


โครงการน้ีเป็นความร่วมมอืระหว่างการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) 

และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนสถานการณ์ท่องเท่ียวปัจจุบัน

และคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เพื่อเป็น

ข้อมลูให้แก่ผู้ประกอบการและภาครฐัเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิข้ึน นอกจากนีย้งัสามารถน�า

ข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านการลงทุน ด้านก�าลังคน และด้านอื่นๆ ต่อไป

การศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ส่วน  ได้แก่

1. ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไปที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว

2. ผลการส�ารวจดชันคีวามเช่ือม่ันผู้ประกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว  และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเทีย่วปัจจุบนัในมมุมอง 

 ของผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และนักวิชาการ

3. ผลการส�ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

4. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ  สถานการณ์อ่อนไหว หรือนโยบายของภาครัฐต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ 

 ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว

5. การคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาล

6. การคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

7. ข้อเสนอแนะ

TOURISM SITUATION AND FORECAST OF TOURISTS’ BEHAVIOR AND CONFIDENCE INDEX OF  

THAILAND’S TOURISM INDUSTRY

การอ่านค่าดัชนี 

ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 200 โดย 

•  ค่าดัชนีสูงกว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวดีกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

•  ค่าดัชนีเท่ากับ 100 หมายความว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวเหมือนกันกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

•  ค่าดัชนีต�่ากว่า  100 หมายความว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวแย่กว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
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1.	ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไปทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการขยายตัวชะลอลงอย่าง

ต่อเน่ือง สืบเนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก
การค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัว อันเน่ืองมาจากนโยบาย
กีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงของปัญหาสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบ
ต่อการผลิต การส่งออก และการลงทุน นอกจากนี้การที่
ประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรการระงับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (GSP) กับประเทศไทย ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อ
ม่ันภาคอุตสาหกรรมลดลงต�่าสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ทัง้นีเ้สถยีรภาพระบบการเงนิโลกมคีวาม
เสี่ยงเพิ่มข้ึนในระยะต่อไปจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่านาน 
(lower for longer) ขณะที่ธนาคารกลางของหลายประเทศ
ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและส่วนใหญ่มีทิศทางการ
ด�าเนนินโยบายการเงนิท่ีผ่อนคลาย (dovish) มากข้ึนเพือ่ช่วย
ประคับประคองเศรษฐกจิ โดยธนาคารกลางสหรฐัฯ ประกาศ
ลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 โดยปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ระดับ 
1.50-1.75% จากเดิม 1.75-2.00% และมีแนวโน้มจะปรับ 
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกในปี 2563

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ราคาสินค้าเกษตรลดลง หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น การบริโภค
ภาคครัวเรือนชะลอตัว นอกจากนี้การลงทุนภาคเอกชนใน
หมวดเคร่ืองมือเครื่องจักรยังคงชะลอตัว ขณะที่การลงทุน
ในหมวดก่อสร้างส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น โดยภาคธุรกิจ
มองว่าเศรษฐกิจไทยหดตัวในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจใน 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์  
ขณะที่การค้าระหว่างประเทศชะลอตัว สะท้อนจากมูลค่า 
การส่งออกสินค้าที่หดตัวสูง แต่อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทย 
ยงัได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากภาคการท่องเทีย่วจากต่างประเทศ
ที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 15 เดือน โดยนักท่องเท่ียวชาวจีน 
ขยายตัวในอัตราเร ่ง ที่ร ้อยละ 31.6 ต ่อปี และยังม ี
นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่ขยายตัวดี อาทิ นักท่องเท่ียว
ชาวอินเดีย ลาว และญี่ปุ่น

ค่าเงนิบาทแข็งค่าขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมีความผันผวน 
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การส่งออก การจ้างงาน และ
อุปสงค์ในประเทศ ค่าเงินบาทมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 
30.00-30.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งส่งผลต่อการใช้จ่ายและ

การตัดสินใจมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะ 
ชาวต่างชาติแถบภูมิภาคยุโรปและอเมริกา แม้นักท่องเที่ยว
จะใช้จ่ายในสกุลเงินประเทศตัวเองเท่าเดิม แต่การที่เงินบาท 
แข็งค่าขึ้น ท�าให้นักท่องเที่ยวแลกเป็นเงินบาทไทยได้น้อยลง 
และมีผลท�าให้นักท่องเท่ียวชะลอการวางแผนมาท่องเที่ยว 
ในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าได้

นโยบายกระตุน้เศรษฐกจิจากมาตรการ “ชมิ ช้อป ใช้” 
มีการคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกรณีไม่ยืนยันตัวตน จาก 
ผูใ้ช้สทิธิท์ัง้หมด 3 เฟส เพ่ือช่วยในการส่งเสรมิการใช้จ่ายของ
ประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสิ้นปี

2.	ผลการส�ารวจความเช่ือมั่นของผู้ประกอบ 
	 การธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย

2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 4/2562

จากการส�ารวจความคิดเห็นผู ้ประกอบการธุรกิจ 
ท่องเที่ยวจ�านวนกว่า 600 ราย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2562  
อยู่ที่ 88 ต�่ากว่าภาวะปกติที่ 100 ค่อนข้างมาก ลดลง 
ต�า่กว่าช่วงเวลาเดียวกนัของ 3 ปีท่ีผ่านมา (ไตรมาสที ่4/2561 
อยู ่ท่ี 100 ไตรมาสท่ี 4/2560 อยู ่ท่ี 101 และไตรมาส
ที่ 4/2559 อยู่ที่ 97) แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีผล 
ประกอบการในไตรมาสน้ีต�่ากว่าช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก  สะท้อนสถานการณ์ท่องเท่ียว
ในไตรมาสนี้ต�่ากว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก โดยปัจจัยลบ 
มาจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่อยู่ใน 
ช่วงชะลอตัว ส่งผลให้การบริโภคภาคครัวเรือนชะลอตัว 
และค่าเงินบาทที่แข็งตัวส่งผลให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 

ภาพที่ 1	ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเทีย่วประเทศไทย	 

	 ปี	2559-2562
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ในรูปเงินบาทลดลง นอกจากนี้ระดับการแข่งขันทางธุรกิจ
ที่สูงขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมี 
การกระจายตัว การได้ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกขึ้นส่งผลให้
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป เนื่องจากนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จึงท�าให ้
นักท่องเที่ยวมีการกระจายตัวไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
ใหม่ๆ มากขึ้น

ส�าหรับผลการคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า  
พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาส 1/2563  
อยู่ที่ 94 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นว่า
สถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาส 1/2563 จะดีขึ้นกว่า 
ไตรมาสนี้ แต่ก็ยังคงอยู่ในภาวะท่ีต�่ากว่าช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา

2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามภูมิภาค

ภาพที่ 2	ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเทีย่วประเทศไทย	 
	 จ�าแนกตามภูมิภาค

ไตรมาส 4/2562 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ประเมินสถานการณ์ต�่ากว ่าภาวะปกติทุกภาค โดย 
ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกและตะวันตกเป็นกลุ ่มที่
ประเมนิสถานการณ์ต�า่ทีส่ดุ (70) โดยอยูใ่นระดบัต�า่กว่าปกติ
มาก รองลงมาได้แก่ กรุงเทพฯ (80) ภาคใต้ (84) ภาคกลาง 
(93) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (95) และภาคเหนือ (98)  
ตามล�าดบั มเีพยีงผูป้ระกอบการในภาคเหนือเท่านัน้ทีป่ระเมนิ
สถานการณ์ใกล้เคียงปกติ

ส�าหรับผลการคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาส 1/2563 
ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงคาดการณ์
สถานการณ์ท่องเที่ยวในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ในระดับ 
ต�่ากว่าภาวะปกติ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคตะวันตก
(77) ภาคตะวนัออก (86) และภาคใต้ (87) ประเมนิสถานการณ์

ท่องเที่ยวต�่ากว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก ส่วนผู้ประกอบการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (100) ประเมินสถานการณ์อยู่
ในระดับปกติ และภาคเหนือ (98) ประเมินสถานการณ์อยู่
ในระดับต�่ากว่าปกติเล็กน้อย ขณะที่ผู้ประกอบการในภาค
กลาง (103) คาดการณ์ว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวในไตรมาส 
1/2563 จะดีกว่าภาวะปกติในช่วงระยะเวลาเดียวกันของป ี
ที่ผ่านมา

2.3 ดัชนีความเชื่อมั่นจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ภาพที่ 3 ดชันคีวามเชือ่ม่ันผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่วประเทศไทย	 
	 แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส 4/2562 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวต�่ากว่าช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยธุรกิจภัตตาคาร
ร้านอาหารเป็นกลุ่มที่ประเมินสถานการณ์ต�่าที่สุด (86) ตาม
ด้วยธุรกิจทัวร์น�าเที่ยว (87) ธุรกิจสปาและนวด (88) ธุรกิจ
โรงแรมที่พัก (89) และธุรกิจสินค้าที่ระลึก (91) ตามล�าดับ 
ขณะทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิขนส่งและรถเช่าเป็นกลุม่ทีป่ระเมิน
สถานการณ์ดีที่สุด (94) แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าภาวะ
ปกติในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส�าหรับผลการคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาส 1/2563 
ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังคงเช่ือม่ันว่า 
สถานการณ์ท่องเที่ยวต�่ากว่าปกติ โดยผู ้ประกอบการ
ภัตตาคารและร้านอาหารประเมินสถานการณ์ต�่าที่สุด (88) 
โดยประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก ตาม
ด้วยธุรกิจทัวร์น�าเที่ยว (91) สปาและนวด (93) โรงแรมที่พัก
(97) ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าภาวะปกติ ส่วนธุรกิจขนส่ง
และรถเช่า (100) ประเมินสถานการณ์อยู่ในระดับปกติ ใน
ขณะที่ธุรกิจสินค้าที่ระลึก (102) ประเมินสถานการณ์ดีกว่า
ภาวะปกติเล็กน้อย
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ภาพที่ 4 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว	ในไตรมาส	4/2562

ภาพที่ 5 แผนการประกอบการในไตรมาส	1/2563

ปริมาณสินค้าในการรองรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบ
การธรุกิจท่องเทีย่วส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82) ประเมนิปริมาณของ
สินค้าและจ�านวนผู้ให้บริการในธุรกิจของตัวเองเพื่อรองรับ 
นกัท่องเทีย่วในไตรมาส 4/2562 อยูใ่นระดบัเพยีงพอ (ไม่เกนิ
ศักยภาพ) และคาดว่าศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 
ในไตรมาส 1/2563 อยูใ่นระดบัเพยีงพอเช่นเดยีวกนั (ร้อยละ 
76) เมื่อถามถึงแผนการประกอบการในไตรมาส 1/2563  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37) ไม่มีแผนในการปรับ
เปลีย่นธรุกจิแต่อย่างใด แต่มผีูป้ระกอบการบางส่วน (ร้อยละ 
29) มีแผนในการลดการลงทุน และผู้ประกอบการร้อยละ 16 
มีแผนในการลดราคาสินค้าหรือบริการ

ระดับความกงัวลของผูป้ระกอบการต่อปัจจยัทีส่่งผล
ต่อธุรกิจ พบว่าผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับจ�านวน
นักท่องเทีย่วลดลงมากทีส่ดุ  รองลงมากงัวลเกีย่วกบันโยบาย
ทางการเมือง และระดบัการแข่งขนัทางธรุกจิทีร่นุแรงมากขึน้ 
ตามล�าดับ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการคาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยว 
ในไตรมาส 1/2563 จะดีข้ึนจากปัจจุบัน เมื่อถามถึงปัจจัย
บวกที่ช่วยส่งเสริมในธุรกิจในไตรมาส 1/2563 ผู้ประกอบ
การยังคงเหน็ว่าการขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนยีม
วีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VoA)  
ยังเป็นปัจจัยบวกที่ท�าให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี 

ในไตรมาส 1/2563 เป็นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวและมีวันหยุด
เทศกาลที่ส�าคัญหลายเทศกาล ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ซึ่ง
ตรงกับช่วงวันหยุดยาว 5 วัน เทศกาลวันตรุษจีน เทศกาล 
วันวาเลนไทน์ ซึ่งคาดว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 
ในไตรมาส 4/2562 อย่างแน่นอน

ภาพที่ 6	ระดับความกังวลของผู้ประกอบการต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

	 ธุรกิจ	ไตรมาส	4/2562

ภาพที่ 7	จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 รายไตรมาสปี	 2553- 

	 2562

จากการส�ารวจดัชนีความเช่ือม่ันของผู้ประกอบ
การธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2562 พบว่าผู้ประกอบ
การรู้สึกกังวลถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2562  
เป็นอย่างมาก เนื่องจากผลประกอบการลดลงจากภาวะ
ปกติเป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่าจ�านวน 
นักท่องเที่ยวลดลง

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาพบว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ภาพที่ 7) ไม่ได้ 
ลดลงตามที่ผู ้ประกอบการรู ้สึกแต่กลับเพิ่มมากขึ้นทุกปี  
ดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง  
แต่ปัญหาที่แท้จริง คือ จ�านวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่ออกมา 
เท่ียวภายในประเทศลดลงเน่ืองจากปัญหาด้านเศรษกิจ 
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ที่ชะลอตัว ท�าให้ลูกค้าของธุรกิจท่องเที่ยวบางประเภทลด 
ค่าใช้จ่ายลง และพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติท่ีเปลี่ยนไป มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มากข้ึน นักท่องเท่ียวประเภท FIT 
มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มีการกระจายตัว
ไปเที่ยวท้องถิ่น ดังนั้นค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว FIT จึง
กระจายไปยังท้องถิ่นมากขึ้น ที่พักของการท่องเที่ยวชุมชน 
โฮมสเตย์ โฮสเทล และทีพ่กัประเภท Airbnb ได้รบัความนยิม 
เพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการท่ีกระจายส่วนแบ่งรายได้
ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่ีพักไป จึงท�าให้ 
ผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเท่ียวรูส้กึว่าประสบปัญหาการแข่งขนั
ที่รุนแรง นอกจากนี้ธุรกิจด้านการขนส่งและรถเช่าก็มีคู่แข่ง
ที่เป็นผู้ประกอบการอิสระที่ใช้ Platform Ride Hailing ที่
กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งกระจายส่วนแบ่งรายได้ทางการ
ตลาดด้านธุรกิจขนส่งและรถเช่าไป เช่นเดียวกับ Platform 
Food Panda และร้านอาหารประเภท Street food ท่ี
กระจายส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาดธุรกิจภัตตาคารและ 
ร้านอาหารไปเช่นเดียวกัน

3.	ผลการส�ารวจพฤตกิรรมการท่องเทีย่วและ 
	 การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย 
	 และชาวต่างชาติ

3.1 ผลการส�ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย

เงินในการ shopping ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ จากข้อมูล

สถตินิกัท่องเทีย่วต่างชาตขิองกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

ระหว่างปี 2558-2561 จาก (ภาพที่ 8) พบว่าพฤติกรรมการ

ใช้เงินในการ shopping ของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มแีนวโน้ม

ลดลง ส่วนประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการ shopping ต่อวันสูง 

ได้แก่ นกัท่องเทีย่วจนี ฮ่องกง และนกัท่องเทีย่วในกลุม่ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ส่วน 

นกัท่องเทีย่วจนีซ่ึงเป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ทีส่ดุในตลาดท่องเทีย่ว

ของประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ shopping ลดลง

เล็กน้อยในปี 2561 และคาดว่ามีแนวโน้มลดลงในปีต่อๆ ไป 

เนื่องจากภาวะเศรษกิจที่ชะลอตัว ส่วนลูกค้าในภูมิภาคยุโรป 

อเมริกา และกลุ่มประเทศโอเชียเนีย มีแนวโน้มในการลด 

ค่าใช้จ่ายในการ shopping ลงทุกปีอย่างเห็นได้ชัด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย

ด้านอาหารและเครื่องด่ืมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ภาพ

ที่ 9) จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติของกระทรวง 

การท่องเท่ียวและกฬีา ระหว่างปี 2558-2561 พบว่าพฤตกิรรม 

การใช ้เงินด ้านอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยว 

เกือบทุกประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี นักท่องเที่ยวที่

มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อวันสูง ได้แก่  

นักท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลาง ฮ่องกง สิงคโปร์  

บรูไน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ส่วนนักท่องเที่ยวจีน

ซ่ึงเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านอาหารและ

เครื่องดื่มลดลงเล็กน้อยในปี 2561

ในการส�ารวจครัง้นีผู้ป้ระกอบการธรุกจิภตัตาคารและ

ร้านอาหาร ประเมนิสถานการณ์ต�า่กว่าธรุกจิประเภทอืน่ อาจ

เนื่องจากสภาวะเศรษกิจท่ีชะลอตัวท�าให้ลูกค้าคนไทยทั่วๆ 

ไป ลดค่าใช้จ่ายประจ�าวันลงโดยลดการรับประทานอาหาร 

นอกบ้าน ประกอบกับลูกค้าชาวจีนท่ีเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม

หลักก็ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวจีนมแีนวโน้มประหยดัในเร่ืองการรับประทาน

อาหารมากข้ึน ดังนั้น คาดว่าร้านอาหารประเภท Street  

food จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้น

จากการส�ารวจนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน 400 ราย
ทั่วประเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยชอบ 
ท�าระหว่างท่องเที่ยว พบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมีสัดส่วน
นิยมท�ามากที่สุด ได้แก่ ถ่ายรูป (ร้อยละ 68) รองลงมาคือ 
มีการแวะไหว้พระขอพร นมัสการศาสนสถาน/บูรพาจารย์
(ร้อยละ 56) แวะชมวิวทิวทัศน์/ชมธรรมชาติ (ร้อยละ 48) 
และช้อปปิ้ง (ร้อยละ 42) ตามล�าดับ ส่วนสถานท่ีที่นักท่อง
เที่ยวชอบไปมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น  
จุดชมวิว/ภูเขา/หาดทรายทะเล (ร้อยละ 65) รองลงมาคือ  
แหล่งท่องเทีย่วศาสนสถาน/อนสุาวรย์ีบูรพาจารย์ (ร้อยละ 52)  
ถนนคนเดนิ (ร้อยละ 38) แหล่งท่องเทีย่วอืน่ๆ เช่น ร้านกาแฟ/
ร้านอาหารสวยๆ (ร้อยละ 27) ตามล�าดับ จากการส�ารวจพบว่า
นกัท่องเทีย่วร้อยละ 99 นิยมไปเทีย่วด้วยตวัเอง มนีกัท่องเทีย่ว 
เพียงร้อยละ 1 ที่ใช้บริการบริษัทน�าเที่ยว

3.2 ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
จ่ายด้านที่พักของนักท่องเท่ียวต่างชาติ (ภาพที่ 10) จาก
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติของกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา ระหว่างปี 2558-2561 พบว่าพฤติกรรมการใช้เงิน
ด้านที่พักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แสดง 
ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านที่พักของนักท่องเที่ยวมี
การประหยดัในเรือ่งค่าทีพ่กัมากขึน้  ดงันัน้ ในภาวะเศรษฐกจิ
ที่ชะลอตัวและค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนคาดว่าท่ีพักโฮมสเตย์ 
โฮสเทล และท่ีพักประเภท Airbnb จะได้รับความนิยมจาก
นกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคาถกูกว่าและมคีวามยดืหยุน่
เรื่องกฎระเบียบมากกว่า

ภาพที่ 8	ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อวนัด้านการ	Shopping	ของนกัท่องเทีย่ว	 

	 เปรียบเทียบปี	2558-2561

ภาพที่ 9 ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อวนัด้านอาหารและเครือ่งดืม่ของนกัท่องเทีย่ว  

	 เปรียบเทียบปี	2558-2561

ภาพที่ 10 ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อวนัด้านทีพ่กัของนกัท่องเทีย่ว	เปรยีบเทยีบ 

	 ปี	2558-2561
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4.	ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	 ภัยธรรมชาต	ิ	 
	 สถานการณ์อ่อนไหว	หรือนโยบายของ 
	 ภาครัฐต่าง	ๆ 	ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ 
	 สถานการณ์การท่องเที่ยว

ไตรมาส 4/2562 มีนโยบายของภาครัฐท่ีคาดว่า 
จะส ่งผลต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว คือ โครงการ  
“ชิม ช้อป ใช้”

ภาพที่ 11 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่อโครงการ		

 “ชิม ช้อป ใช้”

เมือ่ถามความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว 
เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” 
ท�าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหรือส่งผล
ดีต่อสถานประกอบการหรือไม่ พบว่า ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่รู้สึกว่าผลประกอบการไม่แตกต่างจากเดิม (ร้อยละ 64)  
แต่ก็มีผู้ประกอบการบางส่วนที่ตอบว่าท�าให้ผลประกอบการ
ดีขึ้นหรือดีขึ้นมาก (ร้อยละ 31) ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
โรงแรม

ภาพที่ 12 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

	 ต่อโครงการ	“ชิม ช้อป ใช้”

เมื่อถามความคิดเห็นของผู ้ประกอบการธุรกิจ 
ท่องเที่ยวว่าถ้าหากรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่านคิดว่าควรให้ความส�าคัญใน 
เรือ่งใดมากท่ีสดุ จากการส�ารวจพบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
เห็นว่าควรมีการส่งเสริมคุณภาพและการบริการของสถาน
ประกอบการเป็นสิ่งที่ควรให้ความส�าคัญมากที่สุด (ร้อยละ 
41) รองลงมา คือ การส่งเสริมสื่อโฆษณาด้านการท่องเที่ยว
(ร้อยละ 33) การส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและความสะอาดของ
แหล่งท่องเที่ยว(ร้อยละ 20) ส่วนโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”  
ผู้ประกอบการเห็นด้วยเพียงร้อยละ 6

ภาพที่ 13	ดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ของผู ้ประกอบการธุรกิจ 

	 ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล	ไตรมาส	1/2563

5.	การคาดการณ์การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	 
	 ไตรมาสที่	1	ปี	2563

ไตรมาส 1/2563 เป็นช่วงที่มีวันหยุด ได้แก่ เทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลวาเลนไทน์ และวันมาฆบูชา

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์การท่องเที่ยวช่วง

เทศกาล ในไตรมาส 1/2563 ผู ้ประกอบการคาดว่า

สถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ในไตรมาส 1/2563  

ส ่วนใหญ่อยู ่ ในภาวะต�่ากว ่าปกติ โดยเฉพาะเทศกาล 

วันวาเลนไทน์ ผู ้ประกอบการประเมินว่าจะลดลงกว่าใน

ภาวะปกติมากที่สุด รวมท้ังเทศกาลปีใหม่ และวันตรุษจีน  

ผู้ประกอบการประเมินว่าการท่องเที่ยวจะต�่ากว่าปีที่ผ่านมา 

ส่วนวันมาฆบูชาผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์อยู่ใน

ภาวะปกติ
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เทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่ ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่วประเมนิ

สถานการณ์ท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในภาวะต�่ากว่าปกติ  
(ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 91)

ภาพที่ 14 ดัชนีความเชื่อม่ันผู ้ประกอบการเทศกาลปีใหม่จ�าแนก 

	 ตามประเภทธุรกิจ

จ�าแนกผูป้ระกอบการรายธรุกจิ พบว่าธรุกจินวดและ
สปาเป็นธุรกิจที่ประเมินสถานการณ์ต�่าที่สุด (74) รองลงมา 
คือ โดยธุรกิจน�าเที่ยว (80) และธุรกิจโรงแรม (82) ตามล�าดับ 
โดยอยู่ในระดับต�่ากว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก ส่วนธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจขนส่งประเมินสถานการณ์ 
อยู่ในระดับดีกว่าปกติ (104)

ภาพที่ 15 ดัชนีความเชื่อม่ันผู ้ประกอบการเทศกาลปีใหม่จ�าแนก 

	 ตามภูมิภาค

จ�าแนกผู้ประกอบการเป็นรายภาค พบว่าผู้ประกอบการ 
ในภาคกลาง (101) และภาคตะวันตก (103) เป็นกลุ่มที่
ประเมินสถานการณ์อยู่ในระดับดีกว่าปกติ ขณะที่ภาคเหนือ 
(93) ประเมินสถานการณ์อยู่ในระดับต�่ากว่าปกติ ส่วนภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื (88) ภาคตะวนัออก (85) กรงุเทพฯ (84)  
และภาคใต้ (83) ประเมนิสถานการณ์ต�า่กว่าปกตค่ิอนข้างมาก

เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลตรุษจีน ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

ประเมนิสถานการณ์ท่องเทีย่วภาพรวมอยูใ่นภาวะต�า่กว่าปกติ 
(ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 93)

ภาพที่ 16 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการช่วงเทศกาลตรษุจนี	จ�าแนก 

	 ตามประเภทธุรกิจ

จ�าแนกผู้ประกอบการรายธุรกิจ พบว่าผู้ประกอบ
การธุรกิจร้านอาหาร (82) ธุรกิจน�าเที่ยว (80) และธุรกิจ
โรงแรม (85) ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวต�่ากว่าภาวะปกต ิ
ค่อนข้างมาก ในขณะที่ธุรกิจร้านขายของที่ระลึก (104)  
และธุรกิจขนส่ง (108) ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวสูงกว่า
ระดับปกติ

ภาพที่ 17 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการช่วงเทศกาลตรษุจนี	จ�าแนก 

	 ตามภูมิภาค

จ�าแนกผูป้ระกอบการเป็นรายภาค พบว่าผูป้ระกอบการ
ในภาคตะวันตก (75) ประเมินสถานการณ์ต�่าที่สุด รองลงมา 
คือ ภาคกลาง (78) และภาคใต้ (85) โดยประเมินสถานการณ์
ต�่ากว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก ในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ (106) ภาคตะวันออก (103) และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (107) ประเมินสูงกว่าระดับปกติ
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ภาพที่ 18 ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้ประกอบการช่วงเทศกาลวาเลนไทน	์ 

	 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

จ�าแนกผู้ประกอบการรายธุรกิจ พบว่าธุรกิจขนส่ง
เป็นธุรกิจที่ประเมินสถานการณ์ต�่าที่สุด (71) รองลงมา ได้แก่ 
ธุรกิจน�าเที่ยว (73) ธุรกิจนวดและสปา (73) ธุรกิจโรงแรม 
(75) ธุรกิจของที่ระลึก (76) และอาหารและเครื่องด่ืม (84) 
โดยทุกประเภทธุรกิจประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวต�่ากว่า
ภาวะปกติค่อนข้างมาก

เทศกาลวาเลนไทน์ 
เทศกาลวาเลนไทน์ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว

ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมต�่ากว่าปกติค่อนข้าง
มาก (ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 75) โดยเป็นการประเมินต�่ากว่า
ปกติในทุกธุรกิจ

ภาพที่ 19 ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้ประกอบการช่วงเทศกาลวาเลนไทน	์ 

	 จ�าแนกตามภูมิภาค

จ�าแนกผู ้ประกอบการเป ็นรายภูมิภาค พบว่า 
ผูป้ระกอบการในภาคกลาง (70) และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
(70) ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวในเทศกาลวาเลนไทน์ 
ต�่าท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (73) ภาคตะวันตก 
(77) ภาคใต้ (78) กรุงเทพฯ (79) ภาคเหนือ (80) ตามล�าดับ 
โดยประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก  
โดยผู้ประกอบการทุกภาคประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยว 
ในเทศกาลวาเลนไทน์ อยู่ในภาวะต�่ากว่าปกติค่อนข้างมาก

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเมิน

สถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ในระดับปกติ (ดัชนีความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ 100)

ภาพที่ 20 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการช่วงวันมาฆบูชา	 จ�าแนก 

	 ตามประเภทธุรกิจ

จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่าผู ้ประกอบการ
ธุรกิจของที่ระลึกเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวที่ประเมินสถานการณ ์
ท่องเทีย่วในวนัมาฆบชูา ดีกว่าภาวะปกติ (105) และผูป้ระกอบ
การธุรกิจอื่นๆ ประเมินสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ยกเว้น
ธุรกิจน�าเที่ยว ประเมินสถานการณ์ต�่ากว่าปกติเล็กน้อย

ภาพที่ 21 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการช่วงวันมาฆบูชา	 จ�าแนก 

	 ตามภูมิภาค

จ�าแนกตามภูมิภาค พบว่าผู ้ประกอบการในภาค
กลาง (105) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (103) กรุงเทพฯ  
(102) และภาคเหนือ (103) ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยว
ในวันมาฆบูชาดีกว่าภาวะปกติ ส่วนผู้ประกอบการในภาค 
ตะวันออก (97) ภาคตะวันตก (96) ภาคใต้ (96) ประเมิน
สถานการณ์ต�่ากว่าภาวะปกติ
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6.	การคาดการณ์จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติ 
	 ไตรมาส	4/2562

จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(ข้อมลูเมือ่12 ธนัวาคม ปี 2562) ในเดอืนมกราคม- พฤศจกิายน 

ปี 2562 ประเทศไทยมนีกัท่องเทีย่วต่างชาตริวม  35.87 ล้านคน 

และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.74 ล้านล้านบาท คาดว่า 

ในไตรมาส 4/2562 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.30 ล้านคน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.08 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

และมีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติในไตรมาส 4/2562  

ประมาณ 516,834 ล้านบาท 

ในปี 2562 คาดว่าจะมนีกัท่องเท่ียวต่างชาติทัง้หมด

ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 39.62 

ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.78 และคาดว่ามีรายได้

7.	สรุปและข้อเสนอแนะ

การท่องเที่ยวยังคงเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการกระตุ้น 
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หน ่วยงานภาครัฐ  
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทางการท่องเที่ยวควรร่วมมือกันเพื่อท่ีจะแสวงหาแนวทาง
เพื่อที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยการน�าจุดแข็งของ
ประเทศมาก�าหนดเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและ 
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

7.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

(1) เปล่ียนกฎเกณฑ์และระเบียบของธุรกิจโรงแรม
และที่พักให้ทันสมัยเข้ากับสภาวะปัจจุบัน พร้อมแก้ไข  
พรบ.โรงแรม ลดขั้นตอนต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

 ภาครัฐหามาตรการในการน�าโรงแรมและทีพ่กัทีไ่ม่ถกูต้อง 
 มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ลดระเบียบ กฎเกณฑ์ หรอืลดขัน้ตอน การขึน้ทะเบียนโรงแรม 
 และที่พักให้ท�าได้ง่ายขึ้น

จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 1.93 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.87 ทั้งนี้ตัวเลขคาดการณ์

จ�านวนนักท่องเที่ยวเป็นการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์

ปกติที่ไม ่มีเหตุการณ์รุนแรงมากระทบต่อสถานการณ ์

การท่องเที่ยว

ในไตรมาส 1/2563 ถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ  

คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.02 ล้านคน เพิ่มขึ้น 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 2.08

คาดว่าเมื่อสิ้นปี 2563 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติทั้งปีประมาณ 40.7 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562  

ร้อยละ 2.73 และคาดว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งปีประมาณ 2.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

ร้อยละ 2.9

ตารางที่ 1 การคาดการณ์จ�านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติรายไตรมาส ปี 2562-2563

ไตรมาส

1

2

3

4

รวม

นักท่องเที่ยว

2560

(ล้านคน)

9.19

8.13

8.78

9.29

35.39

นักท่องเที่ยว

2561

(ล้านคน)

10.58

8.85

9.04

9.71

38.18

รายได้จาก

การท่องเที่ยว 

2563p

(ล้านบาท)

2,050,000p

นักท่องเที่ยว

2563p

 (ล้านคน)

11.02p

40.7p

รายได้จาก

การท่องเที่ยว 

2562p

(ล้านบาท)

556,946

395,626

464,111

516,834p

1,933,517p

อัตรา

การเติบโต

ปี 2562 

(ร้อยละ)

2.08

1.36

5.64

6.08p

3.78p

นักท่องเที่ยว

2562p

(ล้านคน)

10.80

8.97

9.55

10.30p

39.62p
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(2) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการแข่งขันในด้านต่างๆ 
เช่น การพัฒนาทักษะบุคลากร การลงทุน และการส่งเสริม
การตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

 จัดสรรงบประมาณเพื่อธุรกิจ SME ในอุตสาหกรรม 
 การท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
 ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต�่าแบบไม่มีหลักทรัพย์ 
 ค�้าประกัน เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และ 
 การบริการ

 ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�าธุรกิจ  
 เช่น การท�า Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ 
 รายย่อย โดยอาจจะจัดอบรมให้ผู้ประกอบการ หรือ 
 มีศูนย์ในการให้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือกับ 
 ผู้ประกอบการ

(3) กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเท่ียว 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศ

 เร่งท�าการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศ 
 อย่างเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของคนไทย เช่น  
 ผลิตสื่อโฆษณาด้านเมืองรองอย่างต่อเนื่อง จัดสรร 
 งบประมาณสนับสนุนการผลิตแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
 แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด จัดสรร 
 งบประมาณสนับสนุนเทศกาลท่องเที่ยวที่ส�าคัญของ 
 ประเทศ

 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงแหล่ง 
 ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของแต่ละจังหวัด เช่น ถนนคนเดิน/ 
 ตลาดนัดจัดตั้งที่ขึ้นชื่อ ร้านอาหารท่ีนักท่องเที่ยวชอบ 
 ไปเชคอิน ศาสนสถาน/บูรพาจารย์ที่ขึ้นชื่อของแต่ละ 
 จังหวัด โดยสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งอ�านวยความ 
 สะดวกแก่นักท่องเท่ียว สาธารณูปโภค ที่จอดรถ และ 
 การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม จุดเชคอิน (ถ่ายรูป)  
 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

	จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมอาหารพื้นถ่ินที่ขึ้นชื่อ 
 ของแต่ละจังหวัด รวมท้ังให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
 ในการจัดวางการอาหารให้ดึงดูดดูน ่ารับประทาน  
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว

 จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงคุณภาพและความ 
 สะอาดของอาหารประเภท Street food พร้อมอ�านวย 
 ความสะดวกด้านทีจ่อดรถ จดุจอดรบั-ส่งชัว่คราวส�าหรบั 
 นักท่องเที่ยวที่มากับรถบัส

(4) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบ 
Responsible Tourism อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน

(5) สร ้างความร ่วมมือระหว ่างภาครัฐและผู ้
ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการส่งเสริมการตลาดเพื่อ
เจาะตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยวหลัง
เกษียณ กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทเหมาล�าเครื่องบิน เรือล่อง
แม่น�้าเจ้าพระยา เรือทัวร์เกาะ สมุย พงัน

(6) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผูป้ระกอบ
การธุรกิจท่องเที่ยวในการน�ากลยุทธ์การส่งเสริมด้านราคา
มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแรงจูงใจ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

(7) สร้างความเชื่อมั่นในด้านภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

7.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

(1) วางแผนการบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ประเภท FIT ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี

 เพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการเพื่อดึงดูดลูกค้า 

 ต่างชาติ เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นนวัตกรรมหรือมี 

 กระบวนการผลิตที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ผลิตภัณฑ์ 

 ที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีการจัดวางการอาหารให ้

 ดึงดูดดูน่ารับประทาน

 มีกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้กลับมาใช้บริการซ�้า  

 โดยการเพิ่มการบริการเพื่อสร้างความประทับใจในการ 

 บริการ เช่น มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ท�า 

 กิจกรรมท่ีมีการออกก�าลังกายเบาๆ เช่น trampoline  

 บอลโต๊ะโกล์ มกีจิกรรม DIY ทีน่กัท่องเทีย่วสามารถลงมือ 

 ท�าได้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว

 บริษัททัวร์น�าเที่ยวเพิ่มทางเลือกในการให้บริการแก่ 
 นักท่องเที่ยวแบบ FIT เช่น เพิ่มผลิตภัณฑ์การบริการ 
 ประเภทการจัดหาพาหนะในการเดินทาง ผลิตภัณฑ์ 
 น�าเที่ยวตามความต้องการของลูกค้า เช่น การน�าเที่ยว 
 แบบ Hiking Trekking diving Fishing เป็นต้น

 ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารเพิ่มคุณภาพสินค้าและ 
 การบรกิารเพือ่แข่งกับร้านอาหารประเภท Street food
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(2) สร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัด ภายใน 
ภูมิภาคและภายในประเทศ

 มีการวางแผนการขายร่วมกันระหว่างผู้ประกอบ
การธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ถ้าหากพักที่โรงแรม A จะได้ส่วนลด 
ร้านอาหาร B หรือจับมือกันระหว่างธุรกิจที่สัมพันธ์กันใน 
การให้ส่วนลดในราคาพเิศษ เพือ่กระตุน้ความสนใจของลกูค้า
ไม่ให้ไปใช้บริการที่อื่น

(3) ใช ้สื่อสังคมออนไลน ์หรือการประยุกต ์ใช ้
เทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืในการอ�านวยความสะดวกแก่กลุม่
ลูกค้า เช่น การมีเว็บเพจของร้าน/สถานประกอบการ เพื่อ
เป็นช่องทางในการติดต่อและการเข้าถึงข้อมูลของสถาน
ประกอบการ การปรับปรุงระบบการจ่ายเงินแบบออนไลน์

(4) ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของ
โลกอย่างสม�่าเสมอเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง



ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่วในประเทศไทยค�านวณจากผลการส�ารวจตัวแทนผู้ประกอบการเอกชน 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการส�ารวจรายไตรมาส และรายปี เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผน
นโยบาย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกได้ตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ

การค�านวณดชันกีระท�าโดยการถามค�าถามผูป้ระกอบการเอกชน รวมถงึเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องทกุๆ  ไตรมาส โดยใช้ 
ค�าถามหลักตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่

 ท่านประเมินผลการประกอบการในธุรกิจของท่าน ในไตรมาสนี้ อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา

 ท่านคาดว่าผลประกอบการในธุรกิจของท่าน ในไตรมาสที่จะถึงนี้ จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา 
เดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค�าตอบได้จาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม (100), ดีขึ้น (150),  
หรือ ดีขึ้นมาก (200) จากนั้นจึงน�าผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย โดยผลดัชนีความเชื่อมั่นที่มากกว่า 100 แสดงว่าผู้ประกอบการ 
ประเมนิว่าสถานการณ์การท่องเทีย่วดกีว่าปีก่อนๆ  นอกจากนีย้งัมีค�าถามปลายเปิดเพือ่ให้ผูป้ระกอบการได้แสดงความคิดเหน็ 
ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวเพื่อน�ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

ส�าหรับการส�ารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 นี้ ด�าเนินการส�ารวจในช่วงเดือนตุลาคม  
มีตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมด 600 ราย ส่วนการส�ารวจความคิดเห็น
นักท่องเที่ยว มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 400 ราย

ทัง้น้ี ในไตรมาสที ่1/2559 ได้มกีารเปลีย่นแปลงสดัส่วนผูป้ระกอบการทีใ่ช้ในการส�ารวจเพือ่ให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ 
ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศที่เกิดขึ้นจริงมากยิ่งขึ้น โดยตัดการส�ารวจผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) 
ออก และเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและน�าเที่ยว (Domestic และ Inbound) และมีการปรับสัดส่วน 
ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น ดัชนีความเชื่อมั่นที่ได้จากการส�ารวจในไตรมาสที่ 1/2559 
อาจจะไม่ต่อเนื่องกับดัชนีที่ได้มีการส�ารวจก่อนหน้า



ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org



สรุปผลการส�ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2562

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2562 เท่ากับ 88 ต�่ากว่าระดับปกติค่อนข้างมาก 

• ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ ในไตรมาสที่ 1/2563 เท่ากับ 94 เป็นการคาดการณ์ดีขึ้นจากไตรมาสนี้แต่ยังคงต�่ากว่าระดับปกติ

• ไตรมาส 4/2562 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาต ิ10.30 ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.08 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 

• คาดว่าเมื่อสิ้นปี 2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 39.62 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.78  

 และคาดว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 1.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.87

• ไตรมาส 1/2563 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.02 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 2.08 

• คาดว่าเมื่อสิ้นปี 2563 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 40.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.73   

 และคาดว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 2.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ  2.9
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