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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 
ในไตรมาสที่2/2561เทากับ
94อยูในระดับปกติ

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
ในไตรมาสท่ี3/2561 
เทากับ100ใกลเคยีงกับ 
การคาดการณในไตรมาสกอน

ไตรมาส3/2561คาดวาจะมี 
นักทองเที่ยวตางชาติ9.64 
ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ9.79
จากปีกอน

คาดวาในปี2561จะมี 
นักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด
39.47ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ
11.53จากปีกอนและมีรายได 
อยูที่2.09ลานลานบาท

• ดัชนีความเช่ือม่ันผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน
ไตรมาสที่ 2/2561 เท่ากับ 94 อยู่ในระดับต�่ากว่าปกติ
เล็กน้อย และลดลงจากไตรมาสก่อน (101) ขณะที่ดัชนี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ในไตรมาสท่ี 3/2561 เท่ากบั 100 
เป็นการคาดการณ์ในระดับปกติ

• การแข่งขันท่ีสงูและต้นทุนท่ีสงูข้ึนจากการข้ึนค่าแรงข้ันต�า่ 
และราคาน�า้มนัท่ีเพิม่ข้ึนเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลต่อดชันี
ความเชื่อมั่นในไตรมาสนี้ 

• ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวส่วนใหญ่ระบุว่าธรุกจิตนเอง 
ได้รับผลดีจากกระแสการท่องเท่ียวตามรอยภาพยนตร์
และละครในช่วงท่ีผ่านมา (ร ้อยละ 41) จากการ
ประชาสัมพันธ์พื้นท่ีให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน เพ่ิมแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในพืน้ท่ีและกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวเดนิทาง
มาในพื้นที่มากขึ้น 

• ผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวเห็นว่าควรมกีารปรบัปรงุ
ระบบคมนาคม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ เชียงใหม่  
พทัยา และหัวหิน โดยเน้นท่ีการขนส่งทางบก ด้วยการ
เพิม่ความปลอดภยัจากอุบัตเิหต ุและการสร้างมาตรฐาน
ด้านราคา 

• ในปี 2561 สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่วางแผนท่องเที่ยว
ต่างประเทศมแีนวโน้มเพิม่สงูข้ึน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว

• นกัท่องเท่ียวต่างชาตมีิความพงึพอใจในการมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยลดลงเล็กน้อย ทั้งจากสัดส่วน (ร้อยละ 61) 
และคะแนนความพอใจ (3.76)

• ในไตรมาสที่ 3/2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
9.64 ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.79 จากปี 2560 และคาดว่า 
ในปี 2561 จะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตท้ัิงหมด 39.47 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.53 จากปีก่อน   
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1 ภาพรวมสถานการณทั่วไป
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนือ่ง  ในไตรมาส 1/2561 ขยายตัวถึงร้อยละ 

4.8 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยมีแรงส่งมาจากการส่งออก

สินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก ขณะที่การ

ใช้จ่ายในประเทศเริม่ขยายตวัดขีึน้จากปีก่อนแม้จะยังไม่เข้มแขง็มากนกั โดยราย

ได้ในระบบเศรษฐกิจเร่ิมมีการกระจายตัวมากขึ้น ในช่วงท่ีเหลือของปีคาดว่า

เศรษฐกิจจะขยายตัว ตามการลงทุนในโครงการ EEC ที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

รวมถึงรายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง

อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน  โดยปรับอ่อนค่าเร็วในเดือนเมษายนเนื่องจากมีเงิน

ทุนไหลกลับไปยังสหรัฐฯ ในช่วงท่ีพันธบัตรให้ผลตอบแทนดี ก่อนกลับมาทรง

ตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม 

ราคาน�า้มนัปรบัเพ่ิมข้ึน จากการท่ีสหรฐัฯ คว�า่บาตรอหิร่าน ราคาน�า้มนัท่ีเพิม่ขึน้

นี้อาจจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่ง และส่งผลทางอ้อมต่อผู้

ประกอบการอ่ืนๆ จากราคาสนิค้าและบรกิารท่ีอาจจะปรบัเพิม่ขึน้ตาม ซ่ึงอาจจะ

ต้องมีการตดิตามผลกระทบในระยะยาวต่อไป

ระหว่างวนัท่ี 14 มถินุายน – 15 กรกฎาคม 2561 เป็นช่วงท่ีมกีารแข่งขันฟตุบอลโลก 

อาจส่งผลให้บางธรุกจิ เช่น ร้านอาหารและเครือ่งดืม่ ได้ประโยชน์ในช่วงดงักล่าว 

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

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 2/2561 อยู่ท่ี 94 

ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน (101) และต�่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้จากไตรมาสก่อน 

(100) สะท้อนความกงัวลของผูป้ระกอบการต่อสถานการณ์ท่องเท่ียวในภาพรวม  

ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวต�่ากว่าปกติใน

ไตรมาสนี ้มาจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีรนุแรงขึน้ (ร้อยละ 28) 

และปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ ท้ังความไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิไทย (ร้อยละ 18) 

และต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 17) โดยส่วนหนึง่มาจากการเพิม่ข้ึนของราคาน�า้มัน

และค่าแรงข้ันต�า่ รวมท้ังยังเป็นไตรมาสท่ีอยู่ในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว 

อย่างไรกด็ ีผูป้ระกอบการบางส่วนประเมนิสถานการณ์ท่องเท่ียวดข้ึีนในไตรมาส 

2/2561 เนือ่งจากแหล่งท่องเท่ียวในไทยมีการพฒันามากขึน้ (ร้อยละ 23) การ

ประชาสมัพนัธ์ท่ีดข้ึีน (ร้อยละ 20) และการเข้าถงึแหล่งข้อมลูท่องเท่ียวท�าได้ง่าย

ข้ึน (ร้อยละ 19) นอกจากนี ้การเดนิทางท่ีสะดวกรวดเรว็และง่ายข้ึนยังเป็นปัจจยั

สนบัสนนุต่อภาคการท่องเท่ียวไทยอย่างต่อเนือ่ง (ร้อยละ 18) 

ดชันคีวามเชือ่มัน่คาดการณ์ในไตรมาสท่ี 3/2561 เท่ากบั 100 เป็นการคาดการณ์

ในระดับปกติ และใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน  โดยยังมปัีจจัยส่งเสริมภาคการท่อง

เที่ยวจากด้านการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น และการบริหารจัดการแหล่งท่อง

เท่ียวและการประชาสัมพันธ์ ส่วนปัจจัยท่ีผู้ประกอบการยังมีความกังวลใน

ไตรมาสหน้า ได้แก่ การแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่รุนแรงขึ้น การเป็นช่วงนอก

ฤดูกาลท่องเที่ยว และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ระบุว่าในไตรมาสหน้ามีแผนจะเปลี่ยนแปลงการด�าเนิน

งาน (ร้อยละ 43) โดยเฉพาะการปรับเพิ่มราคาสินค้าและเพิ่มค่าจ้างให้พนักงาน 

แต่มีส่วนน้อยท่ีจะจ้างงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่วนหนึ่งอาจเป็นผลกระทบจากอัตราค่า

จ้างขั้นต�่าท่ีมีการปรับข้ึนในไตรมาสนี้ ท้ังนี้ เมื่อถามถึงการลงทุนหรือกลยุทธ์

ใหม่ๆ ธรุกจิยังคงเลอืกท่ีจะลงทุนในด้านการประชาสมัพนัธ์ การท�าตลาดออนไลน์

และการใช้ social network ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีธรุกจิเน้นหนกัมากข้ึนต่อเนือ่งตลอด

ระยะเวลาที่มีการส�ารวจ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีผู้ประกอบการเพียงส่วนน้อย

ท่ีให้ความส�าคญักบัการน�าเทคโนโลยีด้าน IT มาสนบัสนนุระบบการบรหิารจดัการ

จากกระแสการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และละครในช่วงที่ผ่านมา เมื่อถาม

ถึงผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ระบุว่าธุรกิจตนเอง

ปรบัดข้ึีนจากกระแสดงักล่าว (ร้อยละ 41) เนือ่งจากละครช่วยประชาสมัพนัธ์พืน้ท่ี

ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน เป็นการเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี และยังช่วย

กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการที่ระบุ

ว่าธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 31) หรือปรับแย่ลง (ร้อยละ 20) เนื่องจาก

ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัละคร และบางส่วนมีความกงัวลว่านกัท่องเท่ียวจะ

เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับละครแทน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเห็นว่า

ภาครัฐควรใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิง

ข้ึน (ร้อยละ 14) และควรสนับสนุนให้มีการผลิตภาพยนตร์ ละครท่ีช่วย

ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (ร้อยละ 11)

เมื่อถามถึงระบบคมนาคมในจังหวัดท่องเท่ียว ผู้ประกอบการเห็นว่าควรมีการ

ปรับปรุงในหลายพื้นท่ี (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน) โดยเห็นว่าควรเน้นการ

พัฒนาระบบขนส่งทางบก (ถนน รถยนต์) ด้วยการเพิ่มความปลอดภัยด้าน

อุบัติเหตุ และการสร้างมาตรฐานด้านราคา

ภาพท่ี 1 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2556-2561

ดัชนีความเชื่อมั่น

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จ�านวนนักท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)

0

2

4

6

8

10

0

50

100

150

200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

7

6
6

7
7

5
6

8
8

7
7

8

9

8
8

8

9

8
9

9

106109
102107

100 98 95
106105101 100102101 99 95

102104100102103102100 100
108

100101102
96

87
93 98 99 100 98 103

95 97 98 97 100101
95

101101
94

2556 2558 2559 2560 25612557



4      |

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย       |ไตรมาสที่ 2 ปี 2561      |

2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาสท่ี 2/2561 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเกือบทุกธุรกิจประเมิน

สถานการณ์ต�่ากว่าปกติ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจร้านขาย

ของท่ีระลกึท่ีประเมนิสถานการณ์ต�า่กว่าปกตค่ิอนข้างมาก มีเพยีงผูป้ระกอบการ

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวดีกว่าปกติ

ส�าหรบัการคาดการณ์ในไตรมาส 3/2561 ผูป้ระกอบการเกอืบทุกกลุม่คาดการณ์

สถานการณ์ท่องเท่ียวดกีว่าปกต ิโดยเฉพาะธรุกจิสปาและนวด ธรุกจิอ่ืนๆ (สวนสนกุ 

ธมีปาร์ค) และธรุกจิร้านขายของท่ีระลกึท่ีคาดการณ์ดกีว่าปกตค่ิอนข้างมาก ขณะท่ี 

กลุ่มธุรกิจขนส่งและธุรกิจน�าเที่ยวเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติ 

2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค

ไตรมาสท่ี 2/2561 ผูป้ระกอบการทุกภมูภิาคประเมนิสถานการณ์ต�า่กว่าปกต ิโดย

ผู้ประกอบการในภาคตะวันตกเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต�่าที่สุด (87) รอง

ลงมาได้แก่ผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส�าหรับไตรมาสท่ี 3/2561 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่คาดการณ์

สถานการณ์ท่องเที่ยวใกล้เคียงปกติ โดยผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เป็นภูมิภาค

เดียวที่คาดการณ์ดีกว่าปกติเล็กน้อย 

3 ผลการส�ารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยว
3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากการส�ารวจความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่ 2/2561 จ�านวน 

350 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยอืนไทยซ�า้ (repeat visitor 

สัดส่วนร้อยละ 56) ส่วนใหญ่เดินทางกับเพื่อน (ร้อยละ 22) และครอบครัว  

(ร้อยละ 21) แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้ในการหาข้อมูลท่องเที่ยว ได้แก่ อินเตอร์เน็ต 

(ร้อยละ 29) และหนังสือน�าเที่ยว (ร้อยละ 19) กิจกรรมที่ท�าส่วนใหญ่ ได้แก่ การ

เย่ียมชมธรรมชาต ิ(ร้อยละ 49) และการเย่ียมชมสถานท่ีทางวฒันธรรม (ร้อยละ 41)

นกัท่องเท่ียวต่างชาตร้ิอยละ 61 ได้รบัความพงึพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทย

ในไตรมาสนี ้หรอืคดิเป็นคะแนนความพอใจรวม 3.76 (คะแนนเตม็ 5) โดยนกัท่อง

เท่ียวมีความพอใจลดลงจากท่ีเคยส�ารวจในไตรมาสก่อนๆ เลก็น้อย ท้ังนีน้กัท่อง

เท่ียวได้รบัความพงึพอใจในเกอืบทุกด้าน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ (คะแนน 

3.69) สปาและนวด (คะแนน 3.50) แหล่งบันเทิง (คะแนน 3.45) อาหารไทย (คะแนน 

3.42) ยกเว้นด้านการคมนาคมท่ียังไม่เป็นท่ีพึงพอใจ ท้ังด้านสาธารณูปโภค

คมนาคม (ถนน รถไฟ) และด้านคณุภาพการบรกิาร (แท็กซ่ี) ซ่ึงเป็นด้านท่ีนกัท่อง

เท่ียวต่างชาตไิม่พอใจมาโดยตลอด นอกจากนี ้ในไตรมาสนีน้กัท่องเท่ียวระบุว่าไม่

ค่อยพงึพอใจกบัคณุภาพการให้บรกิาร (คะแนน 2.89)

นกัท่องเท่ียวต่างชาตเิห็นว่านโยบาย/การปรบัปรงุท่ีจะช่วยสนบัสนนุภาคการท่อง

เที่ยวของไทยได้ดีที่สุด ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย 

(ร้อยละ 28) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เข้าถึงนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 27) การ

พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และการเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่อง

เที่ยว (ร้อยละ 26)

นักท่องเท่ียวต่างชาติเห็นว่าระบบคมนาคมของไทยควรมีการปรับปรุงในพ้ืนท่ี

ท่องเที่ยวหลายจุด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน โดยควรเน้น

การปรับปรุงถนน การเช่ือมต่อระหว่างระบบขนส่ง ความปลอดภัยจาก

อาชญากรรม ความตรงต่อเวลา และความสะอาด

นอกจากนี ้เมือ่ถามถงึระบบสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวต่างชาติ

ระบุว่าประสบปัญหาในหลายจุด โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่อง

เท่ียวและการเปรียบเทียบราคาห้องพักท่ีท�าได้ยากซ่ึงเป็นสิ่งท่ีภาคธุรกิจควร

ปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง

ภาพท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ 
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

• ประเมินไตรมาส 2/2561   • คาดการณ์ไตรมาส 3/2562

ภาพท่ี 3 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ 
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ

• ประเมินไตรมาส 2/2561   • คาดการณ์ไตรมาส 3/2562

ภาพท่ี 4 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไตรมาส 2/2561
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นกัท่องเท่ียวท่ีมแีผนเดนิทางในไตรมาสหน้าส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวเดนิทาง

ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหรือต้องเดินทาง

ทางอากาศ (ร้อยละ 48) หรือท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง (ร้อยละ 37) จุดหมาย

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไตรมาสที่ 3/2561 ได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 24)

เมือ่ถามถงึสภาพเศรษฐกจิไทยในปัจจบัุนว่าส่งผลอย่างไรต่อพฤตกิรรมการท่องเท่ียว 

พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังมีความกงัวลต่อเศรษฐกจิและท�าให้ลดกจิกรรมท่อง

เท่ียวลง ท้ังลดจ�านวนครัง้ท่ีท่องเท่ียว ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายท่ีใช้ โดยมเีพียงส่วน

น้อยท่ีเห็นว่าเศรษฐกจิไทยเริม่ฟ้ืนตวัและออกไปท่องเท่ียวมากข้ึน ผลการส�ารวจ

อาจจะเป็นหน่ึงในข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยอาจจะยังไม่

ส่งผลต่อคนทุกกลุม่อย่างท่ัวถงึ

4 การทองเที่ยวชวงเทศกาลไตรมาสที่3/2561
ไตรมาส 3/2561 เป็นช่วงที่มีวันหยุดเทศกาลที่ส�าคัญ ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันแม่ โดยสัดส่วนนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผน 

ออกมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้นช่วงวันอาสาฬหบูชา

ที่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน (ร้อยละ 7 ลดลงจากร้อยละ 11) 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าวันหยุดอาสาฬหบูชาในปีนี้เป็นวันหยุดยาว 4 วัน ซึ่งวันหยุด

ท่ียาวข้ึนน่าจะส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเปลีย่นไปเท่ียวต่างประเทศมากข้ึน เห็นได้จาก 

สัดส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีแผนไปท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงวันอาสาฬหบูชา 

เพิ่มขึ้นมาก สอดคล้องกับที่ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วง

วันอาสาฬหบูชาต�่ากว่าปกติ

5 การคาดการณจ�านวนนักทองเที่ยวตางชาติ ไตรมาสที่3/2561
จากข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1 มิ.ย. 2561 รายงาน

ข้อมูลล่าสุดเดือนเมษายน) พบว่าในช่วง สี่เดือนแรกของปี 2561 มีจ�านวน 

นักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 13.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.97 จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2560 และมีรายได้จากการท่องเท่ียวรวม 7.31 แสนล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 

17.55 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 และคาดว่าในไตรมาสท่ี 2/2561 จะมี 

นกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ8.95 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 10.09 จากไตรมาสท่ี 2/2560  

ภาพท่ี 6 จุดหมายนักท่องเท่ียวไทยไตรมาสท่ี 3/2561 ภาพท่ี 8 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสัดส่วน 
นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล ไตรมาสท่ี 3/2561

• ดัชนีความเชื่อมั่น   • ร้อยละนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย

3.2 นักท่องเที่ยวไทย

จากการส�ารวจนกัท่องเท่ียวไทยจ�านวน 350 รายท่ัวประเทศพบว่า นกัท่องเท่ียวไทย

มกีารเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศในไตรมาสท่ี 2/2561 ประมาณร้อยละ 35 ใกล้เคยีง 

กับระยะเดียวกันปีก่อน และใกล้เคียงกับท่ีคาดการณ์จากไตรมาสก่อน ขณะท่ี 

ในไตรมาส 3/2561 มีนกัท่องเท่ียวไทยวางแผนการเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศ

ร้อยละ 25 ซ่ึงใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อนเช่นกัน โดยส่วนใหญ่ยังคงวาง 

งบประมาณท่ีจะใช้ในการท่องเท่ียวในไตรมาสหน้าใกล้เคยีงกบัไตรมาสนี ้(ร้อยละ 45)

• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป

ภาพท่ี 5 ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทาง
และมีแผนในการเดินทางในประเทศ
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ภาพท่ี 7 ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยต่อพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในประเทศในปัจจุบัน

ในด้านการคมนาคม นักท่องเท่ียวไทยมึความเห็นสอดคล้องกับชาวต่างชาต ิ

ท้ังพื้นท่ีท่ีควรปรับปรุง (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน) และด้านท่ีควรปรับปรุง 

(ปรับปรุงการขนส่งทางถนน ด้วยการเพิ่มความปลอดภัยท้ังด้านอาชญากรรม

และอุบัติเหตุ) นอกจากนี้ นักท่องเท่ียวไทยยังเห็นว่าควรมีการปรับปรุงระบบ

รถไฟด้วยเช่นกัน 

ในไตรมาสที่ 2/2561 นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 16 มีการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

เพิม่ข้ึนจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนประมาณ 3 เท่า (ร้อยละ 5.7) ส่วนในไตรมาส 

3/2561 นกัท่องเท่ียวไทยร้อยละ 12 มีการวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศ เพิม่ข้ึน 

จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเช่นเดยีวกนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการออกไปท่องเท่ียว

ในช่วงวันหยุดเทศกาล เนื่องจากในปีนี้ช ่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาเป็น 

วันหยุดยาว 4 วัน
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ตารางท่ี 1 การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ
รายไตรมาส ปี 2560 – 2561

ไตรมาส

1

2

3

4

รวม

9.19

8.13

8.78

9.29

35.39

10.61

8.95

9.64

10.27

39.47

15.45

10.09

9.79

10.55

11.53

541,850

479,855

516,850

550,627

2,089,192

นัก
ท่องเที่ยว
2560

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2561

(ล้านคน)

อัตราการ
เติบโต
ปี 2561
(ร้อยละ)

รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2561
(ล้านบาท)

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

ส�าหรับสถานการณ์นักท่องเท่ียวจีน ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2561 มีจ�านวน 

นักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งสิ้น 4.16 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.56 จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2560 ในไตรมาส 2/2561 คาดว่าจะมจี�านวนนกัท่องเท่ียวจนี 2.61 ล้านคน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 จากไตรมาสที่ 2/2560

ส่วนในไตรมาสที่ 3/2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีน 3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

11.85 จากไตรมาสท่ี 3/2560 และในปี 2561 คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวจนีประมาณ 

11.61 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.56 จากปี 2560

6 สรุปและขอเสนอแนะ
สถานการณ์การท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 2/2561 คาดว่ายังอยู่ในระดับปกต ิ

อย่างต่อเนื่อง จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ปัจจัยบวก 

ที่ส�าคัญคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้นและแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งในและต่างประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้น

6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1 วางระบบการพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐานและเช่ือมต่อระบบ 

การเดินทางต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

- ปรบัปรงุระบบการคมนาคมขนส่ง ท้ังในเรือ่งของการปรบัปรงุถนน และการเชือ่ม

ต่อระหว่างระบบขนส่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืน้ท่ีท่องเท่ียว เช่น กรงุเทพฯ 

เชยีงใหม่ พทัยา และหัวหิน

- พฒันามาตรฐานด้านความปลอดภยัในการเดนิทางโดยเฉพาะอย่างยิง่การเดนิ

ทางทางบก ท้ังถนนและระบบราง และมีการก�ากับดูแลมาตรฐานด้านความ

ปลอดภยัอย่างจรงิจงัท้ังในแง่ของการเกดิอบัุตเิหตแุละการก่ออาชญากรรม

- ก�ากับดูแลให้การขนส่งสาธารณะท้ังของภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานด้าน

ราคา ตรงต่อเวลา และมีความสะอาดเหมาะสมกับการรองรับนักท่องเที่ยว

2 วางแผนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ 

- ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ผ่านช่อง

ทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์และละคร ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายจ�านวนมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ

- ควรจัดท�าระบบคลังข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ประเพณี วัฒนธรรม และ

ประวตัศิาสตร์ เพือ่สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอตุสาหกรรม

บันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

- ควรมกีารประสานผูป้ระกอบการในแหล่งท่องเท่ียว และชุมชนเพือ่เตรยีมความ

พร้อมในการรบันกัท่องเท่ียวและการจดักจิกรรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบั

พื้นที่และชุมชน

ในไตรมาสท่ี 3/2561 หากไม่มีเหตกุารณ์ผดิปกตใิดๆ คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวต่าง

ชาต ิ9.64 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 9.79 จากไตรมาส 3/2560 โดยแบ่งเป็นนกัท่อง

เท่ียวจากประเทศในกลุม่อาเซียน 2.47 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 8.54 นกัท่องเท่ียว

จากเอเชียตะวนัออก (รวมจนี) 4.35 ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.28 และนกัท่องเท่ียว

จากยุโรป 1.28 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 6.67 จากไตรมาส 3/2560

ในปี 2561 คาดว่าจะมนีกัท่องเท่ียวต่างชาตท้ัิงหมด 39.47 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 

11.53 จากปี 2560 และมีรายได้จากนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ2.09 ล้านล้านบาท  

เพิม่ข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 14.54

ภาพท่ี 9 จ�านวนนักท่องเท่ียวรวม
และรายภูมิภาครายไตรมาส ปี 2558 – 2561

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจาก ASEAN   • จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป   • จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

ภาพท่ี 10 จ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรายเดือน ปี 2558-2561

• 2558   • 2559   • 2560   • 2561
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6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

1  ท�างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ท้ังในพืน้ท่ีและในส่วนกลาง เพือ่พฒันาคณุภาพ

สินค้า และการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านความสะอาด 

ความปลอดภยั และด้านราคา เพือ่สร้างให้เกดิภาพลกัษณ์ท่ีดขีองประเทศไทย

2 สร้างเครือข่ายการท�างานในระดับพื้นท่ี ให้มีกลไกในการเรียนรู ้ร่วมกัน 

เพ่ือปรับตัวและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์การท่องเท่ียวและกระแส 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3 ส่งเสรมิให้มกีารพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ท้ังในด้านความรู ้ทักษะ 

และทัศนคติในการให้บริการ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่าง 

มีคุณภาพ

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 จากการประมวลผลข้อมูลในไตรมาส 2 ปี 2561  

พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มีการพูดถึง 4 จังหวัดเมืองรอง คือ ชัยนาท เชียงราย 

ล�าปาง พัทลุง  (หากเทียบในช่วงไตรมาส 1 เห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจาก 

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่) ทางโครงการได้แบ่งการวิเคราะห์ทัศนคติ 

เป็น 4 ระดับ Positive (สีเขียว มีทัศนคติเป็นบวก), Negative (สีแดง มีทัศนคติ

เป็นลบ), Ambivalent (สีเหลือง มีทัศนคติเป็นบวกและลบในการออกความเห็น) 

และ Neutral (สีเทา มีทัศนคติเป็นกลาง) การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไตรมาส 2 

ปี 2561 นักท่องเท่ียวมีทัศนคติต่อเมืองเชียงรายซ่ึงเป็นเมืองรองเป็นบวก 

มากท่ีสุด ร้อยละ 66 ส่วนกระบ่ีและภูเก็ตเป็นสองเมืองหลักท่ีนักท่องเท่ียว 

มีทัศนคติเป็นบวก ร้อยละ 48 และ ร้อยละ 46 ตามล�าดับ

ภาพท่ี 11 ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่อเมืองท่องเท่ียวหลักและเมืองรอง

ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวจากผลการส�ารวจท่ีมีนัยส�าคัญ 

เพ่ิมข้ึนจากเดิม พบว่ามีข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวกล่าวถึงเมืองรอง ได้แก่ ชัยนาท 

เชียงราย ล�าปาง พัทลุง นอกเหนือไปจากกรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบ่ี  

และพัทยาท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวหลัก จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เมืองรองเร่ิมประสบความส�าเร็จเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวมี 

การกล่าวถึงท่ีพักแรมในจังหวัดชัยนาท พร้อมท้ังแนะน�าแหล่งท่องเท่ียวใหม่  

เช่น วัดร่องเสือเต้น (Blue Temple) ในจังหวัดเชียงราย นอกเหนือไปจากวัดร่องขุ่น 

(White Temple) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว ท�าให้เป็นโอกาสท่ีดีในการ 

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเมืองรองให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ส่วนทัศนคติ

ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลของประเทศไทยในไตรมาส 2 ปี 

2561 พบว่ากระแสของการปิดอ่าวมาหยาเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

เป็นท่ีน่าสนใจอย่างมาก เน่ืองจากท�าให้ทัศนคติของนักท่องเท่ียวเป็นบวกต่อการ

ปิดอ่าว โดย Big Data ได้เทียบเคียงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในภูมิภาคอาเซียน 

ระหว่างภูเก็ตและกระบ่ีกับเกาะโบราเคย์ของฟิลิปปินส์ ซ่ึงนักท่องเท่ียวมีการกล่าว

ถึงภูเก็ตในด้านบวกมากกว่าและด้านลบน้อยกว่าโบราเคย์ ท่ีส�าคัญได้มีการแนะน�า

สถานท่ีท่องเท่ียวทดแทนอ่าวมาหยาท่ีอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูให้ไปเท่ียวในจังหวัด

ตรัง เช่น เกาะลิบง เกาะมุก เกาะกระดาน และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และ

เพ่ือผลักดันนักท่องเท่ียวให้เดินทางไปยังเมืองรอง ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึน

ภาพท่ี 12 ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 
ทางทะเลของประเทศไทย
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ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ

| การค�านวณดชันกีระท�าโดยการถามค�าถามผูป้ระกอบการเอกชน รวมถงึเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกีย่วข้อง

ทุกๆไตรมาส โดยใช้ค�าถามหลกัตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่

• ท่านประเมินผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหรอืธรุกจิของท่าน ในไตรมาสนี ้อย่างไร 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี

• ท่านคดิว่าผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหรอืธรุกจิของท่าน ในไตรมาสท่ีจะถงึนี ้จะ

เป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัการท่องเท่ียวปกตท่ีิท่านคาดหวงัว่าควรจะเกดิข้ึนในช่วง

นี้ของปี

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

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

มากกว่า 100 แสดงว่าผูป้ระกอบการประเมินว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวจะดกีว่าปีก่อนๆ นอกจาก

นี้ยังมีค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเท่ียว

เพื่อน�ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

| ส�าหรับการส�ารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 นี้ ด�าเนินการส�ารวจในช่วง

เดือนพฤษภาคม มีตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเท่ียวรวมถึงเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด 600 ราย ส่วนการส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 

มผีูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท้ังหมด 350 ราย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

ทั้งหมด 350 ราย

| ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ในการส�ารวจเพื่อให้

สามารถสะท้อนสถานการณ์ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงมากย่ิงขึ้น โดยตัดการ

ส�ารวจผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ออก และเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการ

ธรุกจิโรงแรมและน�าเท่ียว (Domestic และ Inbound) และมีการปรบัสดัส่วนผูป้ระกอบการในแต่ละ

ภูมิภาคให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น ดัชนีความเช่ือมั่นทีได้จากการส�ารวจในไตรมาสท่ี 

1/2559 อาจจะไม่ต่อเนื่องกับดัชนีที่ได้มีการส�ารวจก่อนหน้า 


