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โครงการการรายงานและพยากรณ์
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และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
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• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่4ปี2555สูงที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมา
 อยู่ที่ระดับ99สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่1ปี2556เท่ากับ106สูงกว่าระดับปกติ
 เล็กน้อยเช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมปี2556ที่110แสดงให้เห็นถึง
 ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
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โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย(ททท.)สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย(สทท.)และคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์และสะท้อนถึง
สถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนในอนาคต
(รายไตรมาส)และเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้
เพ่ือท่ีจะได้เตร�ยมพร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นได้

โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น6ส่วนได้แก่
1.ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป
2.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจ
 การท่องเที่ยว
3.ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
 และชาวต่างชาติ
4.การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
5.การคาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
6.ข้อเสนอแนะ

• ดัชน�ความเชื่อมั�นผูประกอบการในไตรมาสที่ 4 ป 2555 (ต.ค. - ธ.ค.) 
เทากับ 99 เปนการประเมินที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปที่ผานมา เน��องจาก
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เพิ�มขึ้น และความมีเสถียรภาพใน  
ดานตางๆ มากยิ�งขึ้น

• ดัชน�ความเช่ือมั�นผูประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ป 2556 (ม.ค. - มี.ค.) 
เทากับ 106 สูงกวาระดับปกติเล็กนอย แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั�นที่
ดีขึ้นอยางตอเน��องของผูประกอบการ 

• ดัชน�ความเชื่อมั�นในป 2556 เทากับ 110 ผูประกอบการยังคงมี 
ความเชื่อมั�นที่ดีในปหนา

• มีนักทองเที่ยวในประเทศเพียงรอยละ 25 ที่มีแผนการเดินทาง    
ทองเที่ยวในประเทศในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2556 (เทียบกับรอยละ 
50 ในไตรมาสที่ 4 ป 2555) โดยนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเลือก 
เดินทางไปภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อและภาคใต 

• ไตรมาสที่ 4 ป 2555 มีนักทองเที่ยวตางชาติ 6.32 ลานคน เพิ�มขึ้น
รอยละ 43.61 จากปกอน จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งป 2555 
เทากับ 22.28 ลานคน (ขอมูลวันที่ 26 ธันวาคม 2555)

• ไตรมาส 1 ป 2556 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 6.58 ลานคน 
เพิ�มขึ้นรอยละ 14.67 จากป 2555

• ในป 2556 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย 23.74 ลานคน เพิ�มขึ้นจากป 2555 รอยละ 6.51 แต
หากมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเน��อง และไมมีเหตุการณ
รุนแรงที่สงผลตอการเดินทางทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยวอาจสูงถึง 
25.46 ลานคน เพิ�มขึ้นรอยละ 14.27 จากป 2555

• ภาครัฐ ควรดูแลมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบการและเนน
บทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงรุกเพิ�มขึ้น เชน การเพิ�ม
การประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว และการ
เพิ�มการลงทุนเพื่อพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว

• ผูประกอบการ ควรเตรียมความพรอมตอการเพิ�มขึ้นของนักทองเที่ยว
ตางชาติ พัฒนาการรวมกลุมระหวางผูประกอบการ
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1.ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป 2.ผลการสำารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบ
การธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
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เศรษฐกิจไทยในป 2556 มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน��อง โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณการเติบโตท่ี 5.0% 
และ 4.6% ตามลําดับ โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของ
การลงทุนภาครัฐที่เรงตัวสูงขึ้น และการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
เปนสําคัญ ขณะท่ีอุปสงคภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอลง หลังจากท่ีมีการเรง
การบริโภคและการลงทุนเพื่อฟนฟูจากวิกฤตอุทกภัยไปมากแลวในปกอน

สําหรับเงินเฟอ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย
คาดวาอัตราเงินเฟอในป 2556 ใกลเคียงกับในป 2555 โดยมองวาจะอยู
ที่ระดับ 3.0% และ 2.8% ตามลําดับ เน��องจากคาดวาอุปทานน้ํามันใน
ตลาดโลกจะเพิ�มขึ้น แตยังคงมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจสงผลใหราคาพืชผลการเกษตรโลกปรับตัวสูงขึ้น

เศรษฐกิจโลกในหลายภูมิภาคยังคงมีความเสี่ยง ทั้งจากวิกฤติในยุโรป
ซึ�งยังคงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจโลกมาก แตก็มีแนวโนมที่ปญหา
จะดีขึ้น โดย IMF ไดคาดการณวาเศรษฐกิจยุโรปจะกลับมาขยายตัว
ได 0.7% ในป 2556  สวนเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ประสบปญหาความ
เสี่ยงทางการคลัง (Fiscal Cliff) แตก็น�าจะมีการปรับตัวแกไขปญหาได 
(หากไมสามารถแกปญหาไดสําเร็จก็จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยในป 2556) ในขณะที่เศรษฐกิจจีนที่มีการชะลอตัวก็ยังคง
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอยูในป 2556

สําหรับสภาพอากาศในเดือนม.ค.และก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยาไดพยากรณ
วาประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติเล็กนอย โดย
เฉพาะในเดือน ก.พ. ที่อากาศจะเริ�มอุนขึ้นในชวงครึ�งเดือนหลัง ซึ�ง
อาจจะสงผลกระทบตอการทองเที่ยวในบางพื้นที่ เชน บนยอดดอย
ตางๆ เปนตน ในขณะที่ปริมาณฝนรวมใกลเคียงคาปกติ สวนในภาคใตมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติเล็กนอย แตมีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติเล็ก
นอย โดยในชวงธ.ค.ถึงกลางเดือนม.ค.จะมีฝนตกชุกและฝนตกหนักถึง
หนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะฝงตะวันออกตั้งแตจังหวัดสุราษฏรธาน�
ลงไป จึงอาจสงผลกระทบตอการทองเที่ยวบริเวณดังกลาว จนกระทั�ง
กลางเดือนม.ค.เปนตนไปจึงจะมีฝนลดลง

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว
ทั�วประเทศในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2555 จํานวน 600 ราย พบวา
ดัชน�ความเชื่อมั�นผูประกอบการในไตรมาสที่ 4 ป 2555 เทากับ 99
ผูประกอบการประเมินสถานการณการทองเที่ยวในระดับปกติ ใกลเคียง
กับการคาดการณลวงหนาจากไตรมาสที่ผานมา (104) และดัชน�ในชวง
เดียวกันของป 2554 (97) 

ดัชน�ความเชื่อมั�นของไตรมาสที่ 4 ป 2555 (99) เปนการประเมินดีที่สุด
ในรอบสามป (ตั้งแตเริ�มตนการสํารวจเมื่อตนป 2553) ซึ�งเปนตัวบงชี้
วาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมีการปรับตัวดีขึ้นมากจากในชวงวิกฤติ
ที่เกิดขึ้นใน 2 – 3 ปที่ผานมา ทั้งน�้ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูประกอบการ
มีความมั�นใจเพิ�มขึ้นมาจากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขา
ไทยเพิ�มขึ้นอยางตอเน��องตลอดทั้งป โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ถือเปน
ชวงฤดูกาลทองเที่ยว (High Season) และประเทศไทยคอนขางมีความ
ผอนคลายจากปญหาทั้งการเมืองและภัยธรรมชาติ จึงทําใหนักทองเที่ยว
จํานวนมากเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ�งทําใหธุรกิจทองเที่ยว
ในหลายจังหวัดคึกคักมากขึ้น โดยปจจัยบวกที่สําคัญอื่นๆ ไดแก ความ
สะดวกในการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวเพิ�มขึ้น (รอยละ 56) การ 
กระตุนและการฟนตัวขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศ (รอยละ45) รวมทั้งมี
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวมากขึ้น (รอยละ 39) และมีความรวม
มือกันในกลุมผูประกอบการที่ดีขึ้น (รอยละ 39) 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นวา การประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวยังไมเพียงพอ (รอยละ 47) และปญหาจํานวนคูแขง หรือ
การแขงขันที่สูงขึ้น (Over-Supply) (รอยละ 39) เปนเปนปจจัยหลักที่
ทําใหการทองเที่ยวในไตรมาส 4 ป 2555 ยังไมดีเทาที่ควร โดยปญหา
น�้สงผลกระทบอยางตอเน��องมาโดยตลอดในระยะ 2 – 3 ปที่ผานมา 
โดยเฉพาะจํานวนโรงแรมและที่พักที่เพิ�มขึ้นอยางตอเน��องในหลายพื้นที่ 
ทําใหแมวาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะเพิ�ม
ขึ้นอยางรวดเร็ว แตสถานการณของผูประกอบการที่พักกลับไมดีขึ้น  v 
ตามไปดวย นอกจากน� ้ปจจัยลบอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ไดแก นโยบายการทอง
เท่ียวในประเทศที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (รอยละ 38) การขาด
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางตอเน��อง (รอยละ 38) และความกังวลตอ
สภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัว (รอยละ 35)
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2.1ดัชนีความเชื่อมั่นจำาแนกตามภูมิภาค

ดัชน�ความเชื่อมั�นผูประกอบการในไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 106 ซึ�ง
เปนระดับที่สูงกวาระดับปกติเล็กนอย แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั�นที่ดีขึ้น
อยางตอเน��องของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทย 
ปจจัยบวกที่สําคัญที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 1 ของป 
2556 ไดแก สภาพเศรษฐกิจไทยที่มีการฟนตัวขึ้น (รอยละ 46) และการ
เดินทางที่สะดวกมากขึ้น (รอยละ 45) โดยเฉพาะการขยายตัวของสาย
การบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย ท้ังจํานวนเท่ียวบินและจุดหมายปลายทาง 
อยางไรก็ตามผูประกอบการบางสวนยังคงมีความกังวลกับนโยบาย
การทองเที่ยวในประเทศ (รอยละ 50) การแขงขันสูงขึ้น (รอยละ 46) และ
ความไมแน�นอนในสถานการณทางการเมือง (รอยละ 41) ซึ�งเริ�มกลับมา
มีความสําคัญมากขึ้นเมื่อเทียบกับในรอบปที่ผานมา

สําหรับความพรอมของผูประกอบการไทยในการเขารวมประชาคม
อาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ถือวายังคงอยูใน
ระดับที่คอนขางต่ํา โดยมีผูประกอบการเพียงรอยละ 23 ที่มีความพรอม
และไดวางแผนในการปรับตัวกอนการเขารวม AEC แลว โดยผูประกอบการ
สวนใหญ (รอยละ 26) ยังคงไมพรอมในขณะน�้แตคิดวาธุรกิจของตนจะ
ปรับตัวไดทันกอนการเขารวม AEC สวนความเห็นของผูประกอบการถึง
ผลกระทบตอธุรกิจหลังการเขารวม AEC รอยละ 38 มีความเห็นวาธุรกิจ
จะไมไดรับผลกระทบจากการรวมกลุม AEC ในขณะที่รอยละ 37 เห็นวา
ธุรกิจจะดีขึ้นหรือดีขึ้นมาก ทั้งน�้ปญหาสําคัญของผูประกอบการไทยใน
การแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดแก สภาพเศรษฐกิจในประเทศ (รอยละ 
24) และตนทุนราคาสูงกวาประเทศเพื่อนบาน (รอยละ 22)

3

ผูประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคประเมินการทองเที่ยวอยูในระดับที่  
ใกลเคียงกับปกติ ยกเวนผูประกอบการในภาคเหน�อที่ประเมินสถานการณ
ธุรกิจทองเที่ยวในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2555 ในระดับคอนขางสูง (116) 
ในขณะท่ีผูประกอบการจากภาคใตประเมินสถานการณตํ่ากวาปกติเล็กนอย 
(90) แตโดยภาพรวมทั้งประเทศถือวาเปนระดับความเชื่อมั�นที่คอนขาง
ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ ไตรมาสที่ผานมา รวมทั้งเมื่อเทียบกับ  
ป 2554 ที่เกิดปญหาอุทกภัยครั้งรุนแรง

ผูประกอบการในทุกภูมิภาคมีความเชื่อมั�นวาสถานการณการทองเที่ยวใน
ไตรมาสท่ี 1 ป 2556 จะอยูในระดับท่ีดีกวาระดับปกติเล็กนอย โดยเฉพาะ
ผูประกอบการในภาคตะวันออก (114) และภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ (111)

ภาพที่1ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2553-2556

ภาพที่2ป�ญหาสำาคัญของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ

ภาพที่3ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาค

2.2ดัชนีความเช่ือม่ันจำาแนกตามประเภทธุรกิจ

ผูประกอบธุรกิจเกือบทุกประเภทประเมินสถานการณในไตรมาสที่ 4 ป 
2555 อยูในระดับใกลเคียงปกติ โดยผูประกอบธุรกิจสปาและนวด (106) 
มีความเชื่อมั�นที่สูงที่สุด (แตยังคงต่ํากวาในชวง 2 ปกอน) รองลงมา
ไดแกผูประกอบธุรกิจโรงแรม (102) ในขณะท่ีผูประกอบการในธุรกิจอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (เชน สนามกอลฟ Theme parks และ
สวนสัตว)  เปนกลุมที่ประเมินสถานการณคอนขางต่ํากวาระดับปกติ 
(87) โดยผูประกอบการกลุมน�้มองวาสถานการณเศรษฐกิจในประเทศและ
เศรษฐกิจโลก และการแขงขันภายในธุรกิจที่เพิ�มสูงขึ้น เปนปญหาสําคัญ
ของธุรกิจตนเอง

ไตรมาสท่ี 1 ป 2556 ผูประกอบการในเกือบทุกประเภทธุรกิจมีความเช่ือมั�น
ที่สูงขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2555 เล็กนอยแตยังคงอยูในระดับที่ใกลเคียง
กับปกติ โดยผูประกอบธุรกิจโรงแรม (116) และธุรกิจขนสง (109) มี
ดัชน�ความเชื่อมั�นที่สูงที่สุด
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ดัชนีความเชื่อมั่นแยกตามประเภทธุรกิจ
ภาพที่4 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโรงแรม ภาพที่7 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าทั่วไป

ภาพที่5 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจนำาเที่ยว ภาพที่8 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ภาพที่6 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนส่ง ภาพที่9 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจสปาและนวด

ภาพที่10ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4
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3.1นักท่องเที่ยวต่างชาติ

3.2นักท่องเที่ยวชาวไทย

3.ผลการสำารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว

จากการสํารวจความเห็นของนักทองเที่ยวตางชาติในไตรมาสที่ 4 ป 
2555 จํานวน 100 ราย พบวา นักทองเที่ยวรอยละ 63 เปนนักทองเที่ยว
ท่ีเคยมาประเทศไทยแลว (repeat visitors) นักทองเท่ียวตางชาติสวนใหญ 
(รอยละ 37) เดินทางมาประเทศไทยเพื่อการพักผอน และรอยละ 29   
มาประเทศไทยเพ่ือเย่ียมเยียนครอบครัวหรือเพ่ือนๆ โดยเปนการเดินทาง
ทองเที่ยวกับครอบครัว (รอยละ 41) และกลุมเพื่อน (รอยละ 36) ซึ�ง
กิจกรรมที่ทําสวนใหญ ไดแก การเที่ยวชมสถานที่ทางธรรมชาติ (รอยละ 
55) การเที่ยวชมสถานที่ทางวัฒนธรรม (รอยละ 47) และการทําสปาหรือ
กิจกรรมทางสุขภาพ (รอยละ 44)

ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย คือ ความสวยงาม
ของแหลงทองเที่ยว (รอยละ 61) ความปลอดภัย (รอยละ 45) และอาหาร
ไทย (รอยละ 39) ในขณะที่ความคุมคาของราคาตกลงไปอยูในลําดับที่ 4 
(รอยละ 30) เน��องจากราคาสินคาและบริการการทองเท่ียวเชน คาหองพัก
โรงแรม ในแหลงทองเท่ียวหลักในไตรมาสท่ี 4 ซึ�งเปนชวงฤดูกาลทองเท่ียว 
(High Season) ปรับตัวข้ึนเม่ือเทียบกับในชวงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ท่ีผานมา

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติตอการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ�มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกัน (ไตรมาส
ที่ 4) ของป 2554 โดยรอยละ 72 ของนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับพอใจถึงพอใจมาก นักทองเที่ยวมีความพอใจในอาหารไทย 
(รอยละ 66) คนไทย (รอยละ 57) และการทําสปา (รอยละ 31) สวนสิ�งที่
นักทองเที่ยวไมพึงพอใจในการทองเที่ยวไทยในไตรมาสน�้ ไดแก ระบบ
การเดินทางขนสง (รอยละ 69) สภาพภูมิอากาศ (รอยละ 36) และ การ
บริการ (รอยละ 29) ซึ�งแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการตองมีการ
พัฒนาระบบขนสงมวลชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการที่เพิ�มขึ้น 

นักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญหาขอมูลในการเตรียมตัวเดินทางทอง
เที่ยวจากอินเตอรเน็ต (รอยละ 66) คําแนะนําจากครอบครัวและเพื่อน 
(รอยละ 39) และเครือขายสังคมออนไลน (รอยละ 39) 

นักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญเห็นวา การพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยใหนักทองเท่ียว เปนมาตรการท่ีสามารถชวยกระตุนการทองเท่ียว 
ในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 39) รองลงมาไดแก การ 
สรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยและการทองเที่ยวในประเทศไทย 
(รอยละ 32) การดูแลและพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยวอยาง
สม่ําเสมอ (รอยละ 32) รวมทั้งการสรางและควบคุมการบริการของ     
ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน (รอยละ 31) 

ท้ังน�นั้กทองเท่ียวตางชาติไดใหความเห็นวาประเทศท่ีเปนคูแขงท่ีสําคัญของ
ประเทศไทย ไดแก ประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลี และ ประเทศลาว 

จากการสํารวจนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 300 รายทั�วประเทศพบวา  
มีนักทองเที่ยวชาวไทยเพียงรอยละ 25 ที่มีแผนการเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2556 (เทียบกับรอยละ 50 ในไตรมาสที่ 4 
ป 2555) โดยสวนใหญเลือกเดินทางไปภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ (รอยละ 
28) และภาคใต (รอยละ 22) จุดหมายหลักสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย
ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 คือ จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงใหม 
เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ เปนตน

นักทองเที่ยวสวนใหญที่มีแผนเดินทางจะเปนการเดินทางไปเที่ยวกับ
ครอบครัว (รอยละ 74) กลุมเพื่อน (รอยละ 50) และทองเที่ยวดวยตนเอง 
(รอยละ 43) โดยสวนใหญใชวิธีการเดินทางดวยพาหนะสวนตัว (รอยละ 
70) รถโดยสาร (รอยละ 49) โดยนักทองเที่ยวที่เดินทางกับบริษัททัวร   
มีเพียงรอยละ 16 เทานั้น

ภาพที่11ระดับความพ�งพอใจต่อการท่องเที่ยว
 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาสที่4ปี2553-2555

ภาพที่12จุดหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยไตรมาสที่1ปี2556
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4.การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
 ไตรมาสที่1ปี2556

6

ไตรมาสที่ 1 เปนชวงที่มีวันหยุดและเทศกาลทองเที่ยวไมมากนัก 
ประกอบดวย วันตรุษจีน วันวาเลนไทน และวันมาฆบูชา โดยผูประกอบ
การธุรกิจทองเที่ยวมีความเชื่อมั�นในชวงเทศกาลอยูในระดับปกติ โดย
ในชวงตรุษจีนเปนชวงที่จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน และฮองกง เพิ�มขึ้น
มาก สวนนักทองเที่ยวชาวไทยมีจํานวนไมมากที่วางแผนทองเที่ยวใน
ชวงเทศกาลในไตรมาสที่ 1 ป 2556

นักทองเที่ยวที่มีแผนการเดินทางในชวงตรุษจีนสวนใหญเดินทางเพื่อ 
ไปไหวบรรพบุรุษ (รอยละ 47) และไปเยี่ยมญาติ (รอยละ 18) โดย
สวนใหญจะใชเวลาในการทองเท่ียว 2 วัน (รอยละ 35) และ 3 วัน (รอยละ 
29) สวนคาใชจายสําหรับการทองเที่ยวเทศกาลตรุษจีน นักทองเที่ยว
สวนใหญ (รอยละ 53) วางแผนวาจะมีการใชจายมากกวาการทองเที่ยว
ทั�วไป ทั้งน�้ปญหาที่นักทองเที่ยวกังวลมากที่สุดในการทองเที่ยวชวง
ตรุษจีน คือ ความอันตรายจากไฟและพลุ (รอยละ 41) ในขณะที่
นักทองเที่ยวอีกรอยละ 29 กังวลปญหาการเดินทางไมสะดวก และราคา
สินคาและบริการแพงกวาปกติ

ผูประกอบการทองเที่ยวมีความคิดเห็นวานโยบายพิเศษเพื่อกระตุนการ
ทองเที่ยวไทยในชวงเทศกาลตรุษจีนที่รัฐบาลควรทํามากที่สุด คือ การ
สรางความมั�นใจใหนักทองเที่ยวโดยการพัฒนาดานความปลอดภัยให
นักทองเที่ยว (รอยละ 29) การเพิ�มการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ภายในประเทศสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย (รอยละ 27) และ การเพิ�ม
การประชาสัมพันธในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ฮองกง และ
สิงคโปร (รอยละ 25)

สําหรับการเตรียมความพรอมหรือกลยุทธใหมๆ ในชวงเทศกาล
ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 ผูประกอบการรอยละ 24 จะใชวิธีเพิ�มการ
ประชาสัมพันธ และรอยละ 22 ใชการนําเสนอสินคาและบริการใหมๆ

ภาพที่13ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลและสัดส่วนจำานวน
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแผนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลไตรมาสที่1ปี2556

ปจจัยหลักในการตัดสินใจทองเที่ยวในไตรมาสที่ 1 ของป 2556 เปน
ความสนใจในแหลงทองเที่ยว และ ชวงเวลาและเทศกาลทองเที่ยว   
(รอยละ 53) รวมทั้งปจจัยทางดานที่พัก (รอยละ 46)

โดยการเลือกสถานที่ทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความ
สวยงามของสถานที่ทองเที่ยวมากที่สุด (รอยละ 56) รองลงมาไดแก 
ความปลอดภัย (รอยละ 49) การที่คาใชจายไมแพง (รอยละ 41) และ
ความสะดวกในการเดินทาง (รอยละ 36) 

นักทองเที่ยวสวนใหญ (รอยละ 70) หาขอมูล หรือวางแผนลวงหนา ใน
การเตรียมตัวเดินทางทองเที่ยวจากอินเตอรเน็ต รองลงมาคือ คําแนะนํา
จากครอบครัวและเพื่อน (รอยละ 56) โทรทัศน (รอยละ 51) และหนังสือ
ทองเที่ยว (Travel Guide Book) (รอยละ 39) 

รูปแบบการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของผูประกอบการที่มีผลใน
การตัดสินใจของนักทองเที่ยวมากที่สุดไดแก การใชภาพสวยๆ ในการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ (รอยละ 33) รองลงมาไดแก การจัดงานเทศกาลใน
พื้นที่ (รอยละ 21) และแพ็คเก็จที่พักราคาถูก (รอยละ 18)

นักทองเที่ยวตองการใหผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวปรับปรุง หรือพัฒนา
คุณภาพการใหบริการในเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุด (รอยละ 76) 
รองลงมาไดแก ความสะอาด (รอยละ 62) และคุณภาพของสถานที่พัก 
(รอยละ 60)

นโยบายที่นักทองเที่ยวตองการใหภาครัฐสนับสนุน มากที่สุดยังคงเปน
เรื่องความปลอดภัยในการทองเที่ยว (รอยละ 66) รองลงมาไดแก ความ
สะดวกในการเดินทาง (รอยละ 48) และ การสงเสริมการทองเที่ยว     
รูปแบบใหม (รอยละ 41) 

นักทองเที่ยวชาวไทยรอยละ 9 มีแผนการทองเที่ยวตางประเทศใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2556 ซึ�งนับวาอยูในระดับที่คอนขางสูงตอเน��องจากใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2555 โดยจุดหมายหลักเปนประเทศใกลเคียง เชน ญี่ปุน 
เกาหลี พมา สิงคโปร และ ฮองกง โดยสาเหตุหลักที่นักทองเที่ยวไทย
ตัดสินใจไปเที่ยวตางประเทศคือ ความสวยงามของธรรมชาติ (รอยละ 
24) การไปตามเพื่อนหรือครอบครัว (รอยละ 24) และความสวยงามของ
บานเมือง (รอยละ 20)
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5.การคาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยว
 ต่างชาติไตรมาสที่1ปี2555

จากสถิติของกรมการทองเที่ยวในชวง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ของ
ป 2555 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
ทั้งหมด 19.76 ลานคน เพิ�มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 
13.57 โดยประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 5 
อันดับแรก ไดแกประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปุน รัสเซีย และเกาหลีใต 

และในไตรมาสที่ 4 ป 2555 มีนักทองเที่ยวตางชาติสูงถึงประมาณ 6.32 
ลานคน  เพิ�มขึ้นรอยละ 43.61 จากปกอน (ขอมูลถึงวันที่ 26 ธันวาคม 
2555 จากกรมการทองเที่ยว) ทั้งน�้ เน��องจากป 2554 ไดเกิดเหตุอุทกภัย
ชวงปลายป ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลงอยางมาก

ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 6.58 ลานคน เพิ�มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 
ของป 2555 รอยละ 14.67

ผูประกอบการยังคงมีความเชื่อมั�นในสถานการณการทองเที่ยวในระดับ
ที่ดีอยางตอเน��อง เน��องจากไมมีปญหาทั้งการเมืองและภัยธรรมชาติ 
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่มีความมั�นคง ทําใหธุรกิจ    
ทองเที่ยวในหลายจังหวัดคึกคักมากขึ้น

ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 ยังคงเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยวของประเทศ
และคาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติจํานวนถึง 6 ลานคนเขามาเที่ยว
ในประเทศ แตนักทองเที่ยวในประเทศอาจจะมีการเดินทางไมมากนัก 
เน��องจากไมไดมีวันหยุดเทศกาลจํานวนมากเหมือนในไตรมาสที่ 4 สวน
ในระยะยาว การทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียยังคงไดรับการคาดหมายวาจะ
เติบโตมากกวาการทองเที่ยวเฉลี่ยของโลก จึงยังเปนโอกาสอันดีตอธุรกิจ
การทองเที่ยวในประเทศไทย หากไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสม

ในระยะสั้น ภาครัฐควรดูแลมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบการ 
โดยเฉพาะกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่จะมีจํานวนมากในไตรมาสหนา 
ใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางไปทองเที่ยวที่ตางๆ รวม
ทั้งการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวตางๆ

ในระยะยาว จากแนวโนมสถานการณดานตางๆ ที่มีเสถียรภาพมากยิ�งขึ้น 
ภาครัฐควรเนนบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงรุกเพิ�มขึ้น เชน 
การเพิ�มการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว และ
การเพิ�มการลงทุนเพื่อพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว โดยเฉพาะในดานความ
สวยงาม ความสะดวก และความปลอดภัย เปนตน

สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวตามรายภูมิภาคที่สําคัญในไตรมาสที่ 1 ป 
2556 น�้ คาดวาจะมีนักทองเที่ยวจากประเทศในกลุมอาเซียน 1.58  
ลานคน เพิ�มข้ึนรอยละ 10.41 จากไตรมาสเดียวกันในป 2555 นักทองเท่ียว
จากเอเชียตะวันออก 1.8  ลานคน เพิ�มขึ้นรอยละ 30 จากไตรมาส
เดียวกันในป 2555 ในขณะที่นักทองเที่ยวจากยุโรปซึ�งเปนภูมิภาคที่มี
นักเดินทางมาเที่ยวในไทยมากที่สุดในไตรมาสที่ 1 ของทุกป คาดการณ
วาจะมีนักทองเที่ยว 1.87 ลานคน ลดลงรอยละ 3.27 จากไตรมาส
เดียวกันในป 2555

ภาพที่14จำานวนนักท่องเที่ยวรายไตรมาสปีพ.ศ.2553–2555

ภาพที่15จำานวนนักท่องเที่ยวจำาแนกตามภูมิภาค

6.1ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

6.ข้อเสนอแนะ
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ในระยะสั้น ผูประกอบการควรเตรียมความพรอมตอการเพิ�มขึ้นของ   
นักทองเที่ยวตางชาติ โดยเฉพาะจากภูมิภาคยุโรป ผูประกอบการตอง  
ใหความสําคัญกับมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยในการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว เน��องจากเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการ
ตัดสินใจของนักทองเที่ยว และผูประกอบการควรหลีกเลี่ยงการแขงขัน
ทางราคากันเองอีกดวย นอกจากน�้ ผูประกอบการตองมีการเตรียมความ
พรอมรับมือกับการปรับข้ึนคาแรงในหลายพ้ืนท่ี ท่ีจะมีข้ึนในชวงตนป 2556

ในระยะยาว ผูประกอบการควรมีสวนรวมในการรักษาและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่ พัฒนามาตรฐานการใหบริการ และเตรียมความพรอม
สําหรับการแขงขันจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย นอกจาก
น�้ ผูประกอบการควรมีการรวมกลุมกันมากยิ�งขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและขอมูลขาวสาร 

ภาพรวมในป 2555 ที่ผานมา ดัชน�ความเชื่อมั�นผูประกอบการโดยรวม
ในป 2555 อยูในระดับใกลเคียงระดับปกติ (93) โดยเพิ�มขึ้นเล็กนอยจาก
ระดับการประเมินการทองเที่ยวในป 2554 (92) เน��องจากหลายปจจัย   
ที่สงเสริมสถานการณทองเที่ยวไทย โดยปจจัยบวกสําคัญที่สงผลดีตอการ
ทองเที่ยวในป 2555 คือความสงบเรียบรอยของสถานการณทางการเมือง
ในประเทศ รวมทั้งการไมมีเหตุภัยธรรมชาติที่รุนแรง จึงสงผลใหจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาไทยตลอดทั้งป 2555 กวา 22 ลานคน 
โดยนักทองเที่ยวจากประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย เปนกลุมที่มีอัตรา
การเติบโตสูงมาก

แตอยางไรก็ตามการประเมินสถานการณดังกลาวยังอยูในระดับที่ต่ํากวา
การคาดการณลวงหนาไวเมื่อสิ้นป 2554 (117) ทั้งน�้สาเหตุหลักมาจาก
สภาพเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะปญหาราคาสินคาและคาครองชีพที่
สูงขึ้นอยางตอเน��องในชวงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 2555 รวมทั้งการ
ขึ้นคาแรงขั้นต่ําซึ�งเริ�มใชในไตรมาสที่ 2 ซึ�งทั้งสองปจจัยขางตนน�้ทําให
ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวตองแบกรับภาระคาใชจายที่เพิ�มสูงขึ้น ในขณะ
ที่หลายพื้นที่ยังคงประสบปญหาจํานวนคูแขงและการแขงขันที่สูงขึ้น 
หรือการ Over-Supply โดยปญหาน�้สงผลกระทบอยางชัดเจนในชวง
นอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low-Season) เน��องจากความตองการการทอง
เที่ยวอยูในระดับต่ํา ผูประกอบการจําเปนตองใชกลยุทธการลดราคาเพื่อ
ดึงลูกคา ทําใหเกิดการแขงขันทางราคาและสงผลกระทบทางลบตอตลาด
โดยรวมในระยะยาว

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจพบวา ผูประกอบการที่ประเมิน
สถานการณการทองเที่ยวในป 2555 ดีที่สุด ไดแก ผูประกอบธุรกิจ
โรงแรม (97) ซึ�งเปนผูประกอบการกลุมเดียวที่ประเมินระดับการ
ทองเที่ยวทั้งป 2555 อยูในระดับใกลเคียงระดับปกติในทุกไตรมาส สวน
ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทางลบมาก และประเมินการทองเที่ยวต่ํา
ที่สุด ไดแก ผูประกอบธุรกิจการขนสง (87) และธุรกิจนําเที่ยว (88)

ภาพที่16ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2553–2556

ภาพที่17ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2555
 และปี2556แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ภาพที่18ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยปี2555
 และปี2556แบ่งตามภูมิภาค

6.2ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

7.1ผู้ประกอบการ

7.สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวปี2555
และคาดการณ์สำาหรับปี2556
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ผูประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคประเมินผลการประกอบธุรกิจการ   
ทองเที่ยวในป 2555 ต่ํากวาระดับปกติเล็กนอย โดยผูประกอบการจาก
ภาคเหน�อประเมินการทองเที่ยวอยูในระดับสูงที่สุด (99) ในขณะที่
ผูประกอบการจากกรุงเทพประเมินในระดับต่ําที่สุด (79) โดยเฉพาะธุรกิจ
นําเที่ยว และธุรกิจขนสง ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพประเมินระดับ
ธุรกิจในระดับที่ดีเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกับธุรกิจโรงแรมในภาคอื่นๆ 

สวนดัชน�ความเชื่อมั�นผูประกอบการทองเที่ยวที่ทําการคาดการณ
สถานการณในป 2556 เทากับ 110 ซึ�งผูประกอบการคาดวาสถานการณ
การทองเที่ยวจะดีขึ้นกวาป 2555 และจะดีกวาระดับปกติเล็กนอย ซึ�งเปน
สัญญาณที่ดีวาผูประกอบการมีความเชื่อมั�นในธุรกิจการทองเที่ยววาจะ
ยังคงเติบโตอยางตอเน��องจากป 2555 โดยผูประกอบการยังใหความเชื่อ
มั�นวาจะมีปจจัยหลายอยางที่จะชวยสงเสริมการทองเที่ยวในป 2556 เชน 
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย (รอยละ 47) การประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวที่ดีขึ้น (รอยละ 45) การเดินทางที่เพิ�มขึ้น (รอยละ 44) 
ความรวมมือกันในกลุมผูประกอบการที่ดีขึ้น (รอยละ 39) และการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวอยางมีระบบ  (รอยละ 39)  รวมทั้งการเจริญเติบโตของ
นักทองเที่ยวตางชาติที่เพิ�มขึ้นอยางมากและตอเน��องมาตั้งแตป 2554

โดยธุรกิจโรงแรมและที่พักเปนธุรกิจที่มีคาดัชน�ความเชื่อมั�นสูงที่สุด(121) 
ซึ�งถือเปนความเชื่อมั�นที่สูงกวาระดับปกติคอนขางมาก เน��องจากมีแรงสง
ที่ดีจากการเติบโตของธุรกิจในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2555 รวมทั้งความ
สามารถในการปรับเพิ�มราคาคาหองพักไดในป 2555 ตอเน��องป 2556 
สวนธุรกิจอื่นมีดัชน�ความเชื่อมั�นอยูในระดับที่สูงกวาระดับปกติเล็กนอย

ผูประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคมีความเห็นตรงกันวา การทองเที่ยวจะ
ฟนตัวและอยูในระดับดีกวาปกติเล็กนอยและดีกวาในป 2555 ที่ผานมา 
โดยผูประกอบการจากกรุงเทพ (116) ภาคเหน�อ (113) และภาคกลาง 
(112) คาดการณวาสถานการณการทองเที่ยวน�าจะดีกวาปกติคอนขาง
มาก โดยผูประกอบการจากภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ (104) คาดการณ
สถานการณการทองเที่ยวในป 2556 ไวต่ําที่สุด 

สวนความเห็นตอนโยบายของรัฐบาลที่จะขึ้นคาแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาท 
ทั�วประเทศ ในป 2556 ผูประกอบการรอยละ 40 จะไมไดรับผลกระทบ
จากนโยบายน�้ สวนหนึ�งเปนเพราะบางจังหวัดไดมีการขึ้นคาแรงไปเปน 
300 บาทตอวันตั้งแตในป 2555 เรียบรอยแลว เชน กรุงเทพ และ ภูเก็ต 
สวนรอยละ 36 เห็นวาจะมีผลในทางลบตอธุรกิจทองเที่ยวเน��องจากตองมี
คาใชจายใหรับผิดชอบเพิ�มมากขึ้น ซึ�งสวนใหญเปนคาใชจายที่คงที่ เชน 

7.2นักท่องเที่ยว

จากขอมูลสถิตินักทองเท่ียวต้ังแตเดือน ม.ค.-ธ.ค. ป 2555 มีนักทองเท่ียว 
ตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยรวม 22.28 ลานคน  
เพิ�มขึ้นจากป 2554 รอยละ 15.86 (ขอมูลถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 
จากกรมการทองเที่ยว) และนับเปนครั้งแรกที่ประเทศไทยมีนักทองเที่ยว
ตางชาติเกิน 20 ลานคน

จากแนวโนมในระยะยาว (ขอมูลตั้งแตป 2544) คาดวาในป 2556 จะมี
นักทองเที่ยวตางชาติมาทองเที่ยวในประเทศไทย 23.74 ลานคน เพิ�มขึ้น
จากป 2555 รอยละ 6.51 โดยในแตละไตรมาสที่ 1-4 คาดวาจะมี
นักทองเที่ยว 6.16, 5.52, 5.81 และ 6.24 ลานคน ตามลําดับ (เสน
สีน้ําเงินในรูปที่ 19)

อยางไรก็ตาม ในชวง 3 ปหลังที่ผานมา (2553-2555) พบวามีจํานวน 
นักทองเที่ยวตางชาติมีอัตราการเติบโตสูงถึง 14.27 ตอป ซึ�งหากใน
ป 2556 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติยังคงเติบโตในอัตราดังกลาว จะ
ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติสูงถึง 25.46 ลานคน (เสนสีแดงในรูป
ที่ 19) ทั้งน�้ หากภาครัฐตองการใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ�มขึ้น
ในระดับรอยละ 10 ขึ้นไป จะตองดําเนินการบํารุงและพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวใหมีความสวยงาม มีการพัฒนามาตรฐานการบริการ การเดินทาง 
และความปลอดภัย และมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยางตอเน��อง 

การเพิ�มขึ้นอยางรวดเร็วของจํานวนนักทองเที่ยวในชวง 3 ปผานมาทําให
เกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยว เชน คนขับรถ 
มัคคุเทศก และพนักงานโรงแรม เปนตน ซึ�งปญหาน�้จะเปนขอจํากัดที่
สําคัญในการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวในอนาคตและรัฐบาลจําเปนตองให
ความสําคัญเปนอยางยิ�ง

เงินเดือนพนักงานประจํา สวนอีกรอยละ 24 เห็นวาจะเปนผลดีตอธุรกิจ 
ซึ�งท้ังน�ผู้ประกอบการสวนใหญ (รอยละ 31) ยังคงไมไดตัดสินใจใดๆ เพื่อ
เตรียมความพรอมหรือมีแผนปรับตัวตอการข้ึนคาแรง สวนผูประกอบการ
รอยละ 20 จะใชวิธีจางแรงงานจากประเทศอื่นที่คาจางถูก หรือการลด
จํานวนการจางงาน โดยอีกรอยละ 18 จะใชวิธีการเพิ�มราคาสินคาและ
บริการ และบางสวนไมจําเปนตองปรับตัวอะไร (รอยละ 18)



โครงการการรายงานและพยากรณ์สถานการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
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ภาพที่19จำานวนนักท่องเที่ยวรายปี2550–2556

ภาพที่20จำานวนนักท่องเที่ยวรายภูมิภาค2553-2556

ภาพที่21แผนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี2556

10

ทั้งน�้ คาดวาในป 2556 นักทองเที่ยวจากเอเชียตะวันออกจะมีจํานวน  
มากที่สุดที่ 6.7 ลานคน เพิ�มขึ้นรอยละ 7.03 จากป 2555 รองลงมาเปน
นักทองเที่ยวจากยุโรปจํานวน 6.36 ลานคน เพิ�มขึ้นรอยละ 19.62 จากป 
2555 และนักทองเที่ยวจากอาเซียนจํานวน 6.29 ลานคน เพิ�มขึ้นรอยละ 
1.6 จากป 2555 ทั้งน�้ สาเหตุหลักที่ทําใหคาคาดการณนักทองเที่ยวจาก
เอเชียตะวันออกมีจํานวนมากเน��องจากการเติบโตอยางรวดเร็วของ
นักทองเที่ยวจากประเทศจีน และการเพิ�มขึ้นของนักทองเที่ยวญี่ปุน    
และเกาหลีใต

นอกจากน�้ ในป 2556 นักทองเที่ยวชาวไทยมีแนวโนมเดินทางในประเทศ
เทากับในป 2555 แตมีแนวโนมเดินทางตางประเทศนอยลง

ทั้งน�้ แนวทางในการกระตุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทย   
ควรอยูในรูปแบบของการสรางความเชื่อมั�นดานความปลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยว การสรางและควบคุมคุณภาพการบริการของผูประกอบ
ธุรกิจทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน การดูแลและพัฒนาคุณภาพของแหลง
ทองเที่ยว การพัฒนาระบบการเดินทางขนสงในประเทศ และตองมีการ
วางแผนเพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจทองเที่ยวซึ�งจะ
เปนปญหาที่สําคัญในอนาคต สําหรับการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
ควรสรางฐานตลาดในกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียดวยกันเอง เชน จีน 
อินเดีย และกลุมอาเซียนเน��องจาก เปนตลาดใหญที่มีโอกาสในการเติบโต
คอนขางมาก และเปนนักทองเที่ยวที่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได
ทุกฤดูกาล ซึ�งแตกตางจากนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่สวนใหญเดินทางมา
ไทยเฉพาะในชวงพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ รวมทั้ง การจัดงานตางๆ 
ตามเทศกาลทั้งของไทยและของตางชาติ จะชวยสงเสริมการทองเที่ยว
สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติไดเปนอยางดี



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

สำาหรับการสำารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่4ปี2555นี้
ดำาเนินการสำารวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน2555มีตัวแทนผู้ประกอบการเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด600ราย
ส่วนการสำารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวมีผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด300รายและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมด100ราย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่เวปไซต์ www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
e-mail: info@thailandtourismcouncil.org
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ไตรมาสที่4ปี2555


