
TOURISM SITUATION AND FORECAST
OF TOURISTS’ BEHAVIOR
AND CONFIDENCE INDEX
OF THAILAND’S TOURISM INDUSTRY

โครงการ การ รายงาน และ พยากรณ  
สถานการณ  พฤติ กร รม นัก ท ่ อง เที่ยว 
 และ ความ เชื่อ มั่น ของ ผู ้ ประกอบ การ 
ในอ ุตสา หกร รม การ ท ่ อง เที่ยว ของ ไทย

2019/2 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

THAILAND
TOURISM
CONFIDENCE
INDEX
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์	 และสะท้อนถึง
สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต	(รายไตรมาส)	และเผยแพร่ 
ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้	 เพื่อท่ีจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีจะเกดิขึน้ได้	โดยการศกึษาแบ่งออกเป็น	6	ส่วนได้แก่	•	ภาพรวมสถานการณ์
ทั่วไป	•	ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยว	•	
ความคิดเห็นนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ	 •	 การท่องเท่ียว 
ช่วงเทศกาล	•	การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาต	ิ•	ข้อเสนอแนะ

การอ่านค่าดัชนี – ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 200 โดย
•	ค่าดัชนีสูงกว่า	100	หมายความว่าสถานการณ์ดีกว่าระดับปกติ
•	ค่าดัชนีเท่ากับ	100	หมายความว่าสถานการณ์เท่ากับระดับปกติ
•	ค่าดัชนีต�่ากว่า	100	หมายความว่าสถานการณ์แย่กว่าระดับปกติ



 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2562 เท่ากับ 100 อยู่ในระดับปกติ  

 ดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ์ในไตรมาสที่ 3/2562 เท่ากับ 100 เท่ากับทีค่าดการณ์ในไตรมาสก่อน 

 ไตรมาส 3/2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.70 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06 จากปีก่อน และในปี 2562 
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 40.06 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.65 จากปี 2561 

………………………………………………… 
แนว 

 

   ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตร
มาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 100 และคาดการณ์ไตรมาส 
3/2562 อยู่ที่ 100 สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่
ค่อนข้างทรงตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายปีก่อน 

    สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงตัวท าให้ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ยังคงเป้าหมายผลประกอบการในไตรมาสหน้า แต่
มีแนวโน้มปรับลดแผนการลงทุนมากขึ้นจากไตรมาส
ก่อน  

   มาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยกระตุ้น
ภาคการท่องเที่ยวได้บ้าง โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ระบุว่าได้รับผลดีจากมาตรการลดหย่อนภาษีเมืองหลัก
เมืองรอง (ร้อยละ 51) แต่มีบางส่วนมีความกังวลว่าจะ
เสียนักท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ (ร้อยละ 33) อย่างไรก็
ดี นักท่องเที่ยวไทยระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้ส่งผล

ต่อการตัดสินใจออกไปท่องเที่ยว (ร้อยละ 43) หรือยังไม่
ทราบนโยบายดังกล่าว (ร้อยละ 36) 

    ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครฯ 
ถูกประเมินว่าเกิดปัญหาจากการรองรับนักท่องเที่ยวเกิน
ศักยภาพ มีเพียงภูเก็ตเท่านั้นที่ธุรกิจส่วนใหญ่ประเมิน
ว่ายังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ยังมีบาง
จังหวัดที่อยู่ ในรายชื่อเมืองรองแต่ผู้ประกอบการ
ประเมินว่าแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวเกิน
ศักยภาพ (น่าน เลย เชียงราย)  

   ในไตรมาสที่ 3/2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
9.70 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.06 จากปี 2561 และใน
ปี 2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 40.06 
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 จากปี 2561 

  

โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย  (สทท . )  และคณะ เศรษฐศาสตร์  จุ ฬาล งกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ และสะท้อนถึง
สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตร
มาส) และเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้  เพื่อที่จะได้
เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้แก่ 
1. ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป 
2. ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจ

การท่องเที่ยว 
3. ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
4. การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล 
5. การคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
6. ข้อเสนอแนะ 

 



1.  ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป 

เศรษฐกิจโลกชะลอลง จากสงครามการค้าของสหรัฐฯ กับ
ประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั้งจีนและเม็กซิโก ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน โดยในระยะ
สั้นเริ่มเห็นการส่งออกสินค้าของประเทศกลุ่มเอเชียหดตัวสูง
โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนสมาร์ทโฟน 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลง โดยในไตรมาส 1/2562 
ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่อง ตาม
การส่งออกสินค้าที่กลับมาหดตัว ขณะที่การใช้จ่ายใน
ประเทศยังขยายตัวได้แต่มีแนวโน้มชะลอลงในช่วงที่ยังรอ
การจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ สศช. ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจ
ปีนีเ้หลือร้อยละ 3.6 จากเดิมท่ีคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 
อย่างไรก็ดี ยังประเมินว่ารายรับภาคการท่องเที่ยวในปีนี้
ยังคงขยายตัวและไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกมากนัก 

ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ผ่านมาตรการ
ทางภาษีเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ รวมถึงมีมาตรการ
กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพ่ิมเติมที่ส าคัญได้แก่ การขยาย
ระยะเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (visa on 
arrival) ออกไปเพ่ิมเติมอีก 6 เดือน และการอนุญาตให้น า
ค่าใช้จ่ายเมืองหลักเมืองรองมาลดหย่อนภาษี 

อัตราแลกเปลี่ยนทรงตัว โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 31.5-
31.8 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.  

อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับสูงขึ้น ตามราคาผักและผลไม้ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
ลดลง รวมถึงราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับ
สูงขึ้น และราคาคาโดยสารสาธารณะที่เพ่ิมขึ้นตามนโยบาย
ของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาเนื้อสัตว์
ที่อาจสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาขาดแคลนเนื้อหมูในจีนหลังเกิด
โรคระบาดส่งผลให้จีนมีการเร่งน าเข้าค่อนข้างมาก 

2.  ผลการส ารวจความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การส ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจ านวน 
600 ราย พบว่า ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 100 เท่ากับ
คาดการณ์ไว้จากไตรมาสก่อน สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยว
ที่ค่อนข้างทรงตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายปีก่อน   

ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ประเทศไทย ปี 2553-2562 

 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการมีความกังวล มาจาก
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ทั้งในด้านการแข่งขันที่
รุนแรงในอุตสาหกรรม (ร้อยละ 17) และภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่ยังซบเซาท าให้ก าลังซื้อลดลง (ร้อยละ 16) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อเนื่องมาหลายไตรมาส 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินว่ามีปัจจัยลบ
เพ่ิมเติมจากการที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจมา
ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 17)  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยว
ดีกว่าปกติจากการเข้าถึงข้อมูลเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีมาก
ยิ่งขึ้น และกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจจาก ททท. มีส่วน
กระตุ้นภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการเดินทาง
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ดัชนีความเช่ือมั่น จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 
(ล้านคน) 



ที่สะดวกและง่ายขึ้น รวมถึงการขยายตัวของสายการบิน
ต้นทุนต่ ายังช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

ดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ์ในไตรมาสที่ 3/2562 เท่ากับ 
100 เป็นการคาดการณ์ในระดับปกติต่อเนื่องจากไตรมาส
ก่อน แม้ในไตรมาสหน้าจะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 
และผู้ประกอบการยังมีความกังวลจากสภาวะเศรษฐกิจไทย 
รวมถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศที่ชะลอตัวต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ดี ในไตรมาสหน้ายังมีปัจจัยเสริมจากการเร่งท าโปร
โมชันของผู้ประกอบการ รวมถึงนโยบายภาครัฐบางส่วนช่วย
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ท าให้ภาพรวมการท่องเที่ยว
ยังคงทรงตัว 

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงตัวท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
คงเป้าหมายผลประกอบการในไตรมาสหน้า แต่มีแนวโน้ม
ปรับลดแผนการลงทุนมากขึ้นจากไตรมาสก่อน (ร้อยละ 32 
จากไตรมาสก่อนร้อยละ 37) ทั้งนี้ ในไตรมาสหน้ามี
ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งระบุว่าจะปรับเพ่ิมราคาสินค้า 
โดยเฉพาะธุรกิจร้านขายของที่ระลึก (ร้อยละ 48) และธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 47) ยกเว้นกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งที่ระบุว่าจะปรับลดราคาลง (ร้อยละ 49) โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ให้บริการรถทัวร์ 

จากการที่ภาครัฐได้มีมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว 
โดยอนุญาตให้น าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและ
เมืองรองมาลดหย่อนภาษี ผู้ประกอบการประเมินว่าจะได้รับ
ผลดีท าให้ธุรกิจปรับดีขึ้น (ร้อยละ 38) จากทั้งด้านของ
จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนวันพัก และค่าใช้จ่ายต่อทริปที่
เพ่ิมขึ้น และอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่นักท่องเที่ยวปรับ
แผนการเดินทางเป็นท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองควบคู่กัน 
(ร้อยละ 14) อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินว่า
อาจท าให้ธุรกิจตนเองแย่ลง (ร้อยละ 33) เนื่องจากเสียลูกค้า
ให้กับพ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ และเมื่อจ าแนกธุรกิจตามพ้ืนที่
เมืองหลักและเมืองรอง พบว่าธุรกิจในจังหวัดเมืองหลัก
ประเมินว่าได้รับผลดีในสัดส่วนที่สูงกว่าเล็กน้อยเมืองเทียบ
กับธุรกิจในจังหวัดเมืองรอง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเห็นว่า

ภาครัฐควรให้ความส าคัญในส่วนของการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเมืองรองควบคู่เมืองหลักผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ให้
มากยิ่งขึ้น และพิจารณาขยายมาตรการลดหย่อนภาษีเมือง
หลักเมืองรองเพ่ิมเติมจากเดิมที่จะสิ้นสุด 30 มิถุนายนนี้ 
โดยเฉพาะในช่วง Low season 

นอกจากมาตรการลดหย่อนภาษีเมืองหลักเมืองรอง ภาครัฐ
ยังมีมาตรการทางภาษีที่ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว
เพ่ิมเติมด้วยการขยายเวลาโครงการคืนภาษีนักท่องเที่ยวจาก
เดิมที่สิ้นสุด 31 มี.ค. เป็น 30 ก.ย. และเพ่ิมจุดในการคืน
ภาษี (Vat refund) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ก็เห็นว่าภาครัฐควร
ให้ความส าคัญในหลายด้าน ทั้ งการ เพ่ิมจุดคืนภาษีใน
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 
ขยายระยะเวลาโครงการเพ่ิมเติมรวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์
เรื่องจุดคืนภาษีให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ทั้งนี้ การเพ่ิมจุด
คืนภาษีในเมืองจะมีส่วนในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวที่
ได้รับเงินคืนสามารถใช้จ่ายเงินต่อ ท าให้เกิดการหมุนเวียน
ของเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 

เมื่อถามถึงศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว (carrying 
capacity) ของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด พบว่าแต่ละ
ธุรกิจประเมินแตกต่างกันไป โดยร้อยละ 54 ประเมินว่ายังไม่
เกินศักยภาพ ร้อยละ 24 ประเมินว่าเกินศักยภาพ และร้อย
ละ 22 ประเมินว่าเกินศักยภาพไปมากและก าลังเป็นปัญหา 
ทั้งนี้ ผลส ารวจในรายจังหวัดพบว่า จังหวัดท่องเที่ยวส าคัญ
อย่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครฯ ถูกประเมินว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับเกินศักยภาพและก าลังเป็นปัญหา มี
เพียงภูเก็ตเท่านั้นที่ธุรกิจส่วนใหญ่ประเมินว่ายังสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ยังมีบางจังหวัดที่อยู่ใน
รายชื่อเมืองรองแต่ประเมินว่าแหล่งท่องเที่ยวรองรับ
นักท่องเที่ยวเกินศักยภาพ (น่าน เลย เชียงราย)  

ธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ระบุ ว่ า ไม่ ได้ รั บผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แข็งค่าในช่วงที่ผ่านมา (ร้อยละ 44) โดยมี
บางส่วนระบุว่าได้รับผลกระทบท าให้ธุรกิจแย่ลง (ร้อยละ 



31) และเมื่อจ าแนกรายธุรกิจพบว่า ธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม และธุรกิจอ่ืนๆ (สวนสนุก ธีมปาร์ค) เป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุด (ร้อยละ 44 และ 42 ตามล าดับ) 

จากที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มทวีความรุนแรงและท าให้และท า
ให้ผู้ประกอบการเป็นกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเห็นว่าภาครัฐควรด าเนินการแก้ไข
ในระยะยาวในหลายด้าน ทั้งด้านของการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนเพ่ือลดจ านวนรถยนต์บนท้องถนน ควบคุมปริมาณ
การก่อสร้างในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างผลประโยชน์ด้าน
ภาษีแก่สถานประกอบการที่มีการด าเนินการเพ่ือดูแล
สิ่งแวดล้อม 

2.1  ดัชนีความเชื่อม่ันจ าแนกตามภูมิภาค 

ไตรมาสที่  2/2562 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมิน
สถานการณ์ดี ก ว่าปกติ  โดยผู้ ป ระกอบการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ดีที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ และภาคกลาง มีเพียงผู้ประกอบการ
ในภาคเหนือที่ประเมินสถานการณ์ต่ ากว่าปกติ   

ส าหรับไตรมาสที่ 3/2562 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
คาดการณ์สถานการณ์แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดย
ผู้ประกอบการในภาคเหนือและภาคใต้ประเมินสถานการณ์
ดีกว่าปกติค่อนข้างมาก ขณะที่ผู้ประกอบการในภาค
ตะวันตก กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกประเมินสถานการณ์
ต่ ากว่าปกต ิ

ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการในภาคเหนือมองว่าสถานการณ์ใน
ไตรมาส 2 ต่ ากว่าปกติน่าจะเนื่องมาจากปัญหาฝุ่นควันที่
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ภ า ค เ ห นื อ ใ น ช่ ว ง ต้ น ปี  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม 
ผู้ประกอบการในภาคเหนือคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในไตร
มาส 3 น่าจะดีกว่าปกติเนื่องจากปัญหาคลี่คลายลงและจะ
ท าให้สถานการณ์การท่องเที่ยวฟ้ืนตัวและมีนักท่องเที่ยว
กลับมาเที่ยวมากข้ึน 

ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค 

 

2.2 ดัชนีความเชื่อม่ันจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ไตรมาสที่ 2/2562 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเมิน
สถานการณ์แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจ
ขนส่งและธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่ประเมิน
สถานการณ์ดีกว่าปกติค่อนข้างมาก ขณะที่ผู้ประกอบการที่
ประเมินสถานการณ์ต่ ากว่าปกติมาจากธุรกิจอ่ืนๆ (สวนสนุก 
ธีมปาร์ค)  

ส าหรับการคาดการณ์ในไตรมาส 3/2562 ธุรกิจส่วนใหญ่
คาดการณ์สถานการณใ์กล้เคียงปกติ ยกเว้นธุรกิจอ่ืนๆ (สวน
สนุก ธีมปาร์ค) ที่ประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติ
ค่อนข้างมาก  

ภาพที่ 3 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ 
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3.  ผลการส ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 

3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

จากการส ารวจความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส
ที่ 2/2562 จ านวน 350 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับที่มีการส ารวจในไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนไทยซ้ า (repeat visitor สัดส่วน
ร้อยละ 59)  และเป็นการมาท่องเที่ ยวกับเ พ่ือนหรือ
ครอบครัว กิจกรรมที่ท าส่วนใหญ่ ได้แก่  การเยี่ยมชม
ธรรมชาติ การเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรม และการ
นวดสปา แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมได้แก่ กรุงเทพฯ 
เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวรายใหม่และที่มาเยี่ยมเยือน
ซ้ า 

นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 67 ได้รับความพึงพอใจจาก
การมาเที่ยวประเทศไทยในไตรมาสนี้ หรือคิดเป็นคะแนน
ความพอใจรวม 3.86 (คะแนนเต็ม 5) โดยภาพรวมยังได้รับ
การประเมินดีในหลายด้าน ยกเว้นด้านการคมนาคมที่ยัง
ได้รับประเมินต่ ามาโดยตลอด ทั้ งด้านสาธารณูปโภค
คมนาคม (ถนน รถไฟ) และด้านคุณภาพการบริการ (แท็กซี่) 
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังประเมินว่าไม่ได้รับความพีงพอใจ
จากคุณภาพการบริการโดยรวม สะท้อนความจ าเป็นของ
การพัฒนาคุณภาพและการสร้างมาตรฐานของการบริการ
ของธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ไตรมาส 2/2562  

 

จากการที่ภาครัฐช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวผ่านนโยบาย
เพ่ิมจุดคืน VAT พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ
นโยบายดังกล่าว (ร้อยละ 40) หรือทราบแล้วแต่ยังไม่เคยใช้ 
(ร้อยละ 43) มีเพียงส่วนน้อยที่จะยื่นขอลด VAT (ร้อยละ 6) 
แต่เกือบทั้งหมดเป็นการขอลด VAT ที่สนามบิน สะท้อนว่าที่
ผ่านมาการเพ่ิมจุดคืน VAT ในเมืองยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่
นักท่องเที่ยวต่างชาติมากนัก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเห็นว่าควรมี
จุดคืน VAT ในทุกห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 22) และในมินิ
มาร์ท (ร้อยละ 18) อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวบางส่วนเห็นว่า
จุดคืน VAT ที่สนามบินนั้นเพียงพอกับความต้องการแล้ว 
(ร้อยละ 18) 

เมื่อถามถึงปัญหาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัด
ท่องเที่ยวส าคัญ นักท่องเที่ยวต่างชาติประเมินว่าจังหวัดที่
แหล่งท่องเที่ยวมีปัญหานักท่องเที่ยวเกินศักยภาพมาก ได้แก่ 
กรุงเทพฯ รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่ และพัทยา ขณะที่ภูเก็ต
อยู่ ใ น อันดับท้ ายๆ  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บคว าม เห็ นของ
ผู้ประกอบการต่อสถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดดังกล่าว 
ทั้งนี้  นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าควรด าเนินการในการ
บรรเทาปัญหาดังกล่าว อาทิ การระดมทุนจากนักท่องเที่ยว
และภาคเอกชนส าหรับการด าเนินงานฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
การจ ากัดนักท่องเที่ยว และการเพ่ิมภาษีท่องเที่ยวตามความ
เหมาะสม  
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นักท่องเที่ยวเห็นว่าระบบคมนาคมของไทยควรมีการ
ปรับปรุงในหลายด้าน โดยเฉพาะการใช้ระบบ IT ในการให้
ข้อมูลและเปรียบเทียบราคาการเดินทาง การดึงเอาแท็กซี่
ทางเลือกอย่าง Grab หรือ Uber เข้ามาใช้มากขึ้น และการ
สร้างมาตรฐานราคาของแท็กซ่ี 

3.2  นักท่องเที่ยวไทย 

จากการส ารวจนักท่องเที่ยวไทยจ านวน 350 รายทั่วประเทศ
พบว่า นักท่องเที่ยวไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศใน
ไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ร้อยละ 27 สูงกว่าที่คาดจากไตร
มาสก่อนเล็กน้อย แต่ยังต่ ากว่าระยะเดียวกันปีก่อน และมี
แนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ในไตรมาส 3/2562 มี
นักท่องเที่ยวไทยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ร้อยละ 20 ซึ่ งต่ ากว่าในไตรมาสเดียวกันปีก่อนและมี
แนวโน้มปรับลดลงเช่นกัน สะท้อนแนวโน้มการท่องเที่ยวที่
ชะลอลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ยังคงวางงบประมาณที่จะใช้ใน
การท่องเที่ยวในไตรมาสหน้าใกล้เคียงกับไตรมาสนี้ (ร้อยละ 
50) แต่สัดส่วนผู้ที่ระบุว่าจะปรับลดงบประมาณการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อน (ร้อยละ 32 จากไตรมาส
ก่อนร้อยละ 28) ทั้งนี้ ผู้ที่ปรับลดงบประมาณท่องเที่ยวระบุ
ว่าเป็นผลจากความกังวลต่อเศรษฐกิจในประเทศส่งผลให้ยัง
ไม่กล้าวางแผนใช้จ่ายเป็นส าคัญ (ร้อยละ 40) 

ภาพที่ 5 ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางและมี
แผนในการเดินทางในประเทศ 

 

จุดหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไตรมาสที่ 3/2562 
ได้แก่ ภาคกลาง (ร้อยละ 29) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 19) และภาคเหนือ (ร้อยละ 17)  

ภาพที่ 6 จุดหมายนักท่องเที่ยวไทยไตรมาสที่ 3/2562 

 

เมื่อถามถึงปัญหาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดท่องเที่ยวส าคัญ นักท่องเที่ยวไทย
ประเมินว่ามีเพียง 2 จังหวัดท่องเที่ยวส าคัญที่มีปัญหา
นักท่องเที่ยวเกินศักยภาพมาก ได้แก่ กรุงเทพฯ (ร้อยละ 24) 
และเชียงใหม่ (ร้อยละ 17) ขณะที่จังหวัดอ่ืนๆ ประสบ
ปัญหาไม่รุนแรงนัก (ไม่เกินร้อยละ 10) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว
ไทยมีความเห็นว่าควรใช้มาตรการประเภทลดนักท่องเที่ยว
เ พ่ือบรรเทาปัญหาดั งกล่ าว  อาทิ  การจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละวัน หรือปิดแหล่งท่องเที่ยวในบาง
ฤดูกาลเพื่อให้เกิดการฟื้นฟู  

ส าหรับความเห็นต่อมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมือง
หลักเมืองรอง นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้ส่งผล
ต่อการตัดสินใจออกไปท่องเที่ยว (ร้อยละ 43) หรือยังไม่
ทราบนโยบายดังกล่าว (ร้อยละ 36) ส าหรับผู้ที่ระบุว่า
ตัดสินใจออกไปท่องเที่ยวมากขึ้นมีหลายกลุ่มด้วยกัน อาทิ 
กลุ่มที่ตัดสินใจออกไปท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองควบคู่กัน
มากขึ้น (ร้อยละ 8) กลุ่มที่ท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น (ร้อย
ละ 6) และกลุ่มที่ท่องเที่ยวเมืองหลักมากขึ้น (ร้อยละ 4) 
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวไทยเห็นว่าภาครัฐควรเน้นการด าเนินงาน
ในด้านของการปรับแนวนโยบายให้เน้นกระตุ้นภาคการ
ท่องเที่ยวในช่วง low season (ร้อยละ 30) ส่งเสริมให้
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ผู้ประกอบการทราบวิธีการออกใบก ากับภาษีที่ถูกต้อง (ร้อย
ละ 28) และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ถูกต้อง 
(ร้อยละ 26) 

ทั้งนี้ หากรัฐประกาศวันหยุดเพ่ิมเติมในช่วงปีใหม่ (30 ธ.ค.) 
ท าให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน นักท่องเที่ยวไทยระบุว่ายังคง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เดิม แต่อาจท่องเที่ยวจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่
ใกล้เคียงเพ่ิมเติมบ้าง (ร้อยละ 40) มีบางส่วนที่จะ
เปลี่ยนเป็นออกไปเที่ยวในไทยจากเดิมที่ไม่มีแผน (ร้อยละ 
11) และมีส่วนน้อยที่จะเปลี่ยนแผนจากท่องเที่ยวไทยเป็น
ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ร้อยละ 10)  

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงแนวทางการปรับปรุงรถโดยสาร/
แท็กซี่ นักท่องเที่ยวไทยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในหลาย
ด้าน โดยเฉพาะการเปิดเสรีรถแท็กซี่ทางเลือกอย่าง Grab 
หรือ Uber (ร้อยละ18) น าระบบ IT เข้ามาใช้ในการจองรถ 
และจ่ายเงินผ่าน application (ร้อยละ 16) และควรมีการ
ก าหนดอายุการใช้งานพาหนะไม่เกิน 10 ปี (ร้อยละ 16) 

ในไตรมาสที่ 2/2562 นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 9 มีการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนในไตรมาส 3/2562 นักท่องเที่ยว
ไทยร้อยละ 9 มีการวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการออกไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล  

4. การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ไตรมาสที่  3/2562 

ไตรมาส 3/2562 เป็นช่วงที่มีวันหยุดเทศกาลที่ส ำคัญ ได้แก่ 
วันอำสำฬหบูชำ วันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ และวันแม่ โดย
สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนออกมำท่องเที่ยวในช่วง
เทศกำลลดลงจำกปีก่อนทุกเทศกำล ขณะที่ผู้ประกอบกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในช่วงวันอำสำฬหบูชำต่ ำกว่ำ
ปกติ และใกล้เคียงปกติในทั้งสองเทศกำลที่เหลือ  

ภาพที่ 7 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
และสัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาล ไตรมาสที่ 3/2562 

  
 
5. การคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาสที่ 
3/2562 

จำกข้อมูลล่ำสุดของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (21 
มิ.ย. 2562) พบว่ำในเดือนพฤษภำคม ปี 2562 ประเทศไทย
มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติรวม 2.73 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.03 จำกช่วงเดียวกันของปี 2561 และมีรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 1.34 แสนล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.95 จำกช่วง
เดียวกันของปี 2561 และคำดว่ำในไตรมำสที่ 2/2562 จะมี
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 9.09 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.48 
จำกไตรมำสที่ 2/2561 

ในไตรมำสที่ 3/2562 ถ้ำไม่มีเหตุกำรณ์ผิดปกติใดๆ คำดว่ำ
จะมีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 9.70 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.06 
จำกไตรมำส 3/2561 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจำกประเทศ
ในกลุ่มอำเซียน 2.78 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 จำกไตร
มำส 3/2561 นักท่องเที่ยวจำกเอเชียตะวันออก 4.30 ล้ำน
คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.98 และนักท่องเที่ยวจำกยุโรปจะอยู่ที่ 
1.26 ล้ำนคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.88 จำกไตรมำส 3/2561  

คำดว่ำในปี 2562 จะมีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติทั้งหมดที่เดิน
ทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยประมำณ 40.06 ล้ำนคน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.65 จำกปี 2561 และมีรำยได้จำก
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 2.13 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 
2561 ร้อยละ 6.23    
 
ตารางท่ี 1 การคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติราย
ไตรมาส ปี 2560-2562 
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วันแม่ 

สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนทอ่งเทีย่ว ดัชนีความเช่ือมั่น 

ดัชนีความเช่ือมั่น 
ร้อยละของ 
นักท่องเที่ยวขาวไทย 



ไตรมาส นัก 
ท่องเที่ยว 

2560 
(ล้านคน) 

นัก 
ท่องเที่ยว 

2561 
(ล้านคน) 

นัก 
ท่องเที่ยว 
2562p 

(ล้านคน) 

อัตราการ
เติบโต 

ปี 2562 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว  

2562 
(ล้านบาท) 

1 9.19 10.61 10.80 1.79 573,798 

2 8.13 8.87 9.09 2.48 482,947 

3 8.78 9.06 9.70 7.06 515,356 

4 9.29 9.74 10.47 7.49 556,265 

รวม 35.39 38.28 40.06 4.65 2,128,366 

หมายเหตุ: - p แทนค่าคาดการณ์จากแบบจ าลองโดยผู้วิจัยโดยใช้ค่าเฉลี่ยจาก
การคาดการณ์เป็นช่วง    

- ข้อมูลสถิติล่าสุดถึงเดือนพฤษภาคม 2562 จากกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

- รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติค านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
แต่ละภูมิภาคในปี 2562 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากค่าใช้จ่าย
ต่อหัวเฉลี่ยของแต่ละภูมิภาคในปี 2561 

 

ภาพที่  8 จ านวนนั กท่ อ ง เที่ ย วต่ า งชาติ ร วมและ
นักท่องเที่ยวรายภูมิภาค (ล้านคน) และรายได้ (แสนล้าน
บาท) ปี 2559 – 2562 

 

ส ำหรับสถำนกำรณ์นักท่องเที่ยวจีน ในเดือนพฤษภำคมปี 
2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจีนประมำณ 7.9 แสนคน 
ลดลงร้อยละ 8.55 จำกช่วงเดียวกันของปี 2561 คำดว่ำใน
ไตรมำส 2/2562 มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งสิ้น 2.57 
ล้ำนคน ลดลงร้อยละ 6.63 จำกไตรมำสที่ 2/2561 ส่วนใน
ไตรมำสที่ 3/2562 นั้น ถ้ำไม่มีเหตุกำรณ์ผิดปกติเกิดขึ้น คำด
ว่ำจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมำณ 2.75 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 12.24 จำกไตรมำสที่ 3/2561 

ภาพที่ 9 จ านวนนักท่องเที่ยวจีนรายเดือน ปี 2559-2562  

 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

สถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2562 
คาดว่ายังอยู่ในระดับปกติอย่างต่อเนื่อง จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปัจจัยบวกที่ส าคัญคือ การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มีมากยิ่งขึ้น และ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากภาครัฐ 
รวมถึงกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจจาก ททท. 

6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

(1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านมาตรการสิทธิประโยชน์
ด้านภาษี  และกิจกรรมการตลาดอ่ืนๆ ทั้งในส่วนของ
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 

 ขยายเวลาการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพ่ิม
จุดการคืน VAT ในตัวเมือง และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ การคืน VAT ในตัว
เมืองน่าจะมีผลท าให้นักท่องเที่ยวน าเงินไปจับจ่ายใช้
สอยและท าให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้น 

 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองหลักควบคู่เมืองรอง
มากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเชียล
มีเดีย 

 พัฒนาระบบการคมนาคมเชื่อมโยงเมืองหลักและเมือง
รอง และช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านการเดินทาง



และการจองตั๋วให้มีความสะดวก และราคาที่ เป็น
มาตรฐาน 

 ในช่วง Low season ควรมีการสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจากในช่วงเวลาปกติเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ 

 มีการออกมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนอย่างถูกต้อง และสามารถออกใบก ากับภาษีที่
ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยว 

(2) สนับสนุนให้มีการศึกษาศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยว (carrying capacity) ให้ครอบคลุมในทุก
ขั้นตอนและทุกจังหวัด  

 ส นั บ ส นุ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ภ า ค เ อ ก ช น 
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในส่วน
ของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และความสามารถรองรับ
ของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการในการรองรับและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดข้ึนจากการท่องเที่ยว 

 พัฒนาสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือ
บรรเทาปัญหาการรองรับนักท่องเที่ยวที่เกินศักยภาพ
ของพ้ืนที ่

 มีมาตรการระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือจัดการปัญหาใน
พ้ืนที่ที่มีการท่องเที่ยวเกินศักยภาพทั้งในส่วนของเมือง
หลัก (เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา) และเมืองรอง 
(น่าน เลย เชียงราย)  

 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยน ารายได้มาจากนักท่องเที่ยวและ
ภาคเอกชนที่ประกอบการในพ้ืนที่นั้นๆ  

 พัฒนาและประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสื่อสารเรื่อง
ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ทั้งใน
รูปแบบของการคาดการณ์และข้อมูล ณ ปัจจุบัน (real 

time) เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ  

 มีการศึกษาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในทุก
ขั้นตอนตั้ งแต่กระบวนการผ่านเข้าเมือง และหา
มาตรการในการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีมาตรฐาน 

 พัฒ น า ก า ร ดู แ ลม า ต ร ฐ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการให้เป็นแบบบังคับ แทนที่แบบสมัครใจที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

(3) พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีทางเลือกที่
หลากหลาย และครอบคลุมทุกพื้นที่  
 ส่งเสริมการเปิดเสรีรถแท็กซี่ทางเลือกอย่าง Grab หรือ 

Uber โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดด้านการ
ขนส่งสาธารณะ  

 น าระบบ IT เข้ามาใช้ในการให้ข้อมูลการเดินทาง 
เปรียบเทียบราคาการเดินทาง การจองรถ การจ่ายเงิน
ผ่าน application ต่างๆ 

 มีการก ากับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานด้าน
ราคาอย่างเข้มงวด ส่งเสริมช่องทางในการแจ้งเหตุและ
แสดงความคิดเห็น และมีบทลงโทษต่อผู้ให้บริการที่
ละเมิดข้อก าหนดอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับประเทศ 

 พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในทุกพ้ืนที่เพ่ือลดจ านวน
รถยนต์บนท้องถนน และก าหนดอายุการใช้งานพาหนะ 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระยะยาว 

 

6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ 

(1) ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงผลประโยชน์
ทางด้านภาษีที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากสถานประกอบการ
ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  
(2) มีการวางแผนการด าเนินธุรกิจที่ค าถึงสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
(3) มีการท างานเป็นเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในพ้ืนที่
เดียวกัน และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือการเชื่อมโยงเส้นทาง



ท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
(4) พัฒนาระบบ IT และความพร้อมของบุคลากรที่จะท า
หน้าที่ดูแลระบบเพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารสองทางและ
ให้บริการด้านข้อมูลและบริการต่างๆ กับนักท่องเที่ยว 
(5) ส่งเสริมให้มีบริการรถขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ ที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ   

 

 

 

 

 
 
ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยค านวณจากผลการส ารวจตัวแทนผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการส ารวจรายไตรมาส และรายปี เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย ดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ  

การค านวณดัชนีกระท าโดยการถามค าถามผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกๆไตรมาส โดยใช้ค าถามหลัก
ตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่ 

• ท่านประเมินผลของการประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของท่าน ในไตรมาสนี้ อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการ
ท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี 

• ท่านคิดว่าผลของการประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีหรือธุรกิจของท่าน ในไตรมาสที่จะถึงนี ้จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
การท่องเที่ยวปกตทิี่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี 

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบได้จาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม (100), ดีขึ้น (150), หรือ ดีขึ้นมาก 
(200) จากนั้นจึงน าผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย โดยด้านท่ีมีผลดัชนีมากกว่า 100 แสดงว่าผู้ประกอบการประเมินว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีกว่าปี
ก่อนๆ นอกจากน้ียังมีค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวเพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูลอีกด้วย 

ส าหรับการส ารวจความเช่ือมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่  2 ปี 2562 นี้ ด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนพฤษภาคม มีตัวแทน
ผู้ประกอบการเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด 600 ราย ส่วนการส ารวจความ
คิดเห็นนักท่องเที่ยว มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 350 ราย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท้ังหมด 350 ราย 

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ในการส ารวจเพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในประเทศที่เกิดขึ้นจริงมากยิ่งขึ้น โดยตัดการส ารวจผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ออก และเพิ่มสัดส่วน
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและน าเที่ยว (Domestic และ Inbound) และมีการปรับสัดส่วนผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคให้มีความเหมาะสม
มากขึ้น ดังนั้น ดัชนีความเช่ือมั่นทีได้จากการส ารวจในไตรมาสที่ 1/2559 อาจจะไม่ต่อเนื่องกับดัชนีท่ีได้มีการส ารวจก่อนหน้า  

 
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่เวปไซต ์www.thailandtourismcouncil.org 

สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) 
E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org 

 


