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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ และสะท้อนถึง
สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร ่
ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เพื่อท่ีจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับควาเปลี่ยนแปลง 
ท่ีจะเกดิขึน้ได้ โดยการศกึษาแบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้แก่ • ภาพรวมสถานการณ์
ทั่วไป • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยว • 
ความคิดเห็นนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ • การท่องเท่ียว 
ช่วงเทศกาล • การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ • ข้อเสนอแนะ

การอ่านค่าดัชนี – ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 200 โดย
• ค่าดัชนีสูงกว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์ดีกว่าระดับปกติ
• ค่าดัชนีเท่ากับ 100 หมายความว่าสถานการณ์เท่ากับระดับปกติ
• ค่าดัชนีต�่ากว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์แย่กว่าระดับปกติ



ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 
ธุรกิจท่องเที่ยว	ในไตรมาสที	่
3/2560	เท่ากับ	98	อยู่ใน 
ระดับใกล้เคียงปกติ

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ															
ในไตรมาสที่	4/2560	เท่ากับ	103	
อยู่ในระดับปกติ	ปรับตัวดีขึ้น 
จากไตรมาส	1	และ	2	เล็กน้อย

ไตรมาส	4/2560	คาดว่าจะมี
นักท่องเท่ียวต่างชาต	ิ9.15	ล้านคน	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	17.76	จากปีก่อน

• ดชันคีวามเช่ือม่ันผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี  
3/2560 เท่ากบั 98 อยู่ในระดบัใกล้เคยีงปกต ิผูป้ระกอบการ 
บางส่วนมีความกงัวลด้านเศรษฐกจิในประเทศและเป็นช่วง
นอกฤดูกาลท่องเท่ียว ส่วนดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ ์
ในไตรมาสท่ี 4/2560 เท่ากบั 103 อยู่ในระดบัใกล้เคยีงปกติ 
แต่ปรบัตวัดข้ึีนจากการคาดการณ์ในไตรมาส 1 และ 2 เลก็น้อย

• ในช่วงไตรมาสหน้าซ่ึงเป็นช่วงฤดทู่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ 
ไม่ได ้มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมจากท่ีเคยวางแผนไว้  
แต่มีแนวโน้มจะจ้างแรงงานและปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

• ร้อยละ 85 ของผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวมกีารจ้างแรงงาน 
ต่างด้าว และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ระบุว่าได้รบัผลกระทบ
จากการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการท�างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

• นักท่องเท่ียวต่างชาติร้อยละ 77 ได้รับความพึงพอใจ 
จากการมาท่องเที่ยวประเทศไทยในไตรมาสนี้ หรือคิดเป็น
คะแนนความพอใจรวม 4.05 จากคะแนนเตม็ 5 โดยนกัท่อง
เท่ียวได้รับความพึงพอใจในเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้าน
คมนาคม โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคคมนาคม (ถนน 
รถไฟ) และด้านคุณภาพการบริการ (แท็กซี่)

• นักท่องเท่ียวไทยมีการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 3/2560 ประมาณร้อยละ 20 ต�่ากว่าสัดส่วนใน
ระยะเดยีวกนัปีก่อน ซ่ึงคาดว่ามาจากแนวโน้มเศรษฐกจิไทย
ที่ยังคงซบเซา ส่งผลให้คนไทยยังระมดัระวงัในการจบัจ่าย
ใช้สอยและการเดนิทางท่องเท่ียว

• ในไตรมาสท่ี 4/2560 คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ9.15 
ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 17.76 จากไตรมาส 4/2559 และในปี 
2560 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย 35.39 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.59 จากปี 2559
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1	 ภาพรวมสถานการณทั่วไป
เศรษฐกจิสหรฐัฯ สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น ขยายตวัในอตัราท่ีสงูข้ึน ตามการปรบัตวั 
ดีขึ้นของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน และความเช่ือม่ัน ส่งผลให้
ปริมาณการค้าโลกขยายตัวสูงขึ้น ขณะท่ีราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวในทิศทาง 
ท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนา 
ในภมูภิาคต่างๆ และกลุม่ประเทศอาเซียนฟ้ืนตวัเป็นวงกว้าง และคาดว่าจะขยายตวัดี
อย่างต่อเนื่องตลอดครึ่งหลังของปี 2560

เศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีข้ึน สภาพัฒน์ฯ ประกาศการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาส 
2/2560 ท่ีร้อยละ 3.7 ซ่ึงสูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ โดยมีปัจจัย
สนบัสนนุจากการส่งออกสนิค้าและบรกิารท่ีขยายตวัสงูข้ึนสอดคล้องกบัเศรษฐกจิโลก 
คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีต่อเนื่อง ตามปัจจัย
บวกจากเศรษฐกิจโลกและการเร่งลงทุนของภาครัฐตามแผนงบประมาณปี 2561 

ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนต่อเนือ่ง จากการท่ีอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ต�่ากว่าการ 
คาดการณ์ของตลาด ท�าให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า Fed อาจชะลอการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบาย ประกอบกับบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลในระดับสูงต่อเนื่อง 
ท�าให้ค่าเงินบาท ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 33.3 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 
ร้อยละ 0.7 จากสิ้นเดือนก่อนหน้า

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตร ในช่วงท่ี
ผลผลติออกสูต่ลาดค่อนข้างมาก และราคาน�า้มันดบิในตลาดโลกยังทรงตวัอยู่ในระดบัต�า่ 
รวมถงึอัตราแลกเปลีย่นท่ีมแีนวโน้มแขง็ค่าท�าให้ราคาสินค้าน�าเข้าถกูลง โดยสภาพฒัน์ฯ 
ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 จากร้อยละ 0.8-1.3 เหลือร้อยละ 0.4-0.9

World Economic Forum ได้ประกาศการจัดอันดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ในปี 2560 โดยภาพรวมความสามารถในการ
แข่งขนัของไทยปรบัดขีึน้เล็กน้อย อยู่ในอันดบัท่ี 34 ของโลกจากท้ังหมด 136 ประเทศ 
โดยด้านที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันดี ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ (อันดับ 7) 
โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (อันดับที่ 16) และราคา 
(อันดับท่ี 18) ในขณะท่ีด้านท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันต�่า ได้แก่ ด้านสิ่ง
แวดล้อม (อันดับที่ 122) ความปลอดภัย (อันดับที่ 118) ด้านสุขอนามัย (อันดับที่ 
90) และด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางบก (อันดับที่ 72)

2	 ผลการส�ารวจความเชื่อมั่น 
ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
การส�ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจ�านวน  600 ราย พบว่าดัชนี
ความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 3/2560 เท่ากบั 98 อยู่ในระดบั
ใกล้เคยีงปกต ิแต่มีแนวโน้มลดลงจากช่วงก่อนหน้าเลก็น้อย สะท้อนสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวไทยที่ยังไม่เข้มแข็งมากนัก

สาเหตท่ีุท�าให้ผูป้ระกอบการประเมนิสถานการณ์ท่องเท่ียวต�า่ลงในไตรมาสนี ้มาจาก
ความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศ (ร้อยละ 17) ซึ่งเป็นด้านที่ผู้ประกอบการ
ตอบเพิม่ข้ึนจากไตรมาสก่อน รวมถงึการเป็นช่วงนอกฤดทู่องเท่ียว (ร้อยละ 17) และ
ยังมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ียังกดดนัภาคการท่องเท่ียวมาโดยตลอด ได้แก่ ต้นทุนท่ีปรบัสงูข้ึน 
(ร้อยละ 15) และการแข่งขันท่ีรุนแรง (ร้อยละ 13) นอกจากนี้ผู ้ประกอบการ 
บางส่วนได้รบัผลกระทบจากการเกดิภยัพิบัต ิ(ร้อยละ 12) โดยเฉพาะเหตกุารณ์น�า้ท่วม
ในช่วงที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาสนี้ดีกว่า
ปกติ เนื่องจากยังมีปัจจัยสนับสนุนด้านการเดินทางที่ดีขึ้น ทั้งการขยายตัวของสาย
การบินต้นทุนต�า่ (ร้อยละ 16) และต้นทุนการเดินทางที่ถูกลง (ร้อยละ 15) รวมถึง
การท�าโปรโมชันของภาคธุรกิจมีส่วนช่วยกระตุ้นให้บรรยากาศการท่องเที่ยวมีความ
คึกคักขึ้นบ้าง (ร้อยละ 14)

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาสที่ 4/2560 เท่ากับ 103 เป็นการ คาดการณ์
ในระดับใกล้เคียงปกติ แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการคาดการณ์ในไตรมาสท่ี 1 
และ 2 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการยงัคงมองสถานการณ์ในไตรมาสหน้าในเชิงบวก
อย่างต่อเนื่อง

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่ปรบัเป้าธรุกจิในไตรมาสหน้า (ร้อยละ 41) และไม่ได้มีการ
ลงทุนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ จากที่เคยวางแผนไว้ (ร้อยละ 54) แต่มีการวางแผนด�าเนิน
กลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่บ้าง โดยกลยทุธ์ท่ีนยิมใช้ยังเป็นการท�าการตลาดผ่าน social network 
และการท�าโปรโมชันลดราคาพเิศษ นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการ (ร้อยละ 36) มแีนวโน้ม
จะจ้างแรงงานเพิ่มในไตรมาสหน้า และจะปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงไตรมาสหน้าซึ่ง
เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ร้อยละ 39)

ภาพท่ี 1 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2553-2560

ดัชนีความเชื่อมั่น

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จ�านวนนักท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)
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2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาสท่ี 3/2560 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียว 
แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ โดยธุรกิจน�าเท่ียวขาเข้าและธุรกิจขนส่งประเมิน
สถานการณ์ดีกว่าปกติ ท้ังนี้ ดัชนีท่ีปรับลดลงในไตรมาสนี้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ 
ที่เน้นบริการชาวไทยเป็นหลัก เช่น ธุรกิจโรงแรมกลุ่มที่บริการลูกค้าชาวไทย (89)

ส�าหรับการคาดการณ์ในไตรมาส 4/2560 ผู้ประกอบการเกือบทุกกลุ่มคาดการณ์
สถานการณ์ท่องเทีย่วดกีว่าหรอืใกล้เคยีงปกต ิโดยธรุกจิโรงแรม (108) และธรุกจิร้าน
ขายของที่ระลึก (105) เป็นกลุ่มที่คาดการณ์สถานการณ์ไตรมาสหน้าดีที่สุด

2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค
ไตรมาสท่ี 3/2560 ผูป้ระกอบการเกอืบทุกภมูภิาคประเมสิถานการณ์ต�า่กว่ากว่าปกติ
เล็กน้อย โดยผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ประเมินสถานการณ์ต�า่ที่สุด (90) ขณะที่ผู้
ประกอบการในภาคตะวันตกเป็นภาคเดียวที่ประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติ (113)

ส�าหรับไตรมาสท่ี 4/2560 ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวทุกภูมิภาคประเมิน
สถานการณ์ดีกว่าหรือใกล้เคียงปกติ โดยผู้ประกอบการในภาคตะวันตกและภาคใต้
เป็นภาคที่คาดการณ์สถานการณ์ดีกว่าปกติค่อนข้างมาก ส่วนผู้ประกอบการในภาค
เหนือและภาคกลางคาดการณ์สถานการณ์ใกล้เคียงปกติ

ในช่วงท่ีผ่านมา รฐับาลได้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบรหิารจดัการการท�างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งในระยะสั้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว จากการส�ารวจพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวร้อยละ 85 มีการจ้าง
แรงงานต่างด้าว และมีผู้ประกอบการถึงร้อยละ 43 ระบุว่าได้รับผลกระทบจาก
มาตรการดงักล่าว โดยหากจ�าแนกตามธรุกจิพบว่าทกุธรุกจิได้รบัผลกระทบในสดัส่วน
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 40-45) ยกเว้นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง และธุรกิจอื่นๆ (สวน
สนุก ธีมปาร์ค) ที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ (ร้อยละ 30-35) เนื่องจากมี
สัดส่วนการจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีไม่สูงนัก และหากจ�าแนกตามต�าแหน่งงานพบว่า 
ธุรกิจท่ีจ้างแรงงานต่างด้าวในต�าแหน่งงานบริการลูกค้าโดยตรงจะได้รับผลกระทบ 
ในสัดส่วนสูงกว่าธุรกิจที่จ้างในต�าแหน่งงานหลังร้าน (ร้อยละ 50 เทียบกับร้อยละ 39 
ตามล�าดับ) ท้ังนี้ ผู้ประกอบการเห็นว่าควรมีมาตรการออกมาบรรเทาผลกระทบ  
จาก พ.ร.ก. ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านภาษีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 18) เร่งอ�านวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการ
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ร้อยละ 16) และขยายเวลาผ่อนผันออกไปมากกว่า 6 
เดือน (ร้อยละ 14)

ในส่วนของความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เคยได้ยินหรือทราบรายละเอียดโครงการดังกล่าวบ้าง (ร้อยละ 70) โดยพบว่ามีทั้ง
ธรุกจิท่ีคาดว่าจะดข้ึีนและแย่ลงแตกต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ท่ี (ในภาพรวม ผูป้ระกอบ
การร้อยละ 40 ประเมินว่าดีขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 34 ประเมินว่าแย่ลง) 
โดยธรุกจิท่ีประเมนิว่าจะดข้ึีนกระจกุตวัอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคเหนอื 
ซ่ึงเป็นภาคท่ีอยู่ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขณะท่ีภาคอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวนัตกมคีวามกงัวลว่าธรุกจิจะแย่ลง ท้ังนี ้ผูป้ระกอบการ
ประเมินว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะช่วยสนับสนุนธุรกิจท่องเท่ียวได้ในหลาย
ช่องทาง เช่น ช่วยเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยว ต้นทุนการขนส่งสินค้าถูกลง แต่ในอีก
มุมหนึ่งอาจท�าให้เกิดผลเชิงลบต่อธุรกิจได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง
ขึ้นในพื้นที่เพื่อแย่งชิงลูกค้า การเดินทางที่สะดวกขึ้นอาจท�าให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยน
เป้าหมายการท่องเท่ียวไปภูมิภาคอ่ืนแทน หรืออาจท�าให้สูญเสียภาพลักษณ์และ
เอกลักษณ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่น

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเมินว่าระบบคมนาคมของไทยควรพัฒนาในหลาย
ช่องทาง โดยช่องทางท่ีควรเร่งพฒันามากท่ีสดุคอื การคมนาคมทางถนน (ร้อยละ 17) 
การขนส่งสาธารณะโดยรถเมล์หรือรถทัวร์ (ร้อยละ 16) และระบบรถไฟ (ร้อยละ 15) 
โดยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงท้ังด้านความปลอดภัยจากอาชญากร (ร้อยละ 47)  
ความสะอาด (ร้อยละ 45) เพิ่มเส้นทางให้ครอบคลุม (ร้อยละ 44) และลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 42)

จากการท่ีผูป้ระกอบการมีความต้องการให้ภาครฐัเข้ามาช่วยเหลอื ในด้านการพฒันา
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เม่ือถามถึงรายละเอียดพบว่า ผู้ประกอบการเห็นว่า
แนวทางความช่วยเหลือในด้านสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากท่ีสุดคือ 
การจัดท�าเวปไซต์ของธุรกิจ (ร้อยละ 37) ระบบการจอง (ร้อยละ 36) การบริหาร
จัดการธุรกิจ (ร้อยละ 35) และการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 35)

ภาพท่ี 3 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจโรงแรม

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 4 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจน�าเท่ียว

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ 
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

• ประเมินไตรมาส 3/2560   • คาดการณ์ไตรมาส 4/2560
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3	 ผลการส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว
3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ
จากการส�ารวจความเห็นของนกัท่องเท่ียวต่างชาตใินไตรมาสท่ี 3/2560 จ�านวน 350 ราย 
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเที่ยวต่างประเทศเป็นประจ�า (ร้อยละ 72 ท่องเที่ยว
ต่างประเทศมากกว่า 1 ครั้งต่อปี) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66) มีการวางแผนท่องเทีย่ว 
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสัน้กว่า 3 เดอืน แบ่งเป็นการวางแผนในช่วง 1-3 เดอืน (ร้อยละ 
33) 2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน (ร้อยละ 18) และน้อยกว่า 2 อาทิตย์ (ร้อยละ 15)

นักท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่ระบุว่าการมาเท่ียวครั้งนี้เป็นการเยี่ยมเยือนไทยซ�้า 
(repeat visitor สัดส่วนร้อยละ 59) โดยมีระยะเวลาที่หลากหลาย ตั้งแต่น้อยกว่า 1 
อาทิตย์ (ร้อยละ 44) ไปจนถึง 2-4 อาทิตย์ (ร้อยละ 48) วัตถุประสงค์หลักในการมา 
เท่ียวไทยคอืเพือ่พกัผ่อน (ร้อยละ 44) และหาประสบการณ์ใหม่ๆ (ร้อยละ 25) ส่วนใหญ่
เดินทางกับเพื่อน (ร้อยละ 33) และครอบครัว (ร้อยละ 26) แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้ใน
การหาข้อมูลท่องเท่ียว ได้แก่ อินเตอร์เนต็ (ร้อยละ 30) และหนงัสอืน�าเท่ียว (ร้อยละ 
23) กิจกรรมที่ท�าส่วนใหญ่ ได้แก่ การเยี่ยมชมธรรมชาติ (ร้อยละ 61) และการเยี่ยม
ชมสถานท่ีทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 43) แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ 
กรุงเทพฯ (ร้อยละ 59) พัทยา (ร้อยละ 48) และภูเก็ต (ร้อยละ 37)

ปัจจยัส�าคญัในการตดัสนิใจเดนิทางมาเท่ียวประเทศไทย คอื ความสวยงามของแหล่ง
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 50) วัฒนธรรมไทยและศาสนา (ร้อยละ 40) อาหารไทย (ร้อยละ 
36) และราคาที่คุ้มค่า (ร้อยละ 33)

นกัท่องเท่ียวต่างชาตร้ิอยละ 77 ได้รบัความพงึพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทยใน
ไตรมาสนี ้หรอืคดิเป็นคะแนนความพอใจรวม 4.05 (คะแนนเตม็ 5) โดยนกัท่องเท่ียว
ได้รบัความพงึพอใจในเกอืบทุกด้าน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ (คะแนน 3.47) 
อาหารไทย (คะแนน 3.47) สปาและนวด  (คะแนน 3.37) และด้านอื่นๆ ยกเว้นด้าน
การคมนาคมท่ียังไม่เป็นท่ีพึงพอใจ ท้ังด้านสาธารณูปโภคคมนาคม (ถนน รถไฟ) 
และด้านคุณภาพการบริการ (แท็กซี่) ซึ่งเป็นด้านที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่พอใจมา
โดยตลอด

นักท่องเท่ียวต่างชาติเห็นว่าผู้ให้บริการในธุรกิจท่องเท่ียวควรปรับปรุงในหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านผู้ให้บริการด้านขนส่ง (รถตู้/รถเมล์ รถไฟ) ที่ควรมีการปรับปรุงอย่าง
ยิ่งในด้านราคา การลดอุบัติเหตุ และคุณภาพการบริการ ขณะที่ผู้บริการด้านอื่นๆ 
เช่น ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ควรมีการปรับปรุงทั้งในด้านความสะอาด 
การลดอาชญากรรม และคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยนโยบายที่จะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาภาคท่องเท่ียวของไทยมากท่ีสุดคือ การเพิ่มความปลอดภัยของ 
นักท่องเที่ยว และการสร้างระบบข้อมูลให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย

ภาพท่ี 5 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนส่ง

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 6 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจร้านขายของท่ีระลึก และร้านค้าท่ัวไป

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 7 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 8 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจสปาและนวด

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 9 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 10 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไตรมาส 3/2560
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3.2 นักท่องเที่ยวไทย
จากการส�ารวจนกัท่องเท่ียวไทยจ�านวน 350 รายท่ัวประเทศพบว่า นกัท่องเท่ียวไทย
มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในไตรมาสที่ 3/2560 ประมาณร้อยละ 20 ต�่ากว่า
สดัส่วนในระยะเดยีวกนัปีก่อน ขณะท่ีในไตรมาส 4/2560 มนีกัท่องเท่ียวไทยวางแผน
การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศร้อยละ 25 ใกล้เคียงกับในไตรมาสท่ี 4/2559  
แต่เป็นสัดส่วนที่ต�่ากว่าในปีก่อนหน้า (2556-2558) ค่อนข้างมาก ซึ่งคาดว่ามาจาก
แนวโน้มเศรษฐกจิไทย ท่ียังซบเซาส่งให้ให้คนไทยยังระมดัระวงัในการจบัจ่ายใช้สอย
และยังไม่วางแผนการท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี นักท่องเท่ียวท่ีมีแผนการท่องเท่ียว 
แล้วยังคงวางงบประมาณท่ีจะใช้ในการท่องเท่ียวในไตรมาสหน้าใกล้เคยีงกบัไตรมาสนี้ 
(ร้อยละ 50)

นักท่องเท่ียวท่ีมีแผนเดินทางในไตรมาสหน้าส่วนใหญ่วางแผนท่องเท่ียวจังหวัด 
ในภาคเหนือ ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีได้รับความนิยมในช่วงปลายปี ต้องใช้ระยะเวลาใน 
การเดินทางหรือต้องเดินทางทางอากาศ (ร้อยละ 46) และบางส่วนเป็นการกลับไป
เยี่ยมเยือนบ้านเกิด (ร้อยละ 22)

ปัจจัยท่ีนักท่องเท่ียวไทยให้ความส�าคัญในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ได้แก่ ท่ีพัก 
ที่น่าสนใจ (ร้อยละ 43) ความสวยงาม (ร้อยละ 42)  อาหารอร่อย (ร้อยละ 38) 
และราคาสนิค้าท่ีไม่แพง (ร้อยละ 41) แหล่งข้อมลูท่ีนกัท่องเท่ียวนยิมมากท่ีสดุยงัคงเป็น
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 55) และหนังสือน�าเที่ยว (ร้อยละ 34) นักท่องเที่ยวไทยเห็นว่า 
โปรแกรมหรอืแอพพลเิคช่ันท่ีจะมปีระโยชน์ต่อการท่องเท่ียวมากท่ีสดุคอื การให้ข้อมลู
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 56) และด้านการจองการเดินทาง (ร้อยละ 55)

ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 (26 ต.ค.)  มีประชาชน
ประมาณร้อยละ 12 ท่ีระบุว่ามีความตั้งใจจะเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพฯ ในกรุงเทพฯ โดยมีแผนการเดินทางที่หลากหลาย ทั้งใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล (ร้อยละ 20) รถทัวร์ (ร้อยละ 20) เครื่องบิน (ร้อยละ 18) รถไฟ (ร้อยละ 15) 
และวิธีอื่นๆ (ร้อยละ 27) ส่วนใหญ่คาดว่าจะออกเดินทางในช่วงวันที่ 24 (ร้อยละ 34) 
และ 25 ต.ค. (ร้อยละ 22) และจะเดินทางกลับในวันที่ 27 (ร้อยละ 36) และ 28 ต.ค. 
(ร้อยละ 28) ส่วนใหญ่พักค้างคืนและเลือกใช้บริการที่พักแรม (ร้อยละ 55) บ้านญาติ 
(ร้อยละ 24) มีเป็นส่วนน้อยที่ไม่พักแรม (ร้อยละ 20) ทั้งนี้ประชาชนต้องการให้ภาค
รัฐเข้ามาช่วยดูแลอ�านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน ทั้งการเดินทางจากจุดต่างๆ 
ในกรุงเทพฯ ไปยังบริเวณพระราชพิธี การอ�านวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารวิธี
การเดินทางและท่ีพัก ขณะท่ีภาคเอกชนควรอ�านวยความสะดวกผ่านการลดราคา 
ค่าเดินทาง และค่าที่พักในช่วงเวลาดังกล่าว

ส�าหรบัการสอบถามความเห็นเกีย่วกบัโครงการรถไฟความเรว็สงู พบว่านกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับโครงการ (ร้อยละ 76) และส่วนใหญ่เห็นว่า 
มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 50) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเห็นว่า
รฐับาลควรสนบัสนนุช่องทางให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมลูต่างๆ 
อย่างเป็นรปูธรรม เพิม่การประชาสมัพันธ์รายละเอียดของโครงการ และขยายเส้นทาง
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

การส�ารวจความเห็นเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาภาคการท่องเท่ียวไทยและจดุท่ีควร
ปรับปรุง พบว่าความเห็นของนักท่องเท่ียวไทยสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
โดย นักท่องเท่ียวไทยระบุว่า ธุรกิจในภาคท่องเท่ียวท่ีควรมีการปรับปรุงมากท่ีสุด 
ได้แก่ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (รถตู้/รถเมล์ และรถไฟ) และร้านอาหารโดยควรมี
การปรับปรุงในด้านคุณภาพและการให้บริการ

นกัท่องเท่ียวไทยเห็นว่า ควรมีการปรบัปรงุด้านการคมนาคมขนส่งอีกมาก โดยเฉพาะ
การคมนาคมทางบก (รถเมล์ รถทัวร์ แท็กซ่ี รถไฟและถนน) โดยยังต้องมกีารปรบัปรงุ
ในเกือบทุกด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย ความสะอาด จ�านวนเส้นทาง และคุณภาพ
การบริการ

นอกจากนี้ นักท่องเท่ียวไทยเห็นว่าควรเน้นการพัฒนาระบบขนส่งภายในแหล่ง  
ท่องเที่ยวมากกว่าระบบขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนา Application 
ให้นักท่องเที่ยวเรียกรถสาธารณะ และจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะภายในพื้นที่

ในไตรมาสท่ี 3/2560 นักท่องเท่ียวไทยร้อยละ 3.2 มีการท่องเท่ียวต่างประเทศ  
ใกล้เคยีงกบัระยะเดยีวกนัปีก่อน และในไตรมาส 4/2560 นกัท่องเท่ียวไทยร้อยละ 10 
มกีารวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยมากกว่าครึง่เป็นการออกไปท่องเท่ียวในช่วง
วันหยุดเทศกาล ท้ังนี้ผู ้ท่ีมีแผนออกไปท่องเท่ียวในไตรมาสหน้ามีแนวโน้มเพิ่ม 
งบประมาณจากไตรมาสนี้ และมีบางส่วนระบุว่าสถานการณ์เงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน 
มีผลท�าให้เที่ยวต่างประเทศมากขึ้น (ร้อยละ 23)

ส�าหรับการพัฒนาระบบคมนาคมของไทย นักท่องเท่ียวต่างชาติให้ความส�าคัญกับ
ราคาท่ีเป็นมาตรฐานและไม่แพงจนเกนิไป และการพฒันาคณุภาพการบรกิาร และเสนอ
ความเห็นว่าแนวทางการพฒันาการคมนาคมของไทยเพือ่สนบัสนนุภาคการท่องเท่ียว
นั้นควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการคมนาคมภายในพื้นท่ีการท่องเท่ียวเป็น
ส�าคญั โดยเน้นไปท่ีการจดัให้มขีนส่งสาธารณะภายในพืน้ท่ี การควบคมุดแูลมาตรฐาน
ระบบขนส่ง และพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการจองบริการขนส่ง ขณะท่ีการ
คมนาคมไปยังพื้นที่ควรมีการปรับปรุงการบริการ ซ่อมแซมถนนและสาธารณูปโภค
การคมนาคม สร้างการเช่ือมต่อระหว่างระบบขนส่ง และปรบัปรงุราคาให้เป็นมาตรฐาน  

• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป

ภาพท่ี 11 ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทาง
และมีแผนในการเดินทางในประเทศ

ภาพท่ี 12 จุดหมายนักท่องเท่ียวไทยไตรมาสท่ี 4/2560
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ส�าหรับสถานการณ์นักท่องเท่ียวจีน ในเดือนกรกฎาคมปี 2560 ประเทศไทยมี 
นักท่องเที่ยวจีน 937,903 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 
ท�าให้ในเจ็ดเดือนแรกของปี 2560 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งสิ้น 5.65 ล้านคน 
ลดลงร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 คาดว่าในไตรมาส 3/2560 มีจ�านวน 
นกัท่องเท่ียวจนีรวมท้ังสิน้ 2.74 ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.22 จากไตรมาสท่ี 3/2559 
ส่วนในไตรมาสท่ี 4/2560 นัน้ ถ้าไม่มีเหตกุารณ์ผดิปกตเิกดิข้ึน คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวจนี 
2.43 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.75 จากไตรมาสที่ 4/2559 และคาดว่าในปี 2560 
จะมีนักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งสิ้น 9.88 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.79 จากปี 2559

ตารางท่ี 1 การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ
รายไตรมาส ปี 2558 – 2560

ไตรมาส

1

2

3

4

รวม

7.85

7.01

7.27

7.75

29.88

9.04

7.55

8.23

7.77

32.59

9.28

8.19

8.77

9.15

35.39

2.65

8.48

6.56

17.76

8.59

481,724

425,142

455,250

474,976

1,837,092

นัก
ท่องเที่ยว
2558

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2559

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2560

(ล้านคน)

อัตราการ
เติบโต
ปี 2560
(ร้อยละ)

รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2560
(ล้านบาท)

หมายเหตุ: - p แทนค่าคาดการณ์จากแบบจ�าลองโดยผู้วิจัยโดยใช้ค่าเฉล่ีย
   จากการคาดการณ์เป็นช่วง
 - ข้อมูลสถิติล่าสุดถึงเดือนกรกฎาคม 2560
   จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา           
 - รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติค�านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อหัว
   ของแต่ละภูมิภาคในปี 2560 ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 จาก
   ค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉล่ียของแต่ละภูมิภาคในปี 25595	 การคาดการณจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไตรมาสที่	4/2560

จากข้อมลูเบ้ืองต้นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา (29 ส.ค. 2560) พบว่าในเดอืน
กรกฎาคม ปี 2560 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 3.09 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.81 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.56 แสน
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.16 จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ท�าให้ในช่วง 7 เดอืนแรก
ของปี 2560 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 20.44 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.47 
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1.03 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.07 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 และคาดว่าในไตรมาสที่ 3/2560 
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.77 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.56 จากไตรมาสที่ 3/2559

ในไตรมาสท่ี 4/2560 ถ้าไม่มเีหตกุารณ์ผดิปกตใิดๆ คาดว่าจะมนีกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
9.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.76 จากไตรมาส 4/2559 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว
จากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.43 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.40 นักท่องเที่ยวจาก
เอเชียตะวันออก 3.89 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.60 และนักท่องเที่ยวจากยุโรป 
1.58 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 จากไตรมาส 4/2559

คาดว่าในปี 2560 จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมดท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย 35.39 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 จากปี 2559 และมีรายได้จาก 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.84 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 12.49

4	 การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	ไตรมาสที่		4/2560
ไตรมาส 4/2560 เป็นช่วงที่มีเทศกาลและวันหยุดหลายช่วง ได้แก่ วันปิยมหาราช 
วันลอยกระทง วันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ วันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ โดยสัดส่วน
นักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนออกมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลไตรมาส 4/2560 ปรับลดลง
จากปีก่อนในทุกเทศกาล ยกเว้นวันปิยมหาราชที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สอดคล้อง
กับดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่ปรับดีขึ้นในช่วงวัยหยุดวันปิยมหาราช

ภาพท่ี 13 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว
และสัดส่วนนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียว

ในช่วงเทศกาล ไตรมาสท่ี 4/2560

ดัช
นีค

วาม
เชื่อ

มั่น

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย
• ดัชนีความเชื่อมั่น   • ร้อยละนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ภาพท่ี 14 จ�านวนนักท่องเท่ียวรวมและรายภูมิภาค 
รายไตรมาส ปี 2557 – 2560

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจาก ASEAN   • จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก
• จ�านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป   • จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
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6	 สรุปและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2560 คาดว่ายังอยู่ในระดับปกติ
อย่างต่อเนือ่ง โดยมปัีจจยับวกท่ีส�าคญัคอืแนวโน้มสถานการณ์ท่องเท่ียวท่ีทยอยฟ้ืนตวั 
และจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ 
ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงคาดการณ์สถานการณ์ในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม  
สภาพเศรษฐกิจในประเทศยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อทิศทางการท่องเท่ียว
ในประเทศในช่วงเวลาที่เหลือของปี  

6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1 พัฒนาคุณภาพของระบบคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย

จากอุบัติเหตุและคุณภาพการให้บริการ
- ก�ากับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งท้ังในส่วนของ 

ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน และเข้มงวดต่อการตรวจเช็คสภาพรถหรือ 
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

- สนบัสนนุให้เกดิการก�ากบัดแูลคณุภาพของผูป้ระกอบการด้านการคมนาคมขนส่ง
และผู้รับผิดชอบยานพาหนะประเภทต่างๆ (พนักงานขับรถ) ให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบสภาพถนนหรือราง (ส�าหรับการคมนาคมระบบราง) ให้อยู่ในสภาพ 
ท่ีปลอดภัย พร้อมใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก 
ความเสียหายของถนนหรือราง

- ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูของโครงการท่ีเกีย่วข้องกบัการคมนาคมขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า
ความเร็วสูงให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง และเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนสามารถ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้โดยตรง

6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ
- ผูป้ระกอบการด้านการท่องเท่ียวและธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งในแต่ละพืน้ท่ี ควรมีการรวมตวักนั

เป็นพันธมิตร หรือ Cluster เพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ประกอบการ 
เพิม่อ�านาจการต่อรอง และเกดิประสทิธภิาพในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพือ่ผลกัดนั
แผน นโยบาย หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง

- พฒันาสมรรถนะของบุคลากรท่ีท�าหน้าท่ีให้บรกิารในสถานประกอบการ ให้สามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 

- พฒันาคณุภาพของสนิค้าและบรกิารให้มีมาตรฐานในระดบัสากล มีกลไกด้านราคา
ที่เหมาะสม 

- พัฒนาระบบการจอง และการให้บริการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 
ในหลายช่องทาง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว และมีการท�างาน 
ในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือในพื้นท่ีเดียวกันระหว่างธุรกิจหรือบริการ
ต่างๆ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกสบาย

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่	
WWW.THAILANDTOURISMCOUNCIL.ORG

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(สทท.)
INFO@THAILANDTOURISMCOUNCIL.ORG

| ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยค่านวณจากผลการส�ารวจตัวแทน
ผูป้ระกอบการเอกชนรวมถงึเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกีย่วข้อง โดยเป็นการส่ารวจรายไตรมาสและรายปี 
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาคและประเภทธุรกิจ

| การค่านวณดชันกีระท่าโดยการถามค่าถามผูป้ระกอบการเอกชน รวมถงึเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกีย่วข้อง
ทุกๆไตรมาส โดยใช้ค่าถามหลกั ตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่ 
• ท่านประเมินผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหรอืธรุกจิของท่าน ในไตรมาสนีอ้ย่างไร 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี
• ท่านคิดว่าผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพื้นท่ีหรือธุรกิจของท่าน ในไตรมาสท่ีจะถึงนี ้

จะเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับระดับการท่องเท่ียวปกตท่ีิท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดข้ึน 
ในช่วงนี้ของปี

| ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค�าตอบได้จาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม 
(100), ดีขึ้น (150), หรือ ดีขึ้นมาก (200) จากนั้นจึงน�าผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย โดยด้านที่มีผลดัชนี
มากกว่า 100 แสดงว่าผูป้ระกอบการประเมินว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวจะดกีว่าปีก่อนๆ นอกจาก
นี้ยังมีค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเท่ียว
เพื่อน�ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

| ส�าหรับการส�ารวจความเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 นี ้ด�าเนินการส�ารวจในช่วง
เดอืนสงิหาคม มตีวัแทนผูป้ระกอบการเอกชนท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิท่องเท่ียวรวมถงึเจ้าหน้าท่ีของรฐั
ท่ีเกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามท้ังหมด 600 ราย ส่วนการส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเท่ียว  
มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท้ังหมด 350 ราย และนักท่องเท่ียวชาวต่าง
ประเทศทั้งหมด 350 ราย

| ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ในการส�ารวจ เพื่อให้
สามารถสะท้อนสถานการณ์ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงมากย่ิงขึ้น โดยตัดการ
ส�ารวจผูป้ระกอบการธรุกจิน�าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) ออก และเพิม่สดัส่วนผูป้ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมและน�าเที่ยว (Domestic และ Inbound) และมีการปรับสัดส่วนผู้ประกอบการใน
แต่ละภมูภิาคให้มคีวามเหมาะสมมากข้ึน ดงันัน้ ดชันคีวามเช่ือมัน่ทีได้จากการส�ารวจในไตรมาส
ที่ 1/2559 อาจจะไม่ต่อเนื่องกับดัชนีที่ได้มีการส�ารวจก่อนหน้า

- ส่งเสรมิให้มีการควบคมุมาตรฐานราคาของระบบคมนาคมขนส่งให้มคีวามเหมาะสม
- พฒันากลไก และช่องทางการรบัแจ้งเหต ุรวมถงึกลไกในการตอบสนองต่อปัญหา

ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคมนาคมภายในพื้นที่

และไปยังพื้นที่ท่องเที่ยว

2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานท่ีท่องเท่ียว และสถานประกอบการให้มี
มาตรฐานในระดับสากล

- ส ่งเสริมให ้ มีการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของสถานท่ีท ่องเ ท่ียวและ 
สถานประกอบการ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความสะอาด และการให้บริการ

- ส่งเสรมิให้เกดิการดแูลรกัษาความปลอดภยั ลดความเสีย่งต่อการเกดิอาชญากรรม
ในพืน้ท่ีสถานท่ีท่องเท่ียว และสถานประกอบการเพิม่ความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว 

- พฒันาคณุภาพบุคลากรท่ีปฏบัิตหิน้าท่ีในสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานประกอบการ
ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและกลุ่มเป้าหมาย

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ที่พัก สถานประกอบการอื่นๆ กับนักท่องเที่ยว ผ่าน application หรือ 
platform อื่นๆ ที่สะดวกต่อการใช้ง่ายของนักท่องเที่ยว 

- ส่งเสรมิให้เกดิระบบในการตดิตามและประเมนิผลคณุภาพและมาตรฐานของสถาน
ที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ภาพท่ี 15 จ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรายเดือน ปี 2557-2560

• 2557   • 2558   • 2559   • 2560
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