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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ และสะท้อนถึง

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร่ 

ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เพ่ือท่ีจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

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
4/2561เทากับ100เพิ่มขึ้นจาก
ระดับต�่ากวาปกติในไตรมาส2
(94)และไตรมาส3(96)

มาตรการภาครัฐในการกระตุน
การทองเที่ยวในชวงปลายปีเชน
การยกเวนคาธรรมเนียมวีซา
ท�าใหการคาดการณจ�านวน 
นักทองเที่ยวในปี2561เพิ่มขึ้น
จาก37.19ลานคนเป็น38.25
ลานคนหรือเพิ่มขึ้น1.06 
ลานคนคิดเป็นรายไดจาก 
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ
5.6หมื่นลานบาท

ไตรมาส1/2562คาดวาจะมี 
นักทองเทีย่วตางชาติ10.7ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ0.85จากปีกอน

คาดวาในปี2562จะมีนักทองเทีย่ว
ตางชาติรวม40.37ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ5.54และมีรายได
จากนักทองเที่ยวตางชาติรวม
2.29ลานลานบาท

• ดัชนีความเช่ือม่ันผู ้ประกอบการธุรกิจท ่องเ ท่ียว 
ในไตรมาสท่ี 4/2561 อยูท่ี่ 100 เพิม่ข้ึนจากในไตรมาสก่อน  
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาสที่ 1/2562 
เท่ากบั 100 เป็นการคาดการณ์ในระดบัปกต ิโดยมปัีจจยั
ส ่งเสริมภาคการท ่องเท่ียวจากฤดูกาลท่องเท่ียว  
และมาตรการส่งเสริมจาก ททท. และภาครัฐ

• ผู้ประกอบการท่ีมีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเท่ียวชาวจีน
แบบกรุ๊ปทัวร์มีดัชนีความเช่ือม่ันไตรมาสท่ี 4/2651  
ต�่ากว่าปกติ (91) โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม (87) ขนส่ง 
(85) และอื่นๆ (85) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการท่ีมี
ลูกค้าหลักเป็นนักท่องเท่ียวชาวจีนแบบเดินทางเอง 
(F.I.T) มีดัชนีความเชื่อม่ันสูงกว่าปกติเล็กน้อย (104) 
โดยเฉพาะธุรกิจน�าเที่ยว (109) และโรงแรม (108) 

• ผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวมคีวามเห็นสอดคล้องกนัว่า 
ควรมีการพฒันาการเดนิทางสาธารณะในเมืองท่องเท่ียว
ท้ังด้านคุณภาพและมาตรฐานราคา  โดยหากสามารถ
พฒันา  Platform  ในการเรยีกใช้รถบรกิารลกัษณะเดยีวกบั  
Grab/Uber ได้จะเพิม่ความสามารถในการแข่งขันได้อกีมาก

• อาหา รไทยเป็นปั จจัยส�าคัญอันดับแรกในการตัดสินใจ
เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

• มาตร การภาครัฐใ นการยกเว้นค่าธ รรมเนียมวีซ่าให้กับ
นักท่อ งเท่ียวเพ่ือกระตุ้นการท่ องเท่ียวในช่วงปลายป ี
ส่งผลใ ห้การคาดกา รณ์จ�านวนนักท่อ งเที่ยวในปี 2561 
เพิ่มข้ึนจาก 37. 19 ล้านคน เป็น 38.25 ล้านคน  
หรอืเพิม่ข้ึน 1.06 ล้านคน คดิเป็นรายได้จากการท่องเท่ียว 
เพิ่มขึ้นประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาท  

• ในไตรมาสที่ 1/2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
10.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 จากปี 2561 และในปี 
2562 คาดว่าจะมนีกัท่องเท่ียวต่างชาตริวม 40.37 ล้านคน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.54 จากปี 2561  และมีรายได้จาก 
นักท่องเที่ยว 2.29 ล้านล้านบาท
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1 ภาพรวมสถานการณทั่วไป
เศรษฐกิจไทยมีแนว โน้มชะลอลงจากในช่วงครึ่งปีแรกท่ีขยายตัวสูง โดยใน

ไตรมาส 3/2561 ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้า 

ท่ีขยา ยตัวชะลอลง  ประกอบกับภาคการท่องเท่ียวไทยชะลอลงมากจากการท่ี 

นักท่อ งเที่ยวจีน หดตัวตั้งแต่ไตรมาส 3/2561 ขณะที่การบริโภคยังขยายตัวได้ 

ต่อเนื่อง

เศรษฐกจิโลกมีแนวโน้มชะลอลง จากความกงัวลและผลกระทบจากสงครามการค้า 

ระหว่า งสหรัฐฯ และจีน รวมถึงปัญหาทางการเมืองภายในอิตาลีและฝรั่งเศส  

ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอลง

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น น�าโดยสหรัฐฯ ที่มีการปรับดอกเบี้ยขึ้น

อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงท่ีผ่านมา และยังส่งสญัญาณขึน้ดอกเบ้ียต่อเนือ่งในปี 

2562 ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดันประเทศอ่ืนๆ ให้ทยอยปรับดอกเบ้ียข้ึนตาม โดยผล 

การประ ชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศไทยในรอบล่าสุด (14 

พฤศจิก ายน 2561) ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบ้ียในระยะอันใกล้นี้ 

หลังจากที่คงดอกเบี้ยมาเป็นเวลานาน

ราคาน�้ามันปรับลดลง โดยราคาน�้ามันดีเซล ณ วันท่ี 28 พ.ย. อยู่ท่ี 27.29  

ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากช่วงต้นเดือน ต.ค ที่ 29.89 บาท/ลิตร

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

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2561 อยู่ที่ 100 

ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน (96) มาสู่ระดับปกติ แต่ยังต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้

จากไตรมาสก่อน (103)

ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้ผูป้ระกอบการประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวดีข้ึนในไตรมาสนี้ 

เนือ่งมาจากเป็นช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว อีกท้ังยังได้รบัปัจจยัสนบัสนนุการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจจากภาครัฐ เช่น ททท. (ร้อยละ 13) 

ซ่ึงช่วยเสรมิสร้างบรรยากาศการท่องเท่ียวในช่วงฤดกูาลท่องเท่ียวของไทยได้เป็น

อย่างดี รวมไปถึงการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�่าและต้นทุนการ 

เดินทางอื่นๆ ที่ราคาถูกลงช่วยท�าให้การเดินทางท่องเที่ยวง่ายขึ้น (ร้อยละ 12)

ส่วนปัจจัยลบท่ีส�าคัญในไตรมาสนี้ได้แก่ ภาวะการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

ในภาพรวมท่ีชะลอตวั (ร้อยละ 16) ความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิไทย (ร้อยละ 14) 

และอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแข็งค่าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการมาเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ(ร้อยละ 15) โดยจะเห็นได้ว่า ปัญหาการลดลงของนกัท่องเท่ียว 

ต่างชาติมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ดชันคีวามเชือ่ม่ันคาดการณ์ในไตรมาสท่ี 1/2562 เท่ากบั 100 เป็นการคาดการณ์

ในระดับปกติ และทรงตัวจากที่ประเมินไว้ในไตรมาสนี้ โดยยังมีปัจจัยสนับสนุน

จากท้ังการส่งเสริมการท่องเท่ียวจาก ททท. และการขยายตัวของสายการบิน

ต้นทุนต�า่ รวมถงึผูป้ระกอบการบางส่วนคาดว่าอัตราแลกเปลีย่นจะอ่อนค่าลงบ้าง

ซ่ึงจะลดแรงกดดนัต่อก�าลงัซ้ือจากนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิอย่างไรกด็ ีผูป้ระกอบการ 

ยังมีความกังวลในไตรมาสหน้า ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีอาจฟื้นตัวช้า  

การแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่รุนแรงขึ้น และต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัย

ที่ผู้ประกอบการมีความกังวลมาโดยตลอด

จากการท่ีนกัท่องเท่ียวจนีชะลอลงมากตัง้แต่ไตรมาส 3/2561 ส่งผลต่อผูป้ระกอบการ 

แตกต่างกนัไป โดยผูป้ระกอบการท่ีมีลกูค้าหลกัเป็นนกัท่องเท่ียวชาวจนีแบบกรุป๊ทัวร์ 

มีดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาสที่ 4/2561 เพียง 91 (ต�่ากว่าระดับปกติ) โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม (87.5) ขนส่ง (87.5) และอืน่ๆ (เช่น สปา ร้านอาหาร 

ธีมปาร์ค) (85) อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่มีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาว

จีนแบบเดินทางเอง (F.I.T) มีดัชนีความเช่ือม่ันสูงกว่าปกติเล็กน้อย (104)  

โดยเฉพาะธรุกจิน�าเท่ียว (109) และโรงแรม (108) จงึท�าให้สถานการณ์การท่องเท่ียว 

ในภาพรวมยังอยู่ในระดับปกติ โดยเฉพาะเมื่อมีมาตรการภาครัฐในการยกเว้น 

ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาให้กบันกัท่องเท่ียวเพือ่กระตุน้การท่องเท่ียวในช่วงปลายปี ท้ังนี้ 

ผู ้ประกอบการกลุ่มท่ีมีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเท่ียวชาวจีนท้ังแบบกรุ๊ปทัวร์ 

และเดินทางเองยังคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในไตรมาสหน้าจะอยู่ในระดับปกติ 

(ดัชนีคาดการณ์ไตรมาส 1/2562 เท่ากับ 101 และ 102 ตามล�าดับ)

 

ท้ังนี ้เมือ่สอบถามความเห็นต่อภาพรวมผลกระทบจากปัญหานกัท่องเท่ียวชาวจนี 

กบัผูป้ระกอบการท้ังประเทศพบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ระบุว่าได้รบัผลกระทบ

ท�าให้ธุรกิจแย่ลง (ร้อยละ 52) โดยธุรกิจสปาและนวด และธุรกิจร้านอาหารและ

เครื่องดื่มเป็นธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบในสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 64 และ 63 

ตามล�าดับ) ในด้านขนาดของผลกระทบ พบว่าธุรกิจโรงแรมจะได้รับผลกระทบ

มากกว่าธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่มีการปรับตัว

ด้วยมาตรการส่งเสรมิการขาย เช่น การเพิม่การประชาสมัพนัธ์ การท�าโปรโมชัน 

และมีเป็นส่วนน้อยท่ีปรับตัวด้วยการลดขนาดกิจการหรือลดจ�านวนพนักงาน 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเห็นว่ามาตรการที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาการลดลง

ของนักท่องเท่ียวชาวจีน ได้แก่ การลดราคาสินค้าและบริการ (ร้อยละ 30)  

การเพิ่มจุดอ�านวยความสะดวกด้านการคืนภาษี VAT และการจัดกิจกรรมพิเศษ

ด้านการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ (ร้อยละ 29)

เม่ือถามถงึปัญหาแหล่งท่องเท่ียวเสือ่มโทรมลงเนือ่งจากมีนกัท่องเท่ียวมากเกนิไป 

พบว่าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว (ร้อยละ 75) โดยธุรกิจใน 

ภาคเหนือมีสัดส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด (ร้อยละ 82) 

ท้ังนี้ ธุรกิจเห็นว่าควรมีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเก็บภาษีเพิ่มเติมในช่วง 

ท่ีนกัท่องเท่ียวหนาแน่น (ร้อยละ 41) สร้างระบบการจองล่วงหน้าเพือ่ให้นกัท่องเท่ียว 

ได้เห็นถึงความหนาแน่น (ร้อยละ 40) และอาจมีการปิดฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 

ในบางฤดูกาล (ร้อยละ 38)

ภาพท่ี 1 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2556-2562

ดัชนีความเชื่อมั่น

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จ�านวนนักท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)
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2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาสท่ี 4/2561 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเกือบทุกธุรกิจประเมิน

สถานการณ์ใกล้เคียงปกติ ยกเว้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายของท่ีระลึกและ

ธุรกิจอื่นๆ (สวนสนุก ธีมปาร์ค) ที่ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติค่อนข้างมาก

 

ส�าหรบัการคาดการณ์ในไตรมาส 1/2562 ผูป้ระกอบการเกอืบทุกกลุม่คาดการณ์

สถานการณ์ท่องเท่ียวใกล้เคยีงหรอืดกีว่าปกต ิโดยเฉพาะธรุกจิสปาและนวด (106) 

และธุรกิจร้านขายของที่ระลึก (107) ขณะที่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นกลุ่มที่คาดการณ์สถานการณ์ต�่ากว่าปกติ 

2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค

ไตรมาสที่ 4/2561 ผู้ประกอบการทุกภูมิภาคประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงหรือ 

ดีกว่าปกติ ยกเว้นผู ้ประกอบการในภาคใต้และภาคตะวันออกท่ีประเมิน

สถานการณ์ต�่ากว่าปกติค่อนข้างมาก ซ่ึงอาจมาจากอุบัติเหตุทางเรือส่งผล 

ต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนต่อการท่องเที่ยวด้านทะเล

ส�าหรับไตรมาสท่ี 1/2562 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่คาดการณ์

สถานการณ์ท่องเที่ยวแตกต่างกันไป โดยผู้ประกอบการในภาคเหนือและภาคใต้ 

เป็นกลุม่ท่ีคาดการณ์ดท่ีีสดุ ขณะท่ีผูป้ระกอบการในภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออก 

เป็นกลุ่มทึ่คาดการณ์ต�่าที่สุด

3 ผลการส�ารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยว
3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากการส�ารวจความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่ 4/2561 จ�านวน 

350 ราย พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีพฤตกิรรมไม่แตกต่างจากท่ีส�ารวจในไตรมาสก่อน 

โดยส่วนใหญ่เป็นการเยี่ยมเยือนไทยซ�้า (repeat visitor สัดส่วนร้อยละ 61)  

โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) มีการวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศล่วงหน้าไม่เกิน 

3 เดือน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ที่วางแผนล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือนสูงถึงร้อยละ 39 

และวางแผนล่วงหน้า 1-3 เดือน ที่ร้อยละ 21

วัตถุประสงค์หลักในการมาเท่ียวไทยคือเพ่ือพักผ่อน (ร้อยละ 38) และหา 

ประสบการณ์ใหม่ๆ (ร้อยละ 26) ส่วนใหญ่เดินทางกับเพื่อน (ร้อยละ 30) และคู่

สามี/ภรรยา (ร้อยละ 23) แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้ในการหาข้อมูลท่องเที่ยว ได้แก่ 

อินเตอร์เนต็ (ร้อยละ 27) และตวัแทนท่องเท่ียว (ร้อยละ 18) กจิกรรมท่ีท�าส่วนใหญ่ 

ได้แก่ การเยี่ยมชมธรรมชาติ (ร้อยละ 51) การเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรม 

(ร้อยละ 44) และการนวดและสปา (ร้อยละ 41) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาตนิยิม

ไปท่องเท่ียว ได้แก่ กรงุเทพฯ (ร้อยละ 32) และเชียงใหม่ (ร้อยละ 22) อาหารไทย 

คอืปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสดุในการตดัสนิใจเดนิทางมาเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียว 

ต่างชาติ (ร้อยละ 36) ราคาท่ีคุ้มค่า (ร้อยละ 34) และความสวยงามของ 

แหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 32)

นกัท่องเท่ียวต่างชาตร้ิอยละ 65 ได้รบัความพงึพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทย

ในไตรมาสนี้ หรือคิดเป็นคะแนนความพอใจรวม 3.84 (คะแนนเต็ม 5) โดย 

นักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจในเกือบทุกด้าน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี 

น่าสนใจ (คะแนน 3.70) อาหารไทย (คะแนน 3.56) แหล่งบันเทิง (คะแนน 3.55) 

สปาและนวด (คะแนน 3.50) และด้านอื่นๆ ยกเว้นด้านการคมนาคมที่ยังไม่เป็น

ท่ีพึงพอใจ ท้ังด้านสาธารณูปโภคคมนาคม (ถนน รถไฟ) และด้านคุณภาพ 

การบริการ (แท็กซ่ี) ซ่ึงเป็นด้านท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติไม่พอใจมาโดยตลอด 

นอกจากนี้ ในไตรมาสนี้นักท่องเท่ียวระบุว่าไม่ค่อยพึงพอใจกับคุณภาพการ 

ให้บริการต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม (คะแนน 2.98)

จากการท่ีด้านคมนาคมเป็นประเด็นส�าคัญท่ีผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นอุปสรรค

ของภาคการท่องเท่ียวมาโดยตลอด เม่ือถามถงึแนวถามการพฒันาการคมนาคม

ภายในพื้นท่ี พบว่าผู้ประกอบการเห็นว่าควรปรับปรุงการให้บริการของ TAXI  

ท้ังในด้านการสร้างมาตรฐานและก�ากับราคาการให้บริการ (ร้อยละ 34)  

เพิ่มคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 31) รวมไปถึงการส่งเสริม Grab/Uber  

ที่สามารถทดแทนรถ TAXI ให้เป็นระบบที่ถูกกฏหมาย (ร้อยละ 32)

ผู้ประกอบการระบุว่าจะในไตรมาสหน้ามีแผนจะปรับเป้าหมายการด�าเนินงาน 

(ร้อยละ 39) ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยพบว่าส่วนใหญ่เริ่ม

มแีนวโน้มระบุว่าจะปรบัเพิม่เป้าหมาย แต่ยงัมธีรุกจิโรงแรมท่ีระบุว่าอาจจะยงัคง

เป้าหมายเดิมไว้ และธุรกิจน�าเท่ียวในประเทศท่ีระบุว่าจะปรับลดเป้าหมาย 

สอดคล้องกบัท่ีผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลเกีย่วกบัภาวะการท่องเท่ียวในประเทศ 

ท้ังนี้ ยังมีธุรกิจเป็นส่วนน้อยท่ีระบุว่าจะปรับเพิ่มราคาสินค้า ซ่ึงคาดว่ามาจาก

การแข่งขนัภายในธรุกจิท่องเท่ียวท่ียังรนุแรง ยกเว้นธรุกจิสปาและนวด และธรุกจิ

ขายของท่ีระลึกท่ีปรับราคาข้ึนบ้าง  ส�าหรับกลยุทธ์หรือการลงทุนใหม่ๆ นั้น  

ผูป้ระกอบการท่ีจะลงทุนเพิม่ (ร้อยละ 36) วางแผนท้ังการจดัหาผลติภณัฑ์/บรกิารใหม่ๆ 

ลงทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และบางส่วนลงทุนเพื่อขยายกิจการ นอกจากนี้ 

ธรุกจิท่ีไม่มีการลงทุนเพิม่ยังมกีารปรบักลยทุธ์โดยการท�าตลาดออนไลน์และการใช้ 

social network ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจเน้นหนักมากขึ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่มีการส�ารวจ

ภาพท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

• ประเมินไตรมาส 4/2561   • คาดการณ์ไตรมาส 1/2562

ภาพท่ี 3 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ

• ประเมินไตรมาส 4/2561   • คาดการณ์ไตรมาส 1/2562

ภาพท่ี 4 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไตรมาส 4/2561
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ท้ังนี้ นักท่องเท่ียวต่างชาติเห็นว่าควรปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะด้วยการ

ปรบัปรงุระบบ TAXI ท้ังในด้านการเพิม่จ�านวนผูใ้ห้บรกิาร ปรบัปรงุด้านคณุภาพ

การให้บรกิาร รวมถงึการพัฒนาระบบทางเลอืกอย่าง Grab/Uber ซ่ึงสอดคล้อง

กบัมุมมองผูป้ระกอบการท่ีต้องการให้มีการปรบัปรงุในด้านนีเ้ช่นกนั

เมื่อถามถึงปัญหาแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติเสื่อมโทรมเนื่องจากมีนักท่องเท่ียว

มากเกนิไป นกัท่องเท่ียวต่างชาตริะบุว่ากรงุเทพฯ ภเูกต็ และพัทยาเป็นพืน้ท่ีท่ี

มปัีญหาความแออดัของนกัท่องเท่ียวมาก และเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาแหล่งท่อง

เท่ียวเสือ่มโทรมด้วยการปิดฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวในบางฤดกูาล (ร้อยละ 38) จ�ากดั

จ�านวนนกัท่องเท่ียว (ร้อยละ 37) และอาจมกีารจดัหารายได้เพือ่ลงทุนฟ้ืนฟแูหล่ง

ท่องเท่ียวด้วยการเก็บภาษีเพิ่มเติมในช่วงท่ีนักท่องเท่ียวหนาแน่น หรือจัดหา

กองทุนเพือ่ฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะ (ร้อยละ ร้อยละ 36)

นกัท่องเท่ียวท่ีมแีผนเดนิทางในไตรมาสหน้าส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวเดนิทาง

ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหรือต้องเดินทาง

ทางอากาศ (ร้อยละ 50) จดุหมายท่ีได้รบัความนยิมมากท่ีสดุในไตรมาสท่ี 1/2562 

ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 30) 

เมือ่ถามถงึวิธีการท่ีจะช่วยพฒันาระบบรถสาธารณะเพือ่การท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวไทย 

มีความเห็นตรงกับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเห็นว่าควรพัฒนาระบบ TAXI ท้ังใน

ด้านคุณภาพ ราคา และระบบทางเลือกอย่าง Grab หรือ Uber ซ่ึงเป็นด้าน 

ท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส�าคัญมากกว่าการพัฒนารถเมล์ สนามบิน หรือการใช้

ระบบ IT เข้ามาช่วยในการจองหรือเปรียบเทียบราคา

4 การทองเที่ยวชวงเทศกาลไตรมาสที่1/2562
ไตรมาส 1/2562 เป็นช่วงท่ีมีวนัหยดุและเทศกาลจ�านวนมาก ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ 

วนัมาฆบูชา วนัวาเลนไทน์ และวนัตรษุจนี โดยสดัส่วนนกัท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผน

ออกมาท่องเท่ียวปรบัลดลงจากปีก่อนทุกเทศกาล ขณะท่ีผูป้ระกอบการประเมนิ

สถานการณ์ต�่ากว่าปกติเล็กน้อย ยกเว้นเทศกาลตรุษจีนท่ีประเมินสถานการณ ์

ดกีว่าปกตเิลก็น้อย

นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนใหญ่วางแผน 

ออกเดนิทางตัง้แต่วนัท่ี 27 ธ.ค. (ร้อยละ 32) และจะเดนิทางกลบัวนัท่ี 2 ม.ค. 62 

(ร้อยละ45) โดยมีวตัถปุระสงค์คอืพกัผ่อน (ร้อยละ 36) และกลบัภมิูล�าเนา (ร้อยละ 

33) ลกัษณะการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวกบัครอบครวั (ร้อยละ 32) และกลุม่เพือ่น 

(ร้อยละ 21) โดยมกัจะเลอืกเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวั (ร้อยละ 43) และรถโดยสาร

ประจ�าทาง (ร้อยละ 31) กจิกรรมท่ีท�าส่วนใหญ่เป็นการชอ็ปป้ิง (ร้อยละ 42) และ

เท่ียวทะเล (ร้อยละ 21) และมกัจะเลอืกพกัรสีอร์ทและโรงแรม (ร้อยละ 26) และบ้าน 

คนรูจ้กั (ร้อยละ 24) ท้ังนี ้นกัท่องเท่ียวเห็นว่าควรมีการปรบัปรงุเรือ่งของการเพิม่

ความสะดวกในการเดนิทาง (ร้อยละ 20) และกวดขันดแูลอบัุตเิหต ุ(ร้อยละ 19)

3.2 นักท่องเที่ยวไทย

จากการส�ารวจนกัท่องเท่ียวไทยจ�านวน 350 รายท่ัวประเทศพบว่า นกัท่องเท่ียวไทย

มกีารเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศในไตรมาสท่ี 4/2561 ประมาณร้อยละ 29 ขณะท่ี 

ในไตรมาส 1/2562 มีนกัท่องเท่ียวไทยวางแผนการเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศร้อยละ 

25 โดยมสีดัส่วนใกล้เคยีงกบัแนวโน้มในปีก่อนๆ ท้ังนี ้ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแผนการ 

ท่องเท่ียวแล้วส่วนใหญ่วางงบประมาณท่ีจะใช้ในการท่องเท่ียวในไตรมาสหน้าใกล้เคยีง 

กบัไตรมาสนี ้(ร้อยละ 50) แต่มีนกัท่องเท่ียวบางส่วนระบุว่าจะลดการใช้จ่ายลง (ร้อยละ 

38) เนือ่งมาจากสภาพเศรษฐกจิในประเทศส่งผลต่อความเช่ือม่ันในการใช้จ่าย

ส�าหรับมาตรการน�าค่าใช้จ่ายท่องเท่ียวเมืองรองไปใช้ลดหย่อนภาษี พบว่ามี 

นกัท่องเท่ียวเป็นส่วนน้อยท่ีวางแผนจะลดหย่อยภาษีตามมาตรการดงักล่าว (ร้อยละ 

26) โดยผู้ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ หรือไม่มี

ความต้องการจะย่ืน (ร้อยละ 38) จังหวัดท่ีเท่ียวหรือท่ีพักท่ีใช้บริการไม่อยู่ใน

ขอบเขตท่ีจะใช้ลดหย่อนภาษีตามมาตรการได้ (ร้อยละ 24) และอีกส่วนหนึ่ง 

ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว (ร้อยละ 12)

นักท่องเท่ียวไทยมีความเห็นสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีว่า กรุงเทพฯ 

ภเูกต็ และพทัยา เป็นเมอืงท่องเท่ียวท่ีมีปัญหานกัท่องเท่ียวแออดัเกนิไปจนท�าให้

แหล่งท่องเท่ียวเสือ่มโทรม รวมถงึมีความเห็นสอดคล้องเกีย่วกบัมาตรการในการ

เยียวยาแหล่งท่องเท่ียว โดยควรมีการปิดฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวในบางฤดูกาล  

(ร้อยละ 51) เก็บภาษีเพิ่มเติมในช่วงท่ีนักท่องเท่ียวหนาแน่น (ร้อยละ 50)  

และอาจจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน (ร้อยละ 45)

ในไตรมาสท่ี 4/2561 นักท่องเท่ียวไทยร้อยละ 9 มีการท่องเท่ียวต่างประเทศ  

ต�า่กว่าระยะเดยีวกนัปีก่อน (16) ส่วนในไตรมาส 1/2562 นกัท่องเท่ียวไทยร้อยละ 

10 มกีารวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงต�า่กว่าระยะเดยีวกนัปีก่อนเช่นกนั (20)

• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป

ภาพท่ี 5 ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางและมีแผนในการเดินทางในประเทศ

ภาพท่ี 6 จุดหมายนักท่องเท่ียวไทยไตรมาสท่ี 1/2562

ภาพท่ี 7 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสัดส่วน
นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล ไตรมาสท่ี 1/2562

• ดัชนีความเชื่อมั่น   • ร้อยละนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย

เทศ
กา
ลส
ิ้นป
ี

ปีให
ม่
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ตารางท่ี 1 การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรายไตรมาส ปี 2560-2562

ไต
รม

าส

1

2

3

4

รวม

9.19

8.13

8.78

9.29

35.39

10.61

8.87

9.06

9.71

38.25

10.61

8.87

8.90

8.81

37.19

0.85

4.06

10.04

7.83

5.54

605,643

522,438

564,324

592,625

2,285,030

นัก
ท่องเที่ยว
2560

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2561

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2562p

(ล้านคน)

อัตราการ
เติบโต
ปี 2562
(ร้อยละ)

รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2561p

(ล้านบาท)

หมายเหตุ: - p แทนค่าคาดการณ์จากแบบจ�าลองโดยผู้วิจัยโดยใช้ค่าเฉล่ีย
   จากการคาดการณ์เป็นช่วง
 - ข้อมูลสถิติล่าสุดถึงเดือนตุลาคม 2561
   จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา           
 - รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติค�านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อหัว
   ของแต่ละภูมิภาคในปี 2562 ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 จาก
   ค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉล่ียของแต่ละภูมิภาคในปี 2561

6 สรุปและขอเสนอแนะ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 คาดว่ายังอยู่ในระดับใกล้เคียง

ปกตอิย่างต่อเนือ่ง ปัจจยับวกท่ีส�าคญัคอืการส่งเสรมิการท่องเท่ียวและกจิกรรมใหม่ๆ 

ท่ีน่าสนใจ และการขยายตวัของสายการบินต้นทุนต�า่ หากยังต้องระวงัผลกระทบ

จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ 

นักท่องเที่ยวชาวจีน

6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1 พัฒนาระบบรถสาธารณะภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะรถ TAXI

- เพิ่มจ�านวนผู้ให้บริการรถสาธารณะภายในแหล่งท่องเท่ียว และเช่ือมโยง

ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

- ควบคุมมาตรฐานการให้บริการของรถ TAXI ให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี

- พิจารณาการอนุญาตให้ระบบลักษณะ Grab/Uber ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีข้อจ�ากัดของระบบรถสาธารณะ และอาจพัฒนา

ขยายขอบเขตไปยังรถโดยสารประเภทอื่น เช่น รถตู้ รถสามล้อ รถสองแถว

- ก�ากบัราคาให้มีมาตรฐาน และประชาสมัพนัธ์ช่องทางในการร้องเรยีนส�าหรบันกัท่องเท่ียว

- น�าเทคโนโลยี IT มาช่วยในการจัดการการจองหรือการเปรียบเทียบราคา

ส�าหรับสถานการณ์นักท่องเท่ียวจีนน้ัน ในไตรมาสท่ี 3/2561 ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวจีน 

2.44 ล้านคน ลดลงร้อยละ 8.84 จากไตรมาสท่ี 3/2560 และในเดือนตุลาคมมี 

นักท่องเที่ยวจีน 646,143 คน ลดลงร้อยละ 19.79 จากช่วงเดียวกันของปี 2560  

และคาดว่าในไตรมาส 4/2561 จะมีจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งสิ้น 2.26 ล้านคน 

ลดลงร้อยละ 8.92 จากไตรมาสท่ี 4/2560 ท�าให้คาดว่าในปี 2561 มีจ�านวน 

นักท่องเที่ยวจีนทั้งสิ้น 10.64 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.70 จากปี 2560

ส่วนในไตรมาสท่ี 1/2562 นั้น คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวจีน 3.06 ล้านคน ลดลง 

ร้อยละ 3.77 จากไตรมาสที่ 1/2561

ภาพท่ี 8 จ�านวนนักท่องเท่ียวรวมและรายภูมิภาครายไตรมาส ปี 2558-2562

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจาก ASEAN   • จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป   • จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

5 การคาดการณจ�านวนนักทองเที่ยวตางชาติ ไตรมาสที่1/2562
จากข้อมูลเบ้ืองต้นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (1 ธันวาคม 2561)  

พบว่าใน 10 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 31.25 ล้านคน 

เพิม่ข้ึนร้อยละ 7.84 และมีรายได้จากนกัท่องเท่ียวต่างชาตริวม 1.63 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.98 จากช่วงเดียวกันของปี 2560

คาดว่าในไตรมาสที่ 4/2561 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.71 ล้านคน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.52 จากไตรมาสท่ี 4/2560 และคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีนกัท่องเท่ียว 

ต่างชาติทั้งหมด 38.25 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 จากปี 2560 มีรายได้จาก

นกัท่องเท่ียวต่างชาตปิระมาณ 2.03 ล้านล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 11.29 จากปี 2560

มาตรการภาครัฐในการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับนักท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้น

การท่องเท่ียวในช่วงปลายปีส่งผลให้การคาดการณ์จ�านวนนกัท่องเท่ียวในปี 2561 

เพิ่มขึ้นจาก 37.19 ล้านคน เป็น 38.25 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 1.06 ล้านคน  

คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะ

การฟื ้นตัวของนักท่องเท่ียวชาวจีนและการเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวจาก 

ประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน นอกจากนี้ การพัฒนาการตั้ง 

จุดคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเท่ียว (VAT refund) ท่ีมีเงื่อนไขในการคืน 

เป็นเงินสดก็น่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวหลังจากได้รับการ 

คืนภาษีและเพิ่มรายได้และการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่งด้วย

ในไตรมาสที่ 1/2562 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ 10.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 จากไตรมาส 1/2561 โดยแบ่งเป็น

นักท่องเท่ียวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.31 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.32  

นักท่องเที่ยวจากยุโรป 2.55 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 และนักท่องเที่ยวจาก

เอเชียตะวันออกจะอยู่ที่ 4.09 ล้านคน ลดลงร้อยละ 8.91 จากไตรมาส 1/2561

 

และคาดว่าในปี 2562 จะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตท้ัิงหมด 39.97 – 40.77 ล้านคน 

(ค่าเฉลี่ย 40.37 ล้านคน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.50 – 6.59 จากปี 2561 (ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 5.54) และจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 2.26 – 2.31 

ล้านล้านบาท (ค่าเฉลี่ย 2.29 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.33 – 13.79  

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.81) จากปี 2561

ภาพท่ี 9 จ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรายเดือน ปี 2559-2562

• 2559   • 2560   • 2561   • 2562   
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6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

1 พัฒนาช่องทางในการสื่อสารและวางแผนเพื่อการจัดท�าโปรโมชั่นร่วมกัน 

ในระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ

2 ท�างานร่วมกับภาครัฐ และชุมชน เพ่ือช่วยในการดูแลอนุรักษ์ และฟื้นฟ ู

สถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของตนเอง และพื้นท่ีใกล้เคียง เพ่ือสร้างให้เกิด 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

3 ส่งเสรมิให้เกดิผูป้ระกอบการด้านระบบรถสาธารณะในพืน้ท่ี รวมถงึการพฒันา

ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักท่องเท่ียวและผู้ให้บริการ ท้ังในด้าน 

ของการจอง และความพึงพอใจต่อการให้บริการ

7 สรุปสถานการณการทองเที่ยวปี2561และคาดการณปี2562
7.1 ผู้ประกอบการ

สถานการณ์ภาพรวมปี 2561 ผูป้ระกอบการประเมินสถานการณ์ต�า่กว่าปกตเิลก็น้อย 

(99) ปรับลดลงจากปีก่อน (103) ซึ่งเป็นปีที่นักท่องเที่ยวขยายตัวดี โดยในช่วง 

ครึ่งปีแรกของปี 2561 จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวสูงเกิน 10 ล้านคน

ต่อไตรมาสเป็นครั้งแรก ขณะที่เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาขยายตัวดีซึ่งช่วยสนับสนุน

การท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังภาคการท่องเที่ยว 

เริ่มชะลอตัวลงจากอุบัติเหตุทางทะเลในช่วงไตรมาส 3/2561 ส่งผลให้จ�านวน 

นักท่องเที่ยวชาวจีนชะลอลงเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย ประกอบกับ

เศรษฐกจิไทยกลบัมาชะลอลงตามภาวะเศรษฐกจิและการค้าโลก ส่งผลต่อการวางแผน 

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ขณะที่การขยายตัวของสายการบินราคาถูก 

ยังเป็นปัจจยัส่งเสรมิภาคการท่องเท่ียวของไทย ท�าให้ปี 2561 เป็นปีท่ีภาคการท่องเท่ียว 

ขยายตัวได้แม้จะไม่สูงนัก

ส�าหรับในปี 2562 ผู้ประกอบการคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวดีกว่าปกติ 

(104) สะท้อนมุมมองผู้ประกอบการที่ประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวจะดีขึ้นจากปีนี้  

โดยยังมีปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียวมาจากการการเดนิทางท่ี

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น (ร้อยละ 17) รวมถึงโปรโมชันและกิจกรรมที่น่าสนใจ 

ของ ททท. ที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว (ร้อยละ 15) 

เม่ือพจิารณาแยกตามประเภทธรุกจิพบว่า ผูป้ระกอบการประเมินสถานการณ์ปี 2561 

แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ โดยผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ (สวนสนุก ธีมปาร์ค) 

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจขนส่งเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติ 

ขณะที่ธุรกิจร้านขายของที่ระลึกเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต�่าที่สุด (90) ทั้งนี้ 

เกือบทุกธุรกิจคาดการณ์ว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในปีหน้าจะปรับดีขึ้น

ผูป้ระกอบการประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวในปี 2561 แตกต่างกนัไปในแต่ละภมูภิาค 

โดยมีเพียงผูป้ระกอบการในกรุงเทพฯ ท่ีประเมินสถานการณ์ดกีว่าปกตเิลก็น้อย (105) 

ขณะท่ีผู้ประกอบการในภาคกลางและภาคตะวันตกประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติ 

ส�าหรับในปี 2562 ผูป้ระกอบการคาดการณ์สถานการณ์ดกีว่าปกติในเกอืบทุกภมิูภาค 

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการในภาคตะวนัออกท่ีคาดการณ์สถานการณ์ดท่ีีสดุ (116) ท้ังนี้ 

มีเพียงผู้ประกอบการในภาคกลางที่คาดการณ์สถานการณ์ต�่ากว่าปกติเล็กน้อย (95)

2 การฟื ้นฟูสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ และป้องกันการเสื่อมโทรม 

ของสถานที่ท่องเที่ยว  

- จดัท�าแนวทางเพือ่การป้องกนัการเสือ่มโทรมและการฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวร่วม

กับชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยใช้มาตรการต่างๆ เช่น 

การจ�ากดัจ�านวนนกัท่องเท่ียว หรอืการปิดฟ้ืนฟสูถานท่ีท่องเท่ียวบางช่วงเวลา 

- พัฒนาระบบ IT เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจองล่วงหน้า และการวางแผน

การท่องเที่ยว

- พจิารณาการใช้นโยบายด้านภาษีหรอืราคาเพิม่เตมิในช่วงเวลาทีนกัท่องเท่ียว

หนาแน่น หรือการลดหย่อนภาษีในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

- ส่งเสรมิและพฒันากลไกในลกัษณะกองทุนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพสิง่

แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และให้มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดี

3 ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว กจิกรรมประจ�าปี และกจิกรรมใหม่ๆ 

ในแต่ละพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ท่ีด�าเนินการ เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี 

การท่องเที่ยว ให้ผู้ประกอบการและประชาชนรับรู้และใช้ประโยชน์มากขึ้น

- จัดท�าแผนปฏิทินการท่องเท่ียว ท่ีมีกิจกรรมท้ังในด้านประเพณี วัฒนธรรม 

และกิจกรรมพิเศษที่จัดท�าขึ้นในแต่ละพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการท่องเท่ียว และกิจกรรมพิเศษของแต่ละพ้ืนท่ี 

ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย 

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาระบบการจองเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว 

ในช่วงเวลาต่างๆ

ภาพท่ี 10 ดัชนีความเช่ือม่ันการท่องเท่ียวประเทศไทยปี 2553-2562

ดัชนีความเชื่อมั่น

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จ�านวนนักท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)

ภาพท่ี 12 ดัชนีความเช่ือม่ันการท่องเท่ียวประเทศไทย 
ปี 2561 และ 2562 แบ่งตามภูมิภาค

• คาดการณ์ปี 2562   • ประเมินปี 2561

ภาพท่ี 11 ดัชนีความเช่ือม่ันการท่องเท่ียวประเทศไทย 
ปี 2561 และ 2562 แบ่งตามประเภทธุรกิจ

• คาดการณ์ปี 2562   • ประเมินปี 2561
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| ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยค�านวณจากผลการส�ารวจตัวแทน

ผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการส�ารวจรายไตรมาส และ

รายปี เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ

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 4 ปี 2561 นี้ ด�าเนินการส�ารวจในช่วง

เดือนพฤศจิกายน มีตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่

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 


