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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ และสะท้อนถึง

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร ่

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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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที	่
1/2562	เท่ากับ	98	อยู่ในระดับ 
ใกล้เคียงปกติ		

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ ์
ในไตรมาสท่ี	2/2562	เท่ากบั	100	
อยู่ในระดับปกติ	ใกล้เคียงกับ 
การคาดการณ์ในไตรมาสก่อน

ไตรมาส	2/2562	คาดว่าจะมี 
นักท่องเท่ียวต่างชาต	ิ9.28	ล้านคน	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.62	จากปีก่อน

• ดัชนีความเชื่อ ม่ันผู ้ประกอบการธุรกิจท ่องเที่ยว 
ในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 98 ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงปกติ 
และใกล้เคียงกับท่ีคาดการณ์ ไว้จากไตรมาสก่อน (100) 
สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างทรงตัว

• สถานการณ์ท่องเที่ยวท่ีทรงตัวท�าให้ผู ้ประกอบการ 
ส่วนใหญ่ยังคงเป้าหมายผลประกอบการในไตรมาสหน้า 
และยังไม่ปรับแผนการลงทุนมากนัก โดยเน้นไปทางการ
ปรบักลยทุธ์การตลาดและช่องทางประชาสัมพนัธ์ ไปทาง 
social network มากขึ้น

• แม้ผู้ประกอบการจะระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนัก 
จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แต่นักท่องเท่ียวไทย
ส่วนหนึ่งระบุว่าอาจลดการท่องเที่ยวลงหรือเปล่ียนไป
ท่องเท่ียวต่างประเทศแทน (ร้อยละ 45) และผู้ที่มีแผน 
ไปท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีก�าลังมีปัญหาฝุ่นควัน อาจตัดสินใจ
ยกเลิกการท่องเท่ียว (ร้อยละ 24) หรือเปล่ียนไปท่องเท่ียว
พื้นที่อื่นแทน (ร้อยละ 16)

• ในไตรมาสท่ี 2/2562 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
9.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.62 จากปี 2561 และในปี 
2562 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาตริวม 40.64 ล้านคน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.17 จากปี 2561 และมีรายได้จากนักท่อง
เที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท
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1	 ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป
เศรษฐกจิโลกชะลอลง จากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรฐัฯ และจนี 

รวมถงึการออกจาก EU ขององักฤษท�าให้ธรุกจิชะลอการลงทุน รวมถงึเงนิทุนเคลือ่น

ย้ายมีความผันผวนสูง

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลง โดยในไตรมาส 4/2561 ขยายตัวร้อยละ 3.7  

และท�าให้ท้ังปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยการส่งออกสินค้าชะลอลงจากผล 

ของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้การค้าโลกชะลอลง ขณะที่การ

ลงทุนและการใช้จ่ายภาครฐัยังมีความไม่แน่นอนสงู คาดว่าจะมีความชดัเจนมากข้ึน

ภายหลังการเลือกตั้งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562

อัตราแลกเปลีย่นมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนือ่ง โดยล่าสุดวันที่ 8 มีนาคม อยู่ที่ 31.73 

บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับแข็งค่าขึ้นจากปลายปี 2561

อัตราเงนิเฟ้อทรงตวัอยู่ในระดบัต�า่ โดยล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.7

สถานการณ์ฝุน่ละอองยังคงรนุแรงในบางพืน้ท่ี ในช่วงต้นเดอืนมีนาคม 62 แม้ระดบั 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพฯ จะลดลงสู่ระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

แต่ยังมปัีญหาในอกีหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในภาคเหนอืท่ีมีปัญหาไฟป่าในหลายจดุ

2	 ผลการส�ารวจความเชื่อมั่น 
ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
การส�ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจ�านวน 600 ราย พบว่า ดัชนี

ความเชื่อม่ันผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 1/2562 อยู ่ท่ี 98 

ซ่ึงเป็นระดับใกล้เคียงปกติ และใกล้เคียงกับท่ีคาดการณ์ไว้จากไตรมาสก่อน (100) 

สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างทรงตัว

ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ประกอบการมีความกังวลและประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติ 

มาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม (ร้อย

ละ 18) หรอืภาวะเศรษฐกจิไทยท่ียังซบเซาท�าให้ก�าลงัซ้ือลดลง (ร้อยละ 16) นอกจากนี ้

ยังมีความกังวลของผู้ประกอบการในเรื่องของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีไม่มีใบอนุญาต  

และทักษะด้านต่างๆ ของแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา

ท้ังนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวดีขึ้นบ้างในไตรมาสนี ้

จากการเดินทางท่ีสะดวกและง่ายข้ึน รวมถึงการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�่า 

ช่วยสนบัสนนุภาคการท่องเท่ียวอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีก้ารส่งเสรมิการท่องเท่ียว 

และกจิกรรมใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจจาก ททท. กม็ส่ีวนกระตุน้ภาคการท่องเท่ียวด้วยเช่นกนั

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาสที่ 2/2562 เท่ากับ 100 เป็นการคาดการณ ์

ในระดับปกติ และใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยส่งเสริมภาคการท่องเท่ียว

จากด้านการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการยังมีความกังวล

ในไตรมาสหน้า ได้แก่ ปัญหามลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของคนไทย 

การเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่ยังรุนแรงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงตัวท�าให้ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเป้าหมาย 

ผลประกอบการในไตรมาสหน้า และยังไม่ปรับแผนการลงทุนมากนัก โดยเน้นไป

ทางการปรับกลยุทธ์การตลาดและช่องทางประชาสัมพันธ์ไปทาง social network 

มากข้ึน ท้ังนี ้ ในไตรมาสหน้าธรุกจิระบุว่าจะปรบัเพิม่ราคา (ร้อยละ 40) ซ่ึงคาดว่า 

เป็นการปรับราคาห้องพักและสินค้าต่างๆ ในช่วงเทศกาล รวมถึงการปรับราคาค่า

โดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน�้ามันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์ฝุ ่นละอองขนาดเล็กท่ีรุนแรงข้ึนในช่วงต้นปี 2562 ไม่ได้มีผลต่อ

สถานการณ์ท่องเที่ยวในระยะสั้นมากนัก โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับ

ผลกระทบใดๆ (ร้อยละ 51) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนมีการปรับตัวด้วยการลงทุน

ระบบกรองอากาศเพิ่มเติม (ร้อยละ 16) และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและนักท่อง

เท่ียวมกีารป้องกนัตนเอง ในระยะยาวผูป้ระกอบการเห็นว่าภาครฐัควรมีมาตรการใน

การแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งใน

ด้านของการควบคุมปริมาณการก่อสร้างในแต่ละพื้นท่ี (ร้อยละ 16) และการลด 

ฝุ่นควันจากท้องถนนด้วยการจ�ากัดการใช้งานยานพาหนะท่ีมีอายุการใช้งานมาก  

และเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (ร้อยละ 16)

เมื่อถามถึงการเลือกตั้งท่ีจะเกิดข้ึนในวันท่ี 24 มีนาคมนี้ ผู ้ประกอบการธุรกิจ 

ท่องเที่ยวส่วนใหญ่คาดว่าจะไม่ได้มีผลต่อสถานการณ์ท่องเที่ยวของตนเอง (ร้อยละ 

53) ท้ังนี้ ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่ารัฐบาลใหม่ ควรมีมาตรการสนับสนุน 

ภาคการท่องเท่ียวผ่านมาตรการทางภาษีท่ีเหมาะสม ท้ังมาตรการทางภาษีในการ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบที่ถูกกฎหมาย (ร้อยละ 16) รวมถึง 

การลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย (ร้อยละ 14)

ภาพท่ี 1 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2553-2562

ดัชนีความเชื่อมั่น

• ประเมิน   • คาดการณ์   • จ�านวนนักท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)
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2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาสท่ี 1/2562 ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวเกอืบทุกกลุม่ประเมินสถานการณ์ 

ใกล้เคียงหรือต�่ากว่าปกติเล็กน้อย มีเพียงธุรกิจอื่นๆ (สวนสนุก ธีมปาร์ค) ที่ประเมิน

สถานการณ์ดีกว่าปกติค่อนข้างมาก

ส�าหรับการคาดการณ์ในไตรมาส 2/2562 ผู้ประกอบการคาดการณ์สถานการณ ์

แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ โดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปาและนวด  

และธรุกจิขายของท่ีระลกึ เป็นกลุม่ท่ีคาดการณ์สถานการณ์ดกีว่าปกตค่ิอนข้างมาก 

ส่วนธุรกิจขนส่งและธุรกิจน�าเท่ียวคาดการสถานการณ์ต�่ากว่าปกติค่อนข้างมาก  

ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ คาดการณ์สถานการณ์ใกล้เคียงปกติ

2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค

ไตรมาสท่ี 1/2562 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงปกต ิ 

โดยมีเพียงผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ท่ีประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติเล็กน้อย  

และผู ้ประกอบการในภาคกลางท่ีประเมินสถานการณ์เท ่ากับปกติ ขณะท่ี 

ผู้ประกอบการในภาคอื่นๆ ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติ

ส�าหรับไตรมาสท่ี 2/2562 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวคาดการณ์สถานการณ์ 

แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยผู้ประกอบการในภาคตะวันออก กรุงเทพฯ  

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติค่อนข้างมาก ขณะที่ 

ผูป้ระกอบการในภาคกลาง ภาคตะวนัตกและภาคใต้ประเมนิสถานการณ์ต�า่กว่าปกติ

3	 ผลการส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว
3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากการส�ารวจความเห็นของนกัท่องเท่ียวต่างชาตใินไตรมาสท่ี 1/2562 จ�านวน 350 ราย 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยือนไทยซ�้า (repeat visitor สัดส่วน 

ร้อยละ 59) ส่วนใหญ่เดนิทางกบัเพือ่น (ร้อยละ 32) และครอบครวั (ร้อยละ 22) กจิกรรม

ท่ีท�าส่วนใหญ่ ได้แก่ การเย่ียมชมธรรมชาติ (ร้อยละ 49) การเยี่ยมชมสถานท่ี 

ทางวฒันธรรม (ร้อยละ 48) และการนวดสปา (ร้อยละ 37) แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รบั

ความนยิมได้แก่ กรงุเทพฯ เชียงใหม่ ภเูกต็ และพทัยา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับ

ความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวรายใหม่และที่มาเยี่ยมเยือนซ�้า

นกัท่องเท่ียวต่างชาตร้ิอยละ 74 ได้รบัความพงึพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทยใน

ไตรมาสนี ้ หรอืคดิเป็นคะแนนความพงึพอใจรวม 4.02 (คะแนนเตม็ 5) โดยได้รับ 

การประเมนิว่าพงึพอใจในหลายด้าน เช่น ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียว อาหารไทย สปาและนวด 

แหล่งบันเทิง และด้านอ่ืนๆ แต่ด้านการคมนาคมยังคงไม่เป็นท่ีพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

ทั้งด้านสาธารณูปโภคคมนาคม (ถนน รถไฟ) และด้านคุณภาพการบริการ (แท็กซี่) 

นอกจากนี ้นกัท่องเท่ียวยงัประเมินว่าไม่ได้รบัความพงีพอใจจากคณุภาพการบรกิาร

โดยรวม สะท้อนความจ�าเป็นของการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างมาตรฐาน 

ของการบริการของธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว

จากการท่ีภาคธรุกจิเห็นว่าควรมีการปรบัปรงุระบบแท็กซ่ีและรถสาธารณะมาโดยตลอด 

เมือ่ถามถงึแนวทางในการปรบัปรงุธรุกจิเห็นว่าควรน�าระบบ IT เข้ามาใช้ในการจองรถ 

และจ่ายเงินผ่าน application (ร้อยละ 16) และควรมีการควบคุมดูแลมาตรฐานการ

บริการด้วยการออกใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตทุก 1 ปี (ร้อยละ 15) รวมไปถึงการ

จดัท�าระบบการร้องเรยีน และมมีาตรการลงโทษท่ีชดัเจนส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารรถโดยสาร

ที่กระท�าผิด (ร้อยละ 15) 

ภาพท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค

• ประเมินไตรมาส 1/2562   • คาดการณ์ไตรมาส 2/2562

ภาพท่ี 3 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ

• ประเมินไตรมาส 1/2562   • คาดการณ์ไตรมาส 2/2562

ภาพที่ 4 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไตรมาส 2/2562
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นักท่องเท่ียวต่างชาติระบุว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบบ้างต่อแผนการเดินทาง

ท่องเที่ยวในไทย โดยมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่มปัีญหา

มลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 30) และบางส่วนลดกจิกรรมกลางแจ้งลง (ร้อยละ 19) 

ท้ังนี้ ยังไม่มีนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีระบุว่าปัญหารุนแรงจนจ�าเป็นต้องลดจ�านวน 

วันท่องเที่ยวลง

จากการท่ีอาหารไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวต่างชาติมาโดยตลอด  

เมือ่สอบถามถงึปัญหาท่ีพบและแนวทางในการปรบัปรงุ พบว่านกัท่องเท่ียวเสนอว่า  

ควรมีการปรับปรุงในด้านความสะอาดมากท่ีสุด (ร้อยละ 14) รองลงมาได้แก่  

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอาหาร และข้อมูลต�าแหน่งของร้านอาหาร  

(ร้อยละ 12)

นกัท่องเท่ียวเห็นว่าระบบคมนาคมของไทยควรมีการปรบัปรงุในหลายด้าน โดยเฉพาะ

การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานราคาของแท็กซ่ี การดึงเอาแท็กซ่ี

ทางเลอืกอย่าง Grab หรอื Uber เข้ามาใช้มากข้ึน และควรใช้ระบบ IT ในการรายงาน

สภาพการจราจรและคุณภาพอากาศ

นักท่องเท่ียวท่ีมีแผนเดินทางในไตรมาสหน้าส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวเดินทาง 

ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหรือต้องเดินทางทาง

อากาศ (ร้อยละ 43) มีเป็นส่วนน้อยท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดใกล้เคียง (ร้อยละ 22)  

หรือท่องเท่ียวภายในจังหวัด (ร้อยละ 10) จุดหมายท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 

ในไตรมาสท่ี 2/2562 ได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 23) ภาคกลาง (ร้อยละ 21) และ 

ภาคเหนือ (ร้อยละ 20) 

3.2 นักท่องเที่ยวไทย

จากการส�ารวจนกัท่องเท่ียวไทยจ�านวน 350 รายท่ัวประเทศพบว่า นกัท่องเท่ียวไทย  

มีการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศในไตรมาสท่ี 1/2562 ประมาณร้อยละ 27  

สูงกว่าระยะเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าท่ีคาดการณ์จากไตรมาสก่อนเล็กน้อย 

ขณะท่ีในไตรมาส 2/2562 มีนักท่องเท่ียวไทยวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว 

ในประเทศร้อยละ 24 ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ยงัคง

วางงบประมาณท่ีจะใช้ในการท่องเท่ียวในไตรมาสหน้าใกล้เคยีงกบัไตรมาสนี ้(ร้อยละ 52)

เมือ่ถามถงึผลกระทบของสถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดเลก็ พบว่ามีผลต่อการตดัสนิใจ 

ออกไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยบ้าง โดยบางส่วนลดการออกไปท่องเที่ยวลง 

(ร้อยละ 35) และบางส่วนตดัสนิใจไปท่องเท่ียวต่างประเทศแทน (ร้อยละ 10) นอกจากนี้ 

ส�าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีมแีผนออกไปท่องเท่ียวแล้วแต่สถานท่ีในแผนท่องเท่ียวมปัีญหา

ฝุ่นละอองรุนแรง นักท่องเที่ยวระบุว่าอาจยกเลิกการเดินทาง (ร้อยละ 24) หรืออาจ

เปลี่ยนเป้าหมายการเดินทางแทน (ร้อยละ 16)

เม่ือถามถึงแนวทางการปรับปรุงรถโดยสาร/แท็กซ่ี นักท่องเท่ียวไทยเห็นว่าควรม ี

การปรับปรุงในหลายด้าน โดยเฉพาะการเปิดเสรีรถแท็กซ่ีทางเลือกอย่าง Grab  

หรอื Uber (ร้อยละ19) น�าระบบ IT เข้ามาใช้ในการจองรถ และจ่ายเงนิผ่าน application 

(ร้อยละ 14) และควรมีการควบคุมดูแลมาตรฐานการบริการด้วยการออกใบอนุญาต 

และต่อใบอนุญาตทุก 1 ปี (ร้อยละ 12) ซึ่งเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับความเห็น

ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

ในไตรมาสท่ี 1/2562 นักท่องเท่ียวไทยร้อยละ 8 มีการท่องเท่ียวต่างประเทศ  

ส่วนในไตรมาส 2/2562 นักท่องเท่ียวไทยร้อยละ 13 มีการวางแผนท่องเท่ียว 

ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการออกไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล• มีการเดินทางในไตรมาสนั้น   • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป

ภาพท่ี 5 ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางและมีแผนในการเดินทางในประเทศ

ภาพที่ 6 จุดหมายนักท่องเที่ยวไทยไตรมาสที่ 2/2562
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4	 การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	ไตรมาสที่	2/2562
ไตรมาส 2/2562 เป็นช่วงที่มีวันหยุดเทศกาล ได้แก่ วันจักรี เทศกาลสงกรานต์ และ

วนัวสิาขบูชา โดยสดัส่วนนกัท่องเท่ียวไทยท่ีมแีผนออกมาท่องเท่ียวใกล้เคยีงกบัระยะ

เดียวกันปีก่อนในทุกเทศกาล ขณะที่ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ดกีว่าปกต ิและประเมนิสถานการณ์ในช่วงวนัหยดุเทศกาลอืน่ๆ 

ต�่ากว่าปกติเล็กน้อย

นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนใหญ่วางแผน 

ออกเดินทางวันที่ 11 (ร้อยละ 30) หรือวันที่ 12 (ร้อยละ 37) และจะเดินทางกลับ 

ในช่วงวนัท่ี 17 (ร้อยละ 40) โดยนยิมใช้รถยนต์ส่วนตวั (ร้อยละ 53) หรอืเครือ่งบิน 

(ร้อยละ 24) ท้ังนี้ นักท่องเท่ียวเห็นว่าควรมีการปรับปรุงเรื่องของการอ�านวย 

ความสะดวกการเดินทาง (ร้อยละ 32) และอุบัติเหตุ (ร้อยละ 22)

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

9.74

38.28

10.92

9.28

9.97

10.47

40.64

2.92

4.62

10.04

7.83

6.17

589,895

501,303

538,576

565,586

2,195,360

นัก
ท่องเที่ยว
2560

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2561

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2562p

(ล้านคน)

อัตราการ
เติบโต
ปี 2562
(ร้อยละ)

รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2562
(ล้านบาท)

หมายเหตุ: - p แทนค่าคาดการณ์จากแบบจ�าลองโดยผู้วิจัยโดยใช้ค่าเฉล่ีย
   จากการคาดการณ์เป็นช่วง
 - ข้อมูลสถิติล่าสุดถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา           
 - รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติค�านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อหัว
   ของแต่ละภูมิภาคในปี 2562 ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จาก
   ค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉล่ียของแต่ละภูมิภาคในปี 2561

ส�าหรับสถานการณ์นักท่องเท่ียวจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 ประเทศไทย 

มีนักท่องเท่ียวจีนประมาณ 1.05 ล้านคน ลดลงร้อยละ 12.29 จากช่วงเดียวกันของปี 

2561 คาดว่าในไตรมาส 1/2562 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งสิ้น 3.17 ล้านคน  

ลดลงร้อยละ 0.11 จากไตรมาสที่ 1/2561 ส่วนในไตรมาสที่ 2/2562 นั้น ถ้าไม่มี

เหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีน 2.92 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.93 จากไตรมาสที่ 2/2561

5	 การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไตรมาสที่	2/2562
จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (20 มี.ค. 2562) พบว่า 

ในเดอืนกมุภาพันธ์ ปี 2562 ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตริวม 3.57 ล้านคน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

1.92 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.84 จากช่วงเดยีวกนัของปี 2561 และคาดว่า 

ในไตรมาสที่ 1/2562 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.92 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 

จากไตรมาสที่ 1/2561

ในไตรมาสท่ี 2/2562 ถ้าไม่มีเหตกุารณ์ผดิปกตใิดๆ คาดว่าจะมนีกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

9.28 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 4.62 จากไตรมาส 2/2561 โดยแบ่งเป็นนกัท่องเท่ียว 

จากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.66 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.31 จากไตรมาส 2/2561 

นกัท่องเท่ียวจากเอเชียตะวนัออก 4.03 ล้านคน เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.07 และนกัท่องเท่ียว

จากยุโรปจะอยู่ที่ 1.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.60 จากไตรมาส 2/2561

คาดว่าในปี 2562 จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมดท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว 

ในประเทศไทยประมาณ 40.64 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปี 2561 และมี 

รายได้จากนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ2.20 ล้านล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 9.36

ภาพท่ี 7 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสัดส่วน
นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล ไตรมาสท่ี 2/2562

• ดัชนีความเชื่อมั่น   • ร้อยละนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ภาพท่ี 8 จ�านวนนักท่องเท่ียวรวมและรายภูมิภาครายไตรมาส ปี 2559-2562

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจาก ASEAN   • จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก

• จ�านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป   • จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
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|      ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย |      ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

6	 สรุปและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2562 คาดว่ายังอยู่ในระดับปกติ

อย่างต่อเนื่อง จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ปัจจัยบวก 

ท่ีส�าคัญคือ การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว และการขยายตัวของธุรกิจท่ีสนับสนุน 

การท่องเที่ยว เช่น สายการบินต้นทุนต�่า

6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1 พัฒนาระบบรถสาธารณะในแหล่งท ่องเท่ียว เพื่อช ่วยในการลดมลพิษ  

และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

- สนบัสนนุให้มกีารระบบ IT มาใช้ในการจองและช�าระเงนิผ่าน application ต่างๆ

- สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาด�าเนินงานด้านรถสาธารณะในพื้นท่ีต่างๆ  

มากยิ่งขึ้น เกิดการแข่งขันในด้านของคุณภาพการให้บริการ

- เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะและแท็กซ่ี 

ผ่านการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตทุกๆ 1 ปี 

- จัดท�าระบบการร้องเรียนในด้านคุณภาพและการให้บริการท่ีเข้าถึงได้ง ่าย  

และมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนส�าหรับผู้กระท�าผิด

2 สนับสนุนภาคประชาชน และผู ้ประกอบการในการดูแลรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว   

- มีการจัดท�าระบบติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

มลพิษทางอากาศในจังหวัดต่างๆ พร้อมก�าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- สนับสนุนให้มีกิจกรรมการปิดถนน หรือปิดเมือง ลดการใช้ยานพาหนะ 

ส่วนบุคคลในพื้นที่ต่างๆ และจัดระบบรถสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชน

- มีการศึกษาศักยภาพในการรองรับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และจ�านวน 

ยานพาหนะ ในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

1 พฒันาระบบ IT และบุคลากรท่ีจะท�าหน้าท่ีในการดแูลระบบ IT ให้มีความทันสมยั 

และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับพื้นที่และระดับโลก

2 พัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารท้ังระหว่างผู ้ประกอบการ และระหว่าง 

ผู้ประกอบการและหน่วยงานสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็น ททท. 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผน

การจัดท�าโปรโมชั่นและการประชาสัมพันธ์

3 ส่งเสริมให้เกิดผู ้ประกอบการด้านรถสาธารณะภายในพ้ืนท่ีในรูปแบบต่างๆ  

และพฒันาช่องทาง application ในการตดิต่อระหว่างนกัท่องเท่ียว และผูใ้ห้บรกิาร 

รวมถงึการพฒันาระบบ feedback ความพงึพอใจในการให้บรกิาร และการร้องเรยีน

3 ก�าหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ท้ังทางภาษี และไม่ใช่ภาษีเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยว

- สนับสนุนส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก ท่ีไม่มีใบอนุญาต 

ตาม พ.ร.บ. โรงแรม 2547 เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย 

ผ่านมาตรการด้านภาษี เพือ่ให้สามารถควบคมุ ดแูลคณุภาพ ราคา และมาตรฐาน

การให้บริการ รวมถึงการสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์

- ส่งเสริมนักท่องเท่ียวชาวไทยให้มีการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน  

ผ่านมาตรการด้านภาษี โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว และมี 

การประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวอย่างทั่วถึงผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

social media

4 ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว กจิกรรม ประเพณต่ีางๆ ในแต่ละพืน้ท่ี

- จัดท�าแผนปฏิทินการท่องเท่ียว ท่ีมีกิจกรรมท้ังในด้านประเพณี วัฒนธรรม  

และกิจกรรมพิเศษที่จัดท�าขึ้นในแต่ละพื้นที่

- วางแผนการประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้าแต่ละพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบักจิกรรม วัฒนธรรม 

หรือประเพณี รวมถึงสิทธิประโยชน์หรือมาตรการลดหย่อนด้านภาษีเพื่อให้ 

ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบและมีการวางแผนล่วงหน้า

- ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการพัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ ์

และการจองต่างๆ

ภาพท่ี 9 จ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรายเดือน ปี 2559-2562

• 2559   • 2560   • 2561   • 2562   
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ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่	
WWW.THAILANDTOURISMCOUNCIL.ORG

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(สทท.)
INFO@THAILANDTOURISMCOUNCIL.ORG

| 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 เม่ือเปรยีบเทียบกบัระดบัการท่องเท่ียวปกตท่ีิท่านคาดหวงัว่าควรจะเกดิข้ึนในช่วง

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 1 ปี 2562 นี้ ด�าเนินการส�ารวจในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ 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 


