปจัจัยที่กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย และ 4) ค้นหาแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมของไทย   

การศกึษานี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื 
ส่วนที ่1 เป็นการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแข่งขนัโดยอาศยัขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary 

Data) ทัง้ดา้นอุปทานและอุปสงคข์อง World Economic Forum การศกึษาพบว่า ไทยมคีวามไดเ้ปรยีบ
สูงสุดด้านรายได้ แต่ตกเป็นล าดบั 3 ด้านการจดัการอุปทาน เนื่องจากความสามารถของการจดัการ
ภาครฐัจะค่อนขา้งต ่ากว่าประเทศอื่นๆ   

ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาระดับจุลภาคด้านอุปสงค์ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมจาก
นักท่องเทีย่วจากประเทศอาเซยีนเมื่อท่องเทีย่วเสรจ็แลว้ และก าลงัเดนิทางกลบั (Exit Survey) ซึง่เป็น
การศึกษานักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน 9 ประเทศรวมจ านวน 3,095 ราย เพื่อแยกกลุ่ม
นักท่องเที่ยวตามความสนใจ และนักท่องเที่ยวที่มาด้วยวตัถุประสงค์ทางด้านธุรกจิ การศึกษาพบว่า 
ไทยเป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจหลกัดา้นชอ้ปป้ิงและบนัเทงิส าหรบันักท่องเทีย่วอาเซยีน ซึง่จะเตบิโตไป
เป็น 14-15 ลา้นคน ภายในปี 2563 การศกึษาพฤตกิรรมและรสนิยมนักท่องเที่ยวท าใหส้ามารถจดักลุ่ม
นักท่องเที่ยว และการศึกษาที่มาของความเจรญิเติบโต ท าให้สามารถเสนอกลยุทธ์การตลาดที่เป็น
ประโยชน์ และพบว่ากลยุทธ์ที่ใช้อยู่ส าหรบักมัพูชา สหภาพเมยีนมาร ์และมาเลเซยีมคีวามเหมาะสม 
และยงัต้องทุ่มเทความสนใจใหก้บัอนิโดนีเซยีและสงิคโปรเ์พื่อเพิม่ส่วนแบ่ง ส าหรบับรไูนและฟิลปิปินส์
จ าเป็นตอ้งมกีารพจิารณากลยทุธใ์หม่  

ส่วนที ่3 เป็นการศกึษาดา้นอุปทาน โดยเลอืกอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นกรณีศกึษา ซึง่ไดศ้กึษา
ดา้นประสทิธภิาพทัง้ในระดบัอาเซยีน 4 ประเทศ ได้แก่ สงิคโปร ์มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และไทย พบว่า 
ความไมม่ปีระสทิธภิาพโดยรวมแตกต่างกนั แต่สงิคโปรม์นีวตักรรมดา้นเทคโนโลยเีหนือกว่าประเทศอื่น 



ในระดบัประเทศพบว่า การเพิม่ผลติภาพแรงงานเป็นปจัจยัส าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพมากกว่าการ
ใช้สนิทรพัย์ในการหารายได้ เช่น การขายห้องพกัของโรงแรมระดบั 3 ดาวลงมา แต่ส าหรบัโรงแรม
ระดบัหรกูารใชแ้รงงานมผีลต่อรายไดน้้อยกว่าการใชส้นิทรพัยใ์นการหารายได้  

ส่วนที ่4 เป็นการศกึษาปจัจยัก าหนดค่าจา้งแรงงานเพื่อหาแนวทางพฒันาทกัษะในโรงแรม จาก
การศกึษาปจัจยัทีก่ าหนดค่าจา้งแรงงานชี้ให้เหน็ว่าที่ตัง้ของโรงแรม และประสบการณ์ของคนงานเป็น
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด  โรงแรมในภูเกต็จะจ่ายค่าจา้งแรงงานสูงกว่ากรุงเทพฯ พทัยา และเชยีงใหม ่
ตามล าดบั (ภเูกต็>กทม.>พทัยา>เชยีงใหม)่ การจบการศกึษาดา้นการท่องเทีย่วและโรงแรม และการจบ
การศกึษาจากต่างประเทศ ไมใ่ช่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อค่าจา้งแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม การศกึษานี้
มขีอ้เสนอให้รฐัสนับสนุนให้หน่วยราชการเน้นการมสี่วนร่วมกบัภาคเอกชนในการพฒันาหลกัสูตรและ
การฝึกอบรม รายงานในส่วนนี้ยงัไดเ้สนอกลยทุธพ์ฒันาอุตสาหกรรมและแนวทางพฒันาแรงงาน 
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Abstract  
 

ASEAN is an important tourism market for Thailand as around 30% of the yearly 
international arrivals are from the region. This project primarily aims at investigating in depth 
the supply readiness and demand competitiveness of the Thai tourism sector. The objectives 
are: 1) to review the ranking of the competitiveness of Thailand and other ASEAN countries in 
tourism services, 2) to analyse tourism behavior and preferences of ASEAN tourists visiting 
Thailand, 3) to examine the efficiency and productivity of the hotel sector both at the ASEAN 
region level and the national level (Thailand), and 4) to seek means to develop skills for labor 
in the hotel industry. 

The study has four parts. 
Part 1 reviews the overall demand and supply competitiveness using secondary data of 

the World Economic Forum. The findings indicate that Thailand ranked first in term of revenue 
but third in term of supply management especially public service management. 

Part 2 provides a micro analysis of tourist behavior and preference from an exit survey 
comprising 3,095 samples of ASEAN leisure tourists and 420 business tourists from 9 
countries. The study indicates that Thailand has become an important shopping and 
entertainment hub of ASEAN tourists that will grow at the rate of 18 per cent per year reaching 
14-15 million tourists by 2020. Our behavior study helps to classify tourist groups according to 
their interests and provides a number of useful marketing strategies. Our source of growth 
study further confirms that our marketing strategies for Cambodia, Myanmar and Malaysia are 
in the right direction while more specific marketing attention has to be devoted to Indonesia 
and Singapore to increase Thailand’s share and to tap more demand. For Brunei and the 
Philippines, new marketing strategies have to be formulated. 

Part 3 presents supply studies including a comparative study of hotel efficiency in 
Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand; a benchmarking study of Thai hotels classified 



by locational zones and prices. Our efficiency studies show that there is no statistically 
significant difference in the level of efficiency of hotel sectors in the four ASEAN countries but 
Singapore tended to have a higher advantage in technological innovation. When compared 
domestically, the hotel and guesthouse sector proved to be able to increase and maintain 
efficiency over time from management improvement rather than from technological innovation.  

Part 4 presents our wage determination model which suggests that experience abroad 
and locations of hotel are important factor. Hotels in Phuket, Bangkok, Pattaya and Chang Mai 
pay more respectively (i.e. Phuket  Bangkok  Pattaya  Chiang Mai) interestingly, 
specialization education in hotel and tourism and education abroad are not statistically 
significant factors in wage determination. The study also suggests a number of strategies for 
industry upgrading and hotel work force development.  

       

 

 


