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การอ่านค่าดัชนี
ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 200 โดย
- ค่าดัชนีสูงกว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์ดีกว่าระดับปกติ
- ค่าดัชนีเท่ากับ 100 หมายความว่าสถานการณ์เท่ากับระดับปกติ
- ค่าดัชนีต่ำากว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์แย่กว่าระดับปกติ

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 อยู่ในระดับต่ำากว่าปกติเล็กน้อย (92) 
แต่สูงกว่าที่ผู้ประกอบการคาดการณไว้ในช่วงไตรมาสก่อน และสูงกว่าดัชนีความเชื่อมั่น
ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 และ 2554

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 เท่ากับ 92 เนื่องจากผู้ประกอบการยัง
คงกังวลกับสถานการณเศรษฐกิจในประเทศ ต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว

•	 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 อยู่ในระดับต่ำา
กว่าปกติเล็กน้อย (92)	แต่สูงกว่าที่ผู้ประกอบการณ์คาดการณ์ไว้จากช่วง
ไตรมาสก่อน	และสูงกว่าดัชนีความเช่ือม่ันไตรมาสท่ี	2	ปี	2553	และ	2554

•	 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 (ก.ค. - ก.ย.) 
เท่ากับ 92	ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำากว่าระดับปกติเล็กน้อย

•	 ปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อสถานการณ์ท่องเที่ยวได้แก่ ความสะดวกในการ
เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว	การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ดีและ
หลากหลายมากขึ้น	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	และความ
ร่วมมือกันในกลุ่มผู้ประกอบการ

•	 ปัจจัยลบท่ีสำาคัญได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ	ต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน	
และการเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

•	 ผู้ประกอบการร้อยละ 81 ประเมินว่าปัญหาราคาสินค้าและค่าครองชีพส่ง
ผลกระทบทำาให้ธุรกิจแย่ลงหรือแย่ลงมาก	โดยผู้ประกอบการที่จะปรับตัว
จะใช้วิธีการเพิ่มราคาสินค้าและบริการ	และลดการจ้างงาน

•	 ผู้ประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคประเมินผลการประกอบธุรกิจการท่อง
เที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ต่ำากว่าระดับปกติเล็กน้อย	และมีความ
เชื่อมั่นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสที่	3	จะยังอยู่ในระดับที่ใกล้
เคียงกับในไตรมาสที่	2	

•	 ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง (77) ธุรกิจสปาและนวด (83) และธุรกิจร้านขาย
ของที่ระลึก และร้านค้าทั่วไป (86) ประเมินระดับธุรกิจค่อนข้างต่ำากว่า
ระดับปกติพอสมควร	ผู้ประกอบการในธุรกิจนำาเที่ยว	(89)	ธุรกิจร้าน
อาหาร	และเครื่องดื่ม	(90)	ประเมินสถานการณ์ต่ำากว่าปกติเล็กน้อย	ใน
ขณะที่	ธุรกิจโรงแรม	(97)	และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	(105)	เห็นว่าการ
ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่	2	ปี	2555	อยู่ในระดับปกติ
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ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี 2553-2555

1. ผลการสำารวจความเช่ือม่ันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย

จากการสำารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่ว
ประเทศในช่วงไตรมาสที่	2	ปี	2555	จำานวน	600	ราย	พบว่า	ดัชนีความเชื่อ
มั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 (เม.ย. - มิ.ย.) เท่ากับ 92	โดยผู้
ประกอบการประเมินว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวต่ำากว่าระดับปกติเล็ก
น้อย	และเป็นไตรมาสแรกตั้งแต่เริ่มการสำารวจที่การประเมินสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวสูงกว่าการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้เมื่อไตรมาสที่ผ่านมา	(85)	โดย
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับดัชนีความเชื่อมั่น
ในไตรมาสที่ผ่านมา	(94)	และสูงกว่าดัชนีในช่วงเดียวกันของปี	2553	(33)	
และปี	2554	(84)	

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ระดับความเชื่อมั่นต่ำากว่าระดับปกติเล็กน้อย คือสภาพ
เศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่ไม่ดีเท่าที่ควร โดยผู้ประกอบการถึงร้อยละ 64 ยัง
คงไม่คลายความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และอีกร้อยละ 
49 กังวลกับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นในหลายๆด้าน	และผู้ประกอบการร้อย
ละ	49	เห็นว่าช่วงไตรมาสที่	2	เป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว	จึงมีการเดิน
ทางท่องเที่ยวลดลง	ทั้งนี้ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 81 ประเมินว่าปัญหาราคา
สินค้าและค่าครองชีพส่งผลกระทบทำาให้ธุรกิจแย่ลงหรือแย่ลงมาก จึงทำาให้ผู้
ประกอบการถึงร้อยละ 39 ต้องปรับตัวหรือมีแผนปรับตัวต่อราคาสินค้าที่เพิ่ม
ขึ้น	โดยร้อยละ	49	ของผู้ที่ปรับตัวหรือมีแผนจะปรับตัวใช้วิธีการเพิ่มราคา
สินค้าและบริการขึ้นประมาณร้อยละ	10	ถึง	30	และร้อยละ	40	ของผู้ที่ปรับ
ตัวหรือมีแผนจะปรับตัวใช้วิธีลดการจ้างงาน

แต่อย่างไรก็ตามระดับความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับปกติ	
และยังเป็นระดับที่สูงที่สุดของช่วงไตรมาสที่	2	ใน	3	ปีล่าสุด	(2553-55)	
ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการบางส่วนมีความมั่นใจในสถานการณ์การท่องเที่ยว
ในช่วงไตรมาสที่	2	ที่ผ่านมา	โดยประเมินว่ามีความสะดวกในการเดินทางไป
แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น	(ร้อยละ	62)	มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่
ดีและหลากหลายมากขึ้น	(ร้อยละ	57)	มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อ
เน่ือง	(ร้อยละ	43)	รวมท้ังมีความร่วมมือกันในกลุ่มผู้ประกอบการ	(ร้อยละ	42)	
และมีการเติบโตของจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ	พอสมควร

ส่วนในช่วงไตรมาสที่	3	ของปี	2555	ผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นที่
ใกล้เคียงกับในไตรมาสที่	2	ของปี	2555	ที่ผ่านมา	โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้
ประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 (ก.ค. - ก.ย.) เท่ากับ 92	ซึ่งเป็นระดับ
ที่ต่ำากว่าระดับปกติเล็กน้อย	ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลจากปัญหา
สภาพเศรษฐกิจไทย	และปัญหาต้นทุนและค่าครองชีพท่ียังคงมีแนวโน้มไปในทางลบ
อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งมีความกังวลถึงจำานวนคู่แข่ง	หรือการแข่งขันที่สูงขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการหลายส่วนยังมีความมั่นใจการท่องเที่ยวจาก
ความสะดวกในการเดินทาง	การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ดี	และการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	โดยผู้ประกอบการร้อยละ	47	คิดว่านโย
บายจากภาครัฐที่สามารถช่วยกระตุ้นกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยว
ให้เพิ่มขึ้นจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเที่ยว	ในขณะที่ร้อยละ	42	ต้องการให้
ภาครัฐสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ดีขึ้น	และอีกร้อยละ	
46	เห็นว่า	ภาคเอกชนควรมีการตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น	อีกร้อยละ	40	เห็นว่าควรให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในธุรกิจท่องเที่ยว	รวมทั้งร้อยละ	37	ต้องการให้มีการรวมกลุ่มกันเอง
ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่อง
เที่ยวไทยโดยรวม
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1.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจำาแนกตามประเภทธุรกิจ

ผู้ประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคประเมินผลการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ต่ำากว่าระดับปกติเล็กน้อย	โดยผู้ประกอบการ
จากภาคตะวันออกประเมินการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูงที่สุด	(99)	ในขณะที่ผู้
ประกอบการจากกรุงเทพประเมินในระดับต่ำาที่สุด	(66)	ซึ่งผู้ประกอบการใน
กรุงเทพที่ประเมินการท่องเที่ยวว่าอยู่ในระดับต่ำามากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบ
การธุรกิจนำาเที่ยวและธุรกิจขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ	ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพประเมินระดับ
ธุรกิจว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าปกติ (117) ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
เฉพาะกับธุรกิจโรงแรมในภาคอื่นๆ แสดงถึงการเจริญเติบโตไปในทางที่ดี
ของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพถึงแม้จะมีจำานวนโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคยังคงมีระดับความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์
การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 จะยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ที่ผ่านมา	โดยผู้ประกอบการในภาคกลางมีความเชื่อ
มั่นสูงที่สุด	(97)	เนื่องจากเชื่อมั่นว่าการเดินทางที่สะดวก	การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว	และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะทำาให้นักท่องเที่ยวเดิน
ทางมามากขึ้น	ในขณะที่ผู้ประกอบการจากกรุงเทพมีระดับความเชื่อมั่นต่ำา
ที่สุด	(78)	แต่ถือเป็นดัชนีที่สูงขึ้นพอสมควรจากไตรมาสที่	2	ปี	2555	ที่ผ่าน
มา	โดยธุรกิจนำาเที่ยว	และธุรกิจขนส่งมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น	ในขณะที่ธุรกิจ
โรงแรมยังคงเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวในไตรมาสที่	3	ปี	2555	จะดีกว่าระดับ
ปกติเล็กน้อย

3

1.1  ดัชนีความเชื่อมั่นจำาแนกตามภูมิภาค

ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทย
ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 แบ่งตามภูมิภาค

ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง (77) ธุรกิจสปาและนวด (83) และธุรกิจร้านขายของ
ที่ระลึก และร้านค้าทั่วไป (86) ประเมินระดับธุรกิจค่อนข้างต่ำากว่าระดับปกติ
พอสมควร โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนส่งที่ประเมินว่าธุรกิจอยู่ในระดับที่
ต่ำากว่าการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้เมื่อไตรมาสที่ผ่านมาอย่างชัดเจน เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองที่ทำาให้มีการเดินขบวบประท้วงหลาย
ครั้งในช่วงไตรมาสที่	2	ปี	2555	รวมทั้งได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา
เศรษฐกิจในประเทศ	และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นค่าก๊าซ	และค่าแรงขั้นต่ำา
ที่ขึ้นแบบก้าวกระโดด	ส่วนผู้ประกอบการในธุรกิจนำาเที่ยว (89) ธุรกิจร้าน
อาหาร และเครื่องดื่ม (90) ประเมินสถานการณ์ต่ำากว่าปกติเล็กน้อย ในขณะ
ที่ ธุรกิจโรงแรม (97) และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (105) เห็นว่าการท่องเที่ยว
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2555 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับปกติ 

ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ผู้ประกอบการใน
เกือบทุกประเภทธุรกิจยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจไทยว่าจะส่ง
ผลกระทบทางลบต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทย	โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม	(100)	
และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	(102)	มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะอยู่ในระดับปกติ	
เนื่องจากมีความมั่นใจการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวว่าจะเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ทำาให้สถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้น

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักที่มีราคาสูงกว่า	5,000	บาทต่อคืน	
เป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาสที่	2	ดีที่สุด	(108)	และ
คาดการณ์สถานการณ์ในไตรมาสที่	3	ในระดับที่สูงกว่าปกติ	(107)	ในขณะที่
กลุ่มโรงแรมและที่พักราคาปานกลาง	(3,000-5,000	บาทต่อคืน)	เป็นกลุ่มที่
ประเมินสถานการณ์ในไตรมาสที่	2	ต่ำากว่าปกติมากที่สุด	(86)	ทั้งนี้น่าจะมา
จากการแข่งขันที่สูงประกอบกับเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย	

ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจนำาเที่ยวต่างประเทศ	(outbound)	เป็นกลุ่มที่มอง
สถานการณ์ท่องเที่ยวต่ำากว่าระดับปกติมาก	โดยในไตรมาสที่	2	มีดัชนีความ
เชื่อมั่นที่	90	และยังประเมินสถานการณ์ในไตรมาสที่	3	ต่ำากว่าปกติมาก	
(74)	เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ	เช่นเดียวกัน	ผู้
ประกอบการธุรกิจนำาเที่ยวในประเทศ	(inbound)	มีดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส
ที่	2	และ	3	เท่ากับ	89	และ	81	ตามลำาดับ	ส่วนผู้ประกอบการนำาเที่ยวใน
ประเทศ	(domestic)	ประเมินสถานการณ์ในไตรมาส	2	(88)	ใกล้เคียงกับผู้
ประกอบการนำาเที่ยวอื่นๆ	แต่คาดการณ์สถานการณ์ในไตรมาสที่	3	ดีกว่า
กลุ่มอื่นๆ	(94)



โครงการ การ รายงาน และ พยากรณ  สถานการณ  พฤติ กร รม นัก ท ่ อง เที่ยว 
 และ ความ เชื่อ มั่น ของ ผู ้ ประกอบ การ ในอ ุตสา หกร รม การ ท ่ อง เที่ยว ของ ไทย
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ภาพที่ 6 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านขายของที่ระลึก และร้านค้าทั่วไป

ภาพที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจนำาเที่ยว ภาพที่ 7 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

ภาพที่ 5 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนส่ง ภาพที่ 8 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจสปาและนวด

ดัชนีความเชื่อมั่นแยกตามประเภทธุรกิจ
ภาพที่ 3 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโรงแรม



โครงการ การ รายงาน และ พยากรณ  สถานการณ  พฤติ กร รม นัก ท ่ อง เที่ยว 
 และ ความ เชื่อ มั่น ของ ผู ้ ประกอบ การ ในอ ุตสา หกร รม การ ท ่ อง เที่ยว ของ ไทย

2. การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
 ไตรมาสที่ 3 ปี 2555

ไตรมาสที่	3	ปี	2555	มีเทศกาลและวันหยุดราชการค่อนข้างน้อย	โดยมี
เพียงวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา	และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม
ราชินีนาถ	(วันแม่)	ซึ่งมีช่วงวันหยุดยาว	(long-weekend)	เพียงแค่	1	ครั้ง
จากวันแม่	ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไทยคาดการณ์สถานการณ์
การท่องเที่ยวในช่วงวันแม่ปีนี้อยู่แค่ในระดับปกติ	(99)	และในช่วงวัน
อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาอยู่ในระดับต่ำากว่าปกติเล็กน้อย	(92)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยคำานวณจากผลการสำารวจตัวแทนผู้ประกอบการเอกชน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสำารวจรายไตรมาส และรายปี

เพื่อประโยชนต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ

การคำานวณดัชนีกระทำาโดยการถามคำาถามผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกๆไตรมาส
โดยใช้คำาถามหลักตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่

• ท่านประเมินผลของการประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของท่าน ในไตรมาสนี้ อย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี

• ท่านคิดว่าผลของการประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของท่าน ในไตรมาสที่จะถึงนี้ จะเป็นอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคำาตอบได้จาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม (100), ดีขึ้น (150), หรือ ดีขึ้นมาก (200)
จากนั้นจึงนำาผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย โดยด้านที่มีผลดัชนีมากกว่า 100 แสดงว่าผู้ประกอบการประเมินว่าสถานการณการท่องเที่ยวจะดีกว่าปีก่อนๆ

นอกจากนี้ยังมีคำาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณการท่องเที่ยวเพื่อนำามาประกอบการวิเคราะหข้อมูลอีกด้วย

สำาหรับการสำารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 นี้มีตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด 600 ราย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่เวปไซต์ www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

e-mail: info@thailandtourismcouncil.org

ภาพที่ 9 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


