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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์	 และสะท้อนถึง

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต	(รายไตรมาส)	และเผยแพร่

ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้	 เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นได้โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น	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
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 
3/2562 เท่ากับ 91  ต�่ากว่า 
ระดับปกติ 

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ ์
ในไตรมาสที่ 4/2562 เท่ากับ 95 
เป็นการคาดการณ์ดีขึ้นจาก
ไตรมาสนี้ แต่ยังคงต�่ากว่า 
ระดับปกติเล็กน้อย

ไตรมาส 4/2562 คาดว่าจะมี 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.41  
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21  
จากปี 2561 และคาดว่าในปี 2562 
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 
39.73 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.06 จากปี 2561

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน
ไตรมาสที่ 3/2562 เท่ากับ 91 และคาดการณ์ ไตรมาส 
4/2562 ทีร่ะดบั 95 สะท้อนความกังวลของผู้ประกอบการ
ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวในไทย

• สถานการณ์ท่องเท่ียวท่ีชะลอตัวท�าให้มีสัดส่วนของผู้
ประกอบการท่ีพิจารณาปรับลดแผนการลงทุนเพิ่มข้ึน 
และมีการพิจารณาปรบัลดการจ้างงานและลดค่าจ้างมาก
ข้ึน แต่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวผู้ประกอบการบางส่วนมี
แผนจะเพิ่มราคาสินค้าและบริการ

•  ธุรกิจส่วนใหญ่ระบุว่าได้รบัผลดีจากมาตรการขยายระยะ
เวลาฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าไปจนถึงเมษายน 2563

• นักท่องเท่ียวท้ังต่างชาติและไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
ส่งเสริม Platform การเรียกรถโดยสารสาธารณะให ้
ถูกกฎหมาย โดยประเมินว่าจะมีส่วนช่วยอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวโดยรวม และจะได้ประโยชน์ท้ังในเมืองหลัก
หรือแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เน่ืองจากเป็นการอ�านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเทีย่วในทุกกลุม่ อย่างไรกด็ ีผู้ประกอบ
การบางส่วนในธุรกิจขนส่งและคมนาคมยงัมีความกงัวล
อยู่บ้างในด้านของการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

• ในไตรมาสท่ี 4/2562 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
10.41 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 จากปี 2561 และในปี 
2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม  39.73 ล้าน
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06 จากปี 2561 และมีรายได้จากนัก
ท่องเที่ยว 1.95 ล้านล้านบาท
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1 ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและมีความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะวิกฤต	 จากปัจจัยลบต่างๆ	 

ที่ทวีความรุนแรง	 ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	 กับจีน	 และญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้	

รวมถึงการประท้วงเดนิขบวนในฮ่องกง	ซ่ึงส่งผลต่อความกงัวลในเศรษฐกจิและการเงนิ 

ทั่วโลก	โดยล่าสุดเครื่องชี้ในตลาดการเงินสหรัฐฯ	สะท้อนว่าอาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ในช่วง	1	ปีข้างหน้า

ดอกเบ้ียมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลง	 โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ	 ท่ีปรับลดดอกเบ้ีย

นโยบายลง	 ซ่ึงเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ	11	 ปี	 ขณะท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเองมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงจากร้อยละ	1.75	 ต่อป	ี 

เป็นร้อยละ	0.25	ต่อปี	ในรอบการประชุมเดือน	ส.ค.	62	ที่ผ่านมา

อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่า	 จากการท่ีดอกเบ้ียท่ัวโลกมีแนวโน้มปรับลดอย่างรวดเร็ว	

ประกอบกับความกังวลต่อสงครามการค้า	 ส่งผลให้เงินทุนเคลื่อนย้ายผันผวนสูง 

และไหลเข้าตลาดเกิดใหม่	โดยไทยเป็นประเทศหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามา

ลงทุนเนื่องจากเสถียรภาพต่างประเทศแข็งแกร่ง	 ท�าให้อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าข้ึน

อย่างรวดเร็ว	โดยล่าสุดวันที่	26	ส.ค.	อยู่ที	่30.60	บาทต่อดอลลาร	์สรอ.

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลง	 ไตรมาส	2/2562	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 

ร้อยละ	2.3	 ซ่ึงเป็นอัตราท่ีชะลอลงต่อเนื่อง	 จากมูลค่าส่งออกสินค้าท่ีหดตัวสูง	 

รวมถึงภาคการท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าท�าให้เศรษฐกิจจีน

ชะลอลงและมีนักท่องเที่ยวจีนมาเยี่ยมเยือนไทยลดลงจากปีก่อน	 ขณะที่การใช้จ่าย

ในประเทศยงัขยายตวัได้เนือ่งจากยังมมีาตรการภาครฐัต่างๆ	รวมถงึยอดขายรถยนต์

ที่ยังขยายตัวในช่วงที่ผู้ประกอบการเร่งท�าโปรโมชัน

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศต่างๆ	 

ในโลก	โดย	World	Economic	Forum	ล่าสุดในปี	2562	พบว่า	ประเทศไทยถูกจัด

อยูใ่นอันดบัท่ี	31	จากท้ังหมด	140	ประเทศ	หรอืเป็นอันดบัท่ี	9	ในเอเชยี	และอันดบัท่ี	

3	 ในอาเซียน	 โดยด้านที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง	 ได้แก่	 ด้านแรงงานและ

ทรัพยากรบุคคล	การให้ความส�าคัญกับสาขาการท่องเที่ยว	ราคา	โครงสร้างพื้นฐาน

การเดินทางทางอากาศ	 โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการนักท่องเท่ียว	 และ

ทรัพยากรธรรมชาติ	ส่วนด้านที่มีความสามารถในการแข่งขันต�่า	ได้แก่	ความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม	ความสะอาด	และความปลอดภัย

2 ผลการส�ารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย
การส�ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจ�านวน	600	ราย	พบว่า ดัชนี

ความเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 3/2562 อยู่ท่ี 91	ต�า่กว่าปกติ

ค่อนข้างมาก	 สะท้อนความกังวลของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์ท่องเท่ียว 

ในไตรมาสนี้	 โดยเป็นการปรับแย่ลงจากทุกกลุ่มธุรกิจและทุกพื้นท่ี	 (ทุกภูมิภาค	 

ทั้งจังหวัดเมืองหลักและเมืองรอง)		

ปัจจยักดดนัท่ีท�าให้ผูป้ระกอบการประเมนิสถานการณ์ต�า่กว่าปกตมิาจากหลายสาเหตุ	

ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ	อาทิ	ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	16)	การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	

(ร้อยละ	15)	ท้ังการแข่งขันภายในประเทศและการแข่งขันกบัต่างประเทศ	และแนวโน้ม 

การท่องเท่ียวในประเทศท่ีชะลอตวั	(ร้อยละ	14)	รวมถงึภาวะเศรษฐกจิไทยท่ียังซบเซา

ท�าให้ก�าลังซื้อลดลง	(ร้อยละ	13)	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อเนื่อง

มาหลายไตรมาส	 นอกจากนี้	 ในไตรมาสนี้มีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากการขาดการร่วม

มือกันในกลุ่มผู้ประกอบการ	(ร้อยละ	18)	 และความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอน

การเมือง	(ร้อยละ	15)

ท้ังนี้	 ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวดีกว่าปกติในไตรมาสนี้

จากการเข้าถงึข้อมลูเรือ่งแหล่งท่องเท่ียวท่ีมมีากย่ิงข้ึน	และการเดนิทางท่ีสะดวกมาก

ขึ้น	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ์ในไตรมาสท่ี 4/2562 เท่ากับ 95	 ผู้ประกอบการ 

คาดการณ์สถานการณ์จะดีขึ้นจากปัจจุบัน	 แต่ยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าปกติเล็กน้อย	 

โดยผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่ีรุนแรงมากข้ึน	

ต้นทุนท่ีปรบัสงูขึน้	และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเสือ่มโทรมลง	ท้ังนี	้ผูป้ระกอบการบางส่วน

คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นบ้างในไตรมาสหน้าเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

ปัญหาส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยในปัจจุบันมาจากการเพิ่มขึ้นของ

อุปทานด้านการท่องเท่ียวในช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา	ในขณะท่ีอุปสงค์การท่องเท่ียว

ยังมกีารขยายตวัแต่ในอัตราท่ีลดลง	ท�าให้เกดิภาวะ	Oversupply	ในภาคการท่องเท่ียว	

นอกจากนี้ยังพบว่า	 ในแง่การท�าธุรกิจ	 ผู้ประกอบการในหลายพื้นท่ีประสบปัญหา 

การเข้าถึงเงินทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย	 รวมถึงปัญหาการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิตอล	 เช่น	 ทักษะในการใช้	Digital	Marketing	 ท่ีมี

บทบาทส�าคญัมากในการแข่งขันธรุกจิในปัจจบัุน	ท้ังนี	้หากภาครฐัสามารถช่วยเหลอื

ผู ้ประกอบการในด้านดังกล่าวได้	 น่าจะท�าให้ผู ้ประกอบการมีความเช่ือม่ัน 

ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศได้มากยิ่งขึ้น

สถานการณ์ท่องเท่ียวท่ีชะลอตัวท�าให้มีสัดส่วนผู้ประกอบการท่ีมีแผนจะปรับลด 

การลงทุนเพิ่มมากขึ้น	(ร้อยละ	33)	โดยมีบางส่วนระบุว่าจะปรับลดลงมาก	(ร้อยละ	

11)	 อีกท้ังยังระบุว่าในไตรมาสหน้าจะปรับลดการจ้างงานและลดค่าจ้างในสัดส่วน 

ที่สูงขึ้น	(ร้อยละ	45	และร้อยละ	38	ตามล�าดับ)	อย่างไรก็ดี	ในไตรมาสหน้าที่เป็น

ช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว	 ผู้ประกอบการบางส่วนระบุว่าจะปรับเพ่ิมราคา	(ร้อยละ	40)	

โดยเฉพาะธุรกิจขนส่ง	(ร้อยละ	54)	และธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม	(ร้อยละ	47)

ภาพท่ี	1	ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเท่ียวประเทศไทย	ปี	2553-2562

ดัชนีความเชื่อมั่น จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	(ล้านคน)

•	ประเมิน		•	คาดการณ	์	•	จ�านวนนักท่องเที่ยว
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2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาสท่ี 3/2562 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติ 

ในทุกธุรกิจ	 โดยธุรกิจขนส่งและธุรกิจสปาและนวดเป็นกลุ่มท่ีประเมินสถานการณ ์

ต�่าท่ีสุด	 รองลงมาได้แก่	 ธุรกิจน�าเท่ียว	 ธุรกิจโรงแรม	 และธุรกิจอ่ืนๆ	(สวนสนุก	 

ธีมปาร์ค)	 ขณะท่ีผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายของท่ีระลึกและธุรกิจร้านอาหาร 

และเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติเพียงเล็กน้อย

ส�าหรบัการคาดการณ์ในไตรมาส	4/2562	ธรุกจิส่วนใหญ่ยงัคงคาดการณ์สถานการณ์

ต�่ากว่าปกติ	 ยกเว้นธุรกิจร้านขายของท่ีระลึกและธุรกิจสปาและนวดท่ีประเมิน

สถานการณ์ใกล้เคียงปกติ

2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค

ไตรมาสท่ี 3/2562 ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกต ิ 

โดยผู้ประกอบการในภาคใต้และตะวันออกเป็นกลุ่มท่ีประเมินสถานการณ์ต�่าท่ีสุด	 

รองลงมาได้แก่	 ภาคเหนือ	 กรุงเทพฯ	 และภาคตะวันตก	 มีเพียงผู้ประกอบการใน 

ภาคตะวันออกที่ประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงปกติ

ส�าหรับไตรมาสท่ี	4/2562	 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังคงคาดการณ์

สถานการณ์ต�่ากว่าปกติ	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ	 

ท่ีประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติค่อนข้างมาก	 ขณะท่ีผู้ประกอบการในภาคใต้ 

เป็นภาคเดียวที่คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติในไตรมาสหน้า

อัตราแลกเปลี่ยนท่ีแข็งค่าส ่งผลให้การมาท่องเท่ียวไทยแพงข้ึนในมุมมอง 

นักท่องเท่ียวต่างชาติ	 ผู้ประกอบการมองว่าการท่ีเงินบาทแข็งค่ามีส่วนท�าให้ธุรกิจ

แย่ลง	(ร้อยละ	47)	 จากการท่ีมีจ�านวนวันท่ีมาท่องเท่ียวไทยน้อยลง	(ร้อยละ	18)	 

ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการน้อยลง	(ร้อยละ	15)	และมีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ที่ลดลง	(ร้อยละ	14)	โดยเมื่อจ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ	พบว่าธุรกิจสปาและนวด	ธุรกิจ

ร้านขายของท่ีระลึก	 และธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม	 เป็นกลุ่มท่ีระบุว่าได้รับ 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมากท่ีสุด	 ขณะท่ีกลุ่มธุรกิจโรงแรม	 และธุรกิจอื่นๆ	

(สวนสนุก	ธีมปาร์ค)	เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

จากการท่ีภาคการท่องเท่ียวมแีนวโน้มชะลอลงในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา	ท�าให้ภาครฐั

มีมาตรการสนับสนุนภาคการท่องเท่ียวเพิ่มเติม	 ผ่านการขยายระยะเวลามาตรการ

ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าไปจนถึงเมษายน	2563	 ท้ังนี้	 เม่ือถามถึงผลดีของมาตรการ 

ดงักล่าวต่อธรุกจิ	พบว่าธรุกจิส่วนใหญ่ระบุว่าดข้ึีนจากมาตรการดงักล่าว	(ร้อยละ	40)	

โดยธุรกิจน�าเท่ียวและธุรกิจร้านขายของท่ีระลึกเป็นกลุ่มท่ีระบุว่าได้ประโยชน์จาก

มาตรการในสัดส่วนสูงท่ีสุด	 นอกจากนี้	 ยังพบว่าสัดส่วนผู้ประกอบการท้ังในเมือง

หลักและเมืองรองต่างได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ใกล้เคียงกัน	(ร้อยละ	38	และ	42	

ตามล�าดับ)

ตลอดปีที่ผ่านมาที่นักท่องเที่ยวจีนชะลอลง	นักท่องเที่ยวอินเดียเป็นกลุ่มตลาดใหม่

ที่เติบโตและสามารถช่วยพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้บางส่วน	 โดยเมื่อถามความ

เห็นจากธุรกิจต่อแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวอินเดีย	ผู้ประกอบการเห็นว่าช่วงที่ผ่าน

มานักท่องเท่ียวอินเดียยังขยายตัวไม่สูงนักและยังไม่สามารถกลายเป็นตลาดหลัก

แบบนักท่องเท่ียวจีนได้	 แต่ในระยะถัดไปมีศักยภาพและจะเติบโตสูง	(ร้อยละ	73)	 

จึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ภาครัฐควรให้ความส�าคัญ

เมื่อถามความเห็นหากมีการประกาศวันท่ี	30	 ธันวาคม	 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม	 

มผีูป้ระกอบการเพยีงบางส่วนเท่านัน้ท่ีต้องการให้ภาครฐัประกาศให้เป็นวนัหยุดเพิม่เตมิ	 

(ร้อยละ	30)	ขณะที่ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรประกาศให้เป็นวันหยุด	(ร้อยละ	40)	หรือ

ไม่แน่ใจ	(ร้อยละ	30)	 เนื่องจากกังวลว่านักท่องเที่ยวอาจจะเปลี่ยนจุดหมายไปต่าง

ประเทศแทน	ท้ังนี	้หากจะมกีารประกาศเป็นวนัหยุด	ผูป้ระกอบมองว่าควรมนีโยบาย

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองไทยในช่วงเวลาวันหยุดยาวผ่านผลประโยชน์ด้านภาษี	

(ร้อยละ	27)	 	 จัดกิจกรรมพิเศษ	 และโปรโมช่ันการท่องเท่ียวร่วมกับภาคเอกชน 

ในช่วงเวลาดังกล่าว	(ร้อยละ	26)	 และควรประกาศใกล้ๆ	 ช่วงปีใหม่	 เพื่อป้องกัน 

นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวต่างประเทศ	(ร้อยละ	23)

จากประเด็นการคมนาคมในพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นปัญหาของการเดินทางท่องเท่ียว 

ในพื้นท่ีต่างๆ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 จึงมีการเสนอให้สนับสนุน	Platform	 การเรียกรถ

โดยสารสาธารณะถกูกฎหมาย	(เช่น	Grab	หรอือ่ืนๆ)	โดยความเห็นจากผูป้ระกอบการ 

พบว่า	 มีทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบดีขึ้นและแย่ลงแตกต่างกันไปตามธุรกิจ	 โดยธุรกิจที่

จะได้รับผลกระทบทางลบคือธุรกิจขนส่งท่ีได้รับผลกระทบจาก	Platform	 ดังกล่าว	

ขณะท่ีธรุกจิท่ีได้รบัประโยชน์ชัดเจนจาก	Platform	คอืธรุกจิร้านอาหารและเครือ่งดืม่	

และธุรกิจร้านขายของที่ระลึก

ภาพท่ี	2	ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย	แบ่งตามภูมิภาค

•	ประเมินไตรมาส	3/2562   •	คาดการณ์ไตรมาส	4/2562

ภาพท่ี	3	ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย	แบ่งตามธุรกิจ

•	ประเมินไตรมาส	3/2562   •	คาดการณ์ไตรมาส	4/2562
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3 ผลการส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว
3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากการส�ารวจความเหน็ของนักท่องเทีย่วต่างชาติในไตรมาสที	่3/2562	จ�านวน	350	

ราย	พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีลกัษณะใกล้เคยีงกบัท่ีมกีารส�ารวจในไตรมาสก่อน	โดยส่วน

ใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มเยือนไทยซ�า้	(repeat	visitor	สดัส่วนร้อยละ	57)	นยิม

ท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ	1-2	 ครั้ง	 การมาท่องเที่ยวไทยครั้งนี้มีการวางแผนล่วง

หน้าประมาณ	2-4	อาทิตย์	ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัว	กิจกรรม

ท่ีท�าส่วนใหญ่	ได้แก่	การเย่ียมชมธรรมชาต	ิการเย่ียมชมสถานท่ีทางวฒันธรรม	และ

การนวดสปา	 แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมได้แก่	 กรุงเทพฯ	 เชียงใหม่	 ภูเก็ต	

และพทัยา	ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รบัความนยิมจากท้ังนกัท่องเท่ียวรายใหม่และ

ที่มาเยี่ยมเยือนซ�า้

นกัท่องเท่ียวต่างชาตร้ิอยละ 71 ได้รบัความพงึพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทยใน

ไตรมาสนี้ หรือคิดเป็นคะแนนความพอใจรวม 3.95	(คะแนนเต็ม	5)	โดยภาพรวมยัง

ได้รบัการประเมนิดีในหลายด้าน	โดยเฉพาะด้านอาหาร	แหล่งท่องเทีย่ว	แหล่งบนัเทงิ	

และสปาและนวด	ยกเว้นด้านการคมนาคมท่ียงัได้รบัประเมนิต�า่มาโดยตลอด	ท้ังด้าน

สาธารณูปโภคคมนาคม	(ถนน	รถไฟ)	และด้านคุณภาพการบริการ	(แท็กซี่)	รวมถึง

ด้านคณุภาพการบรกิารโดยรวมท่ีได้รบัการประเมินว่าไม่ได้รบัความพงีพอใจในระยะ

หลัง	 สะท้อนความจ�าเป็นของการพัฒนาคุณภาพและการสร้างมาตรฐานของการ

บริการของธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว

จากการท่ีภาครัฐได้มีการขยายระยะเวลามาตรการฟรีวีซ่าไปจนถึงปีหน้า	 เมื่อถาม

ความเห็นนักท่องเท่ียวต่างชาติต่อมาตรการดังกล่าว	 พบว่ามีนักท่องเท่ียวท่ีได้ใช้ 

ฟรวีซ่ีาไม่มากนกั	(ร้อยละ	17)	โดยส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวจากประเทศจนี	อินเดยี	

ไต้หวัน	และรัสเซีย	ทั้งนี้	นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเห็นแตกต่างกันไป	โดยมีทั้ง

กลุม่ท่ีเห็นว่ามาตรการมผีลต่อการตดัสนิใจมาท่องเท่ียวมาก	(ร้อยละ	28)	มผีลปานกลาง	

(ร้อยละ	30)	และมีผลน้อยหรือไม่มีผลเลย	(ร้อยละ	32)

นกัท่องเท่ียวเห็นว่าระบบคมนาคมของไทยควรมีการปรบัปรงุในหลายด้าน	โดยเฉพาะ

การใช้ระบบ	IT	ในการให้ข้อมูลและเปรียบเทียบราคาการเดินทาง	การใช้ประโยชน์

จาก	Platform	การเรยีกรถโดยสารสาธารณะ	และการสร้างมาตรฐานราคาของแท็กซ่ี

และเมื่อถามถึงการสนับสนุนให้ธุรกิจ	Platform	 การเรียกรถโดยสารสาธารณะถูก 

กฏหมายในไทย	นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่	(ร้อยละ	62)	 เห็นด้วยกับแนวทาง 

ดงักล่าว	และประเมนิว่าจะช่วยท�าให้การท่องเท่ียวในทุกพืน้ท่ีได้รบัความนยิมมากข้ึน	

ไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักหรือแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกอื่นๆ

ท้ังนี	้ในเดอืนส.ค.	2562	รฐัออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิด้านการท่องเท่ียวส�าหรบั

การท่องเท่ียวในประเทศ	“ชมิ	ช้อป	ใช้”	ซ่ึงคาดว่าน่าจะมส่ีวนช่วยกระตุน้การท่องเท่ียว 

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในช่วงปลายปี	 และน่าจะท�าให้สถานการณ์การท่องเท่ียว 

ในประเทศดีขึ้น

หากมีการประกาศวันท่ี	30	 ธ.ค.	 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม	 นักท่องเท่ียวไทยส่วนใหญ่ 

ระบุว่าจะไม่ปลีย่นแผนไปจากเดมิมากนกั	โดยยังคงท่องเท่ียวเฉพาะในภมูลิ�าเนาเดมิ	

(ร้อยละ	30)	และอาจท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มเติม	(ร้อยละ	42)	และมีบางส่วน

ท่ีอาจเปลีย่นแผนจากท่องเท่ียวในประเทศเป็นท่องเท่ียวต่างประเทศแทน	(ร้อยละ	10)

จุดหมายท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในไตรมาสท่ี	4/2562	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 

(ร้อยละ	27)	ภาคกลาง	(ร้อยละ	24)	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ร้อยละ	17)

ภาพที่	4	คะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาต	ิไตรมาส	3/2562

3.2 นักท่องเที่ยวไทย

จากการส�ารวจนกัท่องเท่ียวไทยจ�านวน	350	รายท่ัวประเทศพบว่า	นกัท่องเทีย่วไทย

มกีารเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศในไตรมาสท่ี	3/2562	อยูท่ี่ร้อยละ	30	สงูกว่าท่ีคาด

จากไตรมาสก่อนและสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย	 แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับ

ไม่สงูนกั	ขณะที่ในไตรมาส	4/2562	มนีกัท่องเท่ียวไทยวางแผนการเดนิทางท่องเท่ียว

ในประเทศร้อยละ	24	ซ่ึงต�า่กว่าในไตรมาสเดยีวกนัปีก่อนและยงัมแีนวโน้มปรบัลดลง	

สะท้อนแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ียังคงซบเซา	 ท้ังนี้	 ส่วนใหญ่ยังคงวางงบประมาณ 

ท่ีจะใช้ในการท่องเท่ียวในไตรมาสหน้าใกล้เคียงกับไตรมาสนี้	 (ร้อยละ	46)	 ท้ังนี	้ 

มนีกัท่องเท่ียวท่ีระบุว่าจะปรบัลดงบประมาณไตรมาสลงสดัส่วนใกล้เคยีงกบัไตรมาสก่อน	

(ร้อยละ	29)	โดยให้เหตผุลว่ากงัวลต่อเศรษฐกจิในประเทศส่งผลให้ยงัไม่กล้าวางแผน

ใช้จ่ายเป็นส�าคญั	(ร้อยละ	41) (หมายเหต:ุ ข้อมลูนีถ้กูส�ารวจก่อนรฐัประกาศมาตรการ 

“ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งคาดว่าจะท�าให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น)

ภาพที่	6	จุดหมายนักท่องเที่ยวไทยไตรมาสที่	4/2562

ภาพท่ี	5	ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางและมีแผนในการเดินทางในประเทศ

•	มีการเดินทางในไตรมาสนั้น		•	มีเเผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป
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4 การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ไตรมาสที่  4/2562
ไตรมาส	4/2562	เป็นช่วงที่มีวันหยุดเทศกาลหลายช่วง	ได้แก่	วันคล้ายวันสวรรคต	

ร.9	วันปิยมหาราช	เทศกาลลอยกระทง	วันพ่อ	วันรัฐธรรมนูญ	วันคริสต์มาส	และ

เทศกาลปีใหม่	 โดยสัดส่วนนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนออกมาท่องเท่ียวช่วงเทศกาล

ไตรมาส	4/2562	ปรับลดลงจากปีก่อนในทุกเทศกาล	สอดคล้องกับที่ผู้ประกอบการ

ประเมินสถานการณ์ต�า่กว่าปกติทุกเทศกาลเช่นกัน

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

10.58

8.85

9.04

9.71

38.18

10.80

8.97

9.55

10.41

39.73

2.08

1.36

5.64

7.21

4.06

556,946

395,626

464,111

536,834

1,953,517

นัก
ท่องเที่ยว
2560

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2561

(ล้านคน)

นัก
ท่องเที่ยว
2562p

(ล้านคน)

อัตราการ
เติบโต
ปี	2562
(ร้อยละ)

รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2562
(ล้านบาท)

หมายเหตุ:	 -	 p	แทนค่าคาดการณ์จากแบบจ�าลองโดยผู้วิจัย

	 	 โดยใช้ค่าเฉล่ียจากการคาดการณ์เป็นช่วง

	 -	 ข้อมูลสถิติล่าสุดถึงเดือนสิงหาคม	2562	จากกระทรวง

	 	 การท่องเท่ียวและกีฬา											

	 -	 รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติค�านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อหัว

	 	 ของแต่ละ	ภูมิภาคในปี	2562	ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ	4	

	 	 จากค่าใช้จ่ายต่อ		หัวเฉล่ียของแต่ละภูมิภาคในปี	2561

ส�าหรับสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีน	ในเดือนสิงหาคมป	ี2562	ประเทศไทยมีนักท่อง

เที่ยวจีนประมาณหนึ่งล้านคน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	15.62	จากช่วงเดียวกันของปี	2561	

คาดว่าในไตรมาส	3/2562	 มีจ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรวมท้ังสิ้น	2.84	 ล้านคน	 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	16.03	จากไตรมาสที่	3/2561	ส่วนในไตรมาสที่ 4/2562 นั้น ถ้าไม่มี

เหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวจีนประมาณ 2.67 ล้านคน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.43 จากไตรมาสที่ 4/2561 และคาดว่าในปี 2562 จะมีนักท่อง

เท่ียวจีนเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยประมาณ 11.15 ล้านคน	 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	5.87	จากปี	2561	ทั้งนี้	การคาดการณ์อัตราการเติบโตนักท่องเที่ยวจีนที่สูง

ในไตรมาสท่ี	3	 และ	4	 เป็นผลมาจากการท่ีจ�านวนนักท่องเท่ียวจีนในช่วงปลายปี	

2561	 มีน้อยกว่าปกติจากผลกระทบของอุบัติเหตุทางเรือ	 ในขณะท่ีคาดการณ์ 

ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนในช่วงปลายปี	2562	จะอยู่ในภาวะปกต	ิ

5 การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไตรมาสที่ 4/2562
จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	(15	ก.ย.	2562)	พบว่าในเดือน

สิงหาคม	ปี	2562	ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวต่างชาติรวม	3.4	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อย

ละ	5.60	จากช่วงเดียวกันของปี	2561	และมีรายได้จากการท่องเที่ยว	1.7	แสนล้าน

บาท	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	7.12	 จากช่วงเดียวกันของปี	2561	 และคาดว่าในไตรมาสท่ี	

3/2562	จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ	9.55	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.64	จากไตรมาส

ที	่3/2561

ในไตรมาสท่ี 4/2562 ถ้าไม่มีเหตกุารณ์ผดิปกตใิดๆ คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

10.41 ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.21	จากไตรมาส	4/2561	โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว

จากประเทศในกลุ่มอาเซียน	3.01	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.36	จากไตรมาส	4/2561	

นกัท่องเท่ียวจากยโุรป	2.09	ล้านคน	เพิม่ข้ึนร้อยละ	6.09	และนกัท่องเท่ียวจากเอเชีย

ตะวันออกจะอยู่ที่	3.71	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.54	จากไตรมาส	4/2561

ในปี 2562 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมดท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยประมาณ 39.73 ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.06	จากปี	2561	และมีราย

ได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.95 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.12 

ท้ังนีต้วัเลขคาดการณ์จ�านวนนกัท่องเท่ียวเป็นการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ปกติ

ที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมากระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว	

และเมื่อถามถึงการท�าให้ธุรกิจ	Platform	การเรียกรถโดยสารสาธารณะถูกกฏหมาย	

นกัท่องเท่ียวไทยส่วนใหญ่	(ร้อยละ	45)	เหน็ว่าจะช่วยท�าให้อตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 

ดข้ึีน	และอาจส่งผลท�าให้ออกไปท่องเท่ียวมากย่ิงข้ึนในทุกพืน้ท่ี	โดยเฉพาะเมอืงรอง

และสถานท่ีแปลกใหม่ซ่ึงปัจจบัุนขาดระบบการคมนาคมและการเดนิทางภายในพืน้ท่ี

ในไตรมาสท่ี 3/2562 นักท่องเท่ียวไทยร้อยละ 7 มีการท่องเท่ียวต่างประเทศ  

ส่วนในไตรมาส	4/2562	 นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ	8	 มีการวางแผนท่องเท่ียวต่าง

ประเทศ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการออกไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล

ภาพท่ี	7	ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสัดส่วน
นักท่องเท่ียวไทยท่ีมีแผนท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล	ไตรมาสท่ี	4/2562

•	ดัชนีความเชื่อมั่น   •	ร้อยละนักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยว

ดัช
นีค

วา
มเ
ชื่อ

มั่น

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ภาพท่ี	8	จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรวมและนักท่องเท่ียวรายภูมิภาค	(ล้านคน)	

และรายได้	(แสนล้านบาท)	ปี	2559	–	2562

•	จ�านวนนักท่องเที่ยวจาก	ASEAN   •	จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก
•	จ�านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป  •	จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

•	รายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
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6 สรุปและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสที่	3	และ	4	ปี	2562	ผู้ประกอบการมีความกังวล

กับสถานการณ์การท่องเท่ียวมาก	 เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของอุปทานธุรกิจ 

การท่องเท่ียวและสภาวะเศรษฐกจิท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีชะลอตวัลง	ท�าให้

เกิดภาวะ	Oversupply	 ในธุรกิจการท่องเท่ียว	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ประกอบการยังคง 

มองว่าสถานการณ์ในไตรมาสหน้าน่าจะดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน

6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1 ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันธุรกิจในด้านต่างๆ  

เช่น ความรู้ การตลาด ทักษะบุคลากร เงินทุน และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ผ่านมาตรการสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ 

-	 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต�่าท่ีน�าไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจและสินค้า 

ให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรายย่อย

-	 ส่งเสรมิทักษะการใช้เทคโนโลยดีจิติอลในการท�าธรุกจิ	เช่น	การท�า	Digital	Marketing	

ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย	 โดยอาจจะจัดอบรมให้ผู้ประกอบการ	 หรือมีศูนย์ 

ในการให้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ

-	 มีช่องทางในการให้ความรู้หรือทิศทางสถานการณ์การท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ี 

ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ	 เพื่อป้องกันการเกิด	Oversupply	 ในธุรกิจ 

การท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของภาคการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน	

-	 สนบัสนนุการใช้มาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะการท่องเท่ียว 

ในประเทศของคนไทย	เช่น	นโยบาย	“ชิม	ช้อป	ใช้”	(ที่ด�าเนินการอยู่)	หรือการ

ลดหย่อนภาษีในช่วงเวลาที่เหมาะสม

2 ส่งเสริมธุรกิจ Platform การเรียกรถโดยสารสาธารณะให้ถูกกฎหมาย ครอบคลุม

ในทุกพ้ืนท่ี และในขณะเดียวกันก็มีการก�ากับดูแลการบริการและราคาให ้

มีมาตรฐาน ท้ังนี้เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมท่ีเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน	 

ท้ังในแง่การให้บริการและโครงสร้างพื้นฐาน	 รวมท้ังเป็นการสนับสนุนการ 

กระจายการท่องเท่ียวไปยังเมืองรองซ่ึงมักจะมีปัญหาในด้านการคมนาคมภาย 

ในแหล่งท่องเที่ยว		

-	 ส่งเสริมให้ธุรกิจ	Platform	การเรียกรถโดยสารสาธารณะ	ด�าเนินการโดยถูกต้อง

ตามกฎหมาย	โดยให้มีมาตรการดแูลหรอืช่วยสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบธรุกจิด้านการ

ขนส่งเดิมที่อาจจะได้รับผลกระทบยังสามารถด�าเนินงานและแข่งขันในธุรกิจได้	

-	 ส่งเสริมให้มีธุรกิจไทยเข้ามาท�าธุรกิจในด้าน	Platform	 การเรียกรถโดยสาร

สาธารณะให้มากขึ้น	เพื่อให้เกิดการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักธุรกิจไทย

6.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

1 ติดตามสถานการณ์โลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม	เพื่อให้ปรับตัวและยืดหยุ่น

ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

2 มีการท�างานเป็นเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในพื้นท่ีเดียวกัน และจังหวัด 

ใกล้เคียง เพื่อการแบ่งปันข่าวสาร	 ข้อมูลอัพเดตสถานการณ์ต่างๆ	 ท่ีจ�าเป็น	 

รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเท่ียวเมืองหลักเมืองรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

3 พฒันาระบบ IT และความพร้อมของบุคลากรท่ีจะท�าหน้าท่ีดแูลระบบเพือ่เป็นช่อง

ทางในการสื่อสารสองทางบริการข้อมูลรวมถึงระบบการจองต่างๆ	ที่จ�าเป็นให้กับ

นักท่องเที่ยว

4 ส่งเสรมิให้มบีรกิารรถขนส่งสาธารณะในพืน้ท่ี ท่ีมคีวามหลากหลายและครอบคลมุ

ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

-	 ส่งเสริมให้มีระบบส�าหรับการก�ากับดูแลมาตรฐานท้ังในด้านของการให้บริการ	

ราคา	ความปลอดภัย	มกีารตรวจเช็คพาหนะท่ีน�ามาให้บรกิารให้อยู่ในสภาพพร้อม

ให้บริการเสมอ	 และมีช่องทางในการร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้

บริการ	พร้อมทั้งมีบทลงโทษต่อผู้ให้บริการที่ละเมิดข้อก�าหนดที่ชัดเจน

-	 น�าระบบ	 IT	 มาใช้ในการให้บริการข้อมูลการเดินทางท่ีครอบคลุมทุกรูปแบบ 

ของการเดินทาง	 การเปรียบเทียบราคา	 ระบบการจอง	 การจ่ายเงินผ่านทาง	 

application	ต่างๆ	

-	 ส่งเสริมระบบในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งท่ีด	ี

มีมาตรฐานในการให้บริการ	

-	 พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างธรุกจิ	Platform	การเรยีกรถโดยสารสาธารณะ	

และธุรกิจท่องเท่ียวอื่นๆ	 ท่ีมีการด�าเนินการอยู่ในพื้นท่ี	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 

ในการท�าธุรกิจร่วมกัน

3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศในช่วงวันหยุดเทศกาล

-	 หากรฐัจะก�าหนดวนัหยุดยาวเพิม่เตมิ	(เช่น	วนัท่ี	30	ธ.ค.)	ควรมมีาตรการส่งเสรมิ

การท่องเท่ียวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวไทยท่องเท่ียว 

ในประเทศ	 เช่น	 การลดหย่อนภาษ	ี กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศ	 ฯลฯ	

และควรประกาศวันหยดุเพิม่เตมิล่วงหน้าในระยะเวลาประมาณ	1	เดอืนเพือ่ป้องกนั

ปัญหานักท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศแทน

ภาพท่ี	9	จ�านวนนักท่องเท่ียวจีนรายเดือน	ปี	2559-2562

•	2559   •	2560   •	2561   •	2562
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ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่เว็ป ไซต์ 
WWW.THAILANDTOURISMCOUNCIL.ORG

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
EMAIL: INFO@THAILANDTOURISMCOUNCIL.ORG

|	 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยค�านวณจากผลการส�ารวจตัวแทน

ผู้ประกอบการเอกชน	 รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 โดยเป็นการส�ารวจรายไตรมาส	 และ

รายปี	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย	 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ

ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาค	และประเภทธุรกิจ

|	 การค�านวณดชันกีระท�าโดยการถามค�าถามผูป้ระกอบการเอกชน	รวมถงึเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกีย่วข้อง

ทุกๆไตรมาส	โดยใช้ค�าถามหลกัตามแนวทางของ	World	Tourism	Organization	(UNWTO)	ได้แก่

•	ท่านประเมินผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหรอืธรุกจิของท่าน	ในไตรมาสนี	้อย่างไร	

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี

•	ท่านคดิว่าผลของการประกอบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหรอืธรุกจิของท่าน	ในไตรมาสท่ีจะถงึนี	้จะ

เป็นอย่างไร	เมือ่เปรยีบเทียบกบัระดบัการท่องเท่ียวปกตท่ีิท่านคาดหวงัว่าควรจะเกดิข้ึนในช่วง

นี้ของปี

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

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

มากกว่า	100	แสดงว่าผูป้ระกอบการประเมนิว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวจะดกีว่าปีก่อนๆ	นอกจาก

นี้ยังมีค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเท่ียว

เพื่อน�ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

|	 ส�าหรับการส�ารวจความเช่ือมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสท่ี	3	 ปี	2562	 นี้	 ด�าเนินการส�ารวจใน 

ช่วงเดอืนสงิหาคม	มตีวัแทนผูป้ระกอบการเอกชนท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิท่องเท่ียวรวมถงึเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด	600	ราย	ส่วนการส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว	

มผีูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท้ังหมด	350	ราย	และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

ทั้งหมด	350	ราย

|	 ทั้งนี	้ ในไตรมาสที่	1/2559	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ในการส�ารวจเพื่อให้

สามารถสะท้อนสถานการณ์ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงมากย่ิงขึ้น	 โดยตัดการ

ส�ารวจผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวต่างประเทศ	(Outbound)	ออก	และเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการ

ธรุกจิโรงแรมและน�าเท่ียว	(Domestic	และ	Inbound)	และมกีารปรบัสดัส่วนผูป้ระกอบการในแต่ละ

ภูมิภาคให้มีความเหมาะสมมากขึ้น	 ดังนั้น	 ดัชนีความเช่ือม่ันทีได้จากการส�ารวจในไตรมาสท่ี	

1/2559	อาจจะไม่ต่อเนื่องกับดัชนีที่ได้มีการส�ารวจก่อนหน้า	


