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• ไตรมาส4/2556ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการใกล้เคียงระดับปกติ(102)นับเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมา
• คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาส1/2557เท่ากับ100ต่ำาสุดในรอบ3ปี(ไตรมาส1/2554-2556)จากการที่

ผู้ประกอบการเริ่มไม่มั่นใจในสถานการณ์การเมืองในประเทศ
• ในปี2556คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ26.69ล้านคนและคาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยวปี2557จะมีจำานวน

29.92ล้านคนทั้งนี้ในไตรมาส1/2556คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ7.6ล้านคน
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โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(สทท.)
และคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์และสะท้อนถึงสถานการณ์การท่องเท่ียว
ท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนในอนาคต(รายไตรมาส)และเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้

เพ่ือท่ีจะได้เตร�ยมพร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้

โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น6ส่วนได้แก่
1.ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป

2.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
3.ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

4.การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
5.การคาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

6.ข้อเสนอแนะ

 

การอ�านค�าดัชนี
ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง0 – 200โดย

•ค่าดัชนีสูงกว่า100หมายความว่าสถานการณ์ดีกว่าระดับปกติ
•ค่าดัชนีเท่ากับ100หมายความว่าสถานการณ์เท่ากับระดับปกติ
•ค่าดัชนีต่ำากว่า100หมายความว่าสถานการณ์แย่กว่าระดับปกติ

• ดัชน�ความเชื่อมั�นผูประกอบการในไตรมาสที่ 4/2556 เทากับ 102 
เปนการประเมินที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในรอบ 3 ป  
ท่ีผานมา โดยมีปจจัยบวกจากการเปนชวงฤดูกาลทองเท่ียว การเดินทาง 

 ไปยังแหลงทองเที่ยวรวดเร็วและสะดวกขึ้น การประชาสัมพันธ   
แหลงทองเที่ยว รวมถึงการขยายตัวของการทองเที่ยวในประเทศ 

• ดัชน�ความเชื่อมั�นจากการคาดการณในไตรมาสที่ 1/2557 เทากับ 100 
ตํ่ากวาการประเมิน ไตรมาส 1 ของปท่ีผานๆมา โดยผูประกอบการเริ�มมี

 ความกังวลตอสถานการณทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจไทยเพิ�มมากข้ึน
• ดัชน�ความเชื่อมั�นรายปเพิ�มขึ้นอยางตอเน��อง โดยผูประกอบกาประเมิน 

สถานการณป 2556 ที่ระดับ 103 ต่ํากวาที่คาดการณไวเดิมวาจะสูงถึง
 110 ขณะที่การคาดการณ สถานการณป 2557 อยูที่ระดับ 103 ซึ�ง

ถือวาต่ําที่สุด ในรอบ 4 ป (ป 54-56 เทากับ 115 117 และ 110)
• นักทองเท่ียวชาวไทยรอยละ 33 มีแผนการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ

ในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2557  โดยมีจุดหมายหลักอยูที่ภาคเหน�อ 
 โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม
• ในป 2556 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด 26.69 ลานคน 

และไตรมาสที่ 1/2557 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 7.6 ลานคน 
• การออกกฎหมายคุมครองนักทองเที่ยวจีนสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยว 

ชาวจีนในไตรมาส 4 ตํ่ากวาท่ีคาดการณไวถึงรอยละ 30 และคาดการณ
วาจะสงผลไปถึงป 2557 ดวย

• ในป 2557 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด 29.92 ลานคน 
เพิ�มขึ้นรอยละ 12.10 จากป 2556 

• ประเด็นสําคัญที่ภาครัฐและผูประกอบการควรใหความสนใจไดแก   
การขาดแคลนแรงงาน การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของ    
นักทองเที่ยว การดูแลการคมนาคมขนสงในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยม และการพัฒนาการทองเท่ียวรูปแบบใหมๆ  หรือในพ้ืนท่ีใหมๆ
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1. ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป

2. ผลการสำารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ในชวงปลายป 2556 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอตัวลง ในไตรมาสที่
3/2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 2.7 ชะลอตัวอยางตอเน��องจาก
รอยละ 2.9 จากไตรมาสกอนหนา หน�วยงานตางๆ ตางปรับลดตัวเลข
ประมาณการเศรษฐกิจไทยอยางตอเน��อง โดยสภาพัฒน (สศช.) ไดปรับลด
การคาดการณเศรษฐกิจไทยทั้งป 2556 ลดลงเหลือรอยละ 3.0 (ลดลง
จากรอยละ 3.8-4.3) เน��องจากการสงออกขยายตัวต่ํากวาคาดการณและ
การลงทุนของภาครัฐไมเปนไปตามเปาหมาย ในขณะที่ธปท.ก็ปรับลด
การประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2556 เหลือรอยละ 
3.7 (จากรอยละ 4.2) สวนในป 2557 สศช. และ ธปท. คาดวาเศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวรอยละ 4.0-5.0 และรอยละ 4.8 ตามลําดับ 

แมวาภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลง แตในไตรมาส 
3/2556 สาขาโรงแรมและภัตตาคารมีการขยายตัวถึงรอยละ 15.1 และมี
อัตราการเขาพักเฉล่ียเพิ�มข้ึนเปนรอยละ 62.5 (จากรอยละ 57.5 ในไตรมาส 
3/2555) โดยรวม 9 เดือนแรกของป 2556 สาขาโรงแรมและภัตตาคารมี
การขยายตัวถึงรอยละ 14.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (สศช.) 

เศรษฐกิจโลกมีการฟนตัวอยางตอเน��องจากไตรมาสท่ี 1/2556 โดยเศรษฐกิจ 
สหรัฐและญี่ปุนมีการขยายตัวดีขึ้น เศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซน    
ก็มีการหลุดพนจากภาวะถดถอย ในขณะที่เศรษฐกิจจีนก็ขยายตัวสูงกวา
การคาดการณ (สศช.)

ในไตรมาสที่ 3/2556 คาเงินบาทออนคาลงจากไตรมาสที่ 2/2556 จาก
การท่ีเงินทุนไหลออกจากไทย และคาดวาในป 2557 คาเงินบาทจะออนคา 
ลงจากป 2556 จากการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐ และการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดของไทย

อัตราเงินเฟอมีแนวโนมลดลงเล็กนอย จากอุปสงคที่ลดลงในขณะที่
ตนทุนการผลิตเพิ�มขึ้นเล็กนอย โดยธปท.ประมาณการเงินเฟอทั�วไปป 
2556 ที่รอยละ 2.2 และป 2557 ที่รอยละ 2.4 ในขณะที่ สศช.คาดการณ
อัตราเงินเฟอป 2556 ที่รอยละ 2.4 และป 2557 ที่รอยละ 2.1-3.1

ในปลายเดือน พ.ย. ธปท.ไดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก
รอยละ 2.50 เหลือ 2.25 เพื่อลดความเสี่ยงและกระตุนเศรษฐกิจไทย

สําหรับสถานการณการเมืองภายในประเทศ มีการชุมนุมทางการเมือง
ตั้งแตชวงปลายเดือนตุลาคม และไดเกิดการปะทะระหวางภาครัฐกับ
ผูชุมนุมในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน-ตนธันวาคม โดย ขอมูลลาสุด 
(15 ธ.ค.) มีประเทศที่ประกาศเตือนสถานการณในไทยแลว 39 ประเทศ   
แตเปนการเตือนในระดับ 2-3 เทานั้นซึ�งเปนระดับไมรุนแรง (ตางจากการ
เตือนในป 2553 ซึ�งเปนระดับ 5) สวนหนึ�งเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยว

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวในไตรมาสท่ี 4 
ป 2556 จํานวน 600 ราย (สํารวจชวงกลางเดือนพฤศจิกายน) พบวา 
ดัชน�ความเชื่อมั�นผูประกอบการในไตรมาสที่ 4/2556 เทากับ 102 โดยป 
2556 เปนปแรกที่ความเชื่อมั�นผูประกอบการในทุกไตรมาสกลับเขาสู
ภาวะปกติหลังจากที่อยูในระดับต่ํากวาปกติมาตลอดในชวง 3 ปที่ผานมา 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูประกอบการมีความมั�นใจเพิ�มขึ้นจากไตรมาสกอน
สวนใหญมาจากการเขาสูชวงฤดูกาลทองเที่ยว (รอยละ 39) การเดินทาง
ไปยังแหลงทองเท่ียวรวดเร็วและสะดวกข้ึน เชน มีทางเลือกในการเดินทาง
จากสายการบินตนทุนต่ํา มากขึ้น (รอยละ 38) การประชาสัมพันธ  
แหลงทองเที่ยว (รอยละ 35) และการขยายตัวของการทองเที่ยว   
ภายในประเทศ (รอยละ 33)

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการสวนหนึ�งเริ�มมีความกังวลกับความไมแน�นอน 
ในสถานการณทางการเมือง (รอยละ 36) ซึ�งหากสถานการณมีความรุนแรง 
หรือยืดเย้ืออาจจะสงผลกระทบตอการทองเท่ียวไทยเปนอยางมาก ไมวาจะเปน 
การเดินทางเพื่อทองเที่ยว การเดินทางมาทํางานหรือการจัดประชุม
สัมมนา โดยปจจัยลบที่สําคัญอื่นๆ ไดแก ตนทุนที่เพิ�มสูงขึ้น (รอยละ 34) 

ทั้งน�้ ผูประกอบการรอยละ 40 เห็นวาการชุมนุมทางการเมืองสงผลให
ธุรกิจแยลง ในขณะที่อีกรอยละ 28 ไมไดรับผลกระทบ โดยกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจสปาและโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมที่มีคา
หองสูง (3,000-7,000 บาท)

เดินทางมาเที่ยวไทยจํานวนมาก เชน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐ รัสเซีย 
อินเดีย สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย เปนตน โดยประเทศที่มีการ
ประกาศเตือนมีสัดสวนนักทองเที่ยวตางชาติในไทยสูงถึงกวารอยละ 73  
ซึ�งหากสถานการณทางการเมืองยังไมคล่ีคลายโดยเร็วอาจจะสงผลกระทบ
ตอจํานวนนักทองเที่ยวในชวงปหนา
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ดัชน�ความเชื่อมั�นจากการคาดการณในไตรมาสที่ 1/2557 เทากับ 100 
ต่ํากวาที่ผูประกอบการเคยคาดการณในไตรมาส 1 ของป 2554-2556 
ซึ�งเทากับ 107 112 และ 106 ตามลําดับ เน��องจากผูประกอบการมีความ
กังวลกับปญหาความไมแน�นอนในสถานการณทางการเมืองมากข้ึน (รอยละ 
39) ปญหาเศรษฐกิจในประเทศ (รอยละ 37) อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
ยังคงมีความเชื่อมั�นจากปจจัยบวกที่สําคัญคือการที่ไตรมาสที่ 1 เปนชวง 
ฤดูทองเท่ียว (รอยละ 45) และความรวมมือกันในกลุมผูประกอบการ (รอยละ 31)  

สวนความคิดเห็นของผูประกอบการตอการลดภาษีสินคาฟุมเฟอย ผูประกอบการ 
สวนใหญเห็นวาจะสงผลดีตอธุรกิจของตน (รอยละ 36) ในขณะท่ีรอยละ 31 
เห็นวาจะไมสงผลกระทบ และรอยละ 25 เห็นวาธุรกิจจะแยลง โดยกลุม
ที่ไดรับผลดีเปนกลุมที่มีลูกคาตางชาติเปนหลัก เชน โรงแรม ในขณะที่
กลุมที่คาดวาธุรกิจจะแยลงสวนใหญเปนกลุมอาหารและเครื่องดื่ม 
และนําเที่ยว outbound โดยเฉพาะกลุมที่มีลูกคาคนไทยมากวาตางชาติ 

ผูประกอบการสวนใหญประเมินวาหากรัฐบาลอนุญาตใหนักทองเที่ยวนํา
คาใชจายการทองเท่ียวไปหักลดภาษีเงินไดจะสงผลดีตอธุรกิจการทองเท่ียว โดย
รอยละ 47 ประเมินวาธุรกิจจะดีขึ้น-ดีขึ้นมาก ในขณะที่ผูประกอบการ
รอยละ 22 ประเมินวาไมไดรับผลกระทบ และผูประกอบการอีกกลุมหนึ�ง 
(รอยละ 24) เชน กลุมขนสง ยังไมแน�ใจถึงผลกระทบของนโยบายดังกลาว 

ในชวงท่ีผานมาผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 38) ประสบปญหาขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจโรงแรม นําเท่ียว และธุรกิจอาหาร
เครื่องดื่ม ซึ�งภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ และภาคใตเปนภาคที่มีปญหา
ขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด ท้ังน� ้ตําแหน�งพนักงานตอนรับ และพนักงาน
ฝายขายเปนตําแหน�งท่ีมีความขาดแคลนมากท่ีสุด ซึ�งสวนหนึ�งเปนเพราะ
แรงงานท่ีมีทักษะทางดานภาษาและทักษะการใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ
ตอจํานวนสถานประกอบการการทองเที่ยวที่เพิ�มมากขึ้น จึงทําให
ผูประกอบการตองมีการซื้อตัวพนักงานที่มีทักษะที่ดี หรือมีฐานลูกคาที่
สําคัญจากคูแขง จนอาจสงผลกระทบตอระบบฐานเงินเดือนของธุรกิจ

3

ภาพที่1ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2553-2557
นอกจากน�้ จากการที่ประเทศจีนไดประกาศใชกฎหมายคุมครองนักทอง
เที่ยวชาวจีนสงผลใหการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนชะลอตัว
ลงในเดือนตุลาคม โดยผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 35) ประเมินวา
ธุรกิจของตนไมไดรับผลกระทบ ในขณะที่รอยละ 33 ประเมินวาธุรกิจของ
ตนแยลง รอยละ 2 ประเมินวาแยลงมาก และรอยละ 24 ประเมินวาธุรกิจ
ดีขึ้น ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทางลบมากที่สุดคือผูประกอบการ
ในกรุงเทพฯและภาคเหน�อ ซึ�งเปนจุดหมายหลักของนักทองเที่ยวชาวจีน 
โดยเฉพาะกลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และโรงแรมท่ีมีคาหองระดับกลาง 
(ไมเกิน 1,000 บาทตอคืน) ซึ�งเปนกลุมที่รับนักทองเที่ยวกรุปทัวรจากจีน
เปนหลัก ท้ังน� ้ผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบทางลบสวนใหญ คาดการณวา
สถานการณจะฟนตัวกลับมาเปนปกติไดในชวงปลายป 2557 

สวนสถานการณความตึงเครียดนอกประเทศอื่นๆ เชน สถานการณความ
ตึงเครียดระหวางสหรัฐและซีเรีย ไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยวไทย
มากนัก โดยผูประกอบการรอยละ 42 เห็นวาธุรกิจของตนไมไดรับผลกระทบ
ในขณะที่รอยละ 29 เห็นวาธุรกิจแยลง และรอยละ 23 เห็นวาธุรกิจดีขึ้น

นโยบายภาครัฐท่ีผูประกอบการเห็นวาจะมีประโยชนตอธุรกิจทองเท่ียว ไดแก 
การอบรมใหความรูแกผูประกอบการ (รอยละ 32) การประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร (รอยละ 31) การกระตุนความตองการทองเที่ยวของนัก
ทองเท่ียว (รอยละ 30) การสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบใหม 
(รอยละ 30) การขยายและหาตลาดลูกคากลุมใหม (รอยละ 29) และ
การสรางภาพลักษณการทองเที่ยวในประเทศไทย (รอยละ 29) ซึ�งหลาย
นโยบายนั้นทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดดําเนินการอยูแลวอยาง
ตอเน��อง เชน การขยายตลาดนักทองเที่ยวใหมๆ เชน นักทองเที่ยวจาก
ยุโรปตะวันออก และการสนับสนุนการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน การ
ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ เปนตน แตก็ยังมีอีกหลายดานที่อาจจะดําเนินการ
เพิ�มเติมไดเชนกัน เชน การจัดมาตรฐานผูประกอบการ การเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวตางๆ เพื่อใหดึงดูดนักทองเที่ยวมากยิ�งขึ้น เปนตน

สวนอีกปจจัยหนึ�งที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับการทองเที่ยวและมีผลตอการ
ตัดสินใจของนักทองเที่ยวคือการเดินทางคมนาคมขนสง ซึ�งในขณะน�้บาง
พื้นที่ยังสามารถพัฒนาการเดินทางในแหลงทองเที่ยวใหดีขึ้นได และผู
ประกอบการรอยละ 39 ประเมินวา หากมีการจัดระเบียบการเดินทางใน
แหลงทองเที่ยวจะสงผลใหธุรกิจทองเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ ดีขึ้น

2.1ดัชนีความเชื่อมั่นจำาแนกตามภูมิภาค

ไตรมาสที่ 4/2556 ผูประกอบการในทุกภูมิภาคประเมินการทองเที่ยว  
อยูในระดับที่สูงกวาระดับปกติเล็กนอย ยกเวนผูประกอบการในภาคกลาง 
(96) และ ภาคตะวันตก (92) ที่ประเมินการทองเที่ยววาต่ํากวาปกติ 
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ดัชนีความเชื่อมั่นแยกตามประเภทธุรกิจ

ภาพที่3ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโรงแรม

ภาพที่6ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าทั่วไป

ภาพที่4ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจนำาเที่ยว

ภาพที่5ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนส่ง

4

สวนการคาดการณการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 1/2557 ผูประกอบการใน
หลายภูมิภาคมีความกังวลวาระดับการทองเท่ียวจะตํ่ากวาระดับปกติเล็กนอย
แตอยางไรก็ตามผูประกอบการในภาคใตยังคงมีความเช่ือมั�นวาสถานการณ
การเมืองจะไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยวที่ภาคใตมากนัก รวมทั้งการ
เปนชวงฤดูทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจากยุโรปที่เปนตลาดหลักของภาค
ใตในชวงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั�นที่สูง
กวาระดับปกติอยางตอเน��อง (ไตรมาสที่ 4/2556 ดัชน� 108 และ ไตรมาส
ที่ 1/2557 ดัชน� 105)

ภาพที่2ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาค

2.2ดัชนีความเชื่อมั่นจำาแนกตามประเภทธุรกิจ

ผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวเกือบทุกประเภทประเมินสถานการณการทองเท่ียว
ในไตรมาสที่ 4/2556 ในระดับที่ดีกวาปกติ ธุรกิจโรงแรมมีระดับความ
เชื่อมั�นอยูในระดับสูงที่สุด (105) โดยในป 2556 ผูประกอบธุรกิจโรงแรม
มีความเชื่อมั�นที่สูงกวาปกติในทุกไตรมาส ซึ�งแสดงใหเห็นถึงการเติบโต
กลับมาสูจุดที่เหมาะสมหลังจากธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบอยางหนัก
ในหลายปท่ีผานมาจากปญหาการเมือง ในขณะท่ีธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
ประเมินสถานการณวาอยูในระดับที่ต่ํากวาปกติเล็กนอย (94) ซึ�งถือ
เปนการประเมินสถานการณที่ต่ํากวาปกติติดตอกันเปนไตรมาสที่ 3 โดย
ปจจัยหลักไดแก ปญหาตนทุนแพงขึ้น

ในไตรมาสที่ 1/2557 มีการคาดการณความเชื่อมั�นที่ต่ํากวาระดับปกติอยู
ในหลายธุรกิจ เน��องจากผูประกอบการมีความกังวลที่มากขึ้นจากปญหา
การเมืองและปญหาเศรษฐกิจไทย อยางไรก็ตามผูประกอบธุรกิจโรงแรม 
(106) ยังคงมีความเชื่อมั�นสูงอยางตอเน��องจากผลประกอบการที่ดีขึ้น
อยางมากในป 2556 ทั้งดานอัตราการเขาพัก (occupancy) และคาหอง
เฉลี่ยตอคืน (ADR) ที่คาดวาจะยังคงเติบโตอยางตอเน��องในป 2557 
เน��องจากการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่คาดวาจะเพิ�มขึ้น
อยางตอเน��องเชนกัน
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3.1นักท่องเที่ยวต่างชาติ

3.ผลการสำารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว

จากการสํารวจความเห็นของนักทองเที่ยวตางชาติในไตรมาสที่ 4/2556 
จํานวน 125 ราย พบวา นักทองเท่ียวรอยละ 56 เปนนักทองเท่ียวท่ีเคยมา
ประเทศไทยแลว (repeat visitors) นักทองเท่ียวตางชาติสวนใหญเดินทางมา 
ประเทศไทยเพื่อการพักผอน (รอยละ 42) และเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวหรือ
เพ่ือน (รอยละ 26) โดยเปนการเดินทางทองเท่ียวกับครอบครัว (รอยละ 35) 
และกลุมเพ่ือน (รอยละ 25) ซึ�งกิจกรรมท่ีทําสวนใหญ ไดแก การเท่ียวชม
สถานท่ีทางธรรมชาติ (รอยละ 63) และการเท่ียวชมสถานท่ีทางวัฒนธรรม 
(รอยละ 51)
 
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย คือ ความสวยงาม 
ของแหลงทองเท่ียว (รอยละ 68) ปจจัยรองลงมาไดแก วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนา (รอยละ 41) อาหารไทย (รอยละ 36) และความปลอดภัย (รอยละ 36) 

ภาพที่7ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ภาพที่8ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจสปาและนวด

ภาพที่9ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติตอการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยยังคงอยูในระดับที่ดีตอเน��องจากในไตรมาสที่ 3/2556 โดย
นักทองเที่ยวจํานวนถึงรอยละ 74 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ
ถึงพอใจมาก และมีนักทองเที่ยวเพียงรอยละ 3 ที่รูสึกไมพอใจในการทอง
เที่ยวในประเทศไทย 

สิ�งที่นักทองเที่ยวตางชาติพึงพอใจคืออาหารไทย (รอยละ 62) คนไทย 
(รอยละ 58) ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว (รอยละ 33) การทําสปา 
(รอยละ 26) และการมีแหลงชอปปงที่น�าสนใจ (รอยละ 21) ทั้งน�้ สิ�งที่
นักทองเท่ียวตางชาติไมพึงพอใจคือการเดินทางขนสง (รอยละ 58) รองลงมา
ไดแก สภาพภูมิอากาศ (รอยละ 34) และการบริการ (รอยละ 31) 

นักทองเท่ียวตางชาติสวนใหญหาขอมูลในการเตรียมตัวเดินทางทองเท่ียวจาก
อินเตอรเน็ต (รอยละ 61) คําแนะนําของครอบครัวและเพื่อน (รอยละ 43) 
หนังสือนําเที่ยว (รอยละ 38) และเครือขายสังคมออนไลน (รอยละ 34)
 
นักทองเที่ยวสวนใหญคิดวาการพัฒนาการคมนาคมขนสงที่จะสงผลตอ
การทองเที่ยวมากที่สุดคือ การพัฒนาระบบรถไฟใหครอบคลุมมากขึ้น 
(รอยละ 35) และการจัดการใหการคมนาคมขนสงใชเวลานอยลง (รอยละ 32) 
ซึ�งทั้งสองกรณ�น�้แสดงใหเห็นวาระบบการขนสงทางรางของไทยจําเปนที่
จะตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถขนสงผูโดยสารจํานวนมากโดยใช
เวลาใหนอยลง สวนการพัฒนาที่สําคัญอื่นๆ ไดแก การเพิ�มตัวเลือกใน
การเดินทางใหมากขึ้น (รอยละ 30) และการเพิ�มความปลอดภัยในการ
เดินทาง (รอยละ 29) 

การที่นักทองเที่ยวยังคงมีความไมพึงพอใจตอระบบการเดินทางในขณะที่
ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาระบบการเดินทางดีขึ้นและเปนตัวชวย
กระตุนการทองเท่ียวน้ัน น�าจะสะทอนใหเห็นวา การเดินทางทางเคร่ืองบิน
จากหลายๆ ประเทศที่บินตรงไปถึงหลายจุดหมายในประเทศไทยมากขึ้น
และมีคาใชจายลดลง ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเพิ�มข้ึนอยางตอเน��อง 
แตอยางไรก็ตามนักทองเที่ยวบางสวนยังมีความตองการที่จะใชระบบการ
เดินทางขนสงสาธารณะอื่นๆ ที่มีคุณภาพในการเดินทางไปหรือเดินทาง
ภายในแหลงทองเที่ยว เชน ระบบรถไฟที่มีความสะดวกสบายทันสมัย
รวดเร็วและตรงเวลา มีตารางเดินรถที่ชัดเจน หรือระบบรถโดยสาร
สาธารณะที่มีคุณภาพที่เดินทางตามเสนทางที่กําหนดไว เพื่อที่จะไมตอง
เชาเหมาเพื่อเดินทางภายในแหลงทองเที่ยวในราคาแพง

นักทองเท่ียวตางชาติสวนใหญเห็นวามาตรการท่ีชวยกระตุนการทองเท่ียว
ไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การดูแลรักษาความปลอดภัยใหนัก
ทองเที่ยว (รอยละ 37) การดูแลและพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว 
(รอยละ 31) การสรางภาพพจนที่ดีของประเทศไทย (รอยละ 29) และ
การดูแลมาตรฐานและคุณภาพการบริการของผูประกอบการ (รอยละ 26)  
ซึ�งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูประกอบการที่ควรจะตองยกระดับ
การบริการใหสูงขึ้นแทนที่จะเปนการแขงขันทางราคา 
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ทั้งน�้ ประเทศอื่นๆ ที่นักทองเที่ยวตางชาติสนใจเดินทางไปเที่ยว ไดแก 
ประเทศเวียดนาม ญี่ปุน ลาว และมาเลเซีย ประเทศไทยควรอาศัยโอกาส
ความไดเปรียบจากภูมิประเทศในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบนเสนทางที่
เชื่อมสูประเทศตางๆ ในอาเซียน 

3.1นักท่องเที่ยวชาวไทย

จากการสํารวจนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 300 รายทั�วประเทศพบวา
รอยละ 33 ของนักทองเท่ียวชาวไทยมีแผนการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ
ในไตรมาสที่ 1/2557 ซึ�งสัดสวนดังกลาวนอยกวาในไตรมาสที่ 4/2556 
เน��องจากไตรมาสที่ 1 มีวันหยุดเทศกาลนอยกวาไตรมาสที่ 4 อยางไร
ก็ตามสัดสวนดังกลาวก็ยังสูงกวาไตรมาสที่ 1 ของทั้งป 2555 และ 2556

ในไตรมาสที่ 1/2557 รอยละ 39 ของนักทองเที่ยวที่มีแผนเดินทาง 
วางแผนเดินทางไปภาคเหน�อ รองลงมาไดแกภาคใต (รอยละ 21) และ
ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ (รอยละ 20) โดยจุดหมายหลัก คือ จังหวัด
เชียงใหม (รอยละ 12) ชลบุรี (รอยละ 10) แมฮองสอน (รอยละ 8) และ
ประจวบคีรีขันธ (รอยละ 7)

นักทองเที่ยวสวนใหญที่มีแผนเดินทางจะเปนการเดินทางไปเที่ยวกับ
ครอบครัว (รอยละ 53) กลุมเพื่อน (รอยละ 48) และเที่ยวดวยตนเอง 
(รอยละ 32) โดยสวนใหญใชวิธีการเดินทางดวยพาหนะสวนตัว (รอยละ 
79) รถโดยสาร (รอยละ 28) และเครื่องบิน (รอยละ 23)
 
ปจจัยหลักในการตัดสินใจทองเที่ยวในไตรมาสที่ 1/2557 ไดแก ความ
สนใจในแหลงทองเที่ยว (รอยละ 52) ที่พัก (รอยละ 52) และชวงเวลา 
และเทศกาลทองเที่ยว (รอยละ 48) โดยการเลือกสถานที่ทองเที่ยวนั้น 
นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวมาก

ภาพที่10ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางและมีแผนในการเดินทางในประเทศ

ภาพที่11จุดหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยไตรมาสที่1/2557

ที่สุด (รอยละ 53) รองลงมาไดแก การที่คาใชจายไมแพง (รอยละ 48) 
ความปลอดภัย (รอยละ 46) และความสะดวกในการเดินทาง (รอยละ 40) 

นักทองเที่ยวสวนใหญหาขอมูลหรือวางแผนการทองเที่ยวจาก
อินเตอรเน็ต (รอยละ 59) รองลงมาคือ คําแนะนําจากครอบครัวและ
เพื่อน (รอยละ 53) และโทรทัศน (รอยละ 46)

รูปแบบการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของผูประกอบการที่มีผลในการ
ตัดสินใจของนักทองเท่ียวมากท่ีสุดไดแก การใชภาพสวยๆ ในการโฆษณา
ผานส่ือตางๆ (รอยละ 30) รองลงมาไดแก แพ็คเก็จท่ีพักราคาถูก (รอยละ 23) 
และการจัดงานเทศกาลในพื้นที่ (รอยละ 22) 

สิ�งที่นักทองเที่ยวตองการใหผูประกอบการปรับปรุงมากที่สุดคือ ความ
ปลอดภัย (รอยละ 67) รองลงมาไดแกความสะอาด (รอยละ 56) และ
คุณภาพของสถานที่พัก (รอยละ 49)

นโยบายที่นักทองเที่ยวตองการใหภาครัฐสนับสนุน มากที่สุดคือเรื่อง
ความสะดวกในการเดินทาง (รอยละ 56) และความปลอดภัยใน
การทองเที่ยว (รอยละ 55) 

นักทองเที่ยวสวนใหญ (รอยละ 47) เห็นวาระบบคมนาคมทั้งการเดินทาง
ภายในแหลงทองเท่ียวในปจจุบันมีคุณภาพแยถึงแยมาก แตอยางไรก็ตาม
มีนักทองเท่ียวมากกวารอยละ 30 ท่ีเห็นวาการเดินทางมีคุณภาพปานกลาง
และอีกประมาณรอยละ 20 เห็นวามีคุณภาพดี

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความกังวลเชนเดียวกับผูประกอบการตอ
สถานการณการชุมนุมทางการเมืองในชวงไตรมาส 4/2556 โดยนักทอง
เที่ยวถึงรอยละ 62 เห็นวาเหตุการณดังกลาวทําใหการทองเที่ยวลดลง 
 
ในขณะที่ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวหากมีการใชมาตรการนําคาใช
จายการทองเที่ยวไปหักลดภาษีเงินไดพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญจะเดิน
ทางทองเที่ยวบอยขึ้น และมีการใชจายในการทองเที่ยวแตละครั้งเทาเดิม

ในไตรมาสท่ี 1/2557 นักทองเท่ียวชาวไทยรอยละ 10 มีแผนการทองเท่ียว
ตางประเทศ โดยสัดสวนดังกลาวลดลงจากในชวงไตรมาสอ่ืนๆ ในป 2556
และใกลเคียงกับในไตรมาส 1/2555 จุดหมายหลักเปนประเทศใกลเคียง
และประเทศในแถบเอเชีย เชน ลาว จีน เกาหลี และอินโดนิเซีย โดยสาเหตุ
หลักที่นักทองเที่ยวไทยตัดสินใจไปเที่ยวตางประเทศคือ ความสวยงาม
ของบานเมือง (รอยละ 29) ไปตามเพื่อนหรือครอบครัว (รอยละ 21) และ
การประชาสัมพันธจากสื่อ (รอยละ 17)
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ภาพที่13ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการและสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีแผนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลไตรมาสที่1/2557

ภาพที่12ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางและมีแผนในการเดินทางต่างประเทศ

ภาพที่14การเตร�ยมความพร้อมหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ
ในช่วงวันหยุดเทศกาลในไตรมาสที่1/2557

4. การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลไตรมาสที่1/2557

5. การคาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไตรมาสที่1/2557

ไตรมาสที่ 1 เปนชวงที่มีวันหยุดและเทศกาลทองเที่ยวไมมากนัก โดยมี
เพียงวันตรุษจีน วันวาเลนไทน และวันมาฆบูชา ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว
มีความเชื่อมั�นในชวงเทศกาลสูงกวาระดับปกติเพียงเล็กนอย โดยมี   
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีแผนการเดินทางทองเท่ียวลวงหนาในชวงตรุษจีน 
รอยละ 11 วาเลนไทน รอยละ 1 และมาฆบูชา รอยละ 8 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวที่มีแผนการทองเที่ยวในชวงตรุษจีนสวนใหญวางแผนจะใช
เวลาทองเที่ยวเพียง 1 - 2 วัน โดยมีจุดประสงคหลักคือการไปเยี่ยมญาติ 
(รอยละ 26)  และเที่ยวพักผอน (รอยละ 20) และพบวาในชวงดังกลาว
นักทองเที่ยวมีความกังวลกับปญหาการเดินทางไมสะดวก (รอยละ 45) 
และราคาสินคาและบริการแพงกวาปกติ (รอยละ 36)

ในไตรมาสท่ี 4/2556 คาดวามีนักทองเท่ียวตางชาติ ประมาณ 7.02 ลานคน 
ต่ํากวาที่เคยคาดการณไวในไตรมาสกอนเน��องจากผลกระทบของการออก
กฎหมายคุมครองนักทองเที่ยวจีนที่ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนต่ํากวาที่
คาดการณไวประมาณรอยละ 30 (แตยังคงเพิ�มขึ้นจากปกอน) ในป 2556 
คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติรวม 26.69 ลานคน 

ในไตรมาสที่ 1/2557 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวประมาณ 7.60 ลานคน
คิดเปนอัตราการเติบโตจากไตรมาสที่ 1/2556 รอยละ 8.42 จากที่เคย
คาดวาอาจจะมีนักทองเที่ยวตางชาติในไตรมาสที่ 1/2557 สูงถึง 7.90 
ลานคน เน��องจาก ผลกระทบจากกฎหมายคุมครองนักทองเที่ยวจีน 
สถานการณทางการเมือง รวมทั้งนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของไทย
ที่เนนการเพิ�มรายไดจากนักทองเที่ยวมากกวาการเพิ�มจํานวนนักทอง
เที่ยว เพื่อลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการทองเที่ยว 

สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวรายภูมิภาคที่สําคัญ ในไตรมาสที่ 1/2557 
คาดวาจะมีนักทองเท่ียวจากประเทศในกลุมอาเซียน 1.69 ลานคน เพิ�มข้ึน
รอยละ 17.1 จากไตรมาส1/2556 นักทองเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 2.12 
ลานคน เพิ�มข้ึนรอยละ 18.45 ในขณะท่ีนักทองเท่ียวจากยุโรป 1.86 ลานคน
เพิ�มข้ึนรอยละ 0.87 จากไตรมาส1/2556 โดยคาดวาในไตรมาสท่ี 1/2557 น�้
จะเปนครั้งแรกที่จํานวนนักทองเที่ยวจากเอเชียตะวันออกจะมากกวา
จํานวนนักทองเที่ยวจากยุโรป ซึ�งตางจากไตรมาสที่ 1 ของปที่ผานๆมา

ผูประกอบการทองเท่ียวมีความคิดเห็นวานโยบายท่ีรัฐบาลควรทํามากท่ีสุด
ในชวงเทศกาลตรุษจีน คือ การสรางความมั�นใจใหนักทองเที่ยวโดยการ
พัฒนาดานความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว (รอยละ 28) การเพิ�มการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายในประเทศสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย 
(รอยละ 25) โดยใหความสําคัญเทากันกับการเพิ�มการประชาสัมพันธใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ฮองกง และสิงคโปร (รอยละ 25) 
ทั้งน�้ความปลอดภัยเปนปจจัยที่สําคัญมากสําหรับการทองเที่ยวไทยใน
ชวงเทศกาลตรุษจีนเน��องจากนักทองเที่ยวจากจีน ฮองกง และสิงคโปร
ถือเปนนักทองเที่ยวที่มีความออนไหวตอสถานการณความไมปลอดภัย
ตางๆ คอนขางมาก 

ในชวงเทศกาลวันมาฆบูชานักทองเท่ียวเกือบท้ังหมดท่ีมีแผนการเดินทาง
เปนการเดินทางไปทําบุญท่ีวัดตามจังหวัดตางๆ โดยสวนใหญจะเปนการ
ไปทําบุญกับครอบครัว และบางสวนเปนการไปกับเพื่อนที่ทํางาน รวมทั้ง
ไปทําบุญดวยตนเอง

สําหรับการเตรียมความพรอมหรือกลยุทธ ผูประกอบการสวนใหญเตรียม
ความพรอมหรือกลยุทธในชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ โดยเนนการเพิ�ม
การประชาสัมพันธและการนําเสนอสินคาและบริการใหมๆ
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6. ข้อเสนอแนะ

7. สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวปี2556
 และคาดการณ์ปี2557

6.1ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
7.1ผู้ประกอบการ

6.2ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

ในภาพรวมการทองเที่ยวป 2556 ผูประกอบการมีความเชื่อมั�นคอนขาง
ดีอยางตอเน��อง เน��องมาจากความสงบเรียบรอยและการขยายตัวของการ
ทองเที่ยวในประเทศ อยางไรก็ตาม ในไตรมาส 4/2556 ผูประกอบการ
และนักทองเท่ียวเริ�มมีความกังวลกับสถานการณการเมืองท่ีรุนแรงมากยิ�งข้ึน
รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีแนวโนมชะลอตัวลง ทําใหสถานการณ
การทองเที่ยวไทยในชวงปลายปไดรับผลกระทบและปรับตัวลดลงเล็กนอย

ภาพรวมในป 2556 ท่ีผานมา ถือวาสถานการณการทองเท่ียวไทยมีการเติบโต
เปนอยางดี โดยการประเมินดัชน�ความเช่ือมั�นผูประกอบการกลับมาอยูในระดับ
ท่ีสูงกวาปกติไดเปนคร้ังแรกในรอบ 4 ป (103) เพิ�มข้ึนจากระดับการประเมิน
การทองเท่ียวในป 2555 (93) คอนขางมาก ปจจัยบวกสําคัญท่ีสงผลดีตอ
การทองเท่ียวในป 2556 คือสถานการณทางการเมืองในประเทศท่ีมีเสถียรภาพ 
รวมทั้งการไมมีเหตุภัยธรรมชาติที่รุนแรง และการเดินทางเขาถึงแหลง 
ทองเท่ียวตางๆ ไดงายข้ึนและราคาถูกลง โดยเฉพาะการขยายตัวของสายการบิน
ตนทุนตํ่า (Low-cost Carrier) และการเดินทางแบบเชาเหมาลํา (Chartered 
Flight) จึงสงผลใหมีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขาไทยตลอดท้ังป 
2556 กวา 26 ลานคน โดยนักทองเท่ียวจากประเทศจีนและรัสเซียเปนกลุมท่ีมี
อัตราการเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากจีนที่มีการเดินทาง
เขาไทยตลอดท้ังปและเติบโตสูงถึงรอยละ 76.59 ในชวง 11 เดือนแรกของป

จากการสํารวจความเห็นทั้งผูประกอบการและนักทองเที่ยวสามารถสรุป
ขอเสนอแนะตอภาครัฐไดดังน�้
1) พัฒนาการคมนาคมขนสงในประเทศ ทั้งการดูแลความปลอดภัย 

ความสะดวกสบาย รวมถึงการจัดระเบียบรถโดยสารในแหลงทองเท่ียว
ที่ไดรับความนิยมเพื่อควบคุมราคาคาเดินทางใหเหมาะสม

2) กําหนดมาตรฐานผูประกอบการและพัฒนาผูประกอบการใหเขาสู
ระบบมาตรฐาน เพื่อใหผูประกอบการมีการพัฒนาคุณภาพการให
บริการใหดียิ�งขึ้น

3) ใชมาตรการภาษีสงเสริมการทองเท่ียวโดยอนุญาตใหนักทองเท่ียวชาวไทย
 นําคาใชจายการทองเที่ยวภายในประเทศไปหักลดหยอนภาษีเงินได 

โดยกําหนดใหเปนคาใชจายผานบริษัทนําเท่ียวและโรงแรมท่ีจดทะเบียน 

สําหรับผูประกอบการ ควรจะตอง 
1) รักษาและพัฒนามาตรฐานการใหบริการของตนเอง โดยเฉพาะ

ในประเด็นการดูแลความปลอดภัย ซึ�งเปนปจจัยที่นักทองเที่ยวให  
ความสําคัญมากที่สุด

2) การเตรียมความพรอมและการบริหารจัดการดานบุคลากร เน��องจาก
มีแนวโนมวาผูประกอบการในหลายสาขาอาจจะขาดแคลนแรงงาน   
จึงตองมีการประเมินความตองการ วางแผนการจางงานใหเหมาะสม
กับสภาพที่เกิดขึ้น หรืออาจจะตองพัฒนาทักษะของแรงงานที่มีอยู
เพื่อใหตอบสนองกับการเติบโตของการทองเที่ยวในประเทศ

ภาพที่15จำานวนนักท่องเที่ยวรายไตรมาสปีพ.ศ.2553–2557

ตารางที่1จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายไตรมาสปี2554–2557(ล้านคน)

ถูกตอง ซึ�งมาตรการน�จ้ะไดประโยชนท้ังในแงการกระตุน การทองเท่ียว 
ภายในประเทศและสงเสริมผูประกอบการที่จดทะเบียนถูกตอง

4) พัฒนาบุคลากรทางดานการทองเท่ียว โดยเฉพาะทักษะท่ีเปนท่ีตองการ 
และขาดแคลน เชน ภาษาและการบริการ

5) ประชาสัมพันธการทองเที่ยวรูปแบบใหมหรือในพื้นที่ใหมๆ เชน   
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมตอการเดินทางในภูมิภาคอาเซียน 
เชน น�าน-หลวงพระบาง หรือ อีสานใต-นครวัด เพื่อใหไทยไดรับ
ประโยชนจากการเปนศูนยกลางการเดินทางของการทองเที่ยวใน
อาเซียน ไมใชเปนเพียงแคจุดเปลี่ยนเครื่องบินเทานั้น และ

6) ลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จะอํานวยความสะดวกตอการเติบโต
ของการทองเที่ยวในอนาคต เชน การพัฒนาสนามบิน การคมนาคม 
รวมถึงการจัดการของเสียและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยาย
ตัวของการทองเที่ยว
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อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยลบตางๆ   
ที่เกิดขึ้นในรอบป เชน สภาพเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะปญหาราคา
สินคาและคาครองชีพที่สูงขึ้นอยางตอเน��อง ซึ�งปจจัยขางตนน�้ทําใหผู
ประกอบธุรกิจทองเที่ยวตองแบกรับภาระคาใชจายที่เพิ�มสูงขึ้น ในขณะที่
หลายพื้นที่ เชน เกาะสมุย และ เชียงใหม ยังคงประสบปญหาจํานวน
คูแขงและการแขงขันที่สูง หรือการ Over-Supply รวมทั้งสถานการณ
ทางการเมืองที่เริ�มมีความไมแน�นอนมากขึ้นในชวงปลายป 

ผูประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคประเมินผลการประกอบธุรกิจการทองเท่ียว
ในป 2556 สูงกวาระดับปกติเล็กนอย โดยเฉพาะผูประกอบการจากกรุงเทพ
ที่ประเมินการทองเที่ยวอยูในระดับสูงที่สุด (109) โดยดัชน�ความเชื่อมั�น
ในป 2556 แบงตามภูมิภาคน�้แสดงใหเห็นถึงสถานการณการทองเที่ยว  
ที่ดีขึ้นในทุกๆภาค

สวนดัชน�ความเชื่อมั�นผูประกอบการทองเที่ยวที่ทําการคาดการณ
สถานการณในป 2557 เทากับ 103 ใกลเคียงกับระดับประเมินในป 2556 
และยังดีกวาระดับปกติเล็กนอย ซึ�งเปนสัญญาณที่ดีวาผูประกอบการมี
ความเชื่อมั�นในธุรกิจการทองเที่ยววาจะยังคงเติบโตอยางตอเน��อง โดย  
ผูประกอบการยังใหความเชื่อมั�นวาจะมีปจจัยหลายอยางที่จะชวยสงเสริม
การทองเที่ยวในป 2557 เชน การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่ดีขึ้น 
(รอยละ 39) การเดินทางรวดเร็วและงายขึ้น (รอยละ 36) การขยายตัว
ของการทองเที่ยวในประเทศ (รอยละ 36) และการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
อยางมีระบบ  (รอยละ 35) รวมท้ังการเจริญเติบโตของนักทองเท่ียวตางชาติ
ที่เพิ�มขึ้นอยางมากและตอเน��องมาตั้งแตป 2554 อยางไรก็ตามระดับ 
การคาดการณป 2557 เปนระดับการคาดการณที่ต่ํากวาการคาดการณใน
ทุกปที่ผานมาเน��องจากผูประกอบการเริ�มมีความไมมั�นใจในสถานการณ
ทางการเมืองและปญหาเศรษฐกิจไทยมากยิ�งขึ้น
 
ธุรกิจโรงแรมและที่พักเปนธุรกิจที่มีคาดัชน�ความเชื่อมั�นสูงที่สุด (109) 
เน��องจากความสามารถในการปรับเพิ�มราคาคาหองพักไดและคาดวาจะ
เพิ�มไดอีกในป 2557 จากความตองการหองพักที่มากขึ้น สวนธุรกิจอื่นมี
ดัชน�ความเชื่อมั�นอยูในระดับที่ใกลเคียงระดับปกติ

ผูประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคมีความเห็นตรงกันวา การทองเที่ยวจะ
ยังคงอยูในระดับดีกวาปกติเล็กนอย โดยเฉพาะผูประกอบการจากกรุงเทพ 
(108) ภาคกลาง (107) และภาคตะวันออก (106) โดยผูประกอบการ
จากภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ (93) เปนภูมิภาคเดียวที่คาดการณ
สถานการณการทองเที่ยวในป 2557 ไวต่ํากวาระดับปกติ โดยมีความ
กังวลจากปจจัยการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวไมเพียงพอ

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจพบวา ผูประกอบการที่ประเมิน
สถานการณในป 2556 ดีที่สุดคือ ผูประกอบธุรกิจโรงแรม (104) ซึ�งเปน
ผูประกอบการกลุมเดียวที่ประเมินระดับการทองเที่ยวอยูในระดับสูงกวา
ปกติในทุกไตรมาส

ภาพที่16ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2553-2557

ภาพที่17ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2556และ2557
แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ภาพที่18ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2556และ2557แบ่งตามภูมิภาค
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จากสถิติของกรมการทองเที่ยว ในชวง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ของ
ป 2556 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
ทั้งหมด 24.14 ลานคน เพิ�มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 
21.18 โดยประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 
5 อันดับแรก ไดแก ประเทศจีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุน และเกาหลีใต   
ซึ�งมีจํานวนนักทองเที่ยวเกินหนึ�งลานคนทุกประเทศ

ในป 2557 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติจํานวน 29.92 ลานคน 
(28.44-31.40 ลานคน) คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 12.10 (ชวง  
คาดการณการเติบที่รอยละ 6.56-18.4) โดยหากนักทองเที่ยวจีนและ
รัสเซียยังคงรักษาระดับการเติบโตเชนเดียวกับในชวง 2 ปหลังท่ีผานมา 
คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดถึง 31.4 ลานคน (อัตราการ
เติบโตรอยละ 18.4) และอาจจะเปนปแรกที่ประเทศไทยมีนักทองเที่ยว
ตางชาติเกิน 30 ลานคน แตหากนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวชะลอการ
เติบโตลงจากปจจัยตางๆ เชน ผลกระทบจากกฎหมายคุมครองนัก
ทองเที่ยวจีน หรือการขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการใหบริการ
ในประเทศ รวมถึงนโยบายการทองเที่ยวของไทยที่ตองการใหการเติบโต
ของนักทองเที่ยวเปนไปอยางมีเสถียรภาพมากยิ�งขึ้น อาจจะทําใหนัก
ทองเที่ยวตางชาติป 2557 มีประมาณ 28.44 ลานคน (อัตราการเติบโต
รอยละ 6.56)

7.2นักท่องเที่ยว

ภาพที่19จำานวนนักท่องเที่ยวรายปี2550–2557

ภาพที่20จำานวนนักท่องเที่ยวรายภูมิภาค2551-2557



ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
คำานวณจากผลการสำารวจตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นการสำารวจรายไตรมาสและรายปีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาคและประเภทธุรกิจ

การคำานวณดัชนีกระทำาโดยการถามคำาถามผู้ประกอบการเอกชน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกๆไตรมาส
โดยใช้คำาถามหลักตามแนวทางของWorldTourismOrganization(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

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคำาตอบได้จาก:
ลดลงมาก(0),ลดลง(50),เหมือนเดิม(100),ดีขึ้น(150),หรือดีขึ้นมาก(200)
จากนั้นจึงนำาผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยโดยด้านที่มีผลดัชนีมากกว่า100
แสดงว่าผู้ประกอบการประเมินว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีกว่าปีก่อนๆ
นอกจากนี้ยังมีคำาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวเพื่อนำามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

สำาหรับการสำารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่4ปี2556นี้
ดำาเนินการสำารวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน2556มีตัวแทนผู้ประกอบการเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด600ราย
ส่วนการสำารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวมีผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด300รายและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมด125ราย

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่	www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
info@thailandtourismcouncil.org
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