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Thomas Cook (India) Ltd. บริษัทบริการด้านการท่องเที�ยวและ SOTC Travel LTd. บริษัท
ในเครือ ได้ทําการสาํรวจผู้บริโภค 2,500 คน ในเมืองTier 1 และ Tier 2 ทั�วอินเดีย เช่น มุมไบ
เดลี เบงกาลูรู เจนไน โกลกาตา ไฮเดอราบัด ปูเน่ ลัคเนาว์ เป�นต้น โดยครอบคลุมกลุ่มอายุ 4
กลุ่ม ได้แก่ 1) ตํ�ากว่า 30 ป� 2) 31-44 ป� 3) 45-59 ป� และ 4) 60 ป�ขึ�นไป ซึ�งผู้ตอบแแบบ
สอบถาม 76% มีอายุระหว่าง 28-55 ป� พบผลสาํรวจที�สาํคัญ ดังนี�
 
1. ชาวอินเดียพร้อมจะท่องเที�ยวอีกครั�ง
ผลสาํรวจพบว่าราว 14% ของผู้ตอบแแบบสอบถามพร้อมที�จะเดินทางในป� 2563 หากมีการผ่อนปรน
มาตรการแล้ว ในขณะที� 45% เลื� อนแผนการเดินทางออกไปเป�นป� 2564 และอีก 41% ยังไม่ได้
ตัดสินใจ โดยผู้ ที�พร้อมเดินทางในป� 2563 วางแผนไว้ในเดือนพฤศจิกายน (29%) และธันวาคม
(50%) เป�นส่วนใหญ่
 
2. แบรนด์ดังจะได้รับความนิยม
ผู้ตอบแแบบสอบถาม 72% จะเลือกแบรนด์ที� เป�นที�รู ้จักในการเดินทาง ทั�งบริษัททัวร์ เครือโรงแรม
เป�นต้น และ 75% ให้ความสาํคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเป�นอันดับ 1 โดย 35% พร้อมที�จะ
จ่ายเงินมากกว่าเพื� อความมั�นใจ
 
3. เน้นการท่องเที�ยวในประเทศ
ผู้ตอบแแบบสอบถาม 64% เลือกที�จะเดินทางในประเทศ โดยจุดหมายหลัก ได้แก่ ลาดักห์ (20%) กัว
(17%) อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ (15%) เกรละ (11%) รัฐหิมาจัลประเทศ และแคชเมียร์ รวมถึง
ประเทศภูฏาน (17%) อีกทั�งยังเลือกที�จะเดินทางไปยังเมืองที�สามารถขับรถไปเองได้ เช่น คูร์ก อูตี
มัสซูรี ชิมลา อัมริตสาร์ มุนนาร์ เป�นต้น 
 
ส่วนผู้ตอบแแบบสอบถามอีก 36% เลือกที�จะเดินทางไปต่างประเทศ โดย 41% เลือกจุดหมายใกล้
เคียง เช่น ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ดูไบ และอาบูดาบี เป�นต้น ส่วนอุปสงค์สาํหรับจุดหมายที�ไกลออก
คาดว่าจะกลับมาในไตรมาส 4 ของป�นี� เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (20%) สหรัฐอเมริกา (16%)
และยุโรป (38%) โดยประเทศในยุโรปที�นักท่องเที�ยวอินเดียสนใจมากที�สุด ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์
ฝรั�งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐเช็ก
 
4. เดินทางเป�นกลุ่มเล็กลง
ผู้ตอบแแบบสอบถามมีแนวโน้มที�จะเดินทางเป�นกลุ่มเล็กลง เนื� องมาจากเหตุผลด้านสุขภาพและสุข-
อนามัย โดย 63% เลือกที�จะเดินทางไปกับญาติ เพื� อน หรือเพื� อนร่วมงาน อีก 25% เลือกเดินทางไป
กับกลุ่มไม่เกิน 20 คน และอีก 12% เลือกเดินทางไปกับกลุ่มใหญ่ 35 คนขึ�นไป
 
5. ระยะเวลาพักผ่อนไม่เกิน 7 วัน
ผลสาํรวจพบว่าผู้ตอบแแบบสอบถาม 86% เลือกที�จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-11 วัน (51% เลือก
ระหว่าง 4-7 วัน และอีก 35% ระหว่าง 8-11 วัน) ส่วนอีก 14% เลือกที�จะใช้เวลากับการเดินทาง
พักผ่อน 12 วันขึ�นไป
 
6. ชอบการเดินทางที�ประหยัดและคุ้มค่า
ผู้ตอบแแบบสอบถาม 67% กล่าวว่าจะใช้จ่ายไม่เกิน 1 แสนรูป�ต่อคนในการเดินทางพักผ่อนครั�งต่อไป
และอีก 11% กล่าวว่าไม่เกิน 2 แสนรูป�ต่อคน
 
7. ยังคงเลือกจองการเดินทางแบบออฟไลน์
ผลสาํรวจระบุว่าผู้ตอบแแบบสอบถาม 58% ยังคงเลือกที�จะจองการเดินทางผ่านร้านค้าปลีกหรือ
บริการที�บ้าน (38% ที�ร ้านค้าปลีก และ 20% ที�บ้าน) ส่วนอีก 40% เลือกที�จะจองการเดินทาง
ออนไลน์ (เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน) และอีก 12% เลือกที�จองผ่านวีดีโอแชท



ข้อ เสนอแนะสาํหรับ
ผู้ปร ะกอบการไทย
แม้ว่าอินเดียจะยังคงอยู่ในช่วงล็อคดาวน์ไปจนถึงวันที� 31 พฤษภาคม แต่รฐับาล
อินเดียได้ออกประกาศอนุญาตให้มีการเป�ดเที�ยวบินในประเทศได้ตั�งแต่วันที� 25
พฤษภาคมนี�แล้ว [*1] อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่ารฐับาลจะอนุญาตให้เป�ด
เที�ยวบินต่างประเทศได้เมื�อไร และเมื�อหลายประเทศยังคงห้ามเที�ยวบินต่างชาติ รวมถึง
อินเดียได้ส่งสายการบินพิเศษไปรบัคนในประเทศกลับแล้ว จึงยังไม่มีความจาํเป�นที�
อินเดียจะอนุญาตให้มีเที�ยวบินต่างประเทศเรว็ๆนี� และเมื�อถึงเวลาแล้ว คาดว่าอินเดีย
น่าจะอนุญาตเฉพาะเที�ยวบินไปยังกลุ่มประเทศความเสี�ยงตํ�าก่อน [*2]
 
ผลการสาํรวจโดย booking.com โดยเปรยีบเทียบข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมและ
เมษายน 2563 ยังสอดคล้องกับผลสาํรวจข้างต้นที�แสดงว่าชาวอินเดียกระตือรอืรน้ที�
จะเดินทางอีกครั�งหลังช่วง COVID-19 และหนึ�งในจุดหมายท่องเที�ยวยอดนิยมก็คือ
ประเทศไทย [*3] ทั�งนี� จากสถิติของกระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬาระบุว่า ในป� 2560
ไทยมีนักท่องเที�ยวอินเดียรวม 1.41 ล้านคน และเพิ�มขึ�นเป�น 1.59 ล้านคนในป� 2561
และ 1.98 ล้านคนในป� 2562 และก่อนที�จะมีการแพรร่ะบาดของเชื�อ COVID-19 ยังมี
การคาดการณ์ว่าในป� 2563 จะมีนักท่องเที�ยวอินเดียเดินทางไปไทยถึง 2.2-2.4 ล้าน
คน เป�นรองเพียงนักท่องเที�ยวจีนเท่านั�น 
 
ถึงแม้ชาวอินเดียยังไม่สามารถเดินทางไปท่องเที�ยวต่างประเทศได้ในเรว็ๆนี� แต่ผล
สาํรวจพฤติกรรมการท่องเที�ยวชี�ให้เห็นว่าประเทศไทยเป�นแหล่งท่องเที�ยวเป�าหมาย
อันดับต้นๆ ของนักท่องเที�ยวชาวอินเดีย ทําให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีนักท่องเที�ยวอินเดีย
จาํนวนมากเดินทางมาท่องเที�ยวและจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยหลังสถานการณ์
คลี�คลายลง ผู้ประกอบการไทยที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะเป�นอุตสาหกรรมโรงแรม ที�พัก
บรกิารต่างๆ บรษัิทนําเที�ยว รา้นอาหาร รา้นค้าสินค้า และบรกิารสุขภาพ ที�เป�นที�นิยม
ของคนอินเดียก่อนหน้าไวรสั COVID-19 ระบาด ควรศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคของ
นักท่องเที�ยวที�เปลี�ยนไป โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ ที�จะเป�นกลุ่มสรา้งเทรนด์ในบรรยากาศ
ของวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ�งหมายถึงการปรบัตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที�ยวและนักท่องเที�ยว เพื�อให้ได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงฉับไวให้น้อย
ที�สุด และควรสรา้งความมั�นใจในการท่องเที�ยว เช่น การปฏิบัติเกี�ยวกับสุขอนามัยใน
การเดินทางและการใช้บรกิาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรบัใช้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป�น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการโฆษณา การชาํระค่าบรกิาร รวมทั�งการจัด
โปรโมชั�นจูงใจผู้บรโิภคกลุ่มเป�าหมาย เพื�อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัโอกาสทางธุรกิจ
ที�จะมาถึง
 
อ้างอิง:
[*1] The Indian Express. [2020]. Airspace unlockdown: Some domestic flights from May 25, says
Minister Puri. [Retrieved from indianexpress.com].
[*2] Simple Flying. [2020]. When Might India Allow International Flights To Resume? [Retrieved from
simplifying.com].
[*3] Financial Express. [2020]. Where will you travel post-Coronavirus? This Indian city tops wish-list
of most Indian travellers. [Retrieved from financialexpress.com].
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