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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ และสะท้อนถึง

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร่ 

ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เพ่ือท่ีจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

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
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยวในไตรมาสที่
3/2561เทากับ96อยูในระดับ
ต�่ากวาปกติเล็กนอย

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
ในไตรมาสที่4/2561เทากับ 
103สูงกวาปกติเล็กนอย 
และปรับเพิ่มขึ้นจากการ 
คาดการณในไตรมาสกอน

ไตรมาส4/2561คาดวาจะมี 
นักทองเที่ยวตางชาติ8.81 
ลานคนลดลงรอยละ5.17 
และในปี2561คาดวาจะม ี
นักทองเที่ยวตางชาติ37.19
ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ5.08 
มีรายไดจากนักทองเที่ยว 
ตางชาติ1.97ลานลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ8.16จากปี2560

• ดัชนีความเช่ือม่ันผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน
ไตรมาสท่ี 3/2561 เท่ากบั 96 สงูกว่าไตรมาสก่อนเลก็น้อย 
แต่ยังต�่ากว่าปกติ ขณะท่ีดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ์ 
ในไตรมาสที่ 4/2561 เท่ากับ 103 เป็นการคาดการณ์ 
ในระดบัดกีว่าปกต ิโดยมีปัจจยัส่งเสรมิภาคการท่องเท่ียว
จากฤดกูาลท่องเท่ียว และการเดนิทางท่ีสะดวกรวดเรว็ข้ึน

• ผู ้ประกอบการในเกือบทุกจังหวัดและนักท่องเท่ียว 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีการพัฒนาระบบ 
รถสาธารณะในแต่ละจังหวดัเพือ่ให้นกัท่องเท่ียวสามารถ
เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก

• ผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวเห็นว่าควรมกีารปรบัปรงุ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในแหล่งท ่องเท่ียว
ธรรมชาติ (ร้อยละ 22) โดยควรเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
ในการดแูลด้านความปลอดภยั (ร้อยละ 35) และปรบัปรงุ
เรื่องป้ายแจ้งข้อมูลและค�าเตือน (ร้อยละ 33)

• นักท่องเท่ียวชาวไทยมีสัดส่วนการเดินทางท่องเท่ียว 
ในประเทศในไตรมาสท่ี 3/2561 และสดัส่วนการวางแผน
เดนิทางท่องเท่ียวในประเทศในไตรมาสท่ี 4/2561 เพิม่ข้ึน 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย

• นักท่องเท่ียวต่างชาติร้อยละ 63 ได้รับความพึงพอใจ 
จากการมาท่องเท่ียวประเทศไทยในไตรมาสนี ้หรอืคดิเป็น 
คะแนนความพอใจรวม 3.88 จากคะแนนเต็ม 5 โดย 
นกัท่องเท่ียวได้รบัความพงึพอใจในเกอืบทุกด้าน ยกเว้น
ด้านคมนาคม ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ

• ในไตรมาสที่ 4/2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
8.81 ล้านคน ลดลงร้อยละ 5.17 จากไตรมาส 4/2560 
และในปี 2561 คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตเิดนิทาง
เข้ามาในประเทศไทย 37.19 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 5.08 
และมีรายได้จากนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ1.97 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.16 จากปี 2560
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย       |ไตรมาสที่ 3 ปี 2561      |

1 ภาพรวมสถานการณทั่วไป
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือ่ง โดยในไตรมาส 2/2561 ขยายตัวถึง

ร้อยละ 4.6 อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู โดยมแีรงส่งมาจากการส่งออกสนิค้าท่ีขยายตวั 

ตามเศรษฐกจิโลก และการบรโิภคท่ีขยายตวัเร่งขึน้ตามภาคการเกษตรท่ีเริม่ขยาย

ตัวดีและภาระผ่อนรถยนต์จากมาตรการรถคันแรกท่ีทยอยหมดลง คาดว่า

เศรษฐกิจจะขยายตัวต่อเนื่องตามการลงทุนในโครงการ EEC ท่ีมีความชัดเจน

มากขึ้น รวมถึงรายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง

เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน แม้ในไตรมาส 2/2561 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวดี 

แต่มปัีจจยักดดนัจากนโยบายการค้าสหรฐัฯ ซ่ึงอาจท�าให้การค้าโลกชะลอลงและ

ท�าให้เกิดความผันผวนในการเคลื่อนย้ายเงินทุน

อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอ่อนค่า ตามการไหลกลับของเงินทุนไปยังสหรัฐฯ  

ซ่ึงเป็นช่วงดอกเบ้ียขาข้ึน ประกอบกบัความเช่ือม่ันสกลุเงนิของประเทศเศรษฐกจิ

เกิดใหม่ท่ีลดลงจากปัจจัยวิกฤตเศรษฐกิจของตุรกี ซ่ึงยังเป็นประเด็นท่ีต้อง

ติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด

ราคาน�า้มันปรบัเพิม่ข้ึน จากการท่ีสหรฐัฯ คว�า่บาตรอหิร่านส่งผลให้อุปทานน�า้มัน

ในตลาดโลกขาดแคลน โดยราคาน�า้มนัดเีซล ณ วนัท่ี 31 ส.ค. อยู่ท่ี 29.59 บาท/ลติร 

จากต้นปีที่ 27.19 บาท/ลิตร

2 ผลการส�ารวจความเชื่อมั่น 
ของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทย
การส�ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจ�านวน 600 ราย พบว่า 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2561 เท่ากับ 96 

ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย (94) แต่ยังคงต�่ากว่าระดับปกติ สะท้อน

ความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์ท่องเท่ียวท่ีปรับดีข้ึนแต่ยังคง 

มีปัจจัยที่ท�าให้สถานการณ์ต�่ากว่าปกติ

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้ประกอบการยังคงกังวล ได้แก่ แข่งขันในอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีรนุแรงข้ึน (ร้อยละ 26) การเป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว (ร้อยละ 21) 

และภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว (ร้อยละ 20)

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวในไตรมาส 

3/2561 ดข้ึีน โดยมีสาเหตจุากการบรหิารจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีดขีึน้ (ร้อยละ 21) 

การเดนิทางสะดวกรวดเรว็และง่ายขึน้ (ร้อยละ 20) และการประชาสมัพนัธ์ท่ีดขีึน้ 

(ร้อยละ 18) นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. มีส่วน

ช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน (ร้อยละ 14)

ดชันคีวามเชือ่ม่ันคาดการณ์ในไตรมาสท่ี 4/2561 เท่ากบั 103 เป็นการคาดการณ์

ในระดับดีกว่าปกติและเพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย สะท้อนมุมมอง 

ผู้ประกอบการท่ีคาดการณ์สถานการณ์ท่องเท่ียวท่ีดีขึ้นเป็นล�าดับ เนื่องจาก 

เป็นฤดูกาลท่องเท่ียว การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�่าและการเดินทาง 

ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังมีความกังวลในเรื่องของภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ีอาจฟื ้นตัวช้า การแข่งขันในธุรกิจท่องเท่ียวท่ีรุนแรงข้ึน  

และต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้น

ผู้ประกอบการท่ีมีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเท่ียวชาวจีน ประเมินสถานการณ์ 

ในไตรมาส 3/2561 เท่ากบั 90 ต�า่กว่าระดบัปกต ิโดยส่วนหนึง่น่าจะได้รบัผลกระทบ 

จากอุบัตเิหตเุรอืโดยสารท่ีจ.ภเูกต็ อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการกลุม่นีค้าดการณ์

สถานการณ์ในไตรมาส 4/2561 ที่ 105 ดีกว่าระดับปกติเล็กน้อย แสดงให้เห็น

ความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการว่าสถานการณ์จะกลบัสูภ่าวะปกตไิด้ในไตรมาสท่ี 4

ผู้ประกอบการระบุว่าจะในไตรมาสหน้ามีแผนจะปรับเป้าหมายการด�าเนินงาน 

(ร้อยละ 41) โดยพบว่ากลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มท่ีระบุว่า 

จะปรับเพิ่มเป้าหมายในสัดส่วนท่ีสูง (ร้อยละ 67) สอดคล้องกับท่ีประเมินและ 

คาดการณ์สถานการณ์ท่องเท่ียวดีกว่าปกติต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 2/2561 

นอกจากนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเลือกท่ีจะลงทุนในด้านการประชาสัมพันธ์  

การท�าตลาดออนไลน์และการใช้ social network ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นหนักมาก

ขึ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการส�ารวจ

ในด้านกลยุทธ์การตั้งราคา ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจ

น�าเท่ียวบางส่วนระบุว่าจะปรบัเพิม่ราคาสนิค้า โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ท่ีเป็น 

ฤดกูาลท่องเท่ียว และหากพจิารณาในรายละเอียดพบว่า ภาคตะวนัออกและภาค

ตะวนัตกมสีดัส่วนผูป้ระกอบการท่ีวางแผนจะขึน้ราคามากกว่าในภาคอ่ืนๆ ในขณะท่ี 

กลุ่มโรงแรมท่ีมีค่าห้องพักสูง (มากกว่า 3,000 บาท/คืน) มีผู้ประกอบการ 

ที่วางแผนจะขึ้นราคาในสัดส่วนที่สูง (ประมาณร้อยละ 45) ในขณะที่กลุ่มโรงแรม

ท่ีมีค่าห้องพักต�่า (ต�่ากว่า 3,000 บาท/คืน) มีผู้ประกอบการเพียงประมาณ 

ร้อยละ 30 ที่วางแผนจะขึ้นราคา ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากการแข่งขันที่รุนแรงของ

ธุรกิจห้องพักที่มีค่าห้องต�่า

การด�าเนนิงานของภาครฐัในการส่งเสรมิการท่องเท่ียวชุมชนท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการ 

ท่ีระบวุ่าได้รบัผลดจีากแนวนโยบายดงักล่าว (ร้อยละ 26) มาจากการท่ีนกัท่องเท่ียว 

เข้ามาในพืน้ท่ีมากข้ึน และใช้เวลาท่องเท่ียวภายในพืน้ท่ีเพิม่ข้ึน ท้ังนี ้ผูป้ระกอบการ 

เห็นว่าควรน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการท่องเท่ียวชุมชน ควรประชาสัมพันธ์พื้นท่ีให้เป็นท่ีรู ้จักมากขึ้น  

และส่งเสรมิผูป้ระกอบการให้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนมากขึน้

เมือ่ถามถงึนโยบายหักลดหย่อนภาษีการท่องเท่ียวเมืองรอง พบว่าผูป้ระกอบการ

ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป โดยผู้ประกอบการท่ีอยู่ในจังหวัดเป้าหมายส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 63) ตอบว่าตนเองได้รับผลดี จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน

พื้นที่มากขึ้นและนานขึ้น หรือมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ใน

พื้นที่เป้าหมายโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) ตอบว่าตนเองได้รับผลเสีย เนื่องจาก

ท�าให้นักท่องเท่ียวลดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตนเองและเปลี่ยนไปท่องเท่ียวเมือง

รองมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงเสนอแนะให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์การท่อง

เที่ยวเมืองรองควบคู่เมืองหลักผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

ภาพท่ี 1 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2556-2561

ดัชนีความเชื่อมั่น

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จ�านวนนักท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)
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2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาสท่ี 3/2561 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเกือบทุกธุรกิจประเมิน

สถานการณ์ต�่ากว่าปกติ โดยเฉพาะธุรกิจ ธุรกิจขนส่งและธุรกิจร้านขายของท่ี

ระลกึท่ีประเมนิสถานการณ์ต�า่กว่าปกตค่ิอนข้างมาก มีเพยีงผูป้ระกอบการธรุกจิ

ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวดีกว่าปกติ

ส�าหรบัการคาดการณ์ในไตรมาส 4/2561 ผูป้ระกอบการเกอืบทุกกลุม่คาดการณ์

สถานการณ์ท่องเท่ียวดกีว่าปกต ิโดยเฉพาะธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ และธรุกจิ

น�าเท่ียว ท้ังนีห้ากจ�าแนกอย่างละเอียดพบว่ากลุม่ธรุกจิน�าเท่ียวท่ีคาดการณ์ดมีา

จากกลุ่มธุรกิจน�าเท่ียวขาเข้า (108) ขณะท่ีกลุ่มธุรกิจขนส่งและธุรกิจสปาและ

นวดเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติ 

 

2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค

ไตรมาสท่ี 3/2561 ผูป้ระกอบการทุกภมูภิาคประเมนิสถานการณ์ต�า่กว่าปกต ิโดย

ผู้ประกอบการในภาคตะวันตกเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต�่าที่สุด (91) รอง

ลงมาได้แก่ผู้ประกอบการในภาคกลางและภาคตะวันออก

ในไตรมาสท่ี 4/2561 ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่คาดการณ์

สถานการณ์ท่องเท่ียวใกล้เคยีงหรอืดกีว่าปกติ โดยผูป้ระกอบการในภาคตะวนัตก

และกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มที่คาดการณ์ดีที่สุด

3 ผลการส�ารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยว
3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากการส�ารวจความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่ 3/2561 จ�านวน 

350 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับท่ีส�ารวจในไตรมาสก่อน 

โดยนยิมเท่ียวต่างประเทศเป็นประจ�า (ร้อยละ 59 ท่องเท่ียวต่างประเทศมากกว่า 

1 ครั้งต่อปี) โดยส่วนใหญ่มีการวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศล่วงหน้าไม่เกิน  

3 เดือน (ร้อยละ 74) แต่เริ่มเห็นแนวโน้มการวางแผนล่วงหน้าที่สั้นขึ้น โดยมี 

นักท่องเที่ยวที่วางแผนล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือนสูงถึงร้อยละ 54 เทียบกับระยะ

เดียวกันปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 32

นกัท่องเท่ียวต่างชาตส่ิวนใหญ่ระบุว่าการมาเท่ียวครัง้นีเ้ป็นการเยีย่มเยือนไทยซ�า้ 

(ร้อยละ 55) วัตถุประสงค์หลักในการมาเที่ยวไทยคือเพื่อพักผ่อน (ร้อยละ 36) 

และหาประสบการณ์ใหม่ๆ (ร้อยละ 21) ส่วนใหญ่เดินทางกับเพื่อน (ร้อยละ 21) 

และครอบครวั (ร้อยละ 21) แหล่งข้อมลูท่ีนยิมใช้ในการหาข้อมูลท่องเท่ียว ได้แก่ 

อินเตอร์เนต็ (ร้อยละ 25) และหนงัสอืน�าเท่ียว (ร้อยละ 16) กจิกรรมท่ีท�าส่วนใหญ่ 

ได้แก่ การเย่ียมชมธรรมชาต ิ(ร้อยละ 51) และการเย่ียมชมสถานท่ีทางวฒันธรรม 

(ร้อยละ 34)

แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รบัความนยิม ได้แก่ กรงุเทพฯ (ร้อยละ 43) พทัยา (ร้อยละ 29) 

เชียงใหม่และเชียงราย (ร้อยละ 23) ทั้งนี้ หากพิจารณาความประทับใจในแต่ละ

พืน้ท่ีจากการกลบัมาเย่ียมเยอืนซ�า้ในแต่ละพ้ืนท่ี พบว่านกัท่องเท่ียวต่างชาตนิยิม

กลับมาท่องเที่ยวซ�้าที่เชียงใหม่ (ร้อยละ 29) ภูเก็ต (ร้อยละ 28)

นกัท่องเท่ียวต่างชาตร้ิอยละ 63 ได้รบัความพงึพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทย

ในไตรมาสนี้ หรือคิดเป็นคะแนนความพอใจรวม 3.88 (คะแนนเต็ม 5) โดย 

นักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจในเกือบทุกด้าน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี 

น่าสนใจ (คะแนน 3.54) อาหารไทย (คะแนน 3.53) สปาและนวด (คะแนน 3.47) 

แหล่งบันเทิง (คะแนน 3.45) และด้านอ่ืนๆ ยกเว้นด้านการคมนาคมท่ียังคง 

ไม่เป็นท่ีพงึพอใจ ท้ังด้านสาธารณปูโภคคมนาคม (ถนน รถไฟ) และด้านคณุภาพ

การบริการ (แท็กซี่) ซึ่งเป็นด้านที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่พอใจมาโดยตลอด

ด้านมาตรฐานความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ พบว่านกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

เห็นว่าควรปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

(ร้อยละ 24) และการท่องเที่ยวในเมือง (ร้อยละ 21) โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว

ส�าคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อยุธยา โดยเห็นว่าควรปรับปรุงด้วยการบังคับ

ใช้กฎหมาย (ร้อยละ 32) การเพิ่มป้ายและสัญญาณเตือน (ร้อยละ 30) และ 

การจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมาย (ร้อยละ 28)

นักท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57) รู้จักหรือเคยได้ยินการท่องเท่ียว

ชุมชนผ่านทางอินเตอร์เน็ตและหนังสือน�าเที่ยว (ร้อยละ 17) ทั้งนี้นักท่องเที่ยว

ต่างชาติบางส่วนมีแผนท่องเท่ียวชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียวในครั้งนี้ 

และเสนอแนะว่าควรน�าระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน 

ในด้านของฐานข้อมูลการเดินทางและการบริหารจัดการของธุรกิจ

นอกจากนี ้เมือ่ถามถงึมาตรฐานด้านความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ 

เห็นว่าแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีควรมกีารปรบัปรงุความปลอดภยัมากท่ีสดุ ได้แก่ 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (ภูเขา น�้าตก) (ร้อยละ 32) และทะเล (ร้อยละ 30)  

โดยเห็นว่าควรเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรในการดแูลด้านความปลอดภยั (ร้อยละ 

36) เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง (ร้อยละ 34) และปรับปรุงป้ายแจ้ง

ข้อมูลและค�าเตือน (ร้อยละ 34)

ในด้านการพฒันาการคมนาคม ผูป้ระกอบการในเกอืบทุกจงัหวดัรวมท้ังกรงุเทพฯ 

เห็นพ้องกนัว่าควรพฒันาระบบรถสาธารณะในจงัหวัดเป็นหลกั  เพ่ือให้นกัท่องเท่ียว 

สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก โดยควรมีข้อมูลเส้นทาง 

การเดินทาง ความปลอดภัย และมาตรฐานราคาที่ชัดเจน

ภาพท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

• ประเมินไตรมาส 3/2561   • คาดการณ์ไตรมาส 4/2561

ภาพท่ี 3 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ

• ประเมินไตรมาส 3/2561   • คาดการณ์ไตรมาส 4/2561

ภาพท่ี 4 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไตรมาส 3/2561
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นกัท่องเท่ียวท่ีมแีผนเดนิทางในไตรมาสหน้าส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวเดนิทาง

ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหรือต้องเดินทาง

ทางอากาศ (ร้อยละ 48) จดุหมายท่ีได้รบัความนยิมมากท่ีสดุในไตรมาสท่ี 4/2561 

ได้แก่ ภาคเหนือ (ร้อยละ 24) 

ด้านนโยบายสนบัสนนุการท่องเท่ียวชุมชน พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่

เคยได้ยินแต่ไม่ทราบรายละเอียด (ร้อยละ 40) มีเป็นส่วนน้อยที่ทราบและรู้จัก

เป็นอย่างดี (ร้อยละ 10) นอกจากนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีแผนในปีนี้หรือยังไม่แน่ใจว่า

จะไปท่องเท่ียวชุมชนหรอืไม่ (ร้อยละ 53) ท้ังนี ้นกัท่องเท่ียวคาดว่าเมือ่ไปท่องเท่ียว 

เชิงชุมชนจะมีการใช้บริการร้านอาหารท่ีด�าเนินการโดยชุมชน (ร้อยละ 50)  

ใช้บริการน�าเที่ยวของชุมชน (ร้อยละ 50) หรือมีการพักอาศัยในโรงแรมที่ตั้งอยู่

ในชุมชน (ร้อยละ 47) และนกัท่องเท่ียวเห็นว่าภาครฐัควรสนบัสนนุการท่องเท่ียว

ชุมชนผ่านการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึ้น ช่วยชุมชนพัฒนา

คณุภาพการบรกิารให้ดย่ิีงข้ึน และธรุกจิควรน�าระบบสารสนเทศมาช่วยสนบัสนนุ

การท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจองที่พักและบริการอื่นๆ

เมือ่ถามถงึมาตรฐานความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ พบว่านกัท่องเท่ียวไทย 

เห็นว่าควรปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

(ร้อยละ 22) สอดคล้องกบัผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิโดยเห็นว่า 

ควรมกีารปรบัปรงุด้วยการเพิม่ศกัยภาพบุคลากรในการดแูลด้านความปลอดภยั 

(ร้อยละ 35) และปรับปรุงเรื่องป้ายแจ้งข้อมูลและค�าเตือน (ร้อยละ 33)

4 การทองเที่ยวชวงเทศกาลไตรมาสที่4/2561
ไตรมาส 4/2561 เป็นช่วงท่ีมีวนัหยุดเทศกาลหลายช่วง ได้แก่ วนัคล้ายวนัสวรรคต 

ร.9 วนัปิยมหาราช เทศกาลลอยกระทง วนัพ่อแห่งชาต(ิวนัชาต)ิ วนัรฐัธรรมนญู 

วนัครสิต์มาส และเทศกาลปีใหม่ โดยสดัส่วนนกัท่องเท่ียวไทยท่ีมแีผนออกมาท่อง

เท่ียวช่วงเทศกาลไตรมาส 4/2561 ปรบัเพิม่ข้ึนจากปีก่อนในทุกเทศกาล ยกเว้น

ช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีลดลงจากปีก่อน (ร้อยละ 7.7 จากปีก่อนท่ีร้อยละ 9.4) อย่างไร

กด็ ีผูป้ระกอบการคาดการณ์สถานการณ์ท่องเท่ียวช่วงเทศกาลต�า่กว่าปกต ิยกเว้น

ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงวันรฐัธรรมนญูท่ีเป็นวนัหยุดยาว (8-10 ธ.ค.)

3.2 นักท่องเที่ยวไทย

จากการส�ารวจนกัท่องเท่ียวไทยจ�านวน 350 รายท่ัวประเทศพบว่า นกัท่องเท่ียวไทย 

มกีารเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศในไตรมาสท่ี 3/2561 ประมาณร้อยละ 26 สงูกว่า 

ไตรมาส 3/2560 เลก็น้อย ขณะท่ีในไตรมาส 4/2561 มีนกัท่องเท่ียวไทยวางแผน

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศร้อยละ 29 สูงกว่าในไตรมาสที่ 4/2560 สะท้อน

แนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศที่ค่อยๆ ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวที่

มีแผนการท่องเทีย่วแล้วยังคงวางงบประมาณทีจ่ะใช้ในการท่องเทีย่วในไตรมาส

หน้าใกล้เคียงกับไตรมาสนี้ (ร้อยละ 48)

ในไตรมาสที่ 3/2561 นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 8.0 มีการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ส่วนในไตรมาส 4/2561 นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 9.7 มีการวางแผนท่องเที่ยว

ต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการออกไปท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดเทศกาล  

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่

5 การคาดการณจ�านวนนักทองเที่ยวตางชาติ ไตรมาสที่4/2561
จากข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (3 ก.ย. 61) พบว่าใน  

7 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 22.66 ล้านคน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 11 และมรีายได้จากการท่องเท่ียวรวม 1.18 ล้านล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 

14.44 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 และคาดว่าในไตรมาสท่ี 3/2561 จะมี 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.90 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 จากไตรมาสที่ 3/2560

ในไตรมาสท่ี 4/2561 คาดว่าจะมนีกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ8.81 ล้านคน ลดลงร้อยละ 

5.17 จากไตรมาส 4/2560 โดยแบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวจากประเทศในกลุม่อาเซียน 

2.43 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.40 นกัท่องเท่ียวจากเอเชียตะวนัออก 2.95 ล้านคน 

ลดลงร้อยละ 16.19 และนักท่องเที่ยวจากยุโรป 1.95 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.56 จากไตรมาส 4/2560

คาดว่าในปี 2561 จะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตท้ัิงหมด 37.19 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 

5.08 และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.97 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

8.16 จากปี 2560

• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป

ภาพท่ี 5 ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางและมีแผนในการเดินทางในประเทศ

ภาพท่ี 6 จุดหมายนักท่องเท่ียวไทยไตรมาสท่ี 4/2561

ภาพท่ี 7 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสัดส่วน
นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล ไตรมาสท่ี 4/2561

• ดัชนีความเชื่อมั่น   • ร้อยละนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ตารางท่ี 1 การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรายไตรมาส ปี 2559-2561

ไต
รม

าส

1

2

3

4

รวม

9.04

7.55

8.23

7.77

32.59

9.19

8.13

8.78

9.29

35.39

10.61

8.87

8.90

8.81

37.19

15.45

9.10

1.37

-5.17

5.08

573,312

442,581

480,912

476,049

1,972,854

นัก
ท่องเที่ยว

2559
(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2560p

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2561p

(ล้านคน)

อัตราการ
เติบโต
ปี 2561
(ร้อยละ)

รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2561p

(ล้านบาท)

หมายเหตุ: - p แทนค่าคาดการณ์จากแบบจ�าลองโดยผู้วิจัยโดยใช้ค่าเฉล่ีย
   จากการคาดการณ์เป็นช่วง
 - ข้อมูลสถิติล่าสุดถึงเดือนกันยายน 2561
   จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา           
 - รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติค�านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อหัว
   ของแต่ละภูมิภาคในปี 2561 ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 จาก
   ค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉล่ียของแต่ละภูมิภาคในปี 2560

ส�าหรับสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561 มีจ�านวน

นักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งสิ้น 6.86 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.44 จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2560 อย่างไรกต็าม ในเดอืนกรกฎาคมมนีกัท่องเท่ียวจนีประมาณ 930,000 คน 

ลดลงร้อยละ 0.87 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุบัติเหตุเรือโดยสารที่จ.ภูเก็ต แต่คาดว่า

สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติได้ในปลายไตรมาสที่ 4 หรือต้นปี 2562

ทั้งนี้ คาดว่าในไตรมาส 3/2561 มีนักท่องเที่ยวจีน 2.21 ล้านคน ลดลงร้อยละ 

17.61 จากไตรมาสท่ี 3/2560 ส่วนในไตรมาสท่ี 4/2561 คาดว่าจะมนีกัท่องเท่ียวจนี 

1.85 ล้านคน ลดลงร้อยละ 25.64 จากไตรมาสที่ 4/2560 และคาดว่าในปี 2561 

จะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 9.9 ล้านคน

6 สรุปและขอเสนอแนะ
สถานการณ์การท่องเท่ียวโดยท่ัวไปในช่วงปลายปี 2561 ในมุมมองของผูป้ระกอบการ 

มแีนวโน้มดขีึน้ ในภาพรวมสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยยงัคาดว่ายงัอยู่ในระดบั

ใกล้เคียงปกติอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยบวกท่ีส�าคัญคือการเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว

และง่ายขึ้นและแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังต้องระวัง

ผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก และการปรบัตวัข้ึนของราคาน�า้มนั 

รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวชาวจีน

6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1 พัฒนาการคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐานและเช่ือมโยงการเดินทางผ่าน 

ระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบรถสาธารณะ

- พัฒนาระบบรถขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดให้มีความสะดวก ครอบคลุม 

และมีราคาท่ีมมีาตรฐานในทุกจงัหวดั  

- สนบัสนนุให้ภาครฐั ภาคเอกชน และท้องถิน่ พฒันาระบบรถขนส่งสาธารณะร่วมกนั

2 พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  

- ปรับปรุงป้ายหรือระบบสัญญาณต่างๆ เพื่อการให้ข้อมูลและการแจ้งเตือน 

ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว

- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับต่างๆ ในการมีส่วนร่วมดูแล 

ความปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัครภาคประชาชน และภาคเอกชน

- ยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัจากตามความสมคัรใจให้เป็นการบังคบัใช้ 

และสร้างแรงจูงใจให้มีการท�าตามมาตรฐานมากขึ้น

3 ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่และการบูรณาการความร่วมมอื

ระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ

- ส่งเสรมิให้เกดิการเชือ่มโยงระหว่างผูป้ระกอบการท้ังในและนอกพืน้ท่ีเป้าหมาย 

ภาครัฐ และชุมชนในการวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน  

- ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริการข้อมูลข่าวสาร 

การประชาสัมพันธ์ ระบบการจอง การจัดการฐานข้อมูลการเดินทางในพื้นที่ 

รวมถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน

6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

1 พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานสากลร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ด้านการ

ให้บริการ เพื่อสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

2 เคร่งครัดและรับผิดชอบต่อมาตรฐานความปลอดภัยท้ังต่อนักท่องเท่ียว 

และต่อสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงั และสร้างเครอืข่ายหรอืระบบท่ีจะช่วยการสอดส่อง 

ดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว

ภาพท่ี 8 จ�านวนนักท่องเท่ียวรวมและรายภูมิภาครายไตรมาส ปี 2558-2561

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจาก ASEAN   • จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป   • จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

ภาพท่ี 9 จ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรายเดือน ปี 2558-2561

• 2558   • 2559   • 2560   • 2561
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย       |ไตรมาสที่ 3 ปี 2561      |

7 วิเคราะหทัศนคติของนักทองเที่ยวตางชาติจากแหลงขอมูล 
 สื่อสังคมออนไลน(SocialMediaBigData)
รายงานสรุปสถานการณ์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย โดยใช้

ข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์ ข้อมูลท่ีได้น�ามาใช้ผ่านระบบการจัดการข้อมูล “Big Data” 

ดึงข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media) โดยเป็นข้อมูลท่ีได้มีการโพสต์หรือ

มีการแพร่กระจาย (Share) เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ “AI” 

ในการประมวลผลดัชนีความพึงพอใจสินค้าและบริการด้านท่องเท่ียว โดยทางสภา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ไมนด์ทรี ได้ท�าการพัฒนาโมเดล

และระบบปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับดัชนี World Economic Forum Travel & 

Tourism Competitiveness Index ซ่ึงสามารถบ่งบอกได้ถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว

ต้ังแต่ในช่วงของการวางแผนเดินทาง จนกระท่ังไปถึงการท่องเท่ียวและการรีวิว หรือท่ี

เรียกว่า Customer Journey จากการประมวลผลข้อมูลในไตรมาส 3 ปี 2561 ได้มีการ

จัดแบ่งข้อมูลเป็นรายจังหวัด และแบ่งตามหมวดของ ห่วงโซ่คุณค่า หรือ Tourism Value 

Chain รวมไปถึงการประเมินตัวช้ีวัดของ World Economic Forum จากข้อมูลส่ือสังคม

ออนไลน์ ทางโครงการได้แบ่งการวิเคราะห์ทัศนคติเป็น 4 ระดับ Positive (สีเขียว มีทัศนคติ 

เป็นบวก), Negative (สีแดง มีทัศนคติเป็นลบ), Ambivalent (สีเหลือง มีทัศนคติเป็นบวก 

และลบในการออกความเห็น) และ Neutral (สีเทา มีทัศนคติเป็นกลาง) การวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่าในไตรมาส 3 ปี 2561 จังหวัดกระบ่ีกลับมาเป็นอันดับ 1 ในด้านของความพึงพอใจ 

โดยจะเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีเป็นบวกต่อกระบ่ีมากท่ีสุด และทัศนคติ

ท่ีเป็นลบต่อจังหวัดกระบ่ีน้อยท่ีสุด ส่วนเมืองท่องเท่ียวท่ีมีทัศนคติท่ีเป็นลบเยอะท่ีสุด 

ได้แก่ พัทยา โดยมีทัศนคติเป็นบวกน้อยสุดและทัศนคติเป็นลบมากสุด ในส่วนของทัศนคติ

ท่ีเป็นบวกเพ่ิมข้ึนของพัทยาคือเร่ืองความปลอดภัยในการขับข่ีรถจักรยานยนต์หลังจาก

มีมาตรการการปรับ 5,000 บาท หากพบว่านักท่องเท่ียวไม่มีใบขับข่ีและไม่สวมหมวก

นิรภัยรวมไปถึงผู้ให้เช่าก็จะได้รับโทษด้วยเช่นกัน ในขณะท่ีเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัด

ภูเก็ตยังส่งผลกระทบน้อยในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงทัศนคติด้านบวก

ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อจังหวัดภูเก็ตยังมีประมาณ 40% และทัศนคติท่ีเป็นด้านลบ 10%

ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวจากผลการส�ารวจ พบว่าในช่วงกลางปี 

จะสังเกตได้ว่ามีนักท่องเท่ียวชาวอินเดียเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

เน่ืองจากเป็นช่วงวันหยุดยาว รวมถึงจ�านวนเท่ียวบินจากเมืองหลักๆ ของประเทศอินเดีย

ท่ีมากข้ึนจากผลท่ีทางด้านการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ท�าการตลาดไปยังพ้ืนท่ีใหม่ๆ 

ในประเทศอินเดีย ส่วนทางด้านของการบริโภค Content ของคนอินเดียก็เพ่ิมจ�านวน

มากข้ึนโดยเฉพาะในเมืองท่ีถือว่ามีศักยภาพในการใช้จ่าย อาทิเช่น เมืองเดลี ท่ีจะมีการ

พูดภาษาฮินดีสลับกับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่ิงท่ีพบได้อย่างชัดเจนก็คือในช่วงกลางปี

จะมี Content หรือเน้ือหาท่ีเป็นวีดีโอค่อนข้างเยอะและมีจ�านวนการเข้าชมและติดตาม

ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเร่ืองของการช็อปป้ิงและอาหารในกรุงเทพ เน่ืองจากปัจจัยท่ี

ส�าคัญท่ีสุดส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวอินเดียก็คืออาหารอินเดียในประเทศไทย โดยวีดีโอ

ท่ีได้รับความนิยมค่อนข้างสูง คือการพาชิมอาหารไทย หรือ Street Food โดย influencer 

ชาวอินเดีย และท�าการเปรียบเทียบอาหารไทยกับอาหารอินเดียว่าคล้ายกันอย่างไร ท�าให้

คนอินเดียเข้าใจ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบบะหม่ีก่ึงส�าเร็จรูปมาม่า กับบะหม่ีก่ึง

ส�าเร็จรูปย่ีห้อแม็กก้ีของประเทศอินเดีย โดยจ�านวนผู้เข้าชมส่วนใหญ่มีการกล่าวถึง

กรุงเทพในเชิงบวก และบอกว่าวีดีโอน้ีท�าให้ต้องการเดินทางมาเท่ียวกรุงเทพฯ รวมถึง

มีการพูดถึงคนไทยว่าเป็นคนท่ีเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียวและมีการยกตัวอย่างต่างๆ เช่น 

การช่วยเหลือนักท่องเท่ียวต่างชาติและความมีน้�าใจ

ในขณะเดียวกัน Content วีดีโอท่ีมีคนกล่าวถึงและเป็นท่ีนิยมอีก 1 อัน ได้แก่ วีดีโอการ

เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพกับเมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยเป็นการให้ความคิดเห็นส่วนตัว

ของ influencer และวิดีโอ Blogger ท่ีมีคนติดตามเกิน 1 ล้านคน ท่ีได้ท�าการเปรียบ

เทียบระหว่างกรุงเทพฯ และกัวลาลัมเปอร์ในมุมมองของคนท่ีเป็น Digital Nomad ซ่ึง

ในขณะน้ีได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่กลุ่มคนท่ีเป็นฟรีแลนซ์ จากท่ัวทุกท่ีในโลก โดย

ทางเจ้าของวิดีโอน้ันมีการเปรียบเทียบท้ังหมด 5 หมวด ได้แก่ อาหาร กิจกรรม ผู้คน 

lifestyle และ night life โดยเสียงส่วนใหญ่จะบอกว่ากัวลาลัมเปอร์น้ันเหนือกว่ากรุงเทพ

ในด้านของอาหาร ภาษา ความสะอาด และความปลอดภัย แต่กรุงเทพมีความได้เปรียบ

ในเร่ืองของกิจกรรมท่ีหลากหลายกว่า แต่ส่ิงท่ีน่าแปลกใจคือคนไทยเองก็มีความคิดเห็น

ว่ากัวลาลัมเปอร์น้ันดีกว่ากรุงเทพฯ ซ่ึงในมุมมองข้างต้นน้ันเป็นเพียงทัศนคติของคนท่ี

เป็น Digital Nomad ท่ีต้องการพ�านักระยะยาว และท�างานไปด้วยในเวลาเดียวกันเท่าน้ัน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินจึงออกมาเป็นส�าหรับ Digital Nomad ไม่ใช่นักท่องเท่ียวท่ัวๆ ไป 

โดยในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ภาครัฐและเอกชนควรติดตามในเร่ืองของทัศนคติเก่ียวกับ

ความปลอดภัยในพัทยา หลังจากมีมาตรการการปรับ 5,000 บาท หากไม่มีใบขับข่ีและ

ท�าความเข้าใจกับกลุ่ม Digital Nomad ท่ีเข้ามาพ�านักระยะยาวและท�างานในเมืองไทย 

ว่ามีความคาดหวังอะไรบ้าง รวมท้ังศึกษาความเป็นไปได้ในการท�าตลาดเพ่ือส่งเสริม

กลุ่ม Digital Nomad หากมีศักยภาพในการใช้จ่ายและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการ

ตลาดส�าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวอินเดีย รวมไปถึงการร่วมกันส่งเสริมการตลาดกับ 

Influencer ชาวอินเดียต่อไป

ภาพท่ี 11 ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่อการเปรียบเทียบอาหารไทยกับอาหารอินเดีย

3 พัฒนาและปรับตัวเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของธุรกิจตนเองให้สอดคล้อง 

กบันโยบายท่ีภาครฐัส่งเสรมิในแต่ละพืน้ท่ี เช่น การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียว

ระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง เป็นต้น

4 ส่งเสรมิให้มีการพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ โดยเฉพาะในด้านภาษา 

ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการให้บริการ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและ

บริการได้อย่างมีคุณภาพ

ภาพที่ 12 ข้อมูลทัศนคติของ Digital Nomad ต่อการเปรียบเทียบ 
ระหว่างกรุงเทพกับเมืองกัวลาลัมเปอร์

ภาพท่ี 10  ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่อเมืองท่องเท่ียวของประเทศไทย
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| ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยค�านวณจากผลการส�ารวจตัวแทน

ผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการส�ารวจรายไตรมาส และ

รายปี เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ

ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ

| การค�านวณดชันกีระท�าโดยการถามค�าถามผูป้ระกอบการเอกชน รวมถงึเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกีย่วข้อง

ทุกๆไตรมาส โดยใช้ค�าถามหลกัตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่

• ท่านประเมินผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหรอืธรุกจิของท่าน ในไตรมาสนี ้อย่างไร 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี

• ท่านคดิว่าผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหรอืธรุกจิของท่าน ในไตรมาสท่ีจะถงึนี ้จะ

เป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัการท่องเท่ียวปกตท่ีิท่านคาดหวงัว่าควรจะเกดิข้ึนในช่วง

นี้ของปี

| 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�ารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี้ ด�าเนินการส�ารวจในช่วง

เดอืนสงิหาคม มีตวัแทนผู้ประกอบการเอกชนท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิท่องเท่ียวรวมถงึเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด 600 ราย ส่วนการส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว มีผู้

ตอบแบบสอบถามเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 350 ราย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ทั้งหมด 350 ราย

| ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ในการส�ารวจเพื่อให้

สามารถสะท้อนสถานการณ์ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงมากย่ิงข้ึน โดยตัดการ

ส�ารวจผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ออก และเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการ

ธรุกจิโรงแรมและน�าเท่ียว (Domestic และ Inbound) และมีการปรบัสดัส่วนผูป้ระกอบการในแต่ละ

ภูมิภาคให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น ดัชนีความเช่ือมั่นทีได้จากการส�ารวจในไตรมาสท่ี 

1/2559 อาจจะไม่ต่อเนื่องกับดัชนีที่ได้มีการส�ารวจก่อนหน้า 


