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โครงการการรายงานและพยากรณ
สถานการณพฤติกรรมนักทองเที่ยว
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ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ และสะท้อนถึง

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร่ 

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
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยวในไตรมาสที่
1/2560เทากับ100 
อยูในระดับปกติ

ไตรมาส2/2560คาดวาจะมี
นักทองเที่ยวตางชาติ8.07ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ6.89จากปีกอน

•

• ดัชนีความเช่ือม่ันผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน
ไตรมาสที่ 1/2560 เท่ากับ 100 อยู่ในระดับปกติหลังจาก
คาดการณ์ต�่ากว่าปกติเล็กน้อยมาต่อเนื่อง 4 ไตรมาส 
และคาดการณ์ไตรมาส 2/2560 เท่ากับ 100 เช่นกัน 
สะท้อนสถานการณ์การท่องเท่ียวของไทยท่ีกลับมาเป็น 
ปกตหิลงัจากได้รบัผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ตลอดปี 2559

• ในไตรมาส 2/2560 ผูป้ระกอบการวางแผนด�าเนนิกลยทุธ์
ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเน้นไปท่ีการท�า
ตลาดออนไลน์และการใช้โปรโมชันมากขึ้น

• สถานการณ์จากนโยบายจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมาย
  เริ่มดีข้ึนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่าไม่ได้รับผล 
กระทบจากนโยบายดงักล่าว และมสีดัส่วนผูท่ี้ระบุว่าได้รบั 
ผลกระทบน้อยลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย ในขณะที่มี
สัดส่วนผู้ที่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

• นกัท่องเท่ียวต่างชาตร้ิอยละ 75 ได้รบัความพงึพอใจจาก 
การมาเท่ียวประเทศไทยในไตรมาสนี้คิดเป็นคะแนน  
ความพอใจรวม 3.96 (คะแนนเตม็ 5) โดยมีความพงึพอใจ
ในเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านคมนาคมทั้งสาธารณูปโภค
และคุณภาพการบริการ

• นักท่องเท่ียวไทยมีความเห็นสอดคล้องกับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ โดยผู้ให้บริการในธุรกิจท่องเท่ียวท่ี่ควรมีการ
ปรบัปรงุมากท่ีสดุ ได้แก่ ผูใ้ห้บรกิารด้านท่ีพกั ร้านอาหาร 
และผู้ให้บริการรถตู้/รถเมล์ ควรมีการปรับปรุงในด้าน
ความสะอาดและคณุภาพการบรกิาร และผู้ให้บรกิารรถไฟ
ควรมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัย

• ในไตรมาสที่ 2/2560 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
8.07 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 จากไตรมาส 2/2559 
และในปี 2560 คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตเิดนิทาง 
มาท่องเท่ียวในไทย 35.30 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 
1.86 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.39 จากปี 2559

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ
ในไตรมาสที่2/2560 

เทากับ100สะทอนภาค 
การทองเที่ยวที่กลับมาสูปกติ
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1ภาพรวมสถานการณทั่วไป 2ผลการส�ารวจความเชื่อมั่น 
 ของผูประกอบการธุรกิจ 
 ทองเที่ยวในประเทศไทย

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ประธานาธิบดีคนใหม่ของ
สหรฐัมีความชัดเจนมากข้ึนเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและ
การลดภาษีเงนิได้นติบุิคคล และเศรษฐกจิญ่ีปุ่นท่ีฟ้ืนตวัได้
ต่อเนือ่งจากการส่งออกสนิค้า แต่ยังต้องจบัตาดเูศรษฐกจิ
ยุโรปท่ีอาจได้รับผลกระทบหลังจากสหราชอาณาจักรเริ่ม
กระบวนการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างเป็น
ทางการ อย่างไรก็ดี ท่ัวโลกยังมีความกังวลต่อแนวโน้ม
นโยบายการค้าและการรับผู้อพยพของสหรัฐฯ หลังจาก
ประธานาธบิดมีท่ีาทีจะด�าเนนินโยบายตามท่ีได้หาเสยีงไว้
ในการเลือกตั้ง

ทิศทางเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 1/2560 ปรบัตวัดข้ึีน จาก
ภาคการท่องเท่ียวและภาคอ่ืนๆ ท่ีเห็นการฟ้ืนตวัชดัเจนข้ึน 
ท้ังภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวเร่งข้ึนตามการส่งออก 
สินค้า และภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาคก่อสร้างที่เร่งตัว
ตามการลงทุนของภาครฐั ขณะท่ีในปี 2560 สศช. ประเมิน
ว่าเศรษฐกจิมแีนวโน้มขยายตวัเร่งข้ึนจากปี 2559 จากการ
เร่งลงทุนในโครงการภาครฐัขนาดใหญ่จ�านวนมาก รวมถงึ
การส่งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก

เงนิบาทและสกลุเงนิภมูภิาคมแีนวโน้มอ่อนค่าลง จากการ 
ท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะข้ึน
ดอกเบ้ียสามคร้ังในปี 2560 ส่งผลให้ส่งผลให้เงนิทุนไหลออก 
จากภูมิภาคเอเชียกลับไปยังสหรัฐฯกดดันให้ค่าเงินบาท
และสกลุเงนิในภมิูภาคเอเชียส่วนใหญ่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง 
ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวในบางส่วน

สกุลเงินริงกิตอ่อนค่าเป็นประวัติการณ์ จากปัญหา
การเมืองภายในประเทศและเศรษฐกจิตกต�า่ ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการค้าชายแดนและการท่องเท่ียวเนือ่งจากสกลุเงนิบาท
ท่ีแข็งค่าเทียบริงกิตท�าให้ราคาสินค้าและบริการของไทย
แพงขึ้นมากในมุมมองของชาวมาเลเซีย

การส�ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว
จ�านวน 600 ราย พบว่า ดัชนีความเช่ื่อมั่นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ท่องเท่ี่ยวในไตรมาสที่ 1/2560 เท่ากับ 100 อยู่ใน
ระดบัปกตหิลงัจากประเมนิต�า่กว่าปกตเิลก็น้อยมาต่อเนือ่ง 
4 ไตรมาสสะท้อนสถานการณ์การท่องเท่ียวของไทยท่ีกลบั
สูภ่าวะปกตหิลงัจากได้รบัผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ตลอด
ปี 2559

ผู ้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ไตรมาส 
1/2560 ดข้ึีนเนือ่งจากจากเป็นช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว (ร้อยละ 
25) การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีดข้ึีน และการท�าโปรโมชัน
ท่ีน่าสนใจจากภาคเอกชน (ร้อยละ 17) นอกจากนี้การ
พฒันาระบบการเดินทางให้สะดวกมากขึน้และมทีางเลือก
มากข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�่า 
(ร้อยละ 17) มีส่วนช่วยให้สถานการณ์ท่องเท่ียวในไตรมาส 
1/2560 ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ 
ท่องเท่ียวจากปัจจยัหลายด้านด้วยกนั ได้แก่ ภาวะเศรษฐกจิ
ที่ยังซบเซาทั้งเศรษฐกิจไทย (ร้อยละ 28) และต่างประเทศ 
(ร้อยละ 23) การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรง (ร้อยละ 
28) และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 24) ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
เป็นปัจจยัท่ีกดดนัสถานการณ์ท่องเท่ียวของไทยอย่างต่อเนือ่ง
หลายไตรมาส นอกจากนีใ้นไตรมาส 1/2560 ผูป้ระกอบการ
ยั ง มี ความกั ง ว ล เพิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ กา รข าดกา ร
ประชาสัมพันธ์ที่ดี (ร้อยละ 22) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 
ท่ีน่าดึงดูด (ร้อยละ 20) ขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวเดิมเริ่ม
เส่ื่อมโทรม (ร้อยละ 19) ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยวใน
ไตรมาสนี้ไม่ดีเท่าที่ควร

ดัชนีความเชือ่มั่นคาดการณ์ในไตรมาส ที ่2/2560 เท่ากับ 
100 เป็นการคาดการณ์ในระดบัปกตต่ิอเนือ่งจากท่ีประเมนิ 
สถานการณ์ท่องเท่ียวของไทยในไตรมาส 1/2560 อยู่ใน
ระดับปกติ สะท้อนความเช่ือมั่นของผู ้ประกอบการว่า
สถานการณ์ท่องเท่ียวของไทยเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากได้
รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ตลอดปี 2559

ในไตรมาส 2/2560 มีสัดส่วนผู้ประกอบการท่ีวางแผน 
ด�าเนินกลยุทธ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน (ร้อยละ 20 
จากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 10) โดยเน้นไปที่การท�าตลาด 
ออนไลน์และการใช้โปรโมชันมากข้ึน แต่ส่วนใหญ่ยังไม่
เพิ่มการจ้างงาน ค่าจ้างและการลงทุน

นโยบายจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์ในไตรมาส 1/2560 ไม่มากนกั โดยผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ประเมนิว่าไม่ได้รบัผลกระทบจากนโยบายดงักล่าว 
(ร้อยละ 37) และมสีดัส่วนผูท่ี้ระบุว่าแย่ลงจากนโยบายดงักล่าว
น้อยลงจากไตรมาสก่อน (ร้อยละ 30 จากไตรมาสก่อนร้อยละ 
33) นอกจากนียั้งมีสดัส่วนผูท่ี้เห็นด้วยกบันโยบายดงักล่าว
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 49 จากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 44) และ
สัดสว่นผูไ้ม่เหน็ด้วยกบันโยบายดงักลา่วลดลง (ร้อยละ 25 
จากไตรมาสก่อนร้อยละ 33) ส�าหรับธุรกิจท่ีระบุว่าได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสดุยงัคงเป็นกลุม่ธรุกจิอ่ืนๆ เช่น สวนสนกุ 
ธมีปาร์ค และกลุม่ธรุกจิขนส่ง (ร้อยละ 41 และ 37 ตามล�าดบั) 
ขณะท่ีกลุม่ธรุกจิโรงแรมเป็นกลุม่ท่ีมีสดัส่วนผูไ้ด้รบัผลกระทบ
ลดลงจากไตรมาสก่อนค่อนข้างมาก (ร้อยละ 21 จากไตรมาส
ก่อนที่ร้อยละ 33) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเห็นว่าทางภาครัฐ
ควรออกนโยบาย เพิ่มเติมจากท่ีด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน     
โดยเฉพาะในส่วนของการเข้มงวดเรื่องมัคคุเทศก์เถื่อน 
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียวจีนเพ่ิม
เพ่ื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง

ภาพท่ี 1 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2553-2560

ดัชนีความเชื่อมั่น จ�านวนนักท่องเที่ยว(ล้านคน)

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จ�านวนนักท่องเที่ยว
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ภาพท่ี 6 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจร้านขายของท่ีระลึก และร้านค้าท่ัวไป

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 7 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 8 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจสปาและนวด

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 9 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

• ประเมิน   • คาดการณ์

2.1ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค
ไตรมาสท่ี 1/2560 ผูป้ระกอบการประเมินสถานการณ์แตก
ต่างกันไปในแต่ละภาค โดยผู้ประกอบการในภาคเหนือ
ประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติ และผู้ประกอบการในภาค
ตะวันตกประเมินสถานการณ์ต�า่กว่าปกต ิขณะท่ีผูป้ระกอบการ
ในภาคอื่นๆ ประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงปกติ

ส�าหรับไตรมาสท่ี 2/2560 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่คาดการณ์สถานการณ์ท่องเท่ียวใกล้เคียงปกติ 
ยกเว้นผู ้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี
ประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติ

2.2ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาสที ่1/2560 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่วส่วนใหญ่
ประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวใกล้เคียงหรือดีกว่าปกติ 
โดยธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสปาและนวด และธุรกิจร้านอาหาร
และเคร่ืองดื่มเป็นกลุ่มท่ีประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติ 
ขณะที่ธุรกิจอ่ื่นๆ ประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงปกติ

ส�าหรับการคาดการณ์ในไตรมาส 2/2560 ผู้ประกอบการ
เกือบทุกกลุ่มคาดการณ์สถานการณ์ท่องเท่ียวดีกว่าปกติ 
ยกเว้นกลุ ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจขนส่งท่ีคาดการณ์
สถานการณ์ต�่ากว่าปกติเล็กน้อย

ภาพท่ี 3 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจโรงแรม

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 4 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจน�าเท่ียว

• ประเมิน   • คาดการณ์

ภาพท่ี 5 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนส่ง

• ประเมิน   • คาดการณ์

ส�าหรับเหตุการณ์น�้าท่วมในภาคใต้ส ่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ท่องเที่ยวไม่มากนัก ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับ 
ผลกระทบ (ร้อยละ 39) โดยผลกระทบจ�ากัดอยู่ในภาคใต้
ซ่ึงมีสัดส่วนผู้ท่ีระบุว่าแย่ลงค่อนข้างมาก (ร้อยละ 41) 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่นๆ บางส่วนระบุว่า 
ธรุกจิดข้ึีน โดยเฉพาะกรงุเทพมหานครและภาคตะวนัออก 
ซ่ึงคาดว่าเนื่องมาจากนักท่องเท่ียวเปลี่ยนจุดมุ่งหมายไป
เที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวแทน

นโยบายท่ีผูป้ระกอบการคาดว่าจะส่งผลดีต่อตนเองมากท่ีสดุ
ส่วนใหญ่เป็นนโยบายท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
โดยตรง เช่น การสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
“70 เส ้นทางตามรอยพระบาท” (ร ้อยละ 51) การ
ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด 
(ร้อยละ 50) นโยบายอื่นๆ ท่ีผู้ประกอบการเห็นว่าเป็น
ประโยชน์รองลงมา ได้แก่ นโยบายด้านการประชาสมัพนัธ์ 
แหล่งท่องเท่ียว ด้านการดแูลความปลอดภยั และด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุน
ธุรกิจมากข้ึน เช่น การร่วมมือระหว่างธุรกิจต่างๆ การ
จัดหาวัตถุดิบราคาถูก การอ�านวยความสะดวกในการจอง
และติดต่อลูกค้า การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
(IT) และการก�าหนดมาตรฐานการให้บรกิารเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ภาพท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

• ประเมินไตรมาส 1/2560   • คาดการณ์ไตรมาส 2/2560
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ท้ังนี ้นกัท่องเท่ียวต่างชาตเิห็นว่าผูใ้ห้บรกิารในธรุกจิท่องเท่ียว
ควรมีการปรับปรุงในหลายส่วน โดยผู้ให้บริการ ด้านที่พัก 
ร้านอาหาร และผู้ให้บริการรถตู้/รถเมล์ โดยควรมีการ
ปรับปรุงท้ังในด้านความปลอดภัย ความสะอาด และ
คณุภาพการบรกิาร และระบุว่านโยบายท่ีจะมีประโยชน์ต่อ
การท่องเท่ียวของไทยมากท่ีสุดคือ การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัย และการสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ของธุรกิจท่องเที่ยว

ส่วนการพฒันาระบบคมนาคมของไทย นกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ระบุว่าปัจจยัท่ีมีความสาคญัท่ีสดุต่อระบบการคมนาคมคอื 
ราคาท่ีเป็นมาตรฐานและไม่แพงจนเกินไป และความ
ปลอดภัยของระบบคมนาคมท้ังในด้านอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม และเสนอความเห็นว่าการพัฒนาการ
คมนาคมไปยังพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นควรปรับปรุงระบบการ
คมนาคมให้เช่ือมต่อถงึกนั และปรบัปรงุคณุภาพโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีรองรับการเดินทาง เช่น ถนน ขณะท่ีการ
พัฒนาการคมนาคมภายในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น ควรจะเน้น
ด้านเทคโนโลยี เช่น มีแอพพลิเคชันท่ีให้ข้อมูลอ�านวย
ความสะดวกด้านการเดินทางในพื้นที่

จุดหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไตรมาสที่ 2/2560 
ได้แก่ ภาคตะวนัออก (ร้อยละ 29) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ร้อยละ 16) ภาคกลาง และภาคใต้ (ร้อยละ 15)

• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป

3ผลการส�ารวจ
 ความคิดเห็นนักทองเที่ยว

3.1นักทองเที่ยวตางชาติ
จากการส�ารวจความเห็นของนักท่องเท่ียวต่างชาติใน
ไตรมาส ที่ 1/2560 จ�านวน 350 ราย พบว่าส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงวัย ท�างาน (อายุ 21-40 ปี) นิยมเที่ยวต่างประเทศ
เป็นประจ�า (ร้อยละ 72 ท่องเท่ียวต่างประเทศมากกว่า1ครัง้
ต่อปี) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64) มีการวางแผนท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ล่วงหน้าท่ีสั้นกว่า 3 เดือน แบ่งเป็นการ
วางแผนในช่วง 1-3 เดือน (ร้อยละ 30) 2 อาทิตย์-1เดือน 
(ร้อยละ 18) และน้อยกว่า 2 อาทิตย์ (ร้อยละ 15)

นักท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่ระบุว่าการมาเท่ียวครั้งนี้
เป็นการเยี่ยมเยือนไทยซ�้า (repeat visitor สัดส่วนร้อยละ 
56) และมักจะท่องเที่ยวด้วยตนเอง (ร้อยละ 41) หรือผ่าน
เอเจนท์ทัวร์ (ร้อยละ 31) มีเป็นส่วนน้อยท่ีเป็นกรุปทัวร์ 
(ร้อยละ 29) วัตถุประสงค์หลักในการมาเที่ยวไทยคือเพื่อ
พกัผ่อน (ร้อยละ 42) และหาประสบการณ์ใหม่ๆ (ร้อยละ 25)

สถานที่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ (ร้อยละ 59) 
พัทยา (ร้อยละ 38) และอยุธยา (ร้อยละ 36) กิจกรรมที่ 
ท�าส่วนใหญ่ ได้แก่ การเยี่ยมชมธรรมชาติ (ร้อยละ 51) 
และการเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 50)

ปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย 
คือความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 53) 
วฒันธรรมไทยและศาสนา (ร้อยละ 41) อาหารไทย (ร้อยละ 33) 
และราคาที่คุ้มค่า (ร้อยละ 32)

นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 75 ได้รับความพึงพอใจจาก
การมาเที่ยวประเทศไทยในไตรมาสนี้ หรือคิดเป็นคะแนน
ความพอใจรวม 3.96 (คะแนนเต็ม 5) โดยนักท่องเที่ยว 
ได้รับความพึงพอใจในเกือบทุกด้าน ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียว 
ท่ีน่าสนใจ (คะแนน 3.60) อาหารไทย (คะแนน 3.54) 
ภมิูอากาศ (คะแนน 3.45) และด้านอืน่ๆท่ีได้รับการประเมินว่า 
พึงพอใจในทุกด้าน ยกเว้นด้านการคมนาคมที่ยังไม่เป็นที่
พงึพอใจ ท้ังด้านสาธารณปูโภคคมนาคม (ถนน รถไฟ) และ 
ด้านคณุภาพการบรกิาร (แท็กซ่ี) ซ่ึงเป็นด้านท่ีนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติประเมินความพึงพอใจในระดับต�่าโดยตลอด

ภาพท่ี 10 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ในแต่ละด้านจากการเท่ียวประเทศไทย ไตรมาส 1/2560 

ภาพท่ี 11 ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทาง
และมีแผนในการเดินทางในประเทศ

3.2นักทองเที่ยวไทย
จากการส�ารวจนกัท่องเท่ียวไทยจ�านวน 350 รายท่ัวประเทศ 
พบว่า นกัท่องเท่ียวไทยมีการเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศ
ในไตรมาสท่ี 1/2560 ประมาณร้อยละ 29 ต�า่กว่าท่ีวางแผนไว้ 
จากไตรมาสก่อนแต่ยังคงสงูกว่าสดัส่วนในระยะเดยีวกนัปีก่อน 
ขณะท่ีในไตรมาส 2/2560 มีนกัท่องเท่ียวไทยวางแผนการ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศร้อยละ 28 ซ่ึงต�่ากว่าใน
ไตรมาสท่ี 2/2559 โดยส่วนใหญ่ยังคงวางงบประมาณท่ีจะใช้
ในการท่องเท่ียวในไตรมาสหน้าใกล้เคียงกับไตรมาสนี้ 
(ร้อยละ 44)
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ภาพท่ี 14 การเตรียมความพร้อมหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไตรมาส 1/2560

เพิ่มการประชาสัมพันธ์

น�าเสนอสินค้า
และบริการใหม่ๆ

เตรียมสินค้าเพิ่ม

จ้างคนงานเพิ่ม

ลดราคาสินค้า
และบริการ

ท�ากิจกรรมพิเศษ

ตกแต่งร้าน
ตามเทศกาล

เพิ่มราคาสินค้า
และบริการ

ท�าการตลาด
ออนไลน์มากขึ้น

ไม่ท�าอะไร

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นักท่องเท่ียวคาดหวังว่าจะได้ 
ท่องเที่ยวไกลๆ ในช่วงวันหยุดยาว (ร้อยละ 38) และได้
กลับบ้านเยี่ยมครอบครัว (ร้อยละ 26) โดยมีเป็นส่วนน้อย
ที่คาดหวังว่าจะได้เล่นน�้า (ร้อยละ 13) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว
มีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางท่ียากล�าบากในช่วง
สงกรานต์ (ร้อยละ 63) และไม่ชอบการเล่นน�า้ท่ีรนุแรงเกนิไป 
(ร้อยละ 18)

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีการเตรียมความพร้อม 
หรือกลยุทธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แตกต่างกันไปโดย
เน้นการเพิ่มการประชาสัมพันธ์และน�าเสนอสินค้าหรือ
บริการใหม่ๆ และเห็นว่าภาครัฐควรเพิ่มนโยบายในด้าน
การดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ

4การทองเที่ยวชวงเทศกาล
 ไตรมาสที่2/2560

ไตรมาส 2/2560 เป็นช่วงท่ีมีวันหยุดเทศกาลท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ วันจักรี เทศกาลสงกรานต์ วันหยุดยาวฉัตรมงคล 
และวันวิสาขบูชา โดยนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนออกมา
ท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลงจากปีก่อนมาอยูท่ี่
ร้อยละ 14 ส่วนหนึ่งมาจากในปีนี้ยังไม่มีมาตรการกระตุ้น
ภาคการท่องเท่ียวเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียว
เทศกาลดีกว่าปกติ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ท่ีดีกว่า
ปกติค่อนข้างมาก

นักท่องเท่ียวท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ส่วนใหญ่วางแผนออกเดนิทางก่อนวนัท่ี 12 เมษายน  (ร้อยละ 
44) บางส่วนเดินทางในช่วงวันที่ 12-13 เมษายน (ร้อยละ 
21) และคาดว่าจะทยอยเดนิทางกลบัตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 
(ร้อยละ 52) วิธกีารเดนิทางท่ีนยิมในช่วงสงกรานต์ได้แก่ 
พาหนะส่วนบุคคล (ร้อยละ 52) และรถโดยสารประจ�าทาง 
(ร้อยละ 30) ส่วนใหญ่จะพักที่รีสอร์ท (ร้อยละ 49) และ
บ้านคนรูจ้กั/บ้านญาต ิ(ร้อยละ 24) โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั
เพื่อพักผ่อน (ร้อยละ 26) และเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
(ร้อยละ 24)

ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวไทยให้ความส�าคัญในการเลอืกสถานท่ี
ท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม (ร้อยละ 49) ราคาสินค้า
ที่ไม่แพง (ร้อยละ 46) และที่พักที่น่าสนใจ (ร้อยละ 44) 
แหล่งข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุดยังคงเป็น 
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 57) และหนังสือน�าเที่ยว (ร้อยละ 25)

นักท่องเท่ียวไทยมีความเห็นสอดคล้องกับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติว่า ผู้ให้บริการด้านท่ีพัก ร้านอาหาร และผู้ให้
บริการรถตู ้ /รถเมล์ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการ         
ให้บริการ และด้านความสะอาด นอกจากนี้ยังเห็นว่า        
ผู้ให้บริการรถไฟควรมีการปรับปรุงในด้านความปลอดภัย
อีกด้วย

นอกจากนี้ นักท่องเท่ียวยังให้ความเห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุงด้านการคมนาคมขนส่งอีกมากโดย แนวทางการ
พัฒนาท่ีจะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด 
ได้แก่ การเพิ่มความปลอดภัยโดยการลดอุบัติเหตุในการ
เดนิทาง การลดราคาของการเดนิทาง และเพ่ิมวิธกีารเดนิ
ทางให้หลากหลายมากข้ึน และเสนอความเห็นว่าการ
พัฒนาการคมนาคมไปยังพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นควรปรับปรุง
ถนนให้มีคุณภาพเช่ือมโยงการเดินทางประเภทต่างๆให้
สะดวกขึ้น และพัฒนาการให้บริการรถไฟให้ได้มาตรฐาน
ข้ึนขณะท่ีการพฒันาการคมนาคมภายในพืน้ท่ีท่องเท่ียวนัน้ 
ควรจะเน้นให้มีแอพพลิเคชันท่ีจะอ�านวยความสะดวกใน
การเรียกรถสาธารณะ

ในไตรมาสที่ 1/2560 นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 4.3 มีการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศซ่ึงลดลงจากในปี 2559 ส�าหรับใน
ไตรมาส 2/2560 มีนักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 9 ที่วางแผน
ท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ได้แก่ ธรรมชาติท่ี
สวยงาม (ร้อยละ 66) และความสวยงามของเมือง (ร้อยละ 49)

ภาพท่ี 13 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว
และสัดส่วนนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียว

ในช่วงเทศกาล ไตรมาสท่ี 2/2560

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย

• ดัชนีความเชื่อมั่น   • ร้อยละนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ภาพท่ี 12 จุดหมายนักท่องเท่ียวไทยไตรมาสท่ี 1/2560
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ส�าหรับสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 
2560 มีนกัท่องเท่ียวจนีประมาณ 840,000 คน ลดลงร้อยละ 
12.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 คาดว่าในไตรมาส 
1/2560 มีจ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรวมทั้งสิ้น 2.54 ล้านคน 
ลดลงร้อยละ 3.31 จากไตรมาสที่ 1/2559 ส่วนในไตรมาส 
ท่ี 2/2560 นั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน คาดว่า
จะมีนักท่องเที่ยวจีน 2.35 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.49 
จากไตรมาสที่ 2/2559

6สรุปและขอเสนอแนะ

สถานการณ์การท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 2/2560 คาดว่า
ยังอยู่ในระดับปกติอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยบวกท่ีส�าคัญคือ 
จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสภาพเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟื้นตัวมีผู้ประกอบการ
เพียงบางส่วนท่ีกังวลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
นโยบายจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมาย

5การคาดการณจ�านวน 
 นักทองเที่ยวตางชาติ 
 ไตรมาสที่2/2560

จากข้อมูลเบ้ืองต้นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(6 มี.ค. 60) พบว่าในเดอืนกมุภาพนัธ์ ปี 2560 ประเทศไทย
มีนักท่องเท่ียวต่างชาติรวม 3.03 ล้านคน ลดลงร้อยละ 
1.95 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 และมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 1.63 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 และคาดว่าในไตรมาสที่ 1/2560 
จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 9.62 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
6.43 จากไตรมาสที่ 1/2559

ในไตรมาสท่ี 2/2560 ถ้าไม่มีเหตุการณ์ผดิปกตใิดๆ คาดว่า
จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 8.07 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
6.89 จากไตรมาส 2/2559 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศในกลุม่อาเซียน 2.37 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.88 
จากไตรมาส 2/2559 นักท่องเท่ียวจากเอเชียตะวันออก 
3.51 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.60 และนักท่องเที่ยวจาก
ยุโรปจะอยู่ท่ี 1.06 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 จาก
ไตรมาส 2/2559

คาดว่าในปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 35.30 ล้านคน เพิม่ข้ึน
ร้อยละ 8.32 จากปี 2559 และมีรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาต ิ1.86 ล้านล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 15.39

6.1ขอเสนอแนะตอภาครัฐ
1.ส่งเสริมมาตรการในการควบคุม ดูแล และสนับสนุน 
 ผู ้ประกอบการมีสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน โดยเฉพาะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- การก�ากบัดแูลและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านการ
ขนส่งคมนาคมให้ความส�าคัญกับมาตรฐานในด้านของ
ความสะอาดและคณุภาพการให้บรกิารเพือ่ให้สอดคล้อง
กบันโยบายภาครฐัท่ีต้องการให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมาย
ของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

- ด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
 มีการจดทะเบียนท่ีถูกต้องตามกฎหมายสะดวกต่อการ 
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานต่อไปในอนาคต

- ส่งเสรมิสทิธปิระโยชน์และส่วนลดต่างๆ ส�าหรบันกัท่องเท่ียว
ท่ีใช้บรกิารผูป้ระกอบการท่ีมกีารจดทะเบียนถกูต้อง และ
ในขณะเดียวกันก็ด�าเนินการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ส�าหรับผู ้ประกอบการท่ีมีสินค้าและการบริการท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

- ตรวจสอบ ดแูลการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์สนิค้าและ
บริการด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ไม่มีการโฆษณาเกนิจรงิอันจะเกดิผลกระทบต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

• 2557   • 2558   • 2559  • 2560

ภาพท่ี 16 จ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรายเดือน ปี 2557 - 2560

ภาพท่ี 15 จ�านวนนักท่องเท่ียวรวมและรายภูมิภาครายไตรมาศ ปี 2557-2560

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจาก ASEAN   • จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป   • จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

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

9.62

8.07

8.55

9.06

35.30

6.43

6.89

3.86

16.60

8.32

507,340

425,596

450,910

477,806

1,861,652

นัก
ท่องเที่ยว
2558

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2559

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2560

(ล้านคน)

อัตราการ
เติบโต
ปี 2560
(ร้อยละ)

รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2560
(ล้านบาท)
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยคานวณจากผลการสารวจ
ตัวแทนผูประกอบการเอกชนรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของโดยเป็นการสารวจราย
ไตรมาสและรายปีเพื่อประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบายดัชนีความเชื่อมั่น
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาคและประเภทธุรกิจ

การคานวณดัชนีกระทาโดยการถามคาถามผูประกอบการเอกชนรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของทุกๆไตรมาสโดยใชคาถามหลักตามแนวทางของWorldTourismOrganization
(UNWTO)ไดแก
 •ทานประเมินผลของการประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของทานในไตรมาสนี้
 อยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการทองเที่ยวปกติที่ทานคาดหวังวาควรจะเกิดขึ้นใน
ชวงนี้ของปี
 •ทานคิดวาผลของการประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของทานในไตรมาสที 
 จะถึงนี้จะเป็นอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการทองเที่ยวปกตทิี่ทานคาดหวังวา 
 ควรจะเกิดขึ้นในชวงนี้ของปี
ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค�าตอบไดจาก:ลดลงมาก(0),ลดลง(50), 
เหมือนเดิม(100),ดีขึ้น(150),หรือดีขึ้นมาก(200)จากนั้นจึงน�าผลที่ ได ไปหาคาเฉลี่ย 
โดยดานท่ีมผีลดัชนีมากกวา100แสดงวาผูประกอบการประเมินวาสถานการณการทองเทีย่ว 
จะดีกวาปีกอนๆนอกจากนี้ยังมีค�าถามปลายเปิดเพื่อใหผูประกอบการไดแสดงความคิดเห็น 
ตอสถานการณการทองเที่ยวเพื่อน�ามาประกอบการวิเคราะหขอมูลอีกดวย

ส�าหรับการส�ารวจความเชื่อมั่นผูประกอบการในไตรมาสที่1ปี2560นี้ด�าเนินการส�ารวจ
ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธมีตัวแทนผูประกอบการเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว
รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของตอบแบบสอบถามทั้งหมด600รายสวนการส�ารวจ
ความคิดเห็นนักทองเที่ยวมีผูตอบแบบสอบถามเป็นนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งหมด350ราย
และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทั้งหมด350ราย

ทั้งนี้ในไตรมาสที่1/2559ไดมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูประกอบการที่ใชในการส�ารวจ 
เพื่อใหสามารถสะทอนสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศที่เกิดขึ้นจริงมากยิ่งขึ้น 
โดยตดัการส�ารวจผูประกอบการธรุกจิน�าเท่ียวตางประเทศ(Outbound)ออกและเพิม่สัดสวน 
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและน�าเที่ยว(DomesticและInbound)และมีการปรับสัดสวน
ผูประกอบการในแตละภูมิภาคใหมีความเหมาะสมมากขึ้นดังนั้นดัชนีความเชื่อมั่นที ได 
จากการส�ารวจในไตรมาสที่1/2559อาจจะไมตอเนื่องกับดัชนีที่ ไดมีการส�ารวจกอนหนา
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โครงการการรายงานและพยากรณ
สถานการณพฤติกรรมนักทองเที่ยว
และความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย

6.2ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ
1.พัฒนาคุณภาพสินค้า และการให้บริการให้อยู ่ใน 
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านความสะอาด ความ 
ปลอดภยั และด้านราคา เพือ่สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ทีด่ี
ของประเทศไทย

2.พัฒนาสินค้า และบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างจุดขายของ 
ตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสินค้าและบริการท่ีมี
มาตรฐานในระดับสากล

3.พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการขายสินค้า 
และบริการ ผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่นการใช้สื่อออนไลน์ 
แอพพลเิคช่ัน หรอืแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เพือ่ช่วยให้นกัท่อง
เท่ียวสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของตนเองได้โดย
สะดวกและมากยิ่งขึ้น

4.เตรียมพร้อมปรับตวัธุรกจิของตนเองในช่วงนอกฤดกูาล
ท่องเท่ียวท่ีก�าลังจะมาถึง โดยการน�าเสนอสินค้า และ
การบรกิารท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
สร้างจดุเด่นท่ีจะเป็นทางเลอืกใหม่ให้กบัธรุกจิของตนเอง

2.พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการคมนาคมขนส่งท่ี่
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว และส่งเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยี (โดยเฉพาะด้าน IT) เพื่อใช้ในการอ�านวย
ความสะดวกในด้านการคมนาคม ดังนี้

- พฒันาบุคลากรและระบบการตรวจคนเข้าเมืองและ VISA 
เพือ่รองรบัปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเพิม่มากข้ึนในทุกช่องทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางทางอากาศ

- ส่งเสริมการควบคมุดแูลจดัระเบียบรถสาธารณะท่ีมีอยู่เดมิ 
และในขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสและสนบัสนนุให้ท้องถิน่
และภาคเอกชนมีการด�าเนินการด้านการบริการรถ
สาธารณะ

- เพิ่มมาตรการในการดูแลคุณภาพ และความปลอดภัย 
ของระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้
บริการข้อมูลและช่องทางการขายผ่านแอพลิเคชั่น หรือ
แพลตฟอร์มอ่ืนๆ ในด้านการคมนาคมไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 
การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจุดต่อจุด รวมไปถึงการซื้อ
แพคเกจท่องเที่ยวผ่านระบบอัตโนมัติ

3.เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยของนัก
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะความปลอดภัยในการเดินทางโดย
ระบบขนส่งสาธารณะที่มีให้บริการภายในประเทศ ดังนี้

- พัฒนากลไก ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับแจ้งเหตุ
- ส่งเสรมิให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนได้มีการด�าเนนิ
การร่วมกันเพื่อช่วยในการตรวจสอบ และดูแลสอดส่อง
ด้านความปลอดภัย

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการคมนาคม มีการจัดท�า
มาตรฐานความปลอดภยั ระบบกลไกเพือ่รองรบัในเรือ่ง
ดังกล่าวที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบ ดูแล โดยภาครัฐ 
อย่างใกล้ชิด
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