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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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ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 
ในไตรมาสที่1/2561เทากับ
101อยูในระดับปกติ

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
ในไตรมาสท่ี2/2561 
เทากับ100ใกลเคยีงกับ 
การคาดการณในไตรมาสกอน

ไตรมาส2/2561คาดวาจะมี 
นักทองเที่ยวตางชาติ9.10 
ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ11.93
จากปีกอน

คาดวาในปี2561จะมี 
นักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด
38.63ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ
9.16จากปีกอนและมีรายได 
อยูที่2.14ลานลานบาท

• ดัชนีความเช่ือม่ันผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน
ไตรมาสที่ 1/2561 เท่ากับ 101 เท่ากับในไตรมาสก่อน 
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาสที่ 2/2561 
เท่ากับ 100 เป็นการคาดการณ์ในระดับปกติ

• ผู ้ประกอบการร้อยละ 43 มีการปรับเพิ่มเป้าหมาย 
ผลประกอบการในไตรมาสหน้า (เทียบกบัในไตรมาสก่อนๆ 
ท่ีประมาณร้อยละ 20-30) และบางส่วนวางแผนท่ี 
จะปรับเพิ่มราคาสินค้าไปพร้อมๆ กับเพิ่มการจ้างงาน 
และการลงทุน

• ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวบางส่วนระบุว่าจะได้รับ 
ผลกระทบจากประกาศปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต�่าท่ีจะมีผล
บังคับใช้ ในช่วงไตรมาสหน้าท�าให้ธุรกิจแย่ลง (ร้อยละ 
36) ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวมคีวามกงัวลต่อราคาสนิค้าท่ีอาจ
ปรับสูงข้ึนจากนโยบายดังกล่าว และอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว

• ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่รูจ้กันโยบายส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
เมืองรอง แต่ยงัไม่ทราบวธิหีรอืไม่สามารถออกใบก�ากบั
ภาษีได้ (รอ้ยละ 26) และอกีส่วนหนึ่งประเมนิวา่ไมส่่งผล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 18)

• ผู ้ประกอบการส ่วนใหญ่ประเมินว ่าการส ่งเสริม 
การท่องเท่ียวชุมชนจะท�าให้ธุรกิจของตนเองดีข้ึน  
(ร้อยละ 41) จากการท�าให้แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จัก 
มากขึ้น และนักท่องเที่ยวใช้เวลาเที่ยวในพื้นที่นานขึ้น

• ในไตรมาสที่ 2/2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
9.10 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.93 จากปี 2560  
และคาดว่าในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 
38.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16 จากปีก่อน 
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1 ภาพรวมสถานการณทั่วไป
เศรษฐกจิโลกขยายตวัต่อเนือ่ง น�าโดยสหรฐัฯ และกลุม่ประเทศยุโรปท่ีฟ้ืนตวัอย่าง

ชัดเจน ส่งผลให้การส่งออกของเอเชียปรับดีขึ้นตาม

ตลาดการเงินมีความผันผวน จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง  

และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงข้ึน คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับอัตรา

ดอกเบี้ยขึ้นในปีนี้ 3-4 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดการเงินและเงินทุนเคลื่อนย้าย

และมีความผันผวน

เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเนือ่ง ในไตรมาส 4/2560 เศรษฐกจิไทยขยายตวั 

ร้อยละ 4.0 โดยมีแรงส่งมาจากการส่งออกสนิค้าและภาคการท่องเท่ียวท่ีขยายตวั 

สอดคล้องกบัเศรษฐกจิโลก และเริม่ส่งผลดต่ีอการจ้างงาน สะท้อนจากการบรโิภค

ภาคเอกชนท่ีขยายตวัดขีึน้เป็นล�าดบั และในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกจิจะขยายตวั 

เร่งขึ้นตามการลงทุนในโครงการ EEC ที่มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงรายได้

จากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง

อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน โดยปรับแข็งค่าข้ึนเร็วในเดือนมกราคม

เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในช่วงที่มีความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดการปิดหน่วยราชการ (Government shutdown) อย่างไรก็ดี อัตรา 

แลกเปลี่ยนเริ่มกลับมาทรงตัวหลังตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ  

อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เร็วขึ้น

การบังคับใช้อัตราค่าจ้างข้ันต�่าท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561  

โดยมีอัตราแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับ

การปรับเพิ่มขึ้นเป็น 320-325 บาท และมี 3 จังหวัดที่ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

เป็น 330 บาท/วัน ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง

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

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 1/2561 อยู่ที่ 101 

เท่ากับในไตรมาสก่อน (101) และใกล้เคียงกับท่ีคาดการณ์ไว้ในไตรมาสก่อน 

(102) สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างทรงตัว

ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้ผูป้ระกอบการประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวดขีึน้ในไตรมาสนี้ 

มาจาก ปัจจยัด้านการเดนิทางท่ีสะดวกรวดเรว็และง่ายข้ึน (ร้อยละ 26) การบรหิาร 

จัดการแหล่งท่องเที่ยวทีท่�าได้ดีขึ้นและมีการพัฒนาไปในทางทีด่ีขึ้น (ร้อยละ 18)  

และการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวและกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ 

(ร้อยละ 18) รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ท�าได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวแย่กว่าปกติ

เนือ่งจากปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ท้ังความกงัวลต่อสภาพเศรษฐกจิไทย (ร้อยละ 27) 

และต้นทุนธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 16) และความกังวลเกี่ยวกับปัญหาจาก 

แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวเสื่อมโทรม (ร้อยละ 23) ปัญหาด้าน 

สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 18) โดยผู้ประกอบการในภาคใต้จะมีความกังวลในด้าน 

ความเสือ่มโทรมของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสดุ สะท้อนสถานการณ์การท่องเท่ียว

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

ดชันคีวามเชือ่มัน่คาดการณ์ในไตรมาสท่ี 2/2561 เท่ากบั 100 เป็นการคาดการณ์

ในระดับปกติ และใกล้เคียงกับในไตรมาสก่อน โดยยังมีปัจจัยส่งเสริมและปัจจัย

ที่สร้างความกังวลคล้ายกับในไตรมาส 1/2561

สถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีเติบโตต่อเนื่องเริ่มส่งผลดีต่อผู้ประกอบการมากข้ึน 

โดยมีผู้ประกอบการถึงร้อยละ 43 ท่ีมีการปรับเพิ่มเป้าหมายผลประกอบการ 

ในไตรมาสหน้า (เปรียบเทียบกับการส�ารวจในไตรมาสก่อนๆ อยู่ที่ระดับร้อยละ 

20-30 มาโดยตลอด) และบางส่วนวางแผนปรับเพิ่มราคาสินค้าควบคู่ไปกับ 

เพิ่มการจ้างงานและการลงทุน ส�าหรับธุรกิจท่ียังไม่ลงทุนหรือจ้างงานเพิ่มข้ึน 

มกัด�าเนนิกลยุทธ์ในด้านของการท�าตลาดออนไลน์และการใช้ social media มากข้ึน 

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบางส่วน (ร้อยละ 36) ระบุว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า 

ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในช่วงไตรมาสหน้าจะท�าให้ธุรกิจแย่ลง โดยธุรกิจร้านอาหาร

และเครือ่งดืม่และธรุกจิร้านขายของท่ีระลกึเป็นกลุม่ท่ีระบุว่าได้รบัผลกระทบมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้ ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะมีการปรับตัวด้วยการลดจ�านวน

แรงงานหรอืชัว่โมงท่ีจ้าง (ร้อยละ 42) หรอืเพิม่ราคาสนิค้า (ร้อยละ 31) และเสนอ

ให้ภาครัฐออกมาตรการท่ีจะลดผลกระทบด้วยการลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการ

ท่องเท่ียว (ร้อยละ 33) หรอืการกระตุน้การท่องเท่ียวด้วยการประชาสมัพนัธ์เพิม่ข้ึน 

(ร้อยละ 28) และสนบัสนนุการยกระดบัฝีมอืแรงงานให้สอดคล้องกบัค่าจ้างข้ันต�า่ 

(ร้อยละ 27)

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้จักนโยบายหักลดหย่อนภาษีการท่องเท่ียวในจังหวัด 

เป้าหมายท่ีเป็นเมืองรอง แต่ประเมินว่าไม่ได้ประโยชน์มากนกัเนือ่งจากไม่ทราบ

วิธีหรือไม่สามารถออกใบก�ากับภาษีได้ (ร้อยละ 26) และอีกส่วนหนึ่งประเมินว่า

นักท่องเท่ียวไม่ได้สนใจเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว (ร้อยละ 18) ภาครัฐจึงควร 

ให้ความรู้และสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถออกใบก�ากับภาษีได้ รวมถึง

ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวต่อนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น

ส�าหรบันโยบายภาครฐัท่ีส่งเสรมิการท่องเท่ียวชุมชน   ผูป้ระกอบการประเมินว่า 

เป็นนโยบายท่ีดีและจะท�าให้ธุรกิจตนเองดีขึ้น (ร้อยละ 41) เนื่องจากท�าให้ 

แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรูจ้กัมากข้ึนและช่วยดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้เท่ียวในพืน้ท่ีนานข้ึน 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนมีความกังวลว่าธุรกิจตนเองจะแย่ลง (ร้อยละ 

19) เนื่องจากธุรกิจตนเองไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน

ภาพท่ี 1 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2556-2561

ดัชนีความเชื่อมั่น

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จ�านวนนักท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)
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2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาสที่ 1/2561 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยว

ใกล้เคียงหรือดีกว่าปกติ โดยเฉพาะร้านขายของท่ีระลึกและร้านนวดและสปา 

ที่ประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติค่อนข้างมาก

ในไตรมาส 2/2561 ผูป้ระกอบการเกอืบทกุกลุ่มคาดการณ์สถานการณท่์องเทีย่ว

ดกีว่าปกต ิโดยเฉพาะผูป้ระกอบการกลุม่อ่ืนๆ ท่ีคาดการณ์ดกีว่าปกตค่ิอนข้างมาก 

ขณะที่กลุ่มธุรกิจขนส่งเป็นกลุ่มเดียวที่ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติ

2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค

ไตรมาสท่ี 1/2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงปกต ิ 

โดยผู้ประกอบการในภาคเหนือเป็นกลุ่มท่ีประเมินสถานการณ์ดีท่ีสุด รองลงมา

ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในขณะท่ีผู ้ประกอบการใน 

ภาคตะวันออกเป็นกลุ่มเดียวที่ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติ

ในไตรมาสท่ี 2/2561 ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่คาดการณ์

สถานการณ์ท่องเท่ียวดกีว่าหรอืใกล้เคยีงปกต ิยกเว้นผูป้ระกอบการในภาคตะวนัออก

ที่คาดการณ์สถานการณ์ต�่ากว่าปกติต่อเนื่องจากในไตรมาสที่ 1

3 ผลการส�ารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยว
3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากการส�ารวจความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่ 1/2561 จ�านวน 

350 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยือนไทยซ�า้ (repeat visitor) 

สดัส่วนร้อยละ 57 ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนๆ โดยส่วนใหญ่เดนิทางกบัเพือ่น 

(ร้อยละ 31) และคู่สามี/ภรรยา (ร้อยละ 23) กิจกรรมท่ีท�าส่วนใหญ่ ได้แก่  

การเยี่ยมชมธรรมชาติ (ร้อยละ 50) การเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 

47) และการนวดสปา (ร้อยละ 39)

นกัท่องเท่ียวต่างชาตร้ิอยละ 75 ได้รบัความพงึพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทย

ในไตรมาสนี ้คดิเป็นคะแนนความพอใจรวม 3.99 (คะแนนเตม็ 5) โดยนกัท่องเท่ียว 

พอใจในหลายด้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารไทย สปาและนวด แหล่งบันเทิง 

และด้านอ่ืนๆ แต่ด้านการคมนาคมยังคงไม่เป็นท่ีพึงพอใจของนักท่องเท่ียว  

ท้ังด้านสาธารณปูโภคคมนาคม (ถนน รถไฟ) และด้านคณุภาพการบรกิาร (แท็กซ่ี)

นักท่องเท่ียวต่างชาติเห็นว่าระบบคมนาคมของไทยควรมีการปรับปรุงใน 

หลายพืน้ท่ี เช่น กรงุเทพฯ เชียงใหม่ พทัยา และหัวหิน โดยควรเน้นการปรบัปรงุ

ถนนและการเช่ือมต่อระหว่างระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดระยะ

เวลาในการเดินทาง

นักท่องเท่ียวท่ีเคยใช้บริการท่าเรือท่ีจังหวัดภูเก็ต พัทยา และกระบ่ี เห็นว่า 

ควรมีการปรับปรุงด้วยการเพิ่มจ�านวนท่าเรือและจ�านวนผู้ให้บริการให้มากข้ึน

เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  พัฒนาการเช่ือมต่อระบบคมนาคมให้เข้าถึงท่าเรือ 

รวมไปถึงการเพิ่มดูแลความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า

ท้ังน้ี นักท่องเท่ียวต่างชาติเห็นว่านโยบาย/การปรับปรุงท่ีจะช่วยสนับสนุน 

ภาคการท่องเท่ียวของไทยได้ดท่ีีสดุ ได้แก่ การเพิม่ความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว 

(ร้อยละ 33) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย (ร้อยละ 31) และ

การสร้างมาตรฐานการให้บริการในการท่องเที่ยว (ร้อยละ 30)

3.2 นักท่องเที่ยวไทย

จากการส�ารวจนกัท่องเท่ียวไทยจ�านวน 350 รายท่ัวประเทศพบว่า นกัท่องเท่ียวไทย 

มีการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศในไตรมาสท่ี 1/2561 ประมาณร้อยละ 25  

ต�่ากว่าระยะเดียวกันปีก่อนและต�่ากว่าท่ีคาดการณ์จากไตรมาสก่อน ขณะท่ี 

ในไตรมาส 2/2561 มีนกัท่องเท่ียวไทยวางแผนการเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศ

ร้อยละ 33 ซ่ึงสงูกว่าในไตรมาสเดยีวกนัปีก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงวางงบประมาณ

ที่จะใช้ในการท่องเที่ยวในไตรมาสหน้าใกล้เคียงกับไตรมาสนี้ (ร้อยละ 45)

ภาพท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ 
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

• ประเมินไตรมาส 1/2561   • คาดการณ์ไตรมาส 2/2562

ภาพท่ี 3 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ 
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ

• ประเมินไตรมาส 1/2561   • คาดการณ์ไตรมาส 2/2562

ภาพท่ี 4 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไตรมาส 1/2561
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นกัท่องเท่ียวท่ีมแีผนเดนิทางในไตรมาสหน้าส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวเดนิทาง

ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหรือต้องเดินทาง

ทางอากาศ (ร้อยละ 37) มีเป็นส่วนน้อยที่ท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง (ร้อยละ 

22) หรือท่องเท่ียวภายในจังหวัด (ร้อยละ 10) จุดหมายท่ีได้รับความนิยม 

มากที่สุดในไตรมาสที่ 2/2561 ได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 23) ภาคเหนือ (ร้อยละ 

19) และภาคกลาง (ร้อยละ 18) 

เมือ่ถามถงึสภาพเศรษฐกจิไทยในปัจจบัุนว่าส่งผลอย่างไรต่อพฤตกิรรมการท่องเท่ียว 

พบว่านักท่องเท่ียวยังมีความกังวลต่อเศรษฐกิจและมีส่วนท�าให้ลดกิจกรรม 

ท่องเท่ียวลง ท้ังในด้านของจ�านวนครัง้ท่ีท่องเท่ียว ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายต่อทรปิ 

โดยมีเป็นส่วนน้อยที่ระบุว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นและออกไปท่องเที่ยวมากขึ้น

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความกังวลต่อนโยบายการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต�่าว่า 

อาจท�าให้ราคาสินค้าเพิ่มข้ึน โดยมีนักท่องเท่ียวถึงร้อยละ 60 ท่ีประเมินว่า 

อาจจะลดการท่องเท่ียวลง ขณะท่ีอีกส่วนหนึ่งมีความกังวลว่านโยบายดังกล่าว

อาจท�าให้เศรษฐกิจไทยแย่ลงและอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเท่ียวส่วนหนึ่งประเมินว่าจะใช้ประโยชน์จากนโยบายลดหย่อนภาษี 

จากการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยการไปท่องเที่ยวเมืองรองควบคู่ไปกับเมืองหลัก  

(ร้อยละ 45) และบางส่วนท่ีวางแผนไปท่องเท่ียวเมืองรองโดยเฉพาะ (ร้อยละ 11) 

โดยเมืองรองที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เชียงราย ล�าพูน

นอกจากนี้ เม่ือถามถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน นักท่องเท่ียว 

ส่วนใหญ่ไม่รูจั้กหรอืไม่ทราบรายละเอยีดนโยบายดงักล่าว (ร้อยละ 75) โดยคาดว่า 

หากได้ไปท่องเท่ียวชุมชน จะมีการใช้จ่ายในลักษณะของการใช้บริการน�าเท่ียว

ของชุมชน และการพกัอาศยัท่ีพกัของชุมชน ท้ังในรปูแบบโรงแรมและ home stay

ส�าหรบัความเห็นต่อแนวทางการพฒันาท่าเรอืเพ่ือการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวไทย 

มีความเห็นสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวต่างชาติว่าควรเพิ่มจ�านวนท่าเรือและ

จ�านวนผู้ให้บริการให้เพียงพอ รวมไปถึงการเพิ่มการก�ากับดูแลความปลอดภัย

ในการเดินทางทางน�้า

ในไตรมาสที่ 1/2561 นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 13 มีการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ร้อยละ 4.3) ส่วนในไตรมาส 2/2561  

นักท่องเท่ียวไทยร้อยละ 14 มีการวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศ เพิ่มข้ึนจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 9) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการออกไป

ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล

4 การทองเที่ยวชวงเทศกาลไตรมาสที่1/2561
ไตรมาส 2/2561 มีวันหยุดเทศกาลส�าคัญ ได้แก่ วันจักรี เทศกาลสงกรานต์  

และวนัวิสาขบูชา โดยสดัส่วนนกัท่องเท่ียวไทยท่ีมแีผนออกมาท่องเท่ียวใกล้เคยีง

กับระยะเดียวกันปีก่อนในทุกเทศกาล ขณะที่ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์

ท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดกีว่าปกต ิและประเมนิสถานการณ์ในช่วงวนัหยดุ 

เทศกาลอื่นๆ ต�่ากว่าปกติเล็กน้อย

นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนใหญ่วางแผน

ออกเดินทางวันที่ 12 (ร้อยละ 36) หรือก่อนวันที่ 12 (ร้อยละ 33) และจะเดินทาง

กลับในช่วงวันท่ี 16-18 (ร้อยละ 76) โดยนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 49)  

และรถสาธารณะ (ร้อยละ 27) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเห็นว่าควรมีการปรับปรุงเรื่อง

ของการอ�านวยความสะดวกการเดินทาง (ร้อยละ 30) และการป้องกันอุบัติเหตุ 

(ร้อยละ 24)

5 การคาดการณจ�านวนนักทองเที่ยวตางชาติ ไตรมาสที่2/2561
จากข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (5 มี.ค. 2561) พบว่า 

ในเดือนมกราคม 2561 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 3.54 ล้านคน 

เพิม่ข้ึนร้อยละ 10.87 และมีรายได้จากการท่องเท่ียว 1.89 แสนล้านบาท เพิม่ข้ึน 

ร้อยละ 11.59 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 คาดว่าในไตรมาสที่ 1/2561 จะมี 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.84 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.07 จากไตรมาสที่ 1/2560

 

• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป

ภาพท่ี 5 ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทาง
และมีแผนในการเดินทางในประเทศ

ภาพท่ี 6 จุดหมายนักท่องเท่ียวไทยไตรมาสท่ี 2/2561

ภาพท่ี 7 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสัดส่วน 
นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล ไตรมาสท่ี 2/2561

• ดัชนีความเชื่อมั่น   • ร้อยละนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ตารางท่ี 1 การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ
รายไตรมาส ปี 2559 – 2561
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หมายเหตุ: - p แทนค่าคาดการณ์จากแบบจ�าลองโดยผู้วิจัยโดยใช้ค่าเฉล่ีย
   จากการคาดการณ์เป็นช่วง
 - ข้อมูลสถิติล่าสุดถึงเดือนมกราคม 2561
   จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา           
 - รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติค�านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อหัว
   ของแต่ละภูมิภาคในปี 2561 ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 จาก
   ค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉล่ียของแต่ละภูมิภาคในปี 2560

ส�าหรับสถานการณ์นักท่องเท่ียวจีน ในเดือนมกราคมปี 2561 ประเทศไทย 

มีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 970,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.84 จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2560 คาดว่าในไตรมาส 1/2561 คาดว่าจะมีจ�านวนนักท่องเที่ยวจีน 2.72 

ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.48 จากไตรมาสที่ 1/2560 ส่วนในไตรมาสที่ 2/2561 

คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีน 2.46 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 จากไตรมาสที่ 

2/2560

6 สรุปและขอเสนอแนะ
สถานการณ์การท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 1/2561 คาดว่ายังอยู่ในระดับปกต ิ

อย่างต่อเนื่อง จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ปัจจัยบวก 

ที่ส�าคัญคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้นและแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งในและต่างประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้น

6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1 วางระบบการพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐานและเช่ือมต่อระบบ 

การเดินทางต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

- สนบัสนนุให้เกดิการพฒันามาตรฐานด้านความปลอดภยัในการเดนิทางท้ังทางบก 

ทางน�้า และทางอากาศ และมีการก�ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย

อย่างจริงจังทั้งในแง่ของการเกิดอุบัติเหตุและการก่ออาชญากรรม

- ควรมีการปรบัปรงุระบบการคมนาคมขนส่ง และการเชือ่มต่อระหว่างระบบต่างๆ 

เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพื้นท่ีท่องเท่ียว เช่น 

กรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน

- ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการการเดินทางทางน�้า 

ให้มีจ�านวนเพียงพอท้ังท่าเรือและผู้ให้บริการ มีมาตรฐานความปลอดภัย 

ในการให้บริการ และเชื่อมต่อระบบการคมนาคมให้เข้าถึงท่าเรือ

- เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ 

การขนส่งสาธารณะในพืน้ท่ีต่างๆ มากย่ิงขึน้ เพือ่สร้างทางเลอืกและก่อให้เกดิ

การแข่งขันด้านคุณภาพและการให้บริการ

2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการในพื้นที่

ท่องเท่ียว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ

ของพื้นที่

- มกีารศกึษาถงึสภาพปัญหาของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเสือ่มโทรมและความ

สามารถในการรองรับ (Carrying capacity) ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อน�าไปสู่

การก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้รองรับการท่องเท่ียว

ได้อย่างมีประสทิธภิาพและย่ังยืน และแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเกดิข้ึนใน

ปัจจุบัน

ในไตรมาสท่ี 2/2561 ถ้าไม่มเีหตกุารณ์ผดิปกตใิดๆ คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

9.10 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.93 จากไตรมาส 2/2560 โดยแบ่งเป็นนกัท่องเท่ียว 

จากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.66 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 นักท่องเที่ยว

จากเอเชียตะวนัออก (รวมจนี) 3.74 ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 12.48 และนกัท่องเท่ียว 

จากยุโรป 1.25 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 จากไตรมาส 2/2560

 

คาดว่าในปี 2561 จะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตท้ัิงหมด 38.63 ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 

9.16 จากปี 2560 และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.14 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 17.37

ภาพท่ี 8 จ�านวนนักท่องเท่ียวรวม
และรายภูมิภาครายไตรมาส ปี 2558 – 2561

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจาก ASEAN   • จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป   • จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
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6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

1 พัฒนาคุณภาพสินค้า และการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ

ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และด้านราคา เพื่อสร้างให้เกิดภาพลักษณ์

ที่ดีของประเทศไทย

2 มีการท�างานร่วมกันในพื้นท่ีระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม หรือความเสื่อมโทรม

ของแหล่งท่องเท่ียว และวางระบบในการตรวจสอบร่วมกันเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่

 3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ท้ังในด้านความรู้  

ทักษะ และทัศนคติในการให้บริการ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการ 

ได้อย่างมีคุณภาพ

7 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติในประเทศไทย 
 โดยใชขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน
รายงานสรุปสถานการณ์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย 

โดยใช้ข้อมูลจากสือ่สงัคมออนไลน ์ข้อมลูท่ีไดน้�ามาใช้ผา่นระบบการจดัการข้อมลู 

“Big Data” ดึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media) โดยเป็นข้อมูล

ท่ีได้มีการโพสต์หรือมีการแพร่กระจาย (Share) เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้

เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์หรอื “AI” ในการประมวลผลดชันคีวามพงึพอใจสนิคา้

และบริการด้านท่องเท่ียว โดยทางสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ร่วมกับบริษัท ไมนด์ทรี ได้ท�าการพัฒนาโมเดลและระบบปัญญาประดิษฐ์ 

ให้สอดคล้องกับดัชนี World Economic Forum Travel & Tourism  

Competitiveness Index จากการประมวลผลข้อมูล ในไตรมาส 1 ปี 2561  

พบวา่ ข้อมูลสว่นใหญ่มกีารพดูถงึ 3 เมอืงหลกั คอื กรงุเทพฯ ภเูกต็ และเชียงใหม่ 

(หากเทียบในช่วงไตรมาส 4 เห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจาก กรุงเทพ พัทยา 

และภูเก็ต) ทางโครงการได้แบ่งการวิเคราะห์ทัศนคติเป็น 4 ระดับ คือ Positive 

(สีเขียว), Negative (สีแดง), Ambivalent (สีเหลือง) และ Neutral (สีเทา)  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2561 นกัท่องเท่ียวมีทัศนคตติอ่เมือง

เชียงใหม่เป็นบวกมากที่สุด ร้อยละ 56 และมีทัศนคติเป็นบวกเพิ่มขึ้นสูงสุดจาก

ทุกเมอืงหลกัเม่ือเทียบจากไตรมาส 4 ปี 2560 สว่นพทัยาและภเูกต็เป็นสองเมือง

ที่นักท่องเที่ยวมีทัศนคติเป็นบวกน้อยสุด ร้อยละ 46 และ ร้อยละ 50 ตามล�าดับ 

ท้ังนี้จังหวัดกระบ่ีเป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวมีทัศนคติเป็นลบเพิ่มข้ึนสูงเม่ือเทียบ

จากไตรมาส 4 ปี 2560

ในการวิเคราะห์ความเห็นนักท่องเที่ยวต่อโครงสร้างพื้นฐาน สนามบิน และการ

เช่ือมต่อทางอากาศ ได้ข้อสรุปว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทัศนคติเป็นบวก 

ต่อสายการบิน Qatar Airways ที่ได้ประกาศเปิดเที่ยวบินใหม่ เชื่อมต่อสู่สนาม

บินอู่ตะเภา บินตรงจากเมืองโดฮา (Doha) เพื่อเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการดึง

นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวพัทยา ส่วนทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่ออาหารและ 

ร้านอาหารของประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่ากระแสของ “ข้าวซอย” 

เป็นท่ีน่าสนใจมาก เน่ืองจากท�าให้ทัศนคติของนักท่องเท่ียวเป็นบวกต่ออาหารไทย 

โดยเฉพาะท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากผู้ก�ากับช่ือดัง (Phil Rosenthal) ได้เปิดตัว 

รายการสารคดีอาหาร (Somebody Feed Phil) ผ่าน Netflix ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่

ผูช้ม โดยออกอากาศตอนแรกในเดอืนมกราคม 2561 รายการถา่ยท�าท่ีกรงุเทพฯ

และเชียงใหม่ เน้นเรื่อง อาหารการกิน ว่าจะกินอะไร ? โดยน�าเสนออาหารขึ้น

ชื่อทางภาคเหนือ ได้แก่ “ข้าวซอย” เกิดเป็นกระแสให้คนอเมริกันมีการเข้าไป

ค้นหาข้อมูลจาก Google เพ่ิมเติมและสูตรการท�าข้าวซอยเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด

- ส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครฐั ผูป้ระกอบการ และชุมชน

เพื่อก�าหนดทิศทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบมาตรฐานการและการจัดการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์ และด�าเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้

และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  

และจัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้อง

3 ออกแบบการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู ้นโยบายท่ีมีความสัมพันธ ์

กับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนือ่งและเข้าถึงทุกพื้นที่

- ควรวางรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียด

นโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ อย่างชัดเจน

ภาพท่ี 10 ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่อเมืองท่องเท่ียวหลัก

ภาพท่ี 11 ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่ออาหารไทยในเมืองท่องเท่ียวหลัก
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ท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาคและประเภทธุรกิจ

| การค่านวณดชันกีระท่าโดยการถามค่าถามผูป้ระกอบการเอกชน รวมถงึเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกีย่วข้อง

ทุกๆไตรมาส โดยใช้ค่าถามหลกั ตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่ 

• ท่านประเมินผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหรอืธรุกจิของท่าน ในไตรมาสนีอ้ย่างไร 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี

• ท่านคิดว่าผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพื้นท่ีหรือธุรกิจของท่าน ในไตรมาสท่ีจะถึงนี ้

จะเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับระดับการท่องเท่ียวปกติท่ีิท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดข้ึน 

ในช่วงนี้ของปี

| ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค�าตอบได้จาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม 

(100), ดีขึ้น (150), หรือ ดีขึ้นมาก (200) จากนั้นจึงน�าผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย โดยด้านที่มีผลดัชนี

มากกว่า 100 แสดงว่าผูป้ระกอบการประเมินว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวจะดกีว่าปีก่อนๆ นอกจาก

นี้ยังมีค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเท่ียว

เพื่อน�ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

| ส�าหรับการส�ารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี้ ด�าเนินการส�ารวจในช่วง

เดอืนกมุภาพนัธ์ มีตวัแทนผู้ประกอบการเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกจิท่องเท่ียวรวมถงึเจ้าหน้าท่ีของรฐั ท่ี

เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามท้ังหมด 600 ราย ส่วนการส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเท่ียว  

มผีูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท้ังหมด 350 ราย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

ทั้งหมด 350 ราย

| ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ในการส�ารวจ เพื่อให้

สามารถสะท้อนสถานการณ์ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงมากย่ิงขึ้น โดยตัดการ

ส�ารวจผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ออก และเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการ

ธรุกจิโรงแรมและน�าเท่ียว (Domestic และ Inbound) และมีการปรบัสดัส่วนผูป้ระกอบการในแต่ละ

ภูมิภาคให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น ดัชนีความเช่ือมั่นทีได้จากการส�ารวจในไตรมาสท่ี 

1/2559 อาจจะไม่ต่อเนื่องกับดัชนีที่ได้มีการส�ารวจก่อนหน้า


