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การอ่านค่าดัชนี
ดัชนีความเชื่อมั�นมีค่าอยู่ระหว่าง	0	–	200	โดย
-	ค่าดัชนีสูงกว่า	100	หมายความว่าสถานการณ�ดีกว่าระดับปกติ
-	ค่าดัชนีเท่ากับ	100	หมายความว่าสถานการณ�เท่ากับระดับปกติ
-	ค่าดัชนีต่ำกว่า	100	หมายความว่าสถานการณ�แย่กว่าระดับปกติ

ภาพที่1 ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2553-2554

ภาพที่2 ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาค
 ไตรมาสที่4ปี2553และไตรมาสที่1ปี2554

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาสที่4/2553อยู่ที่ระดับ77ปรับตัวสูงขึ้น
เล็กน้อยจากไตรมาสที่3แต่ยังคงต่ำกว่าระดับปกติ(100)และที่เคยคาดการณ์ไว้

• ผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปี2554(1/2554)
จะปรับตัวดีขึ้นมาก(107)เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นของทั้งปี2554(115)ที่ผู้ประกอบการ
มองว่าจะดีกว่าปี2553มาก

1.ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบ
การธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย

1.1ดัชนีความเชื่อมั่นแยกตามภูมิภาค

1 2

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย(ททท.)สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย(สทท.)และคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์และสะท้อนถึง
สถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในอนาคต
(รายไตรมาส)และเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้
เพ่ือท่ีจะได้เตร�ยมพร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นได้

การศึกษาแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่
1.การสำรวจและจัดทำดัชนีความเชื่อมั่น
 ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
2.การคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3.การสำรวจการวางแผนท่องเท่ียวและความคิดเห็น
 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

• ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ผู ประกอบ การ ไตรมาส ที่ 4/2553 (ต.ค. - ธ.ค.2553) 
เทากับ 77 สูง กวา ใน ไตรมาส ที่ 3 แต ต่ำ กวา ที่ เคย คาด การณ ไว 
เน��องจากปญหา อุทกภัย ที่ เกิด ขึ้น ใน หลาย พื้นที่

• ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ผู ประกอบ การ ไตรมาส ที่ 1/2554 (ม.ค. - มี.ค. 
2554) เทากับ 107 สูง กวา ใน ไตรมาส สุดทาย ของ ป 2553 เน��องจาก 
ยัง คง อยู ใน ชวง high season ของ การ ทอง เที่ยว สภาพ เศรษฐกิจ ไทย 
ที่ เริ�ม ดี ขึ้น และ นัก ทอง เที่ยว บาง สวน อาจ จะ เลื่อน การ เดิน ทาง มา จาก 
ใน ไตรมาส ที่ 4/2553 เน��องจาก เหตุ อุทกภัย เชน เดียว กับ ความ เชื่อ 
มั�น ที่ มี ตอ สถานการณ ทอง เที่ยว ทั้ง ป 2554 (115) ที่ น�า จะ ดี ขึ้น กวา ป 
ที่ ผาน มา มาก สาเหตุ จาก สถานการณ ใน ประเทศ มี แนว โนม ดี ขึ้น การ 
ฟน ตัว ของ เศรษฐกิจ และ การ ทอง เที่ยว ใน ระดับ โลก และ แนว โนม การ 
เพิ�ม ขึ้น ของ นัก ทอง เที่ยว ตอ เน��องจาก ใน ป 2553

• ผู ประกอบ การ สวน ใหญ ยัง กังวล กับ ปญหา การ แขงขัน ที่ รุนแรง มาก ขึ้น 
เชน ปญหา การ ตัด ราคา ระหวาง ผู ประกอบ การ และ ปญหา การ เพิ�ม ขึ้น 
ของ จำนวน ผู ประกอบ การ โดย เฉพาะ ใน ธุรกิจ นำ เที่ยว และ โรงแรม 
ที่พัก เปนตน 

• นัก ทอง เที่ยว ชาว ไทย รอย ละ 71 มี แผน เดิน ทาง ภายใน ประเทศ ใน 
ไตรมาส แรก ของ ป 2554 เปา หมาย หลัก ใน การ เดิน ทาง ไดแก ภาค 
เหน�อ และ จังหวัด ที่ ติด ทะเล ทั้ง ภาค ใต และ ภาค ตะวัน ออก โดย 
เชียงใหม ยัง เปน จุด หมาย ยอด นิยม รวม ทั้ง ภูเก็ต เพชรบุรี ชลบุรี 
และ เลย

• จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติไตรมาสที่ 4 ป 2553 เทากับ 4.59 
ลานคน ทำใหยอดรวม จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดในป 
2553 สูงถึง 15.84 ลานคน เพิ�มขึ้นรอยละ 11.96 จากป 2552

• คาด การณ จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ใน ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 
ประมาณ 4.72 ลาน คน สูง กวา จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ไตรมาส ที่ 
4 ป 2553 (4.59 ลาน คน) และ จำนวน นัก ทอง เที่ยว ใน ไต รม าส ที่ 1 ป 
2553 (4.66 ลาน คน) เล็ก นอย

• คา เงิน บาท ที่ แข็ง คา ขึ้น สง ผลก ระ ทบ ตอ พฤติกรรม นัก ทอง เที่ยว ตาง 
ชาติ ที่ เดิน ทาง เขา มา ใน ประเทศไทย เพียง เล็ก นอย โดย นัก ทอง เที่ยว 
สวน ใหญ ยัง คง ใช จาย เหมือน เดิม

จาก การ สำรวจ ความ คิด เห็น ของ ผู ประกอบ การ ใน อุตสาหกรรม ทอง เที่ยว 
ทั�ว ประเทศ ใน ชวง ไตรมาส ที่ 4 ป 2553 จำนวน 1,025 ราย พบ วา ดัชน� 
ความ เชื่อ มั�น ผู ประกอบ การ ใน ไตรมาส ที่ 4 ป 2553 (ต.ค. - ธ.ค.) เทากับ 
77 ปรับ ตัว สูง ขึ้น กวา ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ใน ไตรมาส ที่ 3 ป 2553 (65) แต 
ต่ำ กวา ระดับ ที่ ผู ประกอบ การ ได เคย คาด การณ ไว เน��องจาก การ เกิด 
อุทกภัย อยาง รุนแรง ใน หลาย พื้นที่ ทั�ว ประเทศ ใน ชวง เดือน ต.ค.-พ.ย. 
2553 โดย เฉพาะ ผู ประกอบ การ ใน ภาค ตะวัน ออก เฉ�ยง เหน�อ  ภาค ใต 
และ ภาค กลาง ซึ�ง เปน พื้นที่ ที่ เกิด ปญหา อุทกภัย รุนแรง สวน ผู ประกอบ 
การ ที่ ได รับ ผลก ระ ทบ นอย ที่สุด คือ ผู ประกอบ การ ใน ภาค ตะวัน ออก 

นอกจาก น�้ การ แข็ง คา ของ เงิน บาท และ กระแส ขาว การ เกิด สึ นา มิ สง ผล 
ให ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ใน ไตรมาส ที่ 4 ป 2553 น�้ แย ลง กวา ระดับ ปกติ

ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ผู ประกอบ การ ใน ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 (ม.ค.-มี.ค.) 
เทากับ 107 เปน สัญญาณ ที่ ดี วา ผู ประกอบ การ มี ความ เชื่อ มั�น วา ธุรกิจ การ 
ทอง เที่ยว ใน ประเทศ จะ ดี ขึ้นกวาระดับปกติ ใน ชวง ตน ป หนา 

ถึง แม ผู ประกอบ การ สวน ใหญ (รอย ละ 60) มอง วา ปจจัย ทางการ เมือง 
จะ เปน ปจจัย สำคัญ ที่ สง ผลก ระ ทบ ทั้ง ทาง บวก และ ทาง ลบ ตอ สถานการณ 
การ ทอง เที่ยว ของ ประเทศไทย ใน ไตรมาส แรก ของ ป 2554 แต ผู ประกอบ 
การ สวน ใหญ (รอย ละ 59) เชื่อ วา จะ สง ผล ดี ตอ การ ทอง เที่ยว มากกวา ผล 
เสีย รวม ทั้ง ปจจัย ดาน สภาพ เศรษฐกิจ ไทย ที่ ดี ขึ้น (รอย ละ 44) และ การ 
ประชาสัมพันธ การ ทอง เที่ยว โดย ภาค รัฐ ที่ มี มา อยาง ตอ เน��อง (รอย ละ 44)
 
สวน ปจจัย ที่ ผู ประกอบ การ กังวล วา จะ สง ผลก ระ ทบ ทาง ลบ ตอ ธุรกิจ ทอง 
เที่ยว ใน ชวง ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 คือ ปญหา การ แข็ง คา ของ เงิน บาท 
(รอย ละ 41) โดย เฉพาะ ผู ประกอบ การ ธุรกิจ นำ เท่ียว Inbound (รอย ละ 72) 
และ ธุรกิจ โรงแรม และ ที่พัก (รอย ละ 43) ทั้งน�้ จาก การ สำรวจ พบ วา 
ผู ประกอบ การนำ เท่ียว Inbound ได มี การ ปรับ ตัว โดย เพิ�ม การ ประชาสัมพันธ  

กลุม ลูกคา ตาง ประเทศ (รอย ละ 43) และ บาง สวน ใช วิธี การ ลด ราคา คา 
บริการ (รอย ละ 32) ใน ขณะ ที่ ผู ประกอบ การ ธุรกิจ โรงแรม และ ที่พัก มี การ 
ปรับ ตัว โดย เนน เพิ�ม การ ประชาสัมพันธ กลุม ลูกคา ใน ประเทศ ให มาก ขึ้น 
เพื่อ ทดแทน กลุม ลูกคา ตาง ชาติ ที่ คาด วา จะ มี จำนวน ลด ลง (รอย ละ 38)

ผู ประกอบ การ ใน ทุก ภูมิภาค ประเมิน ผล การ ประกอบ ธุรกิจ การ ทอง เที่ยว 
ใน ภูมิภาค ชวง ไตรมาส ที่ 4 ป 2553 วา ลด ลง กวา ระดับ ปกติ โดย เฉพาะ ผู 
ประกอบ การ ใน เขต กรุงเทพมหานคร (67) และ ภาค ใต (70) สวน หนึ�ง เปน 
ผลก ระ ทบ มา จาก ปญหา อุทกภัย และ ดิน ถลม ทาง ภาค ใต

ผู ประกอบ การ สวน ใหญ (รอย ละ 60) ให ความ เห็น วา ปญหา อุทกภัย ที่ เกิด 
ขึ้น ใน ชวง ไตรมาส ที่ 4 ป 2553 สง ผลก ระ ทบ ทาง ลบ ตอ ธุรกิจ ทอง เที่ยว 
ใน พื้นที่ โดย เฉพาะ ผู ประกอบ การ ใน ภาค ตะวัน ออก เฉ�ยง เหน�อ (รอย ละ 
78) และ ภาค ใต (รอย ละ 70) ซึ�ง เปน พื้นที่ ที่ ปญหา อุทกภัย คอน ขาง รุนแรง 
อยางไร ก็ตาม ผู ประกอบ การ สวน ใหญ ได ดำเนิน การ รับมือ เพื่อ ลด ผลก ระ 
ทบ ดัง กลาว โดย เพิ�ม การ ประชาสัมพันธ (รอย ละ 52) และ ลด ราคา บริการ 
หรือ สินคา (รอย ละ 37) รวม ทั้ง คาด หวัง วา จะ ได รับ ความ ชวย เหลือ จาก 
ภาค รัฐ ใน การ ปรับ ลด ภาษี ให ธุรกิจ ท่ี ได รับ ผลก ระ ทบ จาก อุทกภัย (รอย ละ 45)

ผู ประกอบ การ ทอง เที่ยว ใน เกือบ ทุก ภูมิภาค คาด การณ วา สถานการณ การ 
ทอง เที่ยว ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 จะ ดี กวา ระดับ ปกติ เล็ก นอย โดย เฉพาะ ผู 
ประกอบ การ ใน ภาค ตะวัน ออก (116) และ ภาค กลาง (109)

ผู ประกอบ การ จาก ภาค เหน�อ รอย ละ 63 คาด วา อากาศ หนาว เย็น ใน พื้นที่ 
จะ ชวย สง เสริม ใหการ ทอง เที่ยว ของ ภาค เหน�อ ดี ขึ้น ซึ�ง ผู ประกอบ การ บาง 
สวน ได เตรียม การ โดย เพิ�ม การ ประชาสัมพันธ (รอย ละ 39) เพิ�ม จำนวน 
สินคา หรือ ความ สามารถ ใน การ ให บริการ (รอย ละ 37) และ ขึ้น ราคา 
สินคา หรือ บริการ ใน ชวง ฤดูกาล ทอง เที่ยว ดัง กลาว (รอย ละ 29)
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ดัชนีความเชื่อมั่นแยกตามประเภทธุรกิจ
ภาพที่3 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโรงแรม ภาพที่6 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าทั่วไป

ภาพที่4 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจนำเที่ยว ภาพที่7 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ภาพที่5 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนส่ง ภาพที่8 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจสปาและนวด

ภาพที่9 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1.2ดัชนีความเชื่อมั่นแยกตามประเภทธุรกิจ

2.1นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ผู ประกอบ การ เกือบ ทุก ประเภท ธุรกิจ ประเมิน สถานการณ การ ทอง เที่ยว ใน 
ชวง ไตรมาส ที่ 4 ป 2553 ต่ำ กวา ระดับ ปกติ และ ต่ำ กวา ที่ ผู ประกอบ การ 
คาด การณ ไว เดิม

ธุรกิจ เกือบ ทุก ประเภท ได รับ ผลก ระ ทบ จาก ปญหา ที่ เกิด ขึ้น ใน ชวง ไตรมาส 
สุดทาย ของ ปี ไดแก ปญหา อุทกภัย เงิน บาท ที่ แข็ง คา ขึ้น รวม ไป ถึง 
กระแส ขาว การ เกิด สึ นา มิ มี เพียง ผู ประกอบ ธุรกิจ ขนสง ที่ ประเมิน ระดับ 
การ ทอง เที่ยว ใน ไตรมาส ที่ 4 ป 2553 ดี กวา ระดับ ปกติ (112) 

กลุม ผู ประกอบ การ ที่ ประเมิน สถานการณ การ ทอง เที่ยว ใน ไตรมาส ที่ 4 ป 
2553 ต่ำ สุด คือ ผู ประกอบ การ ธุรกิจ นำ เที่ยว inbound (51) สวน ธุรกิจ 
ประ เภท อื่นๆ ที่ ประเมิน สถานการณ ต่ำ กวา ปกติ ไดแก ธุรกิจ ราน ขาย 
ของ ที่ ระลึก และ ราน คา ทั�วไป (60) ธุรกิจ นำ เที่ยว ไทย เที่ยว ไทย (68) และ 
ธุรกิจ โรงแรม ที่ หอง พัก ราคา ต่ำ กวา 1,000 บาท ตอ คืน (68)

สำหรับ ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ผู ประกอบ การ ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 ผู ประกอบ 
การ คาด วา สถานการณ การ ทอง เที่ยว จะ ใกล เคียง กับ ระดับ ปกติ ยกเวน ผู 
ประกอบ การก ลุม ธุรกิจ นำ เที่ยว Inbound (88) ซึ�ง ยัง มี ความ กังวล ใน เรื่อง 
ของ คา เงิน บาท และ กลุม ธุรกิจ โรงแรม และ ที่พัก ที่ ระดับ คา หอง ต่ำ กวา 
1,000 บาท ตอ คืน (96) ใน ขณะ ที่ ผู ประกอบ การ ที่ มี ดัชน� ความ เชื่อ มั�น 
ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 สูง กวา ระดับ ปกติ ไดแก ธุรกิจ ขนสง (133) ธุรกิจ 
โรงแรม ที่ ระดับ ราคา หอง พัก สูง กวา 7,000 บาท ตอ คืน (118) และ ธุรกิจ 
อาหาร และ เครื่อง ดื่ม (117)

ผู ประกอบ การ มี ความ กังวล กับ การ แขงขัน ที่ รุนแรง มาก ขึ้น ใน ชวง ตน 
ป 2544 โดย ผู ประกอบ การ คาด วา ใน ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 การ แขงขัน 
ใน ธุรกิจ จะ สูง ขึ้น (127) เมื่อ เทียบ กับ ระดับ ปจจุบัน โดย เฉพาะ ธุรกิจ นำ 
เที่ยว Domestic และ Outbound ธุรกิจ โรงแรม และ ที่พัก ที่ ราคา หอง ต่ำ 
กวา 5,000 บาท ตอ คืน และ ธุรกิจ อาหาร และ เครื่อง ดื่ม โดย ปญหา ที่ พบ 
สวน ใหญ ไดแก การ ที่ จำนวน คู แขง ใน ธุรกิจ เพิ�ม มาก ขึ้น (รอย ละ 56) และ 
ปญหา การ ตัด ราคา ระหวาง ผู ประกอบ การ ดวย กัน (รอย ละ 45)

2.ผลการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว

ผล การ สำรวจ ความ คิด เห็น ของ นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ใน ไตรมาส ที่  4 
ป 2553 จำนวน 152 คน พบ วา นัก ทอง เที่ยว สวน ใหญ เดิน ทาง มา 
ประเทศไทย เพื่อ การ พัก ผอน (รอย ละ 55) และ นิยม เดิน ทาง เปนก ลุม 
เล็กๆ โดย เปนการ เดิน ทาง ทอง เที่ยว ตาม ลำพัง ถึง รอย ละ 33

ปจจัย สำคัญ ใน การ ตัดสิน ใจ เดิน ทาง มา เที่ยว ประเทศไทย อันดับ หนึ�ง คือ 
ความ ปลอดภัย (รอย ละ 61) ซึ�ง เปน ผล มา จาก สถานการณ ทางการ เมือง 
ที่ ไมมี ความ รุนแรง ใน ชวง ปลาย ป ทำให นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ สวน หนึ�ง มี 
ความ มั�นใจ มาก ขึ้น ปจจัย สำคัญ อื่นๆ ไดแก ความ คุม คา เงิน (รอย ละ 39) 
ความ สวยงาม ของ ธรรมชาติ (รอย ละ36) และ อาหาร ไทย (รอย ละ 32)

คา เงิน บาท ที่ แข็ง คา สง ผลก ระ ทบ ตอ พฤติกรรม นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ที่ 
เดิน ทาง เขา มา ใน ประเทศไทย เพียง เล็ก นอย โดย นัก ทอง เที่ยว สวน ใหญ 
ยัง คง ใช จาย เหมือน เดิม มี เพียง รอย ละ 24 ปรับ ตัว โดย การ ลด การ ใช จาย 
ใน ระหวาง การ ทอง เที่ยว ลง รอย ละ 14 ลด กิจกรรม การ ทอง เที่ยว ลง และ 
รอย ละ 9 ลด ระยะ เวลา พำนัก ใน ประเทศไทย ลง

นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ เห็น วา การ สราง ภาพ ลักษณ ที่ ดี ให ประเทศ (รอย ละ 
37) และ การ พัฒนา ระบบ การ รักษา ความ ปลอดภัย ให นัก ทอง เที่ยว (รอย 
ละ 27) เปน กลยุทธ ที่ สามารถ ชวย กระตุน การ ทอง เที่ยว ใน ประเทศ ได 
อยาง มี ประสิทธิภาพ
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2.2นักท่องเที่ยวชาวไทย

จาก การ สำรวจ พฤติกรรม การ ทอง เที่ยว ของ นัก ทอง เที่ยว ชาว ไทย จำนวน 
657 คน พบ วา รอย ละ 71 ของ นัก ทอง เที่ยว ชาว ไทย มี แผนการ เดิน ทาง 
ทอง เที่ยว ใน ประเทศ ไตรมาส ที่ 1 ของ ป 2554 สูง กวา ใน ไตรมาส ที่ 4 ของ 
ป 2553 (รอย ละ 68) สวน แผนการ ทอง เที่ยว ตาง ประเทศ มี แนว โนม ใกล 
เคียง กับ ใน ไตร มา สอื่นๆ ที่ ผาน มา

นัก ทอง เที่ยว สวน ใหญ เลือก เดิน ทาง ไป เที่ยว ใน ภาค เหน�อ และ จังหวัด ที่ ติด 
ทะเล ทั้ง ภาค ใต และ ภาค ตะวัน ออก โดย เชียงใหม ยัง เปน จุด หมาย ยอด นิยม 
ใน ชวง ไตรมาส ที่ 1 ของ ป 2554 ซึ�ง ยัง อยู ใน ฤดู หนาว แต นัก ทอง เที่ยว 
มี แนว โนม ที่ จะ เดิน ทาง ไป เที่ยว ใน จัง หวัด อื่นๆ ทาง ภาค เหน�อ ดวย เชน 
แมฮองสอน เชียงราย และ น�าน สวน จังหวัด ที่ ติด ทะเล ที่ ได รับ ความ นิยม 
ไดแก ภูเก็ต เพชรบุรี และ ชลบุรี สวน ทาง ภาค ตะวัน ออก เฉ�ยง เหน�อ 
ไดแก อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย

ปจจัย หลัก ใน การ ตัดสิน ใจ ที่ จะ ทอง เที่ยว ใน ไตรมาส ที่ 1 ของ ป 2554 ยัง 
คง เปน ความ สนใจ ใน แหลง ทอง เที่ยว (รอย ละ 60) รอง ลง มา ไดแก ชวง 
เวลา เทศกาล ทอง เที่ยว (รอย ละ 56) และ ราคา และ คุณภาพ ของ ที่พัก 
(รอย ละ 44) โดย ปจจัย ทาง ดาน ภัย ธรรมชาติ มี ผล ตอ การ ตัดสิน ใจ ทอง 
เที่ยว มาก ขึ้น (รอย ละ 25) ใน ขณะ ที่ สถานการณ ทางการ เมือง ลด ความ 
สำคัญ ลง (รอย ละ 16) 

นัก ทอง เที่ยว เลือก สถาน ที่ ทอง เที่ยว โดย คำนึง ถึง ความ สวยงาม ของ 
แหลง ทอง เที่ยว มาก ที่สุด (รอย ละ 65) โดย เฉพาะ สถาน ที่ ทอง เที่ยว ทาง 
ธรรมชาติ เชน ชายหาด ทะเล น้ำตก หรือ ภูเขา รอง ลง มา คือ ความ 
สะดวก ใน การ เดิน ทาง (รอย ละ 51) รวม ถึง คา ใช จาย ใน การ ทอง เที่ยว ที่ ไม 
แพง (รอย ละ 48) และ ความ ปลอดภัย ของ การ ทอง เที่ยว (รอย ละ 48) 

นัก ทอง เที่ยว สวน ใหญ หา ขอมูล การ ทอง เที่ยว จาก อินเตอรเน็ต (รอย ละ 
76) รอง ลง มา คือ คำ แนะนำ จาก ครอบครัว และ เพื่อน (รอย ละ 43) และ 
จาก สื่อ โทรทัศน (รอย ละ 29) 

นัก ทอง เที่ยว ตองการ ให ผู ประกอบ ธุรกิจ ทอง เที่ยว ปรับปรุง หรือ พัฒนา 
คุณภาพ การ ให บริการ ใน เรื่อง ของ ความ สะอาด มาก ที่สุด (รอย ละ 65) รอง 
ลง มา ไดแก ความ ปลอดภัย (รอย ละ 63) และ การ บริการ ของ พนักงาน 
(รอย ละ 46)

นโยบาย ที่ นัก ทอง เที่ยว ตองการ ให ภาค รัฐ สนับสนุน “ไทย เที่ยว ไทย” มาก 
ที่สุด คือ ความ ปลอดภัย ใน การ ทอง เที่ยว (รอย ละ 56) รอง ลง มา ไดแก 
ความ สะดวก ใน การ เดิน ทาง (รอย ละ 50) และ การ สราง ภาพ ลักษณ การ 
ทอง เที่ยว ใน ประเทศ (รอย ละ 39)

ภาพที่10จุดหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยแบ่งตามภูมิภาค

ภาพที่11คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี2552–2554

ภาพที่12คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายไตรมาส(ปี2551–2554)

หมายเหตุ: จำนวนนักท่องเที่ยวรวมปี2553=15.84ล้านคน
  ค่าคาดการณ์นักท่องเที่ยวรวมปี2554=16.20–17.93ล้านคน

3.การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
 ในไตรมาสที่1ปี2554

4.ค่าคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไตรมาสที่1ปี2554

ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 มี เทศกาล สำคัญ และ เปน ที่ นิยม ใน การ เฉลิม ฉลอง 
ของ คน สวน ใหญ และ มัก จะ ใช โอกาส ใน การ เดิน ทาง ทอง เที่ยว ถึง แม ไม ได 
ถือ เปน วัน หยุด ราชการ เชน วัน ตรุษ จีน และ วัน วาเลนไทน เปนตน รวม 
ทั้ง วัน สำคัญ ทาง ศาสนา ที่ ถือ เปน วัน หยุด ราชการ คือ วัน มาฆบูชา ซึ�ง ผู 
ประกอบ การ ให ความ เห็น วา สถานการณ การ ทอง เที่ยว ใน ทั้ง สาม เทศกาล 
จะ อยู ใน ระดับ ปกติ เมื่อ เทียบ กับ ป ที่ ผาน มา

นัก ทอง เที่ยว ไทย มี แผนการ เดิน ทางใน ชวง เทศกาล ตางๆ ภายใน ไตรมาส 
ที่ 1 ป 2554 ประมาณ รอย ละ 10 ของ นัก ทอง เที่ยว ที่ทำการ สำรวจ 
ทั้งน�้ จุด หมาย หลัก ของ นัก ทอง เที่ยว ใน ชวง เทศกาล วัน ตรุษ จีน และ วัน 
วาเลนไทน ไดแก จังหวัด ที่ ติด ทะเล ทั้ง ภาค ใต และ ภาค ตะวัน ออก (เชน 
หัวหิน ชลบุรี และ ระยอง เปนตน) รวม ทั้ง บาง จังหวัด ใน ภาค เหน�อ เชน 
เชียงใหม สวน วัน มาฆบูชา นัก ทอง เที่ยว มี แผน จะ เดิน ทาง ไป สถาน ที่ 
สำคัญ ทาง ศาสนา มาก เปน พิเศษ

จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ใน เดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน และ 
ธันวาคม ป 2553 เทากับ 1.31, 1.47 และ 1.80 ลาน คน ตาม ลำดับ ทำให 
ยอด รวม จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ใน ไตรมาส ที่ 4 ป 2553 เทากับ 
4.59 ลาน คน และ ทำให จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ทั้งหมด ใน ป 2553 
สูง ถึง 15.84 ลาน คน เพิ�ม ขึ้น รอย ละ 11.96 จาก ป 2552 แมวา จะ เกิด 
ปญหา มากมาย ใน ป 2553

ทั้งน�้ จาก แบบ จำลอง ทาง สถิติ การ แข็ง คา ของ เงิน บาท ใน ชวง ไตรมาส 4 
ที่ ผาน มา ไม สง ผลก ระ ทบ ตอ จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ที่ จะ เขา มา เที่ยว 
ใน ไทย

สำหรับ ใน ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 ยัง คง อยู ใน ชวง ของ ฤดู กาลทอง เที่ยว ที่ 
สำคัญ (High Season) คาคาดการณจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติในไตร
มาสที่ 1 ป 2554 ประมาณ 4.72 ลานคน สูงกวาจำนวนนักทองเที่ยวตาง
ชาติไตรมาสที่ 4 ป 2553 (4.59 ลานคน) และจำนวนนักทองเที่ยวในไตร
มาสที่ 1 ป 2553 (4.66 ลานคน) เล็กนอย

สำหรับ คา คาด การณ จำนวน นัก ทอง เที่ยว ใน ภูมิภาค อาเซียน ยุโรป และ 
เอเชีย ตะวัน ออก ซึ�ง เปนก ลุม นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ หลัก พบ วา จำนวน 
นัก ทอง เที่ยว จาก ยุโรป ไตรมาส ที่ 1 ป 2554 จะ มี จำนวน 1.46 ลาน คน 
นัก ทอง เที่ยว จาก อาเซียน 1.26 ลาน คน และ นัก ทอง เที่ยว จาก เอเชีย ตะวัน 
ออก 1.12 ลาน คน
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5.ข้อเสนอแนะ

5.1ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

5.2ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

1.ผู้ประกอบการ

สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวปี2553และการคาดการณ์สำหรับปี2554

ธุรกิจ การ ทอง เที่ยว เปน ธุรกิจ ที่ ออน ไหว กับ ปจจัย ใน ประเทศ อยาง มาก ไม 
วา จะ เปน สถานการณ รุนแรง ทางการ เมือง หรือ ปญหา อุทกภัย ที่ เกิด ขึ้น 
แต ธุรกิจ ทอง เที่ยว ก็ เปน ธุรกิจ ที่ ฟน ตัวอยาง รวดเร็ว เมื่อ ปญหา ได รับ การ 
แกไข แมวา ใน ป 2553 ดัชน� ความ เชื่อ มั�น สวน ใหญ จะ ต่ำ กวา ระดับ ปกติ 
แต จาก การ สำรวจ ความ เชื่อ มั�น คาด การณ ลวง หนา ใน ชวง ครึ�ง ป หลัง ผู 
ประกอบ การ มี ดัชน� ความ เชื่อ มั�น สูง กวา ระดับ ปกติ แลว

การ ที่ ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ไตรมาส หนา ปรับ ตัว เพิ�ม ขึ้น จน สูง กวา ระดับ 
ปกติ เปนการ สง สัญญาณ วา ใน ขณะ น�้ เปน จังหวะ ที่ ดี ที่ ภาค รัฐ น�า จะ ได 
ลด บทบาท การ เยียวยา ผลก ระ ทบ จาก เหตุการณ ตางๆ ให กับ ผู ประกอบ 
การ (เนน การ เยียวยา เฉพาะ กลุม ที่ ได รับ ผลก ระ ทบ รุนแรง) และ จะ ตอง 
มา เริ�ม เนน บทบาท ใน การ สง เสริม และ สนับสนุน ใน เชิง รุก มาก ยิ�ง ขึ้น เชน 
การ เพิ�ม การ ประชาสัมพันธ และ สราง ภาพ ลักษณ ดาน การ ทอง เที่ยว และ 
การ เพิ�ม การ ลงทุน เพื่อ พัฒนา สถาน ที่ ทอง เที่ยว โดย เฉพาะ ใน ดาน ความ 
สวยงาม ความ สะดวก และ ความ ปลอดภัย เปนตน นอกจาก น�้ ก็ ควร มี 
การ ลงทุน จัด ทำ ระบบ เก็บ ขอมูล พื้น ฐาน ที่ สำคัญ เพื่อ ใหการ ตัดสิน ใจ ทาง 
นโยบาย มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ�ง ขึ้น

นอกจาก น�้ เน��องจาก ใน ป 2554 สถานการณ การ ทอง เที่ยว ใน ระดับ โลก 
ได เริ�ม มี การ ฟน ตัว และ ภูมิภาค เอเชีย แปซิฟก ก็ เปน ภูมิภาค ที่ ได รับ การ 
คาด หมาย วา จะ มี อัตรา การ ขยาย ตัว สูง กวา ภูมิ ภา คอื่นๆ ดัง นั้น จึง นับ เปน 
โอกาส อัน ดี ที่ ประเทศไทย จะ ได รับ ผล ประโยชน จาก แนว โนม ดัง กลาว ทั้งน�้ 
ภาค รัฐ ตอง พยายาม ลด การ เกิด เหตุการณ ผิด ปกติ ซึ�ง อาจ จะ เปน สาเหตุ ที่ 
ทำให นัก ทอง เที่ยว เปลี่ยน การ เดิน ทาง ไป ยัง ประเทศ อื่น หรือ ตอง มี การเต รี 
ยม พรอม แกไข ปญหา อยาง ทัน ทวงที เมื่อ เกิด ปญหา ขึ้น

ใน สวน ของ ผู ประกอบ การ นั้น ก็ ควร จะ ได มี การเต รี ยม ความ พรอม รับ กับ 
กระแส การ ฟน ตัว ของ การ ทอง เที่ยว โลก โดย ใน ไตรมาส ที่ 1 น�้ จะ เปน 
ชวง ฤดูกาล ทอง เที่ยว High Season โดย เฉพาะ นัก ทอง เที่ยว จาก ยุโรป 
ซึ�ง เปน นัก ทอง เที่ยว กลุม ที่ มี ระยะ เวลา พำนัก คอน ขาง นาน จาก ผล การ 
สำรวจ พบ วา นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ มี แนว โนม ที่ จะ เดิน ทาง ไป ยัง ประเทศ 
ที่ เคย ไป มา แลว แต ทำ กิจ กร รม ใหมๆ แสดง วา ผู ประกอบ การ ควร จะ เนน 
พัฒนา คุณภาพ การ บริการ ทั้ง ใน ดาน ความ สะอาด และ ความ ปลอดภัย 
เพื่อ ให นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ เดิน ทาง กลับ มา เที่ยว ประเทศไทย อีก ใน 
อนาคต นอกจาก น�้ ควร เนน การ พัฒนา สินคา และ บริการ ใหมๆ เพื่อ ตอบ 
สนอง ความ ตองการ ของ นัก ทอง เที่ยว เชน การ พัฒนา แหลง ทอง เที่ยว เพื่อ 
สุขภาพ ครบ วงจร เปนตน

สวน ผู ประกอบ การ ที่ เนน นัก ทอง เที่ยว ชาว ไทย ก็ ตอง มี การ พัฒนา 
คุณภาพ การ บริการ ทั้ง ดาน ความ สะอาด และ ความ ปลอดภัย เชน กัน 
นอกจาก น�้ แลว ก็ ควร จะ มี การ ประชาสัมพันธ เพื่อ เขา ถึง ลูกคา กลุม ใหมๆ 
เน��องจาก นัก ทอง เท่ียว ชาว ไทย จะ มี แนว โนม ท่ี จะ เลือก เดิน ทาง ไป สถาน ท่ี ใหมๆ

ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ผู ประกอบ การ โดย รวม ใน ป 2553 ที่ ผาน มา อยู ใน ระดับ 
ต่ำ (62) เมื่อ เทียบ กับ ระดับ ปกติ เน��องจาก มี ปจจัย ที่ สง ผลก ระ ทบ ใน ทาง 
ลบ ตอ การ ทอง เที่ยว อยาง ตอ เน��อง ตลอด ทั้ง ป โดย เฉพาะ ปญหา ความ ไม 
สงบ ทางการ เมือง ใน ชวง ครึ�ง แรก ของ ป ซึ�ง สง ผล ให ความ เชื่อ มั�น ของ ผู 
ประกอบ การ อยู ใน ระดับ ต่ำ มาก โดย เฉพาะ ใน ไตรมาส ที่ 2 ที่ ดัชน� ความ 
เชื่อ มั�น ผู ประกอบ การ เหลือ เพียง 33 เทานั้น

ถึง แมวา ใน ชวง ครึ�ง ป หลัง สถานการณ การ ทอง เที่ยว จะ ดี ขึ้น กวา ใน ชวง 
ไตรมาส ที่ 2 เน��องจาก ปญหา การเมือง เริ�ม คลี่คลาย รวม ทั้ง ได มี การ 
ดำเนิน นโยบาย ชวย เหลือ จาก ภาค รัฐ ทั้ง การ เพิ�ม การ ประชาสัมพันธ 
และ นโยบาย สง เสริม การ ทอง เที่ยว ตางๆ เชน การ ใช มาตรการ ทาง ภาษี 
อยางไร ก็ตาม ปญหา อุทกภัย ที่ เกิด ขึ้น อยาง รุนแรง ใน หลาย พื้นที่ ของ 
ประเทศ และ เงิน บาท ที่ แข็ง คา ขึ้น ทำให ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ของ การ ทอง 
เที่ยว ใน ชวง ครึ�ง หลัง ของ ป 2553 ยัง คง อยู ใน ระดับ ที่ คอน ขาง ต่ำ (65 ใน 
ไตรมาส ที่ 3 และ 77 ใน ไตรมาส ที่ 4)
 
เมื่อ พิจารณา แยก ตาม ประเภท ธุรกิจ พบ วา ผู ประกอบ การ ที่ ประเมิน 
สถานการณ การ ทอง เที่ยว ใน ป 2553 ดี ที่สุด ไดแก ผู ประกอบ การ ธุรกิจ 
การขนสง (71) แต ยัง คง ต่ำ กวา ระดับ ปกติ สวน ผู ประกอบ การ ที่ ได รับ ผล 
ก ระ ทบ ทาง ลบ มาก ไดแก ผู ประกอบ ธุรกิจ ราน ขาย ของ ที่ ระลึก และ ราน คา 
ทั�วไป (45) ธุรกิจ ส ปา (52) และ ธุรกิจ นำ เที่ยว (56)
 
ผู ประกอบ ธุรกิจ การ ทอง เที่ยว จาก เกือบ ทุก ภาค มี ความ เห็น วา 
สถานการณ การ ทอง เที่ยว ใน ป 2553 อยู ใน ระดับ ที่ ต่ำ กวา ระดับ ปกติ โดย 
เฉพาะ ผู ประกอบ การ ใน เขต กรุงเทพมหานคร (53) และ ภาค เหน�อ (54) 
ซึ�ง ประเมิน ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ต่ำ สุด ใน ขณะ ที่ ผู ประกอบ การ จาก ภาค ตะวัน 
ออก ที่ มี คา ดัชน� ความ เชื่อ มั�น สูง ที่สุด (73)

สิ�ง หนึ�ง ที่ ได จาก การ สำรวจ ความ คิด เห็น ผู ประกอบ การ ธุรกิจ ทอง เที่ยว 
คือ ธุรกิจ ทอง เที่ยว คอน ขาง ออน ไหว กับ สถานการณ ตางๆ และ มัก จะ 
เปน ธุรกิจ ที่ ได รับ ผลก ระ ทบ รุนแรง และ รวดเร็ว จาก การ เปลี่ยนแปลง โดย 
เฉพาะ จาก สถานการณ ทางการ เมือง หรือ ภัย ธรรมชาติ อยางไร ก็ตาม 
ธุรกิจ ทอง เที่ยว มี การ ฟน ตัว คอน ขาง เร็ว เมื่อ สถานการณ เริ�ม คลี่คลาย 
ตัวอยาง เชน ผู ประกอบ การ สวน ใหญ มอง วา ปญหา ความ รุนแรง ทางการ 
เมือง ที่ เกิด ขึ้น ใน ชวง ไตรมาส ที่ 2 จะ ใช เวลา เพียง แค ประมาณ 4-6 เดือน 
ใน การ ฟนฟู ให กลับ มา เหมือน เดิม และ จาก สถิติ นัก ทอง เที่ยว สรุป ได วา 
จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ กลับ เขา สู ระดับ ปกติ ตั้งแต ไตรมาส ที่ 3 หรือ 
เพียง 2-3 เดือน หลัง จาก เหตุการณ สงบ ลง

จาก การ สำรวจ ผู ประกอบ การ ใน ป 2553 พบ วา ผู ประกอบ การ สวน ใหญ 
กังวล กับ ปญหา การ แขงขัน ที่ รุนแรง มาก ขึ้น โดย เฉพาะ ใน ธุรกิจ โรงแรม 
และ ที่พัก และ ธุรกิจ นำ เที่ยว ปญหา หลัก ที่ พบ ไดแก จำนวน คู แขง ใน 
ธุรกิจ ที่ เพิ�ม มาก ขึ้น และ ปญหา การ ตัด ราคา ระหวาง ผู ประกอบ การ ซึ�ง ผู 
ประกอบ การ ธุรกิจ นำ เที่ยว มอง วา ธุรกิจ นำ เที่ยว ใน ปจจุบัน มี ปญหา การ 
ตัด ราคา และ ไกด เถื่อน ใน ขณะ ที่ ธุรกิจ โรงแรม และ ที่พัก ที่ มี ราคา หอง ไม 
สูง นัก จะ เผชิญ กับ การ แขงขัน ทาง ดาน ราคา และ ผู ประกอบ การ ที่ ไม ได จด 
ทะเบียน สวน โรงแรม ที่ มี หอง พัก ราคา สูง จะ เผชิญ กับ ปญหา การ แขงขัน 
จาก ผู ประกอบ การ ตาง ชาติ เปน หลัก

ดัชน� ความ เชื่อ มั�น ผู ประกอบ การ การ ทอง เที่ยว ใน ป 2554 เทากับ 115 ผู 
ประกอบ การ คาด วา สถานการณ การ ทอง เที่ยว จะ ดี ขึ้น กวา ป 2553 และ 
จะ ดี กวา ระดับ ปกติ พอ สมควร ซึ�ง เปน สัญญาณ ที่ ดี วา ผู ประกอบ การ ยัง มี 
ความ เชื่อ มั�น ใน ธุรกิจ การ ทอง เที่ยว ถึง แมวา สถานการณ การ ทอง เที่ยว ใน 
ป 2553 ที่ ผาน มา จะ ยัง ไม ดี เทา ที่ ควร ผู ประกอบ การ ยัง ให ความ เชื่อ มั�น วา 
สถานการณ ทาง เศรษฐกิจ และ การเมือง ใน ป หนา น�า จะ เปน ตัว กระตุน การ 
ทอง เที่ยว ให ฟน ตัว ขึ้น จาก ป 2553 โดย ธุรกิจ ขนสง เปน ธุรกิจ ที่ มี คา ดัชน� 
ความ เชื่อ มั�น สูง ที่สุด (133)

ภาพที่13ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทย
 ปี2553และปี2554แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ภาพที่14ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทย
 ปี2553และปี2554แบ่งตามภูมิภาค
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โครงการการรายงานและพยากรณ์สถานการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
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และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
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2.นักท่องเที่ยว

ใน ป 2553 ที่ ผาน มา ภาพ รวม ของ จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ยัง คง เพิ�ม 
ขึ้น จาก ป 2552 แมวา ใน ชวง ไตรมาส ที่ 2 จะ มี เหตุการณ รุนแรง ทางการ 
เมือง ทำให จำนวน นัก ทอง เที่ยว ใน ชวง ดัง กลาว ลด ลง อยาง มาก อยางไร 
ก็ตาม จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ใน ไตรมาส ที่ 3 และ 4 ของ ป 2553 ได 
กลับ มา เพิ�ม ขึ้น แสดง ให เห็น วา นัก ทอง เที่ยว ยัง มี ความ เชื่อ มั�น และ เขา มา 
เที่ยว ใน ประเทศไทย เพิ�ม ขึ้น อยาง ตอ เน��อง

แมวา ใน ชวง ครึ�ง หลัง ของ ป 2553 จะ มี เหตุการณ ไม ปกติ ทั้ง ใน ประเทศ 
และ นอก ประเทศ เชน ปญหา เศรษฐกิจ ใน ภูมิภาค ยุโรป เงิน บาท ที่ แข็ง 
คา ขึ้น ใน ชวง ปลาย ป และ ปญหา อุทกภัย ที่ เกิด ใน ประเทศ แต เหตุการณ 
ไม ปกติ ดัง กลาว ไม สง ผลก ระ ทบ ตอ จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ แต อยาง 
ใด จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ใน ชวง ครึ�ง หลัง ของ ป ที่ ดี ขึ้น แสดง ให 
เห็น ถึง การ ปรับ ตัว ไป ใน ทาง ที่ ดี ของ อุตสาหกรรม ทอง เที่ยว ของ ไทย ตอ 
สถานการณ ตางๆ ที่ เกิด ขึ้น

ใน ป 2554 หาก ไมมี เหตุการณ ความ ไม สงบ ใน ประเทศ และ ภัย ธรรมชาติ 
รุนแรง คาด วา จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ จะ เพิ�ม ขึ้น กวา ใน ป 2553 โดย 
คาด การณ จำนวน นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ป 2554 จะ อยู ที่ ระดับ 16.20 – 
17.93 ลาน คน คิด เปนการ เพิ�ม ขึ้น รอย ละ 2.31 – 13.15 จาก จำนวน 
นัก ทอง เที่ยว ป 2553 (15.84 ลาน คน) เทียบ กับ การ คาด การณ อัตรา 
การ ขยาย ตัว ของ นัก ทอง เที่ยว ทั�ว โลก ประมาณ รอย ละ 4 (คาด การณ โดย 
UNWTO) 

สำหรับ นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ หลัก ของ ไทย ที่ มี จำนวน สูงสุด ไดแก นัก 
ทอง เที่ยว จาก อาเซียน เอเชีย ตะวัน ออก และ จาก ยุโรป ตาม ลำดับ พบ วา 
จำนวน นัก ทอง เที่ยว จาก อาเซียน และ ยุโรป มี แนว โนม เพิ�ม ขึ้น ทุก ป แต 
จำนวน นัก ทอง เที่ยว จาก เอเชีย ตะวัน ออก มี การ เปลี่ยนแปลง ใน แตละ ป ไม 
แน�นอน และ ใน ชวง หลัง จาก ป 2550 เปนตน มา จำนวน นัก ทอง เที่ยว กลุม 
น�้ ลด ลง อยาง มาก กอน ที่ จะ กลับ มา เพิ�ม ขึ้น อีก ครั้ง ใน ป 2553

จาก การ สำรวจ ความ คิด เห็น ของ นัก ทอง เที่ยว พบ วา นัก ทอง เที่ยว ทั้ง ไทย 
และ ตาง ชาติ มี แผนการ เดิน ทาง ทอง เที่ยว ใน ป 2554 จำนวน เทากับ ใน ป 
2553 แต งบ ประมาณ ที่ ใช ใน การ ทอง เที่ยว จะ เพิ�ม ขึ้น โดย นัก ทอง เที่ยว 

ภาพที่15จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม(2544–2554)

ตารางที่1จำนวนนักท่องเที่ยวรายไตรมาสปี2553-2554(ล้านคน)
ภาพที่16จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติแบ่งตามภูมิภาค(2544–2554)

ตาง ชาติ มี แนว โนม ที่ จะ เดิน ทาง ไป ประเทศ เดิม ที่ เคย ไป มา แลว แต ทำ 
กิจกรรม รูป แบบ ใหม ใน ขณะ ที่ นัก ทอง เที่ยว ไทย สวน ใหญ วางแผน จะ ทอง 
เที่ยว ใน รูป แบบ เดิม แต เปลี่ยน สถาน ที่

ทั้งน�้ แนวทาง ใน การก ระ ตุ นอุต สา หกร รม ทอง เที่ยว ของ ประเทศไทย ควร 
อยู ใน รูป แบบ ของ การ สราง ความ เชื่อ มั�น ดาน ความ ปลอดภัย ให กับ นัก 
ทอง เที่ยว เปน หลัก โดย เฉพาะ กลุม ประเทศ ใน ภูมิภาค เอเชีย ดวย กันเอง 
เน��องจาก เปน ตลาด ใหญ ที่ มี ศักยภาพ สูง รวม ทั้ง การ จัด งาน ตาง ๆ ตาม 
เทศกาล ทั้ง ของ ไทย และ ของ ตาง ชาติ จะ ชวย สง เสริม การ ทอง เที่ยว สำหรับ 
นัก ทอง เที่ยว ตาง ชาติ ได เปน อยาง ดี
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ภูมิภาค
2553 2554 รวม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 2553 2554

อาเซ�ยน 1.11 0.97 1.09 1.25 1.11 1.11 1.16 1.33 4.42 4.71

ยุโรป 1.58 0.70 0.79 1.27 1.46 0.88 0.96 1.33 4.34 4.63

เอเช�ยตะวันออก 1.10 0.55 0.96 1.04 1.20 0.97 1.19 1.12 3.64 4.48

อื่นๆ 0.87 0.68 1.85 1.03 0.95 0.92 0.98 1.04 3.44 3.88

รวมทั�งหมด 4.66 2.90 3.69 4.59 4.72 3.88 4.29 4.82 15.84 17.70
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
คำนวณจากผลการสำรวจตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นการสำรวจรายไตรมาสและรายปีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาคและประเภทธุรกิจ

การคำนวณดัชนีกระทำโดยการถามคำถามผู้ประกอบการเอกชน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกๆไตรมาส
โดยใช้คำถามหลักตามแนวทางของWorldTourismOrganization(UNWTO)ได้แก่

•	 ท่าน	ประเมิน	ผล	ของ	การ	ประกอบ	การ	ท่อง	เที่ยว	ใน	พื้นที่	หรือ	ธุรกิจ	ของ	ท่าน	ใน	ไตรมาส	นี้	อย่างไร
	 เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	ระดับ	การ	ท่อง	เที่ยว	ปกติ	ที่	ท่าน	คาด	หวัง	ว่า	ควร	จะ	เกิด	ขึ้น	ใน	ช่วง	นี้	ของ	ปี
•	 ท่าน	คิด	ว่า	ผล	ของ	การ	ประกอบ	การ	ท่อง	เที่ยว	ใน	พื้นที่	หรือ	ธุรกิจ	ของ	ท่าน	ใน	ไตรมาส	ที่	จะ	ถึง	นี้	จะ	เป็น	อย่างไร
	 เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	ระดับ	การ	ท่อง	เที่ยว	ปกติ	ที่	ท่าน	คาด	หวัง	ว่า	ควร	จะ	เกิด	ขึ้น	ใน	ช่วง	นี้	ของ	ปี

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคำตอบได้จาก:
ลดลงมาก(0),ลดลง(50),เหมือนเดิม(100),ดีขึ้น(150),หรือดีขึ้นมาก(200)
จากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยโดยด้านที่มีผลดัชนีมากกว่า100
แสดงว่าผู้ประกอบการประเมินว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีกว่าปีก่อนๆ
นอกจากนี้ยังมีคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

สำหรับการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่4ปี2553นี้
มีตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด1,025คน
ส่วนการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวมีผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด657คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมด152คน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่เวปไซต์ www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
e-mail: info@thailandtourismcouncil.org
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