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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ และสะท้อนถึง

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร่ 

ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เพื่อท่ีจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับควาเปลี่ยนแปลง 

ท่ีจะเกดิข้ึนได ้โดยการศกึษาแบ่งออกเป็น 6 สว่นไดแ้ก ่• ภาพรวมสถานการณ์

ท่ัวไป • ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว 

• ความคิดเห็นนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ • การท่องเท่ียว 

ช่วงเทศกาล • การคาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ • ข้อเสนอแนะ

การอ่านค่าดัชนี – ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 200 โดย

• ค่าดัชนีสูงกว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์ดีกว่าระดับปกติ

• ค่าดัชนีเท่ากับ 100 หมายความว่าสถานการณ์เท่ากับระดับปกติ

• ค่าดัชนีต่ำากว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์แย่กว่าระดับปกติ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ 
ธุรกิจทองเที่ยวในไตรมาส 
ที่2/2559เทากับ97 
อยูในระดับใกลเคียงปกติ

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ
ในไตรมาสที่3/2559เทากับ95

เป็นการคาดการณ
ต่ำากวาปกติเล็กนอย

ไตรมาส3/2559คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ8.15ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ11.49และในปี2559คาดวาจะมีนักทองเที่ยว 
ตางชาติรวม33.87ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ13.35มีรายไดจาก 

นักทองเที่ยวตางชาติ1.71ลานลานบาทในปี2559คาดวาจะเป็นปี
แรกที่ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวจีนสูงเกิน10ลานคน

1ภาพรวมสถานการณทั่วไป 2ผลการสำารวจความเชื่อมั่น 
 ของผูประกอบการธุรกิจ 
 ทองเที่ยวในประเทศไทย

• ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในไตรมาส 
ที่ 2/2559 เท่ากับ 97 อยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ ขณะที่ดัชนี
ความเช่ือม่ันคาดการณ์ในไตรมาสท่ี 3/2559 เท่ากบั 95 ต่ำากวา่
ปกตเิลก็นอ้ย โดยผูป้ระกอบการมีความกงัวลตอ่ภาวะเศรษฐกจิ
ไทยเพิ่มขึ้นมาก 

• แมว้า่จำานวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาตมิกีารเตบิโตข้ึนมากในขณะท่ี
การท่องเท่ียวของในประเทศของนักท่องเท่ียวไทยก็มีแนวโน้ม
ดีข้ึน แต่ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับปกติ
เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ
ดว้ยกนัเอง และการเตบิโตของการท่องเท่ียวท่ีอาจจะกระจกุตวั
ในบางกลุ่มเท่านั้น

• การวางแผนท่องเท่ียวในประเทศของนักท่องเท่ียวไทยใน
ไตรมาส 3/2559 มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสก่อนๆ 
อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ระบุว่าจะลดงบประมาณ
การท่องเที่ยวลง โดยเป็นผลจากความกังวลในสภาพเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ และกลุ่มยุโรปท่ีฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจญ่ีปุ่นท่ี
ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลาย
เดือนเมษายน และการเลื่อนการข้ึนภาษี VAT ออกไปจากเดิม 
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจเอเชียในภาพรวมยังคงซบเซาตามมูลค่า
การส่งออกที่ยังหดตัว

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2559 ยังมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยได้รับ
อานิสงส์จากการใช้จ่ายภาครัฐท่ีเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงต้นปี  
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
บางส่วนเป็นการโอนเงินให้หน่วยงานท้องถิ่นนำาไปลงทุนและ
ใชส้อยทำาใหเ้ม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก ซึง่มผีลต่อเนื่อง
มาถงึไตรมาส 2/2559 ขณะท่ีผลกระทบจากภยัแลง้คอ่ยๆ หมดลง
หลังจากฝนเริ่มตกตามฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม ทำาให้ปริมาณ 
น้ำาในเข่ือนเพ่ิมข้ึนจนเข้าสู่ภาวะปกติ แต่การส่งออกสินค้าท่ียังหดตัว 
ต่อเนื่องยังเป็นอุปสรรคสำาคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ราคาน้ำามันเริม่มแีนวโนม้ปรบัเพิม่ขึน้ ในชว่งไตรมาส 2/2559 เริม่
เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามันดิบ หลังจากที่ปรับลดลงจนอยู่ที่
ระดับต่ำาสุดในช่วงไตรมาส 1/2559 อย่างไรก็ดี ตลาดคาดการณ์
ว่าราคาน้ำามันจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องจากกลุ่มประเทศ 
OPEC ยังคงผลิตน้ำามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันราคาให้
อยู่ในระดับต่ำาจนผู้ผลิตนอกกลุ่ม OPEC ต้องออกจากตลาดไป
 
เงนิบาทมแีนวโนม้อ่อนค่าลงอย่างตอ่เนือ่ง สอดคลอ้งกบัสกลุเงนิ 
ส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนกลับมาประเมิน
ว่าสหรัฐฯ จะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายหลังจากท่ีตัวเลข
เศรษฐกิจในเดือนเมษายนมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจน นอกจากนี้ 
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนพฤษภาคม 
ท่ีระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนเทียบกับ 
คู่ค้าคู่แข่งบางสกุล ซ่ึงอาจไม่เอื้อต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 
เท่าที่ควรก็ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าเพิ่มเติม

การสำารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจำานวน 
600 ราย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
ในไตรมาสท่ี 2/2559 เท่ากับ 97 อยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ 
และเป็นการปรับดีข้ึนจากไตรมาส 1/2559 เล็กน้อย สะท้อน
สถานการณ์ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย 

ปัจจยัสำาคัญท่ีทำาให้ผู้ประกอบการประเมนิสถานการณท่์องเท่ียวใน
ไตรมาส 2/2559 ต่ำากว่าปกติ ได้แก่ ความกังวลต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจไทย ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีผู้ประกอบการมีความกังวล 
เพ่ิมข้ึนมากจากไตรมาสกอ่นคอ่นข้างมาก (รอ้ยละ 44 เพิม่ข้ึนจาก 
ไตรมาสก่อนท่ีร้อยละ 34) ขณะท่ีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีผู้ประกอบการ 
ยังคงมีความกังวล ได้แก่ การแข่งขันที่รุนแรง (ร้อยละ 31) และ 
การเป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว (รอ้ยละ 30) ขณะท่ีผูป้ระกอบการ 
บางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวในไตรมาสนี้ดีกว่าปกติ
เนือ่งจากการประชาสมัพนัธข์องภาครฐัท่ีด ี(รอ้ยละ 33) การพัฒนา 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีดีขึ้น (ร้อยละ 30) และการเดินทางท่ีสะดวก
รวดเร็วมากขึ้นและมีราคาถูก (ร้อยละ 29)

ดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ในไตรมาสท่ี 3/2559 เท่ากับ 95 
เป็นการคาดการณใ์นระดบัต่ำากวา่ปกตเิลก็นอ้ย โดยผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีคาดการณ์สถานการณ์แย่กว่าปกติส่วนใหญ่ 
มคีวามกงัวลตอ่ปัญหาเศรษฐกจิไทย (รอ้ยละ 40) และเศรษฐกจิโลก  
(ร้อยละ 31) และการท่ีไตรมาสหนา้เป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว 
(ร้อยละ 34) ในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่ง
คาดการณ์สถานการณ์ดีกว่าปกติเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น 
การเดินทางท่ีสะดวกข้ึนและต้นทุนท่ีถูกลง (ร้อยละ 32) และ 
การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ (ร้อยละ 31)

• สัดส่วนนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด 
วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถและเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่น สอดคลอ้งกบัการท่ีผูป้ระกอบการคาดการณ์
สถานการณ์ในช่วงดังกล่าวดีกว่าปกติ

• ในไตรมาส 2/2559 นกัท่องเท่ียวตา่งชาตริอ้ยละ 69 ไดร้บัความ
พงึพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทย คดิเป็นคะแนนความพอใจ 
รวม 3.75 (คะแนนเต็ม 5) ซ่ึงเป็นระดับท่ีลดลงจากไตรมาส
ก่อน (คะแนน 4.14) โดยคะแนนความพอใจด้านการคมนาคม
ได้ลดลงมาก ทั้งคุณภาพการให้บริการและด้านสาธารณูปโภค
คมนาคม ในขณะท่ีความพอใจในดา้นอ่ืนๆ ยงัคงอยู่ในระดบัสงู

• ในไตรมาสท่ี 3/2559 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 8.15 
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.49 และในปี 2559 คาดว่าจะมี 
นักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 33.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.35 
มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.83 จากปี 2558

• ในปี 2559 คาดว่าจะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจีน
สูงเกิน 10 ล้านคน

ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2553-2559

ดัชนีความเชื่อมั่น จำานวนนักท่องเที่ยว(ล้านคน)

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จำานวนนักท่องเที่ยว
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ท้ังนี ้แมว่้าจำานวนนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตจิะมีการเตบิโตข้ึนมาก  
ในขณะท่ีการท่องเท่ียวของในประเทศของนักท่องเท่ียวไทยก็
มีแนวโน้มดีข้ึน แต่ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการยังอยู่ใน 
ระดับปกติเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนของ 
ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งมาจากจำานวนผู้ประกอบการทั้งในระบบ
และนอกระบบท่ีเพ่ิมข้ึนมาก และการเติบโตของการท่องเท่ียว 
ท่ีอาจจะกระจกุตวัในบางกลุม่มากเป็นพเิศษ เช่น กลุม่นกัท่องเท่ียว 
ชาวจีน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ดัชนีความเช่ือมั่นของ 
ผู้ประกอบการในภาพรวมไม่ได้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโต 
ของจำานวนนักท่องเที่ยว

แม้ว่าผลการสำารวจสัดส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีแผนการเดินทาง 
ในไตรมาส 2/2559 เริ่มปรับดีข้ึนจากช่วงเดียวกันปีก่อน  
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางท่ีดีขึ้นของการท่องเท่ียวในประเทศ
ของนกัท่องเท่ียวไทย อย่างไรกต็าม สภาพเศรษฐกจิท่ีชะลอตวัลง 
น่าจะส่งผลให้นักท่องเท่ียวไทยปรับลดลดค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักลง
และหันไปใช้บรกิารท่ีพักราคาถกูมากข้ึน ประกอบกบัการแข่งขัน
ระหว่างผู้ประกอบการที่สูงขึ้นในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ทำาให้
ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีราคาห้องพักต่ำากว่า 1,000 บาทต่อคืน
มีดัชนีความเช่ือม่ันดีกว่าปกติ (106) ในขณะท่ีผู้ประกอบการ
โรงแรมที่มีราคาห้องพักสูงกว่า 1,000 บาท มีดัชนีความเชื่อมั่น
ต่ำากว่าปกติเล็กน้อย

ในช่วงไตรมาส 2/2559 เป็นช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใน 
ต่างประเทศซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเท่ียวโดยรวม  
ได้แก่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีญ่ีปุ่น และการก่อการร้ายในอินโดนิเซีย 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ผิดปกติในต่างประเทศดังกล่าว (ร้อยละ 65 และ
ร้อยละ 69 ตามลำาดับ)

2.1ดัชนีความเชื่อมั่นจำาแนกตามภูมิภาค
ไตรมาสท่ี 2/2559 ผู้ประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคประเมิน
สถานการณ์ท่องเท่ียวต่ำากว่าระดับปกติ โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การในภาคตะวันตกท่ีประเมินต่ำากว่าปกติค่อนข้างมาก มีเพียง
ผู้ประกอบการณ์ในภาคเหนือท่ีประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติ 
ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวจีน

สำาหรับการคาดการณส์ถานการณ์ในไตรมาสท่ี 3/2559 ผู้ประกอบ
การธรุกจิท่องเท่ียวสว่นใหญ่ยังคงคาดการณส์ถานการณท่์องเท่ียว
ต่ำากว่าปกติเล็กน้อย ยกเว้นผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ

2.2ดัชนีความเชื่อมั่นจำาแนกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาสท่ี 2/2559 ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวสว่นใหญ่ประเมิน
สถานการณ์การท่องเท่ียวต่ำากว่าปกติเล็กน้อย โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจนำาเที่ยวในประเทศ (92) ธุรกิจสปาและนวด (88) อย่างไร
กต็าม หากเปรยีบเทียบกบัสถานการณ์ในปีกอ่น (ไตรมาส 2/2558) 
พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงเดิม 
ยกเว้นผู้ประกอบการสปาและการขนส่งท่ีประเมินต่ำากว่าปีก่อน
อย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการท่ีราคาน้ำามันปรับตัวข้ึน
คอ่นข้างมากในปีนี ้ในขณะท่ีผูป้ระกอบการธรุกจิอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง
มีการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก

สำาหรบัการคาดการณ์ในไตรมาส 3/2559 ผูป้ระกอบการคาดการณ ์
สถานการณ์ท่องเท่ียวต่ำากว่าปกติเล็กน้อยในเกือบทุกกลุ่ม  
ซ่ึงเน่ืองมาจากการเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีมีการแข่งขันสูง  
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว

ภาพที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโรงแรม

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพที่ 5 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจนำาเที่ยว

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพที่ 6 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนส่ง

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพที่ 7 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านขายของที่ระลึก และร้านค้าทั่วไป

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพที่ 8 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพที่ 9 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจสปาและนวด

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพที่ 10 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• ประเมิน   • คาดการณ์

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่าการคมนาคมขนส่งด้านการท่องเท่ียว 
ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับแย่ (ร้อยละ 38) โดยยังคง 
มีความต้องการให้ปรับปรุง เช่น 1) พัฒนาถนนให้มีคุณภาพดีข้ึน 
2) พัฒนาการให้บริการขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเท่ียวต่างๆ  
ให้มีมาตรฐาน เช่น ราคาเหมาะสม ไม่หลอกลวงนักท่องเท่ียว 3) เช่ือมโยง 
การเดนิทางประเภทตา่งๆ ให้สะดวกข้ึน และ 4) เพิม่ความปลอดภยั 
ในการเดินทางประเภทต่างๆ

ในด้านการส่งเสริมจากภาครัฐ ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐ 
ดำาเนินการกระตุ้นความต้องการทอ่งเทีย่วในประเทศ (ร้อยละ 44)  
และนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิ(รอ้ยละ 31) สอดคลอ้งกบัความกงัวล 
ของผูป้ระกอบการในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกจิยงัคงซบเซา นอกจากนี ้
ผู้ประกอบการยังตอ้งการให้ภาครัฐกำาหนดมาตรฐานการให้บรกิาร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 32)

ในภาพรวม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่เล็งเห็นความ
สำาคัญและประโยชน์ของการร่วมมือของภาคเอกชนด้วยกันเอง 
ค่อนข้างสูง ขณะท่ีภาครัฐควรเน้นบทบาทในระดับมหภาค  
ท้ังการช่วยเสริมภาพลกัษณก์ารท่องเท่ียวและการประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยว

ภาพที่ 3 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

• ประเมินไตรมาส 2/2559   • คาดการณ์ไครมาส 3/2559

ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

ในไตรมาส 2/2559 จำาแนกตามกลุ่มราคา

ดัชนีความเชื่อมั่น

บาท

• ประเมิน  
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นักท่องเท่ียวต่างชาติ ให้ความเห็นว่าแนวทางการพัฒนา 
การคมนาคมของไทยท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุดคือ การลดราคา
ของการบริการคมนาคม (ร้อยละ 30) เพิ่มจำานวนเท่ียวบิน 
ในประเทศให้มากข้ึน (ร้อยละ 29) พัฒนาระบบการเดินทางเสริมอ่ืนๆ  
เช่น เรือ (ร้อยละ 28) และพัฒนาระบบขนส่งในท้องถ่ิน (ร้อยละ 28)

ร้อยละ 27 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความเห็นว่า ประเทศไทย
จะเป็นสถานท่ีแรกท่ีจะเลอืกในการท่องเท่ียวตา่งประเทศครัง้ถดัไป  
(First place in your mind) สะท้อนถงึความพงึพอใจท่ีนกัท่องเท่ียว 
ได้รับจากการมาท่องเท่ียวประเทศไทย โดยประเทศท่ีถือว่าเป็น 
คูแ่ขง่ของไทยในมมุมองของนกัท่องเท่ียวตา่งชาตคิอื ลาว ฮ่องกง
และมาเลเซีย ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน

นโยบายท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติประเมินว่าจะมีประโยชน์ต่อ 
การท่องเท่ียวของไทยมากท่ีสุด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของ
แหล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 30) การสร้างมาตรฐานการให้บริการ 
(ร้อยละ 28) สนับสนุนให้นักท่องเท่ียวเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
(ร้อยละ 28) และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย 
(ร้อยละ 26)

3.2นักทองเที่ยวไทย
จากการสำารวจนกัท่องเท่ียวไทยจำานวน 350 รายท่ัวประเทศพบวา่  
ร้อยละ 41 ของนักท่องเท่ียวไทยมีการเดินทางท่องเท่ียว 
ในประเทศในไตรมาสท่ี 2/2559 ซ่ึงยังคงต่ำากวา่สดัสว่นในไตรมาส 
2/2558 (ร้อยละ 51) แต่มีแนวโน้มปรับดีข้ึนจากไตรมาสก่อน  
ขณะท่ีในไตรมาส 3/2559 มนีกัท่องเท่ียวไทยวางแผนการเดนิทาง
ท่องเท่ียวในประเทศรอ้ยละ 34 ซ่ึงเป็นสดัสว่นท่ีสงูกวา่ในไตรมาสท่ี  
3/2558 (ร้อยละ 28) และเป็นการปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส
ก่อนหลังจากที่มีแนวโน้มลดลงจากในปี 2557

แนวโนม้ท่ีดข้ึีนของการท่องเท่ียวในประเทศสว่นหนึง่นา่จะมาจาก 
การท่ีรัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงวันอาสาฬหบูชา  
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 43 ระบุว่าทำาให้ตัดสินใจวางแผน
เท่ียวในประเทศจากเดิมท่ีไม่มีแผนการท่องเท่ียว ขณะท่ีอีกร้อยละ 18  
ระบุว่าให้ตัดสินใจวางแผนเท่ียวต่างประเทศ และมีอีกร้อยละ 7 
ท่ีระบุว่าวันหยุดท่ียาวข้ึนทำาให้ตัดสินใจไปท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากเดมิท่ีมีแผนท่องเท่ียวในประเทศ อย่างไรกต็าม นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47) ระบุว่าจะลดงบประมาณในการท่องเที่ยว 
ในไตรมาสหน้า ซ่ึงคาดว่าเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา 
ขณะที่ส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 40) ระบุว่าจะใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 
ในระดับเดิม โดยมีเพียงส่วนน้อยท่ีเพ่ิมงบประมาณการท่องเท่ียวข้ึน

ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวไทยส่วนใหญ่วางแผนการท่องเท่ียว 
ในประเทศลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางเพยีง 2-4 อาทิตย์ (รอ้ยละ 39) 
ในขณะท่ีการเท่ียวตา่งประเทศจะมีการวางแผนลว่งหนา้ประมาณ 
1-3 เดือน (ร้อยละ 35) และ 3-6 เดือน (ร้อยละ 31) ดังนั้น  
หากรัฐบาลต้องการประกาศวันหยุดเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียว 
ในประเทศ ควรประกาศล่วงหน้าในช่วงไม่เกิน 1-3 เดือน เพื่อ
ให้นกัท่องเท่ียวมเีวลาพอท่ีจะวางแผนการเดนิทางในประเทศและ 
ลดโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแทน

ปัจจัยท่ีนักท่องเท่ียวไทยให้ความสำาคัญในการเลือกสถานท่ี 
ท่องเที่ยว ได้แก่ ราคา (ร้อยละ 48) ความปลอดภัย (ร้อยละ 46) 
และความสะดวกในการเดินทาง (ร้อยละ 35) โดยปัจจัยด้านราคา
ได้เพ่ิมความสำาคัญข้ึนมากในไตรมาสท่ี 2 นี้ แสดงให้เห็นถึง 
ผลกระทบจากเศรษฐกิจและการเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว
ท่ีผู้ประกอบการมีการแข่งขันด้านราคาสูงข้ึน แหล่งข้อมูลท่ี 
นักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุดคืออินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 43) และ
หนังสือนำาเที่ยว (ร้อยละ 35)

3ผลการสำารวจ
 ความคิดเห็นนักทองเที่ยว

3.1นักทองเที่ยวตางชาติ
จากการสำารวจความเห็นของนักท่องเท่ียวต่างชาติในไตรมาส 
ที่ 2/2559 จำานวน 350 ราย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา 
ท่องเท่ียวไทยในไตรมาสน้ีมีการเท่ียวต่างประเทศเป็นประจำาอยู่แล้ว  
(ร้อยละ 73 ท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่า 1 ครั้งต่อปี) และการ
มาเท่ียวครัง้นีส้ว่นใหญเ่ป็นการเย่ียมเยอืนไทยซ้ำา (รอ้ยละ 59 เป็น 
repeat visitor) โดยส่วนใหญ่มีการวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ
ล่วงหน้าในช่วง 3 เดือน (ร้อยละ 61) แบ่งเป็นการวางแผนในช่วง 
1-3 เดอืน (รอ้ยละ 21) 2 อาทิตย์-1เดือน (รอ้ยละ 22) และนอ้ยกว่า  
2 อาทิตย์ (ร้อยละ 17)

นักท่องเท่ียวต่างชาติในไตรมาสนี้ส่วนใหญ่เดินทางกับเพื่อน 
(ร้อยละ 32) และครอบครัว (ร้อยละ 20) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
การพักผ่อน (ร้อยละ 33) และเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ  
(รอ้ยละ 26) โดยกจิกรรมท่ีทำาสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่การเย่ียมชมสถานท่ี 
ทางวฒันธรรม (รอ้ยละ 53) และการเยีย่มชมธรรมชาต ิ(รอ้ยละ 51)  
และสว่นใหญ่มีระยะเวลาท่ีอยู่ท่องเท่ียวในไทย 7-20 วนั (รอ้ยละ 35)  
และไม่เกิน 7 วัน (ร้อยละ 27) โดยแหล่งข้อมูลหลักที่ใช้ยังคงเป็น
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 25) และหนังสือนำาเที่ยว (ร้อยละ 18)

ปัจจัยสำาคัญในการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย คือ 
ความสวยงามของแหลง่ท่องเท่ียว (รอ้ยละ 39) วฒันธรรมไทยและ
ศาสนา (ร้อยละ 33) อาหารไทย (ร้อยละ 33) และราคาที่คุ้มค่า  
(ร้อยละ 33)

นักท่องเท่ียวต่างชาติร้อยละ 69 ได้รับความพึงพอใจจากการ 
มาเท่ียวประเทศไทยในไตรมาส 2/2559 คิดเป็นคะแนนความพอใจรวม  
3.75 (คะแนนเตม็ 5) ซ่ึงเป็นระดับท่ีลดลงจากไตรมาสกอ่น  (4.14)  
โดยมีสาเหตมุาจากความพอใจดา้นการคมนาคมท่ีปรบัลดลงมาก 
ทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการคมนาคม (แท็กซี่ รถประจำาทาง) 
(2.85 ลดลงจาก 2.97 ในไตรมาสกอ่น) และดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(ถนน รถไฟ) (2.55 ลดลงจาก 2.77 ในไตรมาสกอ่น) ขณะท่ีดา้นอืน่ๆ  
ยังคงได้รับความพึงพอใจในระดับดี โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว 
(3.57) แหลง่บันเทิง (3.50) อาหารไทย (3.49) การนวดสปา (3.46) 
และความมีอัธยาศัย (3.36) สะท้อนความจำาเป็นของ การพัฒนา
ระบบคมนาคมเพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวของไทย

ภาพที่ 11 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ในแต่ละด้านจากการเที่ยวประเทศไทย ไตรมาส 2/2559 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในไตรมาสท่ี 3/2559 
ได้แก่ ภาคกลาง (ร้อยละ 26) ภาคเหนือ (ร้อยละ 22) และ 
ภาคตะวันออก (ร้อยละ 22)

ภาพที่ 12 ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางและมีแผนในการเดินทางในประเทศ

• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป

ภาพที่ 13 จุดหมายนักท่องเที่ยวไทยไตรมาสที่ 3/2559
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5การคาดการณจำานวน 
 นักทองเที่ยวตางชาติ 
 ไตรมาสที่3/2559

ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรมการท่องเท่ียว (7 มิ.ย. 59) พบว่าใน 
เดือนเมษายน 2559 ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวต่างชาติรวม 2.64 
ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.79 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 และ
มีรายได้จากการท่องเท่ียว 129,994.61 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
14.50 และคาดว่าในไตรมาสท่ี 2/2559 จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
7.58 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.60 จากไตรมาสท่ี 2/2558

ในไตรมาสท่ี 3/2559 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ คาดว่าจะ
มีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 8.15 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.49 จาก
ไตรมาส 3/2558 โดยแบ่งเป็น
• นกัท่องเท่ียวจากประเทศในกลุม่อาเซยีน 2.09 ลา้นคน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 7 

• นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 3.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
25.92 และ

• นกัท่องเท่ียวจากยุโรปจะอยู่ท่ี 1.11 ลา้นคน เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 3.40 
จากไตรมาส 3/2558

ในปี 2559 คาดวา่จะมนีกัท่องเท่ียวตา่งชาตใินประเทศไทยท้ังหมด 
33.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.35 จากปี 2558 และจะมีรายได้ 
จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 1.71 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
17.83 จากปี 2558

สำาหรับสถานการณ์นักท่องเท่ียวจีนนั้น ในไตรมาสท่ี 1/2559 
ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวจีน 2.63 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
31.18 จากไตรมาสท่ี 1/2558 และคาดว่าในไตรมาส 2/2559  
จะมจีำานวนนกัท่องเท่ียวจนีรวมท้ังสิน้ 2.46 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ  
23.09 จากไตรมาสท่ี 2/2558 ส่วนในไตรมาสท่ี 3/2559 นั้น  
หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวจีน 
2.68 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.09 จากไตรมาสที่ 3/2558 ทั้งนี้  
จากข้อมูลการเติบโตของจำานวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียว
ประเทศไทยในช่วงต้นปี ทำาให้คาดว่าในปี 2559 น่าจะมียอดรวม 
นักท่องเที่ยวจีนสูงเกิน 10 ล้านคนเป็นปีแรกไตรมาส

จำานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) อัตราการเติบโต

ปี 2559 (%)

รายได้จากการท่องเท่ียว  

2559 (ล้านบาท)2557 2558 2559p

1 6.37 7.83 9.04 15.45 463,708

2 5.10 6.98 7.58 8.60 378,578

3 5.85 7.31 8.15 11.49 399,235

4 7.46 7.76 9.10 17.27 463,653

รวม 24.78 29.88 33.87 13.35 1,705,175

ตารางท่ี 1 การคาดการณ์จำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ

หมายเหตุ: • p แทนค่าคาดการณ์จากแบบจำาลองโดยผู้วิจัย

 • ข้อมูลสถิติล่าสุดถึงเดือนเมษายน 2559 จากกรมการท่องเท่ียว 

 • รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติมากคำานวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อหัวของแต่ละ

   ภูมิภาคในปี 2559 ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 จากค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉล่ีย

   ของแต่ละภูมิภาคในปี 2558

4การทองเที่ยวชวงเทศกาล
 ไตรมาสที่3/2559

ไตรมาส 3/2559 เป็นช่วงท่ีมีวนัหยุดเทศกาลท่องเท่ียวเพยีง  2 ช่วง 
ได้แก่ ช่วงวันอาสาฬหบูชา (16-20 ก.ค.) และช่วงวันเฉลิมฯ 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถหรือวันแม่ (12-14 ส.ค.) แต่ก็เป็น
วันหยุดยาวทั้ง 2 ช่วง โดยเฉพาะช่วงวันอาสาฬหบูชาที่รัฐบาล
ประกาศวันหยุดเพ่ิมเติมให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน โดยสัดส่วน 
นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนออกมาท่องเท่ียวในช่วงวันดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 
จากปีก่อนในทุกเทศกาล สอดคล้องกับท่ีผู้ประกอบการประเมิน
สถานการณท่์องเท่ียวในช่วงวนัหยุดเทศกาลท่องเท่ียวในไตรมาส 
3/2559 ดีกว่าปกติ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวในช่วงวันอาสาฬหบูชาส่วนใหญ่
เป็นการกลบับ้านและเพือ่พกัผ่อน โดยจดุหมายท่ีไดร้บัความนยิม
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง และมีงบประมาณ
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3,000-4,000 บาท

ผู้ประกอบการธรุกจิท่องเท่ียวมีการเตรียมความพร้อมหรือกลยุทธ ์
ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ โดยเน้นการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ 
และเสนอสินค้าใหม่ๆ

ภาพที่ 15 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

และสัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ไตรมาสที่ 3/2559

ดัชนีความเชื่อมั่น ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย

• ดัชนีความเชื่อมั่น   • สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ภาพท่ี 16 จำานวนนักท่องเท่ียวรวมและรายภูมิภาครายไตรมาส ปี 2556 - 2559 

• จำานวนนักท่องเที่ยวจาก ASEAN   • จำานวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก

• จำานวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป   • จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

ภาพท่ี 17 จำานวนนักท่องเท่ียวจีนรายเดือน ปี 2555-2559 

• 2555   • 2556   • 2557   • 2558   • 2559

ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวไทยอยากให้มีการพัฒนาปรับปรุงได้แก่ การปรับปรุง 
ในด้านความความสะอาด (ร้อยละ 49) และคุณภาพการบริการ  
(ร้อยละ 33) ส่วนนโยบายท่ีภาครัฐควรเพ่ิมการสนับสนุนมากท่ีสุด
คือ การเพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง (ร้อยละ 51) สร้างภาพลักษณ์ 
การท่องเท่ียวในประเทศ (ร้อยละ 43) และจัดงานส่งเสริม 
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 38)

นอกจากนี้ นักท่องเท่ียวยังให้ความเห็นว่ายังควรมีการปรับปรุง
ด้านการคมนาคมขนส่งอีกมาก โดยแนวทางการพัฒนาท่ีจะ 
ช่วยสนบัสนนุภาคการท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสดุ ไดแ้ก ่การพฒันาถนน 
ให้มีคุณภาพดีข้ึน (ร้อยละ 35) การเพ่ิมเท่ียวบินภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ  
(ร้อยละ 34) และการลดราคาการเดินทาง (ร้อยละ 33)

ในไตรมาสที่ 2/2559 นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 9 มีการท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ซ่ึงลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน จุดหมายหลัก
ของนักท่องเที่ยวได้แก่ เกาหลี และลาว โดยปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล 
ต่อการตัดสินใจไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ได้แก่ ความสวยงามของเมือง  
(ร้อยละ 24) และและการประชาสัมพันธ์จากสื่อ (ร้อยละ 20)

สำาหรับการวางแผนล่วงหน้า มีนักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 12 ที่มี 
การวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศในไตรมาส 3/2559 ซ่ึงเป็น
สดัสว่นท่ีใกลเ้คยีงกบัในปี 2557-58 โดยครึง่หนึง่เป็นการท่องเท่ียว 
ในช่วงเทศกาลซ่ึงเป็นวนัหยุดยาวและเป็นการเดนิทางดว้ยตนเอง

ภาพที่ 14 ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางและมีแผนในการเดินทางต่างประเทศ

• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป
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6สรุปและขอเสนอแนะ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 สถานการณ์การท่องเท่ียวไทยอยู่
ในระดับปกติ โดยมีปัจจัยบวกท่ีสำาคัญคือการเติบโตของจำานวน 
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ตน้ปี รวมท้ังนโยบายรฐัท่ีพยายามกระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ
มาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่ม่ันใจในเศรษฐกิจไทยยังเป็นปัจจัยลบ 
ท่ีสำาคัญท่ีส่งผลต่อท้ังความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการและการ
ตัดสินใจใช้เงินในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย นอกจากน้ี  
ไตรมาสท่ี 3/2559 ยังเป็นช่วงเวลานอกฤดกูาลท่องเท่ียว ซ่ึงทำาให้
เกิดการแข่งขันทางราคาระหว่างผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นมาก

6.1ขอเสนอแนะตอภาครัฐ
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเสนอมาตรการในการ
- จัดงานเทศกาลในแหล่งท่องเท่ียว ให้เหมาะสมตามฤดูกาล 
เทศกาล พื้นที่ ลักษณะกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

- กระตุน้การใช้งบประมาณในการเดนิทางของหนว่ยงานรฐัในชว่ง
ปลายปีงบประมาณ โดยให้มีเงือ่นไขการใช้จ่ายในประเทศกำากบั
อย่างเหมาะสม

- ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยให้มีวันหยุดกระจายไปในช่วงต่างๆ 
เพื่อกระจายการท่องเท่ียวให้ไม่กระจุกและหนาแน่นในช่วงใด
ช่วงหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมากขึ้น

- ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มความสนใจ
ใหม่ๆ ที่มีการใช้จ่ายสูง เช่น Sport tourism, Medical tourism 
และ MICE โดยให้ดำาเนนิการอย่างบูรณาการรว่มกบัภาคเอกชน
และประชาชน

- ทำาการตลาดเพ่ือขยายฐานนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีการใช้จ่ายสูง 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเดินทางเท่ียวเอง กลุ่มท่ีมีกิจกรรมและความสนใจ 
เฉพาะทาง เช่น การแพทย์ การประชุม 

2.ด้านการดูแลคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก 

- กำาหนดมาตรการดแูลคณุภาพแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมปีระสทิธภิาพ
เพื่อให้พร้อมต่อการเติบโตของนักท่องเที่ยว

- พฒันาการคมนาคม โดยการพฒันาศกัยภาพการให้บรกิารของ
สนามบินภูมิภาค สนับสนุนภาคเอกชนให้เพิ่มเส้นทางการบิน
ภูมิภาค พัฒนาการขนส่งสาธารณะและกำากับดูแลมาตรฐาน
การบริการรถรับจ้างในแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ และดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

- พัฒนาการจัดการข้อมูลการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวลักษณะต่างๆ  
สามารถเข้าถงึและใช้ไดง้า่ยข้ึน เช่น การทำา Mobile Application 
ให้ตอบรับกับการใช้งานของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มต่างๆ

6.2ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ
1. พฒันามาตรฐานการให้บรกิารของตนเองให้ไดร้ะดบัสากล โดย
เฉพาะการดแูลความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว และการรกัษา
คณุภาพการให้บรกิารเพ่ือสรา้งช่ือเสยีงและภาพลกัษณท่ี์ดีให้กบั
ประเทศ

2.พฒันาสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  เพือ่สรา้งเอกลกัษณใ์ห้กบัตนเอง
อย่างสม่ำาเสมอ นำาเสนอสินค้าและบริการและกิจกรรมต่างๆ  
ท่ีเป็นทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมกับช่วงฤดูกาล ใช้จุดเด่น
ของพื้นท่ีและฐานวัฒนธรรมของพื้นท่ีในการต่อยอดสินค้า
และบริการใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน รวมท้ังการเตรียมสินค้าและ
บริการสำาหรับตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมาทำากิจกรรมเฉพาะ เช่น  
การประชุม สุขภาพ กีฬา เป็นต้น

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยคำานวณจากผลการสำารวจ
ตัวแทนผูประกอบการเอกชนรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของโดยเป็นการสำารวจ 
รายไตรมาสและรายปีเพ่ือประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบายดัชนีความเช่ือม่ัน 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาคและประเภทธุรกิจ

การคำานวณดัชนีกระทำาโดยการถามคำาถามผูประกอบการเอกชนรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐ 
ท่ีเก่ียวของทุกๆไตรมาสโดยใชคำาถามหลักตามแนวทางของWorldTourismOrganization
(UNWTO)ไดแก
 •ทานประเมินผลของการประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของทาน 
 ในไตรมาสนี้อยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการทองเที่ยวปกติที่ทานคาดหวัง 
 วาควรจะเกิดขึ้นในชวงนี้ของปี
 •ทานคิดวาผลของการประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของทาน 
 ในไตรมาสที่จะถึงนี้จะเป็นอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการทองเที่ยวปกต ิ
 ที่ทานคาดหวังวาควรจะเกิดขึ้นในชวงนี้ของปี

ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคำาตอบไดจาก:ลดลงมาก(0),ลดลง(50), 
เหมือนเดิม(100),ดีขึ้น(150),หรือดีขึ้นมาก(200)จากนั้นจึงนำาผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ย 
โดยดานท่ีมีผลดัชนีมากกวา100แสดงวาผูประกอบการประเมินวาสถานการณการทองเท่ียว 
จะดีกวาปีกอนๆนอกจากนี้ยังมีคำาถามปลายเปิดเพื่อใหผูประกอบการไดแสดงความคิดเห็น 
ตอสถานการณการทองเที่ยวเพื่อนำามาประกอบการวิเคราะหขอมูลอีกดวย

สำาหรับการสำารวจความเชื่อมั่นผูประกอบการในไตรมาสที่2ปี2559นี้ดำาเนินการสำารวจ
ในชวงปลายเดือนพฤษภาคมมีตัวแทนผูประกอบการเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว
รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของตอบแบบสอบถามทั้งหมด600รายสวนการสำารวจ
ความคิดเห็นนักทองเที่ยวมีผูตอบแบบสอบถามเป็นนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งหมด350ราย
และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทั้งหมด350ราย

ทั้งนี้ในไตรมาสที่1/2559ไดมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูประกอบการที่ใชในการสำารวจ 
เพื่อใหสามารถสะทอนสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศที่เกิดขึ้นจริงมากยิ่งขึ้น 
โดยตัดการสำารวจผูประกอบการธุรกิจนำาเท่ียวตางประเทศ(Outbound)ออกและเพ่ิมสัดสวน 
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและนำาเที่ยว(DomesticและInbound)และมีการปรับสัดสวน
ผูประกอบการในแตละภูมิภาคใหมีความเหมาะสมมากขึ้นดังนั้นดัชนีความเชื่อมั่นทีได 
จากการสำารวจในไตรมาสที่1/2559อาจจะไมตอเนื่องกับดัชนีที่ไดมีการสำารวจกอนหนา
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โครงการการรายงานและพยากรณ
สถานการณพฤติกรรมนักทองเที่ยว
และความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย



ติดตามขาวสารโครงการไดที่
WWW.ThaIlaNDTOUrIsmcOUNcIl.Org

สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย(สทท.)
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